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INSTRUÇÕES 
 

• Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais e 
25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

• Você está recebendo um Caderno com um total de 40 (quarenta) questões do tipo múl-
tipla escolha, uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

• Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

• Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

• Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

• No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

• O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

• Assine no local indicado no Cartão-Resposta. 
 

• Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

• Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

• Duração da Prova: 3h.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

 
Timbó, 24 de fevereiro de 2019.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 
 

 

Uma deputada estadual de Santa Catarina recebeu críticas nas redes sociais após comparecer a posse na Assem-
bleia Legislativa com um macacão decotado. A ex-prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, do PDT, no dia 1º de 
fevereiro foi até a cerimônia e chamou a atenção pela roupa. Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que 
era o momento de “trabalhar”, no entanto, a maioria das pessoas reparou apenas no decote. [...] 

Disponível em: https://www.metrojornal.com.br. Acesso em: 05/02/2019. [adaptado] 

 

1- Propositadamente, foi retirado o acento indicativo de crase em um dos trechos do texto. Assinale, pois, a alter-
nativa que contenha o trecho em que deve ser colocado crase: 
(A) ... após comparecer a posse na Assembleia... 
(B) A ex-prefeita de Bombinhas... 
(C) ...no dia 1º de fevereiro foi até a cerimônia... 
(D) ... chamou a atenção pela roupa. 
(E) ... a maioria das pessoas reparou apenas no decote. 

 

2- No período “Nas redes sociais, ela publicou uma foto dizendo que era o momento de “trabalhar”, no entanto, a 
maioria das pessoas reparou apenas no decote.”, o “no entanto” introduz a ideia de: 
(A) explicação 
(B) adição 
(C) oposição 
(D) conclusão 
(E) exclusão 

 

3- A expressão destacada “no entanto” pode ser substituída, corretamente e sem alteração de sentido, por: 
(A) entretanto 
(B) quando 
(C) mas também 
(D) pois 
(E) portanto 

 

4- Assinale a única alternativa que contenha um sinônimo do verbo “reparar”, utilizada no texto: 
(A) remendar 
(B) atentar 
(C) reformar 
(D) restaurar 
(E) consertar 

 

5- Assinale a alternativa que contenha um artigo utilizado no texto: 
(A) Até 
(B) De 
(C) Após 
(D) Ela 
(E) Uma  

 

6- No trecho “Nas redes sociais, ela publicou uma foto...”, a vírgula está correta, pois é utilizada para: 
(A) Separar um aposto 
(B) Separar um vocativo 
(C) Separar um adjunto adverbial deslocado 
(D) Intercalar uma explicação 
(E) Enumerar palavras de mesma função sintática 

 

7- A função sintática do trecho “Uma deputada estadual de Santa Catarina” é de: 
(A) Objeto direto 
(B) Sujeito 
(C) Objeto indireto 
(D) Aposto 
(E) Vocativo 

 

8- A exemplo de “ex-prefeita”, assinale a alternativa que contenha um prefixo que sempre exige hífen: 
(A) auto 
(B) mini 
(C) vice 
(D) extra 
(E) re 
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9- Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e modo verbal dos verbos “recebeu, foi, publicou”, retirados do 
texto: 
(A) Pretérito imperfeito do indicativo 
(B) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo 
(C) Pretérito imperfeito do subjuntivo 
(D) Presente do indicativo 
(E) Pretérito perfeito do indicativo 

 
10- A exemplo da palavra “assembleia”, utilizada na notícia, assinale a alternativa em que há outro vocábulo que 

também perdeu o acento, após o Novo Acordo Ortográfico: 
(A) veu 
(B) aneis 
(C) plateia 
(D) fieis 
(E) chapeu 

 
 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS 
 

 
11- Considerando a história do Município de Timbó, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Os primeiros colonizadores que chegaram às terras de Timbó eram oriundos da Alemanha, subiram o rio 
Benedito, até à confluência deste com o rio do Cedro, e ali se instalaram.  

II- O fundador do povoado foi Júlio Scheidmantel. 
III- A localidade foi elevada à categoria de município com a denominação de Timbó, pelo decreto estadual nº 

527, de 28-02-1934, e desmembrado de Blumenau. 
IV- A primeira denominação dada à localidade foi Benedito Timbó. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa II está correta.  
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  

 
12- Sobre o processo eleitoral brasileiro de 2018, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O sistema permitiu candidaturas avulsas.  
II- O presidente, deputados e governadores foram eleitos para mandatos de quatro anos. 
III- A eleição dos deputados foi realizada por um sistema chamado proporcional. 
IV- Os senadores foram eleitos para mandatos de 6 anos. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(B) Apenas a afirmativa III está correta.  
(C) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
13- Sobre os Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), edição 2018, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) 

correta(s): 
 

I- A 58ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) ocorreu entre os dias 6 a 16 de setembro.  
II- Os Jogos foram uma promoção do Governo de Santa Catarina, em parceria com a Prefeitura de Caçador. 
III- O voleibol foi a grande ausência entre as modalidades presentes nos Jasc/2018. 
IV- O Município de Ibirama será a sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) em 2020. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas a afirmativa IV está correta.  
(B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
(D) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(E) Apenas a afirmativa III está correta.    
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14- Bioma é o “conjunto de vida (vegetal e animal) definida pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e 
identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, 
resultando em uma diversidade biológica própria.” (Barreto, 2014) 
Sobre o Bioma Pantanal, assinale a alternativa correta: 
(A) Ocupa sozinho mais de metade do território brasileiro. 
(B) Ocupa toda a faixa continental atlântica leste brasileira.  
(C) Corresponde à maior reserva de diversidade biológica do mundo. 
(D) Constitui a maior superfície inundável interiorana do mundo. 
(E) Não sofre influência de nenhum outro bioma brasileiro. 

 
15- Observe o mapa de Santa Catarina abaixo: 
 

 
 

Assinale a alternativa que relaciona somente municípios pertencentes à região Extremo Oeste, destacada no 
mapa: 
(A) Palmitos, Itapiranga, Descanso e Monte Castelo. 
(B) Romelândia, São José do Cedro, Itapiranga e Guaraciara. 
(C) Guaraciaba, Caibi, Bom Retiro e Santa Cecília. 
(D) Mondaí, Iraceminha, Maracajá e São Ludgero. 
(E) Dionísio Cerqueira, São Miguel do Oeste, Petrolândia e Mirim Doce. 

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 
 

 
16- Analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- O servidor público do Município de Timbó será licenciado, com remuneração integral, quando sofrer acidente 
em serviço. 

II- Não pode ser equiparado a acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida, mesmo que não 
provocada pelo servidor no exercício do seu cargo. 

III- O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em institui-
ção privada, a conta de recursos públicos. 

 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.   
(B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa I está correta.  
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
(E) As afirmativas I, II e III estão corretas.  

 
17- Analise as situações em que é permitido o afastamento do cargo efetivo ou estável e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Para candidatar-se a mandato eletivo, na forma da legislação específica. 
II- Para exercício de mandato eletivo, na forma da legislação específica. 
III- Para acompanhar cônjuge em viagem cultural no exterior. 
IV- Para permanecer à disposição de outra entidade estatal. 
 

Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas as situações I e II estão corretas.   
(B) Apenas a situação I está correta.  
(C) Apenas a situação IV está correta.  
(D) As situações I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as situações I, II e IV estão corretas.  
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18- Segundo a Lei Complementar nº 137, de 02/07/1998, Art. 3º, Cargo Público é o conjunto de atribuições e             
responsabilidades cometidas ao servidor, criado por lei, com denominação própria, em número certo e venci-
mento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Isso posto, assinale a 
alternativa correta:  
(A) Os cargos efetivos são aqueles cujo provimento se dá em caráter permanente e são distribuídos em car-

reiras. 
(B) Os vencimentos dos cargos correspondem a referências básicas, negociadas com o Sindicato                         

correspondente. 
(C) Todos os cargos públicos, independentemente da situação, são considerados efetivos. 
(D) Os cargos efetivos são aqueles destinados a funções de confiança dos superiores hierárquicos. 
(E) Cargos em comissão são aqueles cujo provimento se dá em caráter definitivo. 

 
19- Quando ocorrer empate na classificação do concurso público, terá preferência para nomeação o candidato de 

idade mais elevada. Nesse caso, assinale a alternativa correta: 
(A) Será considerada a idade do candidato na data do primeiro dia de inscrições para o concurso. 
(B) Será considerada a idade do candidato na data do lançamento do edital. 
(C) Será considerada a idade do candidato na data do último dia de inscrições para o concurso. 
(D) Será considerada a idade do candidato na data da realização das provas objetivas. 
(E) Será considerada a idade do candidato na data da homologação dos inscritos. 

 
20- Sobre as férias do servidor público, assinale a alternativa correta: 

(A) A autoridade competente não poderá conceder as férias em mais de um período. 
(B) É proibido a membros de uma mesma família gozar férias no mesmo período. 
(C) O servidor adquire direito às primeiras férias somente dois anos após a posse. 
(D) As férias serão concedidas pela autoridade competente, a requerimento do servidor, em época que atenda 

aos interesses da administração. 
(E) As férias do servidor não poderão ser interrompidas, em hipótese alguma. 

 
21- Assinale a alternativa que indica uma atitude antiética do servidor público: 

(A) Permitir atraso na prestação do serviço e formação de filas desnecessárias de usuários. 
(B) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público.  
(C) Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público. 
(D) Facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito. 
(E) Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando 

estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. 
 
22- Tratar as pessoas com _________________ é ser gentil, solícito e simpático, é demonstrar consideração pelo 

o outro de várias formas. 
O profissional capaz de demonstrar __________________costuma reunir outras características bem-conceituadas no 
mercado de trabalho, como a capacidade de superar conflitos, solucionar problemas, facilitar negociações e trabalhar 
em grupo.  
A ________________ desinteressada, que oferecemos por iniciativa própria, sem esperar nada em troca, é um 
facilitador do bom relacionamento no ambiente de trabalho. 
Assinale a alternativa que indica uma única palavra que preenche todas as lacunas: 
(A) firmeza 
(B) serviência  
(C) automotivação 
(D) cordialidade 
(E) paciência 

 
23- “Para as crianças circularem com independência no espaço, é necessário um bom planejamento que garanta 

as condições de segurança necessárias. É imprescindível o uso de materiais resistentes, de boa qualidade e 
testados pelo mercado, como vidros e espelhos resistentes, materiais elétricos e hidráulicos de comprovada 
eficácia e durabilidade. É necessária, também, proteção adequada em situações nas quais existam possibilidade 
de risco, como escadas, varandas, janelas, acesso ao exterior etc. Os brinquedos devem ser seguros (seguindo 
as normas do Inmetro), laváveis e necessitam estar em boas condições. Os brinquedos de parque devem estar 
bem fixados em área gramada ou coberta com areia, e não sobre área cimentada.” (RCNEI, 1998, Vol. 1). O 
texto acima dá orientações sobre: 
(A) Autonomia. 
(B) Segurança do espaço e dos materiais. 
(C) Acessibilidade dos materiais. 
(D) Espaço físico e recursos materiais. 
(E) Versatilidade do espaço. 
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24- “Arrumamos com capricho e criatividade os lugares onde as crianças passam o dia; Nossas salas são claras, 
limpas e ventiladas; Não deixamos objetos e móveis quebrados nos espaços onde as crianças ficam; Mantemos 
fora do alcance das crianças produtos potencialmente perigosos; As crianças têm lugares agradáveis para se 
recostar e desenvolver atividades calmas; As crianças têm direito a lugares adequados para seu descanso e 
sono; Nossa creche demonstra seu respeito às crianças pela forma como está arrumada e conservada; Nossa 
creche sempre tem trabalhos realizados pelas crianças em exposição; Quando fazemos reformas na creche, 
nossa primeira preocupação é melhorar os espaços usados pelas crianças; Quando fazemos reformas, ten-
tamos adequar a altura das janelas, os equipamentos e os espaços de circulação às necessidades de visão e 
locomoção das crianças; Nossa equipe procura desenvolver relações de trabalho cordiais e afetivas; Procura-
mos tornar acolhedor o espaço que usamos para receber e conversar com as famílias; Procuramos garantir o 
acesso seguro das crianças à creche; Lutamos para melhorar as condições de segurança no trânsito nas        
proximidades da creche.” (BRASIL, 2009, p. 17). O texto acima foi retirado do documento “Critérios para o 
Atendimento em uma Creche que Respeite os Direitos Fundamentais das Crianças” (1995; 2009), de Fúlvia 
Rosemberg e Maria Malta, no qual as autoras destacam 10 direitos fundamentais das crianças. Esse texto diz 
respeito ao seguinte direito: 
(A) Nossas crianças têm direito ao contato com a natureza. 
(B) Nossas crianças têm direito à atenção individual. 
(C) Nossas crianças têm direito à brincadeira. 
(D) Nossas crianças têm direito a desenvolver sua curiosidade, imaginação e capacidade de expressão. 
(E) Nossas crianças têm direito a um ambiente aconchegante, seguro e estimulante. 

 
25- “As crianças precisam ser lembradas para lavarem as mãos antes das refeições, após o uso do banheiro, após 

a manipulação de terra, areia e tintas, assim como antes do preparo de atividades de culinária. É fundamental 
o acesso à água, ao sabonete e à toalha. Embora já consigam lavar as mãos sozinhas, ainda precisam de um 
acompanhamento do professor.” (RCNEI, 1998, Vol. 2, p.45).  
O texto apresentado acima está explanando sobre as Orientações Didáticas relacionadas:  
(A) À segurança. 
(B) À interação. 
(C) À imagem. 
(D) Aos cuidados pessoais. 
(E) À escolha. 

 
26- No texto de Campos e Rosemberg (2009), uma das afirmações das autoras é: “Nossas crianças têm direito a 

uma alimentação sadia”. Analise as afirmativas em relação à alimentação sadia e identifique a(s) correta(s): 
 

I- As crianças precisam se adequar aos alimentos oferecidos na instituição, suas preferências, ritmos e hábitos 
alimentares individuais não são considerados. 

II- Nossas crianças têm direito a um ambiente tranquilo e agradável para suas refeições. 
III- Não permitimos que meninos e meninas participem de atividades de culinária. 
IV- Planejamos alimentos apropriados para as crianças de diferentes idades. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.   
(C) Apenas a afirmativa I está correta.  
(D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.   
(E) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.   

 
27- Considerando-se o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), assinale a alternativa que indica o        

responsável pela elaboração do cardápio escolar: 
(A) Diretora. 
(B) Secretaria de Educação. 
(C) Cozinheira. 
(D) Professora. 
(E) Nutricionista. 

 
28- Em relação à rotina na Educação Infantil, é correto afirmar: 

(A) Rotina é voltada exclusivamente aos cuidados em relação à alimentação e à higiene. 
(B) As crianças necessitam de rotinas rígidas. 
(C) As decisões acerca da rotina são tomadas, exclusivamente, pelos adultos. 
(D) A rotina deve envolver os cuidados, as brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas. 
(E) O planejamento da rotina acontece anualmente. 
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29- “Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada 
e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e estar 
com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas crianças, aos 
conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural. A base do cuidado humano é compreender como 
ajudar o outro a se desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. 
O cuidado é um ato em relação ao outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica procedi-
mentos específicos.” (RCNEI, 1998, vol. 1). O texto acima diz respeito ao: 
(A) Cuidar e brincar. 
(B) Educar.  
(C) Cuidar e educar. 
(D) Cuidar.  
(E) Instruir.  

 
30- Considerando-se a Coleção Proinfantil, no módulo sobre a organização do ambiente, espaços e materiais, ana-

lise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira e, F, se for falsa: 
 

( ) O ambiente físico em que as crianças desenvolvem suas atividades deve apresentar as condições físicas 
adequadas, sempre limpo e bem conservado, isto é, as salas, o pátio, o banheiro, a cozinha e outras 
áreas. 

( ) Os espaços fechados devem ser arejados, claros, com janelas e portas que deixem o sol e o ar entrar. 
( ) Ambientes abertos favorecem a proliferação dos microrganismos, o que pode ocasionar a disseminação 

de doenças entre as crianças. 
( ) O modo como organizamos o espaço da pré-escola, da escola e da creche traduz o jeito de ensinar, 

logo, revela também a forma como as crianças estão aprendendo. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  
(A) V – V – V – F. 
(B) V – V – F – V. 
(C) F – F – F – V. 
(D) V – F – V – V. 
(E) F – V – F – V.  
 

31- Sobre a importância dos alimentos para saúde, assinale a alternativa correta: 
(A) Para uma alimentação saudável, é interessante variar os horários e intervalos das refeições, das crianças. 
(B) Para uma alimentação saudável, a criança deve receber, uma vez por semana, frutas e legumes. 
(C) Para uma alimentação saudável, a criança deve receber alimentos frescos, naturais, integrais e variados. 
(D) Para uma alimentação saudável, a criança deve ser estimulada a beber pouca água. 
(E) Para uma alimentação saudável, deve-se incentivar a criança a beliscar ou substituir suas refeições por 

biscoitos e salgadinhos. 
 
32-  “Entre o bebê e as pessoas que cuidam, interagem e brincam com ele se estabelece uma forte relação afetiva 

(a qual envolve sentimentos complexos e contraditórios como amor, carinho, encantamento, frustração, raiva, 
culpa etc.). Essas pessoas não apenas cuidam da criança, mas também medeiam seus contatos com o mundo, 
atuando com ela, organizando e interpretando para ela esse mundo.” (DCNEI, 1998, p. 17, Vol. 2) O texto acima 
está se referindo a(à)(ao): 
(A) Processo de fusão e diferenciação. 
(B) Construção de vínculos. 
(C) Imitação. 
(D) Oposição. 
(E) Apropriação da imagem corporal. 

 
33- As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (parecer 20/2009) discorrem sobre a relação com 

as famílias na Educação Infantil. Sobre isso, assinale a alternativa correta: 
(A) O trabalho com as famílias requer que as equipes de educadores as compreendam como parceiras. 
(B) A família é importante para o momento da adaptação, mas não é o essencial, sendo dispensada. 
(C) As regras da escola devem ser colocadas aos responsáveis e estes devem manter respeito a distância. 
(D) A entrevista para o acolhimento, apesar de um instrumento de valor, nem sempre deve ser realizada. 
(E) As famílias precisam se adaptar de imediato à rotina da instituição. 
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34- “Na Itália, tem havido um debate sobre como pode ser efetivada a relação entre família e creche/pré-escola/es-
cola. Na realidade italiana, essa parceria tem sido destacada. Annália Galardini e Donatella Giovannini (2002 
p.126-128), duas educadoras italianas apresentam três maneiras a partir das quais podemos pensar em estra-
tégias de construção de relacionamentos entre as creches, as pré-escolas, as escolas e as famílias.” (Coleção 
Proinfantil, módulo III, p. 41). A esse respeito, associe a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 
Primeira coluna: 
1- Organização 
2- Comunicação 
3- Intercâmbio 
 
Segunda coluna: 
( ) A troca constante entre a escola, a pré-escola, a creche e a família. Em várias situações, a família pode 

contribuir com o seu conhecimento. 
( ) Os relacionamentos podem ser ampliados a partir do envolvimento dos pais nas decisões relativas à 

organização das propostas e do trabalho cotidiano. 
( ) Uma comunicação clara, que pode ser feita por meio dos murais, nas paredes da instituição, em circula-

res, em reuniões coletivas ou entrevistas individuais.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre as colunas: 
(A) 1 – 2 – 3.  
(B) 3 – 2 – 1.  
(C) 2 – 1 – 3.  
(D) 1 – 3 – 2.  
(E) 3 – 1 – 2. 

 
35- Sobre a higiene das crianças, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Nossas crianças têm direito de manter seu corpo, cuidado, limpo e saudável. 
II- Nossas crianças aprendem a cuidar de si próprias e assumir responsabilidades em relação à sua higiene e 

à saúde. 
III- O cuidado com a higiene não impede a criança de brincar e se divertir. 
IV- Nosso exemplo não é importante, assim, não é necessário cuidarmos de nossa aparência e nossa higiene 

pessoal. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas a afirmativa IV está correta.  
(D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
(E) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

 
36- No que se refere à saúde das crianças, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 

I- Sempre que necessário, encaminhamos as crianças ao atendimento de saúde disponível ou orientamos as 
famílias para fazê-lo. 

II- Nossas crianças têm direito à prevenção de contágios e doenças. 
III- Procuramos orientação nos serviços básicos de saúde para a prevenção de doenças contagiosas existentes 

no bairro. 
IV- Mantemos comunicação com a família quando uma criança fica doente e não pode frequentar a creche. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  
(B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  
(C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas  
(D) Apenas a afirmativa II está correta.  
(E) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.  
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37- “Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia. O fato de a 
criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado 
papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as crianças podem desen-
volver algumas capacidades importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadu-
recem também algumas capacidades de socialização, por meio da interação e da utilização e experimentação 
de regras e papéis sociais.” (RCNEI, 1998, Vol. 2). O texto acima trata sobre: 
(A) Imitar 
(B) Interagir. 
(C) Cuidar. 
(D) Brincar. 
(E) Educar. 

 
38- Os profissionais da Educação Infantil devem estar atentos às ações, interações e relações que as crianças 

estabelecem entre si nos diversos ambientes da creche ou pré-escola. Em relação ao parquinho, sabemos ser 
um local de muita movimentação e também o que oferece mais risco aos alunos. Sobre isso, assinale a alterna-
tiva correta: 
(A) Grande parte dos machucados das crianças deve-se ao fato da criança ter parte do corpo presa aos brinque-

dos. 
(B) É importante que no local do parquinho haja acúmulo de brinquedos e materiais. 
(C) São diversas as causas de machucados no parquinho, tais como quedas, arranhões, escorregões, entre 

outros. 
(D) Dificilmente os brinquedos de metal, quando expostos ao sol, tendem a esquentar ou causar queimaduras. 
(E) O uso de cercas, canteiros e muretas limitam o espaço de lazer da criança e devem ser evitados. 

 
39- A respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, assinale a alternativa correta: 

(A) É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 
(B) Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede pública de ensino. 
(C) A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelas unidades públicas e 

privadas de saúde. 
(D) Considera-se criança, para os efeitos do ECA, a pessoa até treze anos de idade incompletos, e adolescente, 

aquele entre treze e dezenove anos de idade. 
(E) Toda criança ou adolescente têm acesso às diversões e espetáculos públicos, independentemente da sua 

faixa etária. 
 
40- Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2009), o Currículo da Educação Infantil 

é o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico da humanidade, de modo a 
promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. As práticas pedagógicas da proposta 
curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores: 
(A) Vivências e brincadeiras. 
(B) Experiências e interações. 
(C) Interações e brincadeiras. 
(D) Brincadeiras e linguagens. 
(E) Interações e vivências. 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA  DE RESPOSTAS  
 
 

 
 

 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor da prova e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até às 18h do dia 25 de 
fevereiro de 2019, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal 
de Timbó – Concurso Público - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Timbó, 24 de fevereiro de 2019. 
 


