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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AUXILIAR DE ENSINO (MAGISTÉRIO) 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

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

Resposta. 

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

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. A recreação é importante na educação infantil, é importante pois auxilia os discentes a: 

A) Expressar suas ideias e sentimentos.  

B) Não desenvolverem a sua criatividade.  

C) A perda da autonomia.  

D) A não valorizar o papel do professor, e da escola.  

 

02. Assinale a alternativa correta a respeito de higiene e limpeza de crianças em creches:  

A) Deve-se manter as janelas fechadas o tempo todo.  

B) Deve-se manter a limpeza, sem se preocupar se o ambiente está arejado ou não.  

C) Ambientes não arejados não influenciam na transmissão de doenças.  

D) Deve-se buscar manter os ambientes limpos e arejados.   

 

03. A vacinação é uma prática importante para a manutenção da saúde das crianças. Assinale a 

alternativa correta a respeito do tempo ideal da vacinação para sarampo de crianças:  

A) 6 meses com a vacina tríplice viral e uma dose aos 7 meses com a vacina tetra viral. 

B) 6 meses com a vacina tríplice viral e uma dose aos 10 meses com a vacina tetra viral. 

C) 12 meses com a vacina tríplice viral e uma dose aos 15 meses com a vacina tetra viral. 

D) 10 meses com a vacina tríplice viral e uma dose aos 12 meses com a vacina tetra viral. 

 

04. O termo: “segurança alimentar” faz referência a:  

A) Garantia da disponibilidade de alimentos não essenciais, e inflação de seus preços.  

B) Garantia da disponibilidade de alimentos básicos, assim como o controle de seus preços.  

C) Alimentos que não causarão danos à saúde de quem consome.  

D) Práticas que garantem o aumento de riscos à saúde.  

 

05. Do nascimento até os 6 primeiros meses de idade, a criança deve ter como alimento:  

A) Carnes e ovos.  

B) Alimentos pastosos.  

C) Leite materno com complementações.  

D) Exclusivamente o leite materno.  

 

06. A chamada primeira infância é uma fase crucial entre o primeiro e o terceiro ano da criança. A dieta 

da criança deve ser marcada pelo(a):  

A) Aumento do consumo de carboidratos e frutas. 

B) Aleitamento materno exclusivo.  

C) Diminuição do consumo de carboidratos e frutas.  

D) Óleos e gorduras devem ser o alimento em maior proporção.  
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07. Assinale a alternativa correta a respeito do desenvolvimento infantil: 

A) Ocorre de forma linear.  

B) Não há particularidades, as crianças se desenvolvem todas da mesma maneira.  

C) Tanto a família quanto a escola devem respeitar as particularidades de cada etapa do 

desenvolvimento infantil.  

D) O estímulo a criança não interfere em seu desenvolvimento.  

 

08. Observe os itens a seguir, a respeito dos princípios norteadores da educação presentes na 

Constituição Federal e julgue a sua veracidade: 

I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

III. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e existência apenas de instituições públicas. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

09. Assinale a alternativa correta. Segundo a Constituição Federal, o ensino religioso:  

A) De matrícula obrigatória, constituirá como conteúdo transversal às disciplinas dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

B) De matrícula facultativa, constituirá como conteúdo transversal às disciplinas dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental. 

C) De matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental. 

D) De matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental. 

 

10. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: "A criança e o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação 

para o trabalho, assegurando-se-lhes":  

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

B) Direito de ser desrespeitado por seus educadores. 

C) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 

D) Acesso à escola privada e paga, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo 

estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. 

 

11. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente:  

A) Ensino fundamental, facultativo e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

B) Ensino fundamental, obrigatório e pago, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. 

C) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

D) Oferta de ensino noturno regular, sem se adequar às condições do adolescente trabalhador. 
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12. Observe os itens a seguir, a respeito dos sistemas municipais de ensino presentes na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação e julgue a sua veracidade:  

I. As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

II. As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III. Os órgãos federais de educação. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 16 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 
 

13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar: 

A) Mesmo nas relações selvagens é necessário identificar certo grau de fidalguia. 

B) Os selvagens também amam. 

C) Quando um inimigo dá conselho é necessário ter cautela. 

D) A ingratidão prevalece em qualquer relação social. 

 

14. No contexto da história acima a palavra “temerária”, pela norma culta não significa: 

A) Arriscada. 

B) Peremptória. 

C) Perigosa. 

D) Imprudente. 
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15. Assinale a alternativa que apresenta a palavra do texto incorretamente escrita: 

A) Iscarpado. 

B) Pastando. 

C) Rochedo. 

D) Amistosa. 

 

16. Qual dos verbos abaixo, extraídos do texto, está no pretérito perfeito? 

A) Subir. 

B) Machuquei. 

C) Pastando. 

D) Seja. 

  

17. Conjunções aditivas expressam: 

A) Soma. 

B) Dúvida. 

C) Hesitação. 

D) Temor. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. O casario de alvenaria, construído pelos imigrantes italianos, no final do século 19 em Antônio Prado, 

foi declarado patrimônio histórico e artístico, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

– Iphan, em 1989. São 48 edificações localizadas nas principais ruas do centro da cidade. Essas se revestem 

de significativo valor para a história da cultura da cidade, região e do Brasil. 

O casario mencionado está localizado em qual estado brasileiro? 

A) Paraná.  

B) Mato Grosso do Sul. 

C) Rio Grande do Sul. 

D) Santa Catarina.  

 

19. Tendo em vista a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, analise o trecho e assinale a 

alternativa que completa corretamente a lacuna: 

O _____________________ é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores eleitos através de sistema 

proporcional, pelo voto direto e secreto, dentre brasileiros maiores de dezoito anos, no gozo de seus direitos 

políticos e com domicílio no Município, mediante pleito simultâneo à Prefeito e Vice-Prefeito. 

A) Poder Monárquico.  

B) Poder Executivo.  

C) Poder Judiciário. 

D) Poder Legislativo. 
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20. Ao completar, 200 dias de governo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que 

cria um conselho para acompanhar o processo de adesão do Brasil à OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico). O conselho vai funcionar até o Brasil depositar os termos de 

adesão. 
(Fonte adaptada: http://www.brasil.gov.br/noticias>acesso em 22 de julho de 2019) 

Em relação à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, analise: 

I. A Organização representa ao país um selo de qualidade internacional que aumentará a 

credibilidade do Brasil, impulsionando investimentos, abertura comercial e a geração de empregos; 

II. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), com sede em Paris, 

França, é uma organização internacional que reúne as economias mais avançadas do mundo, bem como 

alguns países emergentes como a Coreia do Sul, o Chile, o México e a Turquia; 

III. Foi fundada em 14 de dezembro de 1961, sucedendo a Organização para a Cooperação Econômica 

Europeia, criada em 16 de abril de 1948. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  


