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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“MONITOR DE EDUCAÇÃO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
01. Com base na Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, a valorização e as garantias 

aos profissionais de ensino se define: 

A) Sem existência de planos de carreira para o magistério público, com teto salarial profissional 

e ingresso exclusivamente por indicação e contratação. 

B) Por meio de planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 

C) Por meio de bonificação, com piso salarial inferior a dois salários mínimos vigentes e ingresso 

exclusivamente por contratação. 

D) Por meio de bonificação, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por eleições 

públicas obrigatórias. 

 

02. Sobre a higienização de alimentos, é correto afirmar: 

A) Não é necessário lavar as frutas e verduras, pois elas são naturalmente limpas. 

B) As frutas devem ser lavadas apenas com água corrente, enquanto as verduras não precisam 

ser lavadas. 

C) As frutas e verduras que forem guardadas na geladeira devem ser lavadas antes de 

armazenadas ou consumidas. 

D) Não é necessário lavar frutas e verduras, basta congelá-las para manter a higiene. 

 

03. É necessário que, para garantir uma boa qualidade de vida na escola, os profissionais em 

educação: 

A) Acolham afetivamente as crianças, em um ambiente tranquilo que favoreça um aprendizado 

mais humanizado. 

B) Repreendam as crianças com problemas de disciplina e premiem aquelas que não dão 

trabalho. 

C) Expulsem as crianças indisciplinadas para que a escola seja frequentada apenas por bons 

alunos. 

D) Dispensem os melhores alunos para que possam aprender os conteúdos em casa, sem a 

influência dos maus alunos. 

 

04. Dos itens abaixo, apenas um não se refere aos princípios básicos da Administração Pública: 

A) Princípio da legalidade. 

B) Princípio da impessoalidade. 

C) Princípio da moralidade. 
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D) Princípio da privacidade. 

 

05. Uma instituição de ensino que prioriza o cuidado com as crianças deve ter: 

A) Profissionais mal remunerados, de preferência contratados para cortas gastos públicos e uma 

proporção de crianças muito superior à quantidade de professores. 

B) Profissionais em educação bem qualificados, bem remunerados e de preferência estáveis, uma 

gestão eficaz e uma quantidade de alunos suficiente para a quantidade de professores. 

C) Profissionais voluntários e gestão escolar de responsabilidade exclusiva dos pais dos alunos. 

D) Profissionais temporários, de preferência contratados e que tenham pós-graduação em 

ensino. 

 

06. Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta corretamente o modo como o ensino 

deverá ser ministrado de acordo com a Constituição Federal de 1988: 

A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

B) Gratuidade do ensino público apenas para alunos de até 10 (dez) anos de idade. 

C) Singularidade de ideias e de concepções pedagógicas. 

D) Não haverá oferta de instituições privadas de ensino para alunos menores de 11 anos. 

 

07. Dos materiais descritos abaixo, qual demora mais tempo para entrar e decomposição? 

A) Papel. 

B) Alumínio. 

C) Vidro. 

D) Plástico. 

 

08. Sobre a primeira etapa do desenvolvimento da criança, que se estende de zero até os três anos de 

idade, é correto afirmar que: 

A) Trata-se da fase em que a criança consegue ler e escrever sem maiores dificuldades. 

B) Trata-se do momento em que a criança consegue expressar seus pensamentos e construir 

argumentos lógicos. 

C) Trata-se da fase em que a criança tem toas as suas funções psicomotoras bem formadas, e 

consegue igualmente ler, escrever e falar corretamente. 

D) Trata-se do momento em que a criança começa a formar sua comunicação emocional com as 

pessoas e também passa a manipular objetos. 
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09. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas sobre as tarefas dos 

estabelecimentos de ensino de acordo com o disposto na Lei Federal nº 9.394/96: 

(__) Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. 

(__) Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 

escola. 

(__) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 

A) V-V-V. 

B) F-V-V. 

C) V-V-F. 

D) F-F-V. 

 

10. Entende-se por pirâmide alimentar: 

A) Um método utilizado para obter uma alimentação abundante, que apresente apenas alguns 

tipos de nutrientes necessários para o crescimento controlado da criança. 

B) Um método utilizado para obter uma alimentação equilibrada, que apresente todos os tipos 

de nutrientes necessários para a promoção da saúde e desenvolvimento da criança. 

C) Um método utilizado para obter uma alimentação escassa, que apresente poucos tipos de 

nutrientes necessários para a criança. 

D) Um método utilizado para obter uma alimentação gordurosa, que apresente todos os tipos de 

alimentos calóricos necessários para o aumento de peso das crianças. 

 

11. Sobre os aspectos característicos dos Atos Administrativos, é incorreto afirmar que eles 

representam: 

A) A posição bilateral da Administração Pública. 

B) A posição de supremacia da Administração Pública. 

C) A finalidade pública, isto é, o bem comum. 

D) A vontade unilateral da Administração Pública. 

 

12. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar: 

I - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

II - atendimento especializado apenas aos alunos não portadores de deficiência nas séries iniciais do 

ensino fundamental. 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. 
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Dos itens acima: 

A) Todos estão corretos. 

B) Todos estão incorretos. 

C) Apenas II está correto. 

D) Apenas I e III estão corretos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O trecho abaixo (adaptado de G1, 25/05/2017) possui erros gramaticais relacionados à 

acentuação. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras sublinhadas acentuadas de forma 

correta, corrigindo-as quando necessário: 

“Um cenario caótico foi revelado a partir da observação privilegiada dos polos de Júpiter pela sonda 

Juno, à qual orbita o maior planeta do sistema solar desde julho de 2016.” 

A) cenário, caótico, a. 

B) cenário, caotico, à. 

C) cenario, caótico, a. 

D) cenário, caótico, à. 

 

14. Analise as seguintes orações: “Não sei por outros motivos” e “Não sei pôr outros motivos”. Sobre o 

acento existente que diferencia as palavras “por” e “pôr”, é correto afirmar que: 

A) Não é mais utilizado segundo o Novo Acordo Ortográfico. 

B) Seu acréscimo altera o tempo verbal de presente para pretérito perfeito. 

C) Sua supressão altera o modo verbal de subjuntivo para indicativo. 

D) A supressão da notação léxica altera a classe gramatical da palavra. 

 

15. Acerca do uso do pronome oblíquo, a frase “Vou lhe mostrar os aposentos” poderia ser 

corretamente substituída, mantendo-se o sentido, por: 

A) Vou mostrar a você os seus aposentos. 

B) Vou te mostrar os aposentos. 

C) Vou mostrar os aposentos a você. 

D) Vou mostrar os seus aposentos. 

 

16. Nas alternativas abaixo, todas as expressões sublinhadas são classificadas sintaticamente como 

objeto direto, exceto em: 

A) Há diferentes pessoas na sala. 
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B) Estudei-o com cuidado. 

C) Mandaram as cartas em seguida. 

D) Assiste-se o paciente. 

 

17. Leia o trecho abaixo retirado de G1, 25/05/2017. Em seguida, assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna. 

“A Juno foi a primeira missão que levou uma nave movida a energia solar e muita tecnologia comandada 

a partir da Terra ao espaço.” 

A expressão “que” em destaque liga orações com sujeitos __________________________________. 

A) Indeterminados. 

B) Compostos. 

C) Ocultos. 

D) Simples. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. O “Brexit” significou para a União Europeia: 

A) A entrada do Reino Unido no bloco econômico. 

B) A liderança do Reino Unido no bloco econômico. 

C) O fim do bloco econômico europeu. 

D) A saída do Reino Unido do bloco econômico. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o autor de A Cidade e as Serras: 

A) Eça de Queirós. 

B) Fernando Pessoa. 

C) Luís de Camões. 

D) Mia Couto. 

 

20. A revolução ocorrida na Europa que completa cem anos em 2017 foi: 

A) A Revolução Francesa. 

B) A Revolução Industrial. 

C) A Revolução Russa. 

D) A Revolução Espanhola. 

 


