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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

15 às 18h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

AE2
Auxiliar Educacional • 

Ensino Fundamental



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

A base econômica de florestas plantadas para a produ-
ção de madeira e seus produtos sustenta uma cadeia 
produtiva que tem participação fundamental na econo-
mia do país. O Estado de Santa Catarina tem expressiva 
participação neste setor, tanto pelo número de empre-
sas ligadas ao setor, quanto pela variedade e qualidade 
dos produtos obtidos, sendo o Planalto Norte Catari-
nense (PNC) uma das regiões deste Estado onde o uso 
do solo com florestas plantadas se destaca. Neste con-
texto, as florestas plantadas de pinus e eucalipto são 
a principal fonte de suprimento da cadeia produtiva 
florestal, abastecendo diversos segmentos industriais, 
suportando a economia de muitos municípios do PNC 
com o cultivo de florestas. É necessário compreender o 
papel do setor florestal e da eucaliptocultura como ati-
vidade econômica no PNC e analisar sua contribuição 
para a geração de empregos, produtos e renda, bem 
como a conservação dos recursos naturais, principal-
mente nas pequenas propriedades. […]

Os levantamentos efetuados identificaram contradi-
ção sobre os benefícios gerados em desenvolvimento 
econômico, social e ambiental que o setor de florestas 
plantadas pode oferecer às regiões onde está estabe-
lecido. Considerando-se os três aspectos, destacam-se 
os indicadores de geração de renda e de empregos 
diretos e indiretos, a conservação do solo e da água, 
a captura de gases de efeito estufa e a conservação e 
preservação de florestas nativas.

Como oportunidades ao desenvolvimento florestal 
sustentável do PNC estão as condições edáficas da 
região Planalto Norte Catarinense: considerações 
sobre o setor florestal e a eucaliptocultura favoráveis 
ao cultivo florestal e a previsão de consumo crescente 
de produtos florestais, inserindo a eucaliptocultura 
como atividade relevante nas políticas públicas e 
agenda de desenvolvimento regional.

Andrejow, Gisela Maria Pedrassani et al. Planalto Norte Catarinense: 
considerações sobre o setor florestal e a eucaliptocultura. DRd – 
Desenvolvimento Regional em Debate, v. 8, n. 2, p. 143-144. [Frag-
mento adaptado].

1. Assinale a pergunta que pode ser respondida com 
base no texto 1.

a. SQUARE Que outras atividades agrícolas podem ser 
adaptadas ou consorciadas à eucaliptocultura?

b. SQUARE Por que os municípios do Planalto Norte Cata-
rinense investem em reflorestamento com 
araucárias?

c. SQUARE Qual é a atividade industrial que mais gera 
emprego nos municípios do Planalto Norte 
Catarinense?

d. SQUARE A produção de erva mate faz parte do 
desenvolvimento florestal no Planalto Norte 
Catarinense?

e. Check-square Quais são a principais contribuições do setor 
florestal e da eucaliptocultura à economia do 
Planalto Norte Catarinense?

2. Sobre o texto 1, é correto o que se afirma em:

a. Check-square No PNC, destaca-se o uso do solo com florestas 
plantadas.

b. SQUARE O reflorestamento com pinus e eucalipto é uma 
das causas da destruição de florestas nativas.

c. SQUARE A segunda atividade agrícola nos municípios 
do PNC tem relação com a atividade madeireira.

d. SQUARE Entre as contradições do setor madeireiro, uma 
das mais relevantes é a geração de gases do 
efeito estufa.

e. SQUARE Além de reflorestamento com pinus e eucalipto, 
no PNC também são plantadas diversas outras 
espécies nativas próprias para aproveitamento 
industrial e comercial.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 
acentuadas graficamente com base na mesma regra.

a. SQUARE ímã • órfão • bênção • através • mané
b. Check-square Itajaí • faísca • conteúdo • caído • Tambaú
c. SQUARE vatapá • mocotó • é • nós • também • víbora
d. SQUARE remédio • herói • saliência • papéis • responsável
e. SQUARE vocábulos • língua • próximo • notícia • atacá-lo
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4. Assinale a frase correta quanto ao uso das vírgulas.

a. SQUARE O sarampo que é uma doença contagiosa, apa-
rece com febre e manchas no corpo e o trata-
mento é feito para atenuar esses sintomas.

b. SQUARE O enólogo Jean Pierre explica, que com as 
noites sendo frias, a videira para de crescer, o 
que se transforma em energia, que vai para os 
frutos.

c. Check-square Embora o assunto tenha saído do noticiário, os 
javalis continuam causando problemas de toda 
a ordem na costa do rio Pelotas, passando pelo 
Cerro Negro, Campo Belo, atravessando as coxi-
lhas de Capão Alto, Lages e Curitibanos.

d. SQUARE Além de movimentar a economia de Fraiburgo 
a colheita da maçã é responsável também por 
cativar turistas dos quatro cantos do país que 
podem descobrir como funciona, o cultivo da 
fruta do pecado.

e. SQUARE Desde 2012 a companhia já investiu em Santa 
Catarina, R$ 1,2 bilhão em obras, conservação e 
operação da BR-116 melhorando as condições 
de tráfego, a segurança e o atendimento aos 
usuários.

5. Assinale a alternativa em que o pronome lhe equi-
vale ao mesmo significado que tem na frase “Corta-
ram-lhe o cabelo antes da viagem”.

a. SQUARE Sem que pedisse, enviaram-lhe uma muda de 
roupa nova e um par de sapatos.

b. SQUARE Disse-lhe que poderíamos nos encontrar em 
frente à rodoviária, por volta das 10 horas.

c. SQUARE Ficou em dúvida se devia comunicar-lhe o que 
tinha ocorrido com a encomenda.

d. Check-square Assim que o tempo previsto se completou, a 
professora tirou-lhe a prova.

e. SQUARE Pronomes indefinidos são os que se referem 
à terceira pessoa, dando-lhe sentido vago ou 
expressando quantidade indeterminada.

Temas de Educação 10 questões

6. A respeito da organização da Educação Nacional, 
consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (1996) que a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios organizarão, em regime de colaboração, 
os respectivos sistemas de ensino.

De acordo com o artigo 11, os Municípios incumbir-
-se-ão de:

1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
as instituições oficiais dos seus sistemas de 
ensino, integrando-os às políticas e aos planos 
educacionais da União e dos Estados.

2. Exercer ação redistributiva em relação às suas 
escolas.

3. Baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino.

4. Autorizar, credenciar e supervisionar os esta-
belecimentos do seu sistema de ensino.

5. Oferecer a educação infantil em creches e 
pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fun-
damental, permitida a atuação em outros 
níveis de ensino somente quando estiverem 
atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com recursos acima 
dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desen-
volvimento do ensino.

6. Garantir o transporte escolar gratuito a todos 
os alunos da rede municipal, independente-
mente de suas condições financeiras.

7. Os Municípios deverão se integrar ao sistema 
estadual de ensino.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 6.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4, 5 e 7.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 4, 5, 6 e 7.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
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9. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) de acordo com as alterações feitas na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996).

( ) É assegurado atendimento educacional, 
durante o período de internação, ao aluno da 
educação básica internado para tratamento 
de saúde em regime hospitalar ou domiciliar 
por tempo prolongado, conforme dispuser o 
Poder Público em regulamento, na esfera de 
sua competência federativa.

( ) O acesso à educação básica obrigatória é 
direito público subjetivo, podendo qualquer 
cidadão, grupo de cidadãos, associação 
comunitária, organização sindical, entidade 
de classe ou outra legalmente constituída e, 
ainda, o Ministério Público, acionar o poder 
público para exigi-lo.

( ) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a 
matrícula das crianças na educação básica a 
partir dos 6 anos de idade.

( ) Ao aluno regularmente matriculado em institui-
ção de ensino pública ou privada, de qualquer 
nível, é assegurado, no exercício da liberdade de 
consciência e de crença, o direito de, mediante 
prévio e motivado requerimento, ausentar-se 
de prova ou de aula marcada para dia em 
que, segundo os preceitos de sua religião, seja 
vedado o exercício de tais atividades.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V
b. Check-square V • V • F • V
c. SQUARE V • V • F • F
d. SQUARE V • F • V • F
e. SQUARE F • V • F • V

7. Analise o texto abaixo de acordo com o artigo 2o da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996).

A educação, dever da família e do Estado, inspirada 
nos princípios            e nos ideais  
           , tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE éticos • formativos
b. SQUARE liberais • meritocráticos
c. SQUARE tecnocráticos • formativos
d. SQUARE de soberania • meritocráticos
e. Check-square de liberdade • de solidariedade humana

8. Consta no artigo 3o do Estatuto da Criança e do 
Adolescente que a criança e o adolescente gozam de 
todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 
fim de lhes facultar o desenvolvimento:

1. Físico
2. Mental
3. Moral
4. Espiritual
5. Social
6. Afetivo
7. Sensorial

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 7.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 4, 5, 6 e 7.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 4, 5, 6 e 7.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 7.
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13. De acordo com o artigo 4o do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária.

A garantia de prioridade compreende:

1. Primazia de receber proteção e socorro em 
quaisquer circunstâncias.

2. Precedência de atendimento nos serviços 
públicos ou de relevância pública.

3. Promoção de políticas públicas que garantam 
locais destinados ao lazer e entretenimento 
para as crianças e adolescentes próximos as 
suas residências.

4. Destinação privilegiada de recursos públicos 
nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude.

5. Preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

14. Os filósofos educacionais, independentemente 
das teorias que os sustentam, sinalizam que as solu-
ções para os problemas contemporâneos podem ser 
mais bem encontrados por meio:

a. Check-square Do pensamento crítico.
b. SQUARE Da análise linear dos fenômenos.
c. SQUARE De estratégias rígidas de pesquisa.
d. SQUARE Da observação passiva dos acontecimentos.
e. SQUARE Do método de comparação e da sequenciação 

dos fatos.

10. Consta no artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996) que a educação básica 
poderá organizar-se em:

1. Séries anuais.
2. Períodos semestrais.
3. Ciclos.
4. Alternância regular de períodos de estudos.
5. Grupos não seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios.
6. Por forma diversa de organização, sempre que 

o interesse dos familiares assim o exigirem.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 6.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 6.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

11. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (1996), quais currículos devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada 
sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas caracterís-
ticas regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos.

a. SQUARE Somente do ensino médio.
b. SQUARE Somente do ensino fundamental.
c. SQUARE Apenas do ensino fundamental e ensino médio.
d. SQUARE Da educação infantil, do ensino fundamental, 

do ensino médio e da educação superior.
e. Check-square Da educação infantil, do ensino fundamental e 

do ensino médio.

12. A Filosofia é um estudo relacionado à existência, 
ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e 
estéticos, à mente e à linguagem.

Seus métodos estão caracterizados pela:

a. Check-square Argumentação.
b. SQUARE Segregação.
c. SQUARE Indução.
d. SQUARE Comparação.
e. SQUARE Homogeneidade.
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17. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei Com-
plementar no 109 de 3 de março de 2010 do Município 
de Fraiburgo (SC).

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório pelo período de     meses de efetivo 
exercício, durante o qual a sua aptidão e capacidade 
serão objeto de Avaliação Especial de Desempe-
nho para o cargo, como condição de aquisição da 
estabilidade.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 12
b. SQUARE 18
c. SQUARE 24
d. Check-square 36
e. SQUARE 48

18. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Reintegração é:

a. SQUARE o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

b. SQUARE a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

c. Check-square a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.

d. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

e. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

15. São considerados ramos da filosofia:

1. Epistemologia
2. Lógica
3. Metafísica
4. Axiologia
5. Meritocracia

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

Legislação Municipal 5 questões

16. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
Complementar no 187 de 3 de novembro de 2016 do 
Município de Fraiburgo (SC).

a. Check-square Em caso de prorrogação do contrato para o ano 
letivo subsequente poderão ser concedidas férias 
com o respectivo adicional constitucional de 1/3 e 
30 dias de gozo de férias, mesmo que não possua 
o período aquisitivo mínimo de 12 meses.

b. SQUARE Após a publicação da classificação do resultado 
do processo seletivo, será realizada a chamada 
dos candidatos classificados, por classificação, 
independendo das áreas de ensino.

c. SQUARE Prescindirá de processo seletivo de provas 
ou de provas e títulos a admissão por tempo 
determinado quando restar frustrada a seleção 
anteriormente realizada, por ausência de inte-
ressados ou aprovados, devendo ser realizado 
novo processo seletivo no prazo máximo de 
2 anos depois da última seleção.

d. SQUARE É opcional ao Professor admitido em caráter 
temporário avisar à chefia imediata sobre a 
falta ao serviço 48 horas após a ocorrência.

e. SQUARE A chamada dos candidatos classificados será 
realizada bienalmente, de acordo com a classifi-
cação obtida no processo seletivo, na forma do 
edital.
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Conhecimentos Específicos 10 questões

21. Como a escola pode estimular os hábitos de 
higiene para crianças?

a. SQUARE Criar penalidades para os alunos que não res-
peitem os princípios de higiene.

b. SQUARE Exigir que os pais comprem itens de higiene 
pessoal.

c. SQUARE Restringir a ida ao banheiro a uma vez por 
período.

d. Check-square Apresentar os objetos para higiene de maneira 
lúdica.

e. SQUARE Designar um aluno “vigia” para ir ao banheiro 
com a criança e verificar se usa corretamente os 
materiais disponíveis.

22. Analise as afirmativas abaixo:.

1. A limpeza das mãos bem como da correta 
higienização dos alimentos, das frutas, legu-
mes e verduras permitem uma alimentação 
mais saudável sem contaminação.

2. Para evitarmos gastos desnecessários, não 
devemos nos preocupar com a limpeza da 
mesa e dos objetos que utilizamos, mas sim 
com a higiene dos alimentos.

3. Beber água filtrada ou fervida e Lavar bem as 
mãos uma vez ao dia, são excelentes hábitos 
de higiene pessoal.

4. É muito importante para a nossa saúde esco-
var os dentes ao levantar pela manhã, antes 
de dormir e após os lanches e refeições.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

19. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do 
servidor, ou de ofício.

A exoneração de ofício dar-se-á quando:

1. forem satisfeitas as condições do estágio 
probatório.

2. o servidor for nomeado, tomado posse e 
entrado em exercício no prazo estabelecido.

3. o servidor atingir a idade de 70 anos.
4. o servidor atingir a idade de 65 anos.
5. não forem satisfeitas as condições do estágio 

probatório.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

20. Analise o texto abaixo de acordo com a Lei Com-
plementar no 187 de 3 de novembro de 2016 do Muni-
cípio de Fraiburgo (SC).

Após a publicação da classificação do resultado do 
processo seletivo, será realizada a chamada dos can-
didatos classificados, por disciplina, nas respectivas 
áreas de ensino.

A chamada dos candidatos classificados será realizada  
           , de acordo com a classifica-
ção obtida no processo seletivo, na forma do edital.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE semestralmente.
b. SQUARE bimestralmente.
c. SQUARE trimestralmente.
d. Check-square anualmente.
e. SQUARE bienalmente.
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26. Analise as afirmativas abaixo:

1. O preparo de mamadeiras pode ocorrer na 
mesma área de manipulação de alimentos, 
mas em horários diferentes para evitar a con-
taminação cruzada.

2. Para evitar a contaminação, recomendam-se: 
lavar as mãos, antes de preparar os alimentos, 
e apenas antes de alimentar as crianças.

3. Desprezar alimentos que caírem no chão.
4. Falar, tossir ou espirrar com a proteção de um 

lenço na boca.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. SQUARE É correta apenas a afirmativa 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

27. No que se refere as medidas imediatas no caso 
de um acidente por engasgo. Deve-se suspeitar de 
obstrução de via aérea por corpo estranho quando 
ocorrer início súbito de dificuldade respiratória.

As medidas imediatas são:

1. estimular o choro.
2. compressões torácicas.
3. golpes no dorso da criança.
4. fazer a manobra de Heimlich.
5. tentar recuperar o objeto colocando  

o dedo na garganta da criança.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

23. O ambiente escolar é um espaço onde circula 
uma grande quantidade de pessoas diariamente.

A            e higienização desses locais 
é fundamental para o bom andamento das atividades, 
para garantir a            e a própria 
aprendizagem dos que ali estão.”

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do parágrafo.

a. SQUARE saúde • limpeza
b. Check-square limpeza • saúde
c. SQUARE lavação • atividade
d. SQUARE alimentação • prevenção
e. SQUARE conservação • preparação

24. Como deve ser feita a limpeza das salas de aula 
de uma escola?

a. SQUARE Apenas com produtos abrasivos.
b. SQUARE Utilizando produtos que contenham cloro.
c. SQUARE Fazendo uso somente de produtos caseiros.
d. Check-square Utilizando produtos adequados para garantir a 

eficiência e durabilidade dos materiais.
e. SQUARE Fazendo uso de alvejantes à base de soda 

cáustica.

25. Em relação ao tema “Higiene pessoal lavagem das 
mãos”, podemos afirmar que fazem parte desse pro-
cesso algumas etapas:

Assinale a alternativa que indica corretamente as 
etapas para a lavagem das mãos em relação à higiene 
pessoal.

a. SQUARE Use sabão em barra com perfume.
b. SQUARE Arregace as pernas das calças acima do joelho e 

remova adornos.
c. SQUARE Enxágue as mãos para remoção de todos os 

adornos.
d. SQUARE Seque completamente as mãos e os antebraços 

com toalha de algodão.
e. Check-square Lave as mãos e os antebraços, sem esquecer os 

espaços entre os dedos e as regiões embaixo 
das unhas.
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30. Conforme a Portaria SMS-G no 1210, de 2 de 
agosto de 2006, para a desinfecção de alimentos, é 
permitido o uso da água sanitária a 2,0-2,5% (desinfe-
tante de uso geral), composta por hipoclorito de sódio, 
com indicação no rótulo para esta finalidade.

Em decorrência da segurança do produto para a 
desinfecção de alimentos, o mesmo poderá ser apli-
cado para a desinfecção de:

a. SQUARE fraldas.
b. SQUARE mochilas.
c. Check-square mamadeiras.
d. SQUARE cadernos.
e. SQUARE estojos.

28. Recentemente a Sociedade Brasileira de Pediatria 
lançou uma campanha pela prevenção de acidentes 
na infância.

Assinale a alternativa que apresenta uma destas ações:

a. SQUARE As crianças devem ser afastadas das tomadas.
b. SQUARE Proteger apenas as janelas de residências, com 

telas e grades.
c. SQUARE Colocar telas nas escadas e lajes, que devem ter 

acesso restrito, onde as crianças não transitam.
d. SQUARE Só permitir o uso pela criança de alimentos que 

contenham álcool quando não houver risco 
aparente.

e. Check-square Remédios, produtos de limpeza e material 
inflamável devem ficar longe do alcance das 
crianças e nunca devem ser guardados em 
recipientes de refrigerantes ou similares.

29. No que se refere ao transporte de crianças para 
passeios e atividades de estudo, é correto afirmar:

a. Check-square É importante que se cumpram as normas do 
Código Nacional de Trânsito: uso obrigatório 
do cinto de segurança, uso de assento apro-
priado para crianças menores em automóveis 
no banco traseiro.

b. SQUARE Os motoristas devem ter atenção apenas nos 
locais onde passam crianças.

c. SQUARE Uso de assento apropriado para crianças meno-
res em automóveis e transporte de crianças no 
banco dianteiro.

d. SQUARE Ao transportar crianças em bicicletas, usar o 
assento especial apenas quando for solicitado.

e. SQUARE Estimular o uso de equipamentos de segurança 
somente em práticas esportivas.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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