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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
EDITAL N. 002/2019 

 

CARGO: EDUCADOR SOCIAL 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 10 questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 20 questões de 
Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e uma Folha Inter-
mediária de Respostas.  

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores.  

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão de 
Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado.  

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.  
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.  
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.  
 

Blumenau, 17 de novembro de 2019.  
 

BOA PROVA Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
As questões 1 a 5 se referem ao trecho da notícia a seguir: 
 
A nova proposta de pacto federativo apresentada pelo governo federal _________ mudanças na distribuição de 
recursos a Estados e municípios e _________ também uma estimativa de que esses entes recebam R$ 400 bilhões 
a mais nos próximos 15 anos. Além disso, uma das medidas pode alterar a divisão de municípios em todo o País. 
 
Na PEC do Pacto Federativo encaminhado ao Congresso, o plano anunciado pelo ministro da Economia, Paulo 
Guedes, sugere que municípios com menos de 5 mil habitantes e com uma receita própria que não chegue a 10% 
do total da receita recebida por esses territórios sejam incorporados a cidades vizinhas com melhor situação finan-
ceira. [...] 

Disponível em: https://www.nsctotal.com.br/noticias/saiba-quantas-e-quais-cidades-de-sc-podem-ter-que-se-fundir-com-municipios-vizinhos. 

Acesso em 05/nov/2019. [adaptado] 
 

1- Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas do primeiro parágrafo da notícia: 
(A) prevê – trás 
(B) preve – traz 
(C) preve – tras 
(D) preveem – trás 
(E) prevê – traz 
 

2- Assinale a alternativa que contenha dois verbos conjugados no modo subjuntivo, utilizados no texto: 
(A) sugere – chegue 
(B) recebam – pode 
(C) anunciado – encaminhado 
(D) chegue – sejam 
(E) sugere – pode 
 

3- Assinale a única alternativa que contenha um antônimo de “incorporados”, utilizado no texto: 
(A) anexados 
(B) integrados 
(C) separados 
(D) agregados 
(E) absorvidos 
 

4- Assinale a alternativa que contenha o núcleo do sujeito do verbo “sugerir” na oração “...sugere que municípios 
com menos de 5 mil habitantes...”: 
(A) PEC 
(B) Pacto Federativo 
(C) ministro da Economia 
(D) Paulo Guedes 
(E) plano 
 

5- No texto, “Paulo Guedes” está corretamente entre vírgulas, pois são utilizadas para: 
(A) separar um aposto 
(B) separar um adjunto adverbial deslocado 
(C) separar um vocativo 
(D) omitir um termo 
(E) enumerar palavras de mesma função sintática 

 
As questões 6 a 10 se referem ao trecho da notícia a seguir: 
 
Este sábado, dia 9, contará com diversas atrações na Vila Itoupava. O distrito mais alemão de Blumenau receberá 
a segunda edição do Projeto Vila Social. A ação será realizada em frente a Intendência Distrital, na Rua Henrique 
Conrad, a partir das 10h. No local, serão oferecidos a população serviços como emissão de documentos, atendi-
mentos do Samae, Seterb e Procon, além de orientações na área da saúde, com teste rápido de diabetes e também 
vacina da febre amarela. 
 
Além disso, durante o evento serão realizadas apresentações culturais, exposições de materiais históricos e veícu-
los antigos, e até um desfile com Clubes de Caça e Tiro. No espaço, também haverá venda de alimentação pelas 
APP’s dos centros de educação infantil da Vila Itoupava e espaco de recreação com brinquedos infantis.[...] 

Disponível em: https://www.blumenau.sc.gov.br/secretarias/intendencia-distrital-da-vila-itoupava/intendencia-vila-itoupava/segunda-ediacaao-
do-projeto-vila-social-ocorre-neste-saabado56 Acesso em: 07/nov/2019.[modificado] 
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6- Propositadamente, foram retirados os acentos indicativos de crase do texto. 
 
I- A ação será realizada... 
II- ...receberá a segunda edição... 
III- ...será realizada em frente a Intendência Distrital... 
IV- ...serão oferecidos a população... 
V- ...a partir das 10h... 
 
Assinale, pois, a alternativa que contenha os trechos em que deve ser colocado crase: 
(A) Apenas em I, II, III e IV. 
(B) Apenas em III, IV e V. 
(C) Apenas em III e IV. 
(D) Apenas em I e III. 
(E) Apenas em I, II e V. 
 

7- Assinale a alternativa correta quanto à classificação do sujeito da oração  “No espaço, também haverá venda de ali-
mentação pelas APP’s dos centros de educação infantil da Vila Itoupava e espaço de recreação com brinquedos 
infantis.”: 
(A) oração sem sujeito 
(B) sujeito composto 
(C) sujeito simples 
(D) sujeito indeterminado 
(E) sujeito desinencial 
 

8- A exemplo de “infantis”, assinale a alternativa que contenha a única palavra cujo plural não ocorre apenas tro-
cando o “l” por “S”: 
(A) Refil 
(B) Gentil 
(C) Difícil 
(D) Funil 
(E) Barril 
 

9- Assinale a alternativa com a justificativa correta quanto à acentuação da palavra “veículos”: 
(A) Acentuam-se os hiatos “I” ou “U” átonos. 
(B) Acentuam-se todas as proparoxítonas. 
(C) Acentuam-se as paroxítonas terminadas em “OS”. 
(D) Acentuam-se as oxítonas terminadas em “O(S)”. 
(E) Acentuam-se as todas as paroxítonas. 
 

10- Assinale a alternativa correta quanto à classe gramatical das palavras retiradas do texto: 
(A) Como – verbo 
(B) Durante – advérbio 
(C) E – preposição 
(D) Segunda – conjunção 
(E) Este – pronome  

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS  E  LEGISLAÇÃO 

 
11- Considere as informações abaixo: 

 

− O município possui a melhor água termal da América do Sul, segundo informações divulgadas pela Associação 
de Turismo Hidrotermal de Santa Catarina. 

− O município possui a segunda melhor fonte de água termal do mundo em qualidade, segundo informações divul-
gadas pela Associação de Turismo Hidrotermal de Santa Catarina. 

− O município está localizado em região montanhosa, cortada por rios e cachoeiras, possui em torno de 60% 
de seu território coberto por Mata Atlântica. 

 
As características abaixo se referem ao município de: 
(A) Águas de Chapecó. 
(B) Santo Amaro da Imperatriz. 
(C) Treze Tílias. 
(D) Piratuba. 
(E) São João do Sul. 
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12- Considerando-se a Lei Orgânica do Município de Blumenau, assinale a alternativa correta sobre o Poder Exe-
cutivo: 
(A) Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, novas eleições serão realizadas em 180 dias, depois de 

aberta a última vaga. 
(B) Compete ao Prefeito exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município. 
(C) O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com funções políticas, executivas e administrativas. 
(D) Compete ao Vice-Prefeito apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 
(E) Ao Poder Executivo Municipal, cabe a elaboração e aprovação das emendas à Lei Orgânica. 
 

13- Sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Blumenau, analise as afirmativas abaixo e identifique 
as corretas: 
 

I- O servidor fará jus, anualmente, a trinta dias consecutivos de férias remuneradas, que podem ser acumula-
das até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, devidamente justificada pela chefia 
imediata. 

II- O servidor adquire direito às primeiras férias somente dois anos após a posse. 
III- As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convoca-

ção para júri, serviço militar ou eleitoral ou por motivo de superior interesse público. 
 

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) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

14- A respeito dos limites do Município de Blumenau, analise as informações abaixo e identifique as corretas: 
 

I- O município de Blumenau limita-se, ao norte, com Jaraguá do Sul. 
II- O município de Blumenau limita-se, ao sul e a oeste, com Botuverá e Guabiruba. 
III- O município de Blumenau limita-se, a leste, com Luiz Alves e Gaspar. 
IV- O município de Blumenau limita-se, a noroeste, com Brusque. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as informações I, II, III estão corretas. 
(B) Apenas as informações I e II estão corretas. 
(C) Apenas as informações II e III estão corretas. 
(D) Apenas as informações I e IV estão corretas. 
(E) Todas as informações estão corretas. 

 
15- O mês de novembro marca o início da temporada de cruzeiros em Santa Catarina. Com três cidades no roteiro 

dos grandes transatlânticos, o Estado já é o segundo no país em número de destinos, atrás apenas do Rio de 
Janeiro. Isso posto, assinale a alternativa que indica as três cidades catarinenses que receberão transatlânticos 
na temporada 2019/2020: 
(A) Florianópolis, Imbituba e Balneário Camboriú. 
(B) Porto Belo, São Francisco do Sul e Penha. 
(C) Itajaí, Imbituba e Florianópolis. 
(D) Balneário Camboriú, Porto Belo e Itajaí. 
(E) São Francisco do Sul, Florianópolis e Balneário Camboriú. 
 

16- Considerando-se os biomas brasileiros, leia e preencha a lacuna: 
 

As florestas e demais ecossistemas que compõem __________________ são responsáveis pela produção, 
regulação e abastecimento de água; regulação e equilíbrio climáticos; proteção de encostas e atenuação de 
desastres; fertilidade e proteção do solo; produção de alimentos, madeira, fibras, óleos e remédios; além de 
proporcionar paisagens cênicas e preservar um patrimônio histórico e cultural imenso. Além disso, esse bioma 
é protegido pela Lei nº 11.428/2006. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna: 
(A) a Mata Atlântica 
(B) o Cerrado 
(C) os Pampas 
(D) o Pantanal 
(E) a Caatinga 
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17- Sobre desenvolvimento urbano, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os termos 
aos seus respectivos significados: 
 
primeira coluna: termos 
(  1  ) Plano diretor 
(  2  ) Centro histórico 
(  3  ) Patrimônio cultural 
(  4  ) Cidade 
 

segunda coluna: significados 
(     ) Espaço que inclui os primeiros edifícios que marcaram o nascimento 

da localidade. 
(     ) Área densamente povoada onde se agrupam zonas residenciais, co-

merciais e industriais. 
(     ) Conjunto de bens imóveis de valor significativo (prédios, praças, par-

ques, ambiências, sítios e paisagens) e manifestações que conferem 
identidade a esses espaços. 

(     ) Instrumento que orienta o desenvolvimento urbano das cidades e es-
tabelece os parâmetros para que a propriedade urbana cumpra sua 
função social. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
(A) 1 – 2 – 4 – 3. 
(B) 3 – 4 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3 – 4. 
(D) 2 – 4 – 3 – 1. 
(E) 1 – 4 – 3 – 2. 
 

18- Observe a ilustração e responda ao que se pede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Praça dos Músicos Alfredo Hering (antiga fábrica de gaitas Hering) em Blumenau exibe o monumento “Trans-
formação”, feito para comemorar os 50 anos do Sindicato das Indústrias Mecânicas, Metalúrgicas e de Material 
Elétrico de Blumenau. Isso posto, assinale a alternativa que indica o/a autor/a do referido monumento: 
(A) Elke Hering. 
(B) Pedro Dantas. 
(C) Pita Camargo. 
(D) Belíria Boni. 
(E) Guido Heuer. 
 

19- Sobre o Estado de Santa Catarina, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for 
verdadeira, e F, se for falsa: 
 
( ) É o menor e menos populoso dos estados que integram a Região Sul do Brasil. 
( ) A maioria da população catarinense reside em áreas urbanas (84%), sendo que a população rural cor-

responde aos outros 16% do total. 
( ) A cidade mais populosa do Estado é Blumenau. 
( ) A Região Sul de Santa Catarina, especialmente Urussanga e Nova Veneza, recebeu forte influência dos 

imigrantes austríacos. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 
(A) V – F – F – V. 
(B) F – V – V – F. 
(C) V – F – V – V. 
(D) V – V – F – F. 
(E) V – V – V – V. 
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20- “A hidreletricidade tem sido a principal fonte de geração do sistema elétrico brasileiro por várias décadas, tanto 
pela sua competitividade econômica quanto pela abundância deste recurso energético a nível nacional” 
(http://www.epe.gov.br/pt/areas-de-atuacao/energia-eletrica). Sobre energia elétrica no Brasil, analise as afirma-
tivas abaixo e identifique as corretas: 
 

I- Fontes alternativas de energia representam opções energéticas de menor impacto ambiental negativo, 
sendo, portanto, uma possibilidade de mudança na atual matriz energética. 

II- A energia eólica é a fonte de energia que utiliza o vento como força motriz. O vento representa um recurso 
natural abundante, logo, a produção energética por meio do uso da energia eólica apresenta baixo custo. 

III- A energia solar é uma das energias alternativas que mais vêm ganhando espaço no cenário e no mercado 
de energias. É considerada uma fonte de energia alternativa limpa e renovável, além de apresentar bom 
custo-benefício. 

 

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

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

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

 

( ) É vedado ao servidor público desviar outros servidores para atender a seus interesses particulares, 
exceto em casos que envolvam risco da imagem do servidor ou da organização. 

( ) O servidor que omite informações relativas a um ato administrativo, por julgar que tal fato acarretará 
danos à imagem pública da instituição, age com comportamento antiético. 

( ) Em toda e qualquer situação, o ato administrativo, para ser eficaz e moral, deve ser público. 
( ) O servidor deve responder em âmbito civil, penal e administrativo pelas irregularidades por ele cometi-

das durante o exercício de sua função. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – F. 
(B) V – V – F – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – V – V – V. 
(E) F – V – F – V. 
 

22- As pessoas pensam e se comportam de forma diferente da que estamos acostumados. É preciso compreender 
que cada pessoa carrega diferentes histórias, valores e culturas. No ambiente de trabalho, geralmente não 
somos nós que escolhemos nossos colegas, por isso precisamos aprender a: 
(A) Esconder nossas frustrações. 
(B) Aceitar as diferenças. 
(C) Falar sobre nossos problemas. 
(D) Brincar com nossos colegas. 
(E) Impor nossas ideias. 

 

23- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069, de 13 de julho de1990, em seu 
artigo 4, “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”. No 
parágrafo único, afirma que a garantia de prioridade compreende: 
 

I- Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 
II- Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 
III- Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 
IV- Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juven-

tude. 
 

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



Processo Seletivo Público Simplificado - Edital 002/2019                                                                                                        Página 7 de 13 

24- Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu artigo 53, 
“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: 
 

I- Igualdade de condições apenas para o acesso, não garantindo a permanência na escola”. 
II- Direito de ser respeitado por seus educadores”. 
III- Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores”. 
IV- Direito de organização e participação em entidades estudantis”. 
V- Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabeleci-

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

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

25- Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, artigo 54, especifica-
mente em relação ao dever do Estado, analise as situações abaixo e diante de cada uma, escreva V, se for 
verdadeira, e F, se for falsa: 
 

( ) Ao Estado, cabe assegurar ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria. 

( ) Ao Estado, cabe assegurar progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 
( ) Ao Estado, cabe assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de 

idade. 
( ) Ao Estado, cabe assegurar acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artís-

tica, segundo a capacidade de cada um. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – F – V. 
(B) F – V – V – V. 
(C) V – V – V – V. 
(D) F – V – F – V. 
(E) V – F – V – V. 
 

26- O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu Artigo 92, apresenta 
os princípios que deverão adotar “As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institu-
cional”. Isso posto, analise, entre outros, os princípios relacionados abaixo e identifique os corretos: 
 

I- Preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. 
II- Desmembramento de grupos de irmãos. 
III- Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. 
IV- Participação na vida da comunidade local. 
 

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

27- A Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, cria, entre outras atribuições, mecanismos para 
coibir a discriminação contra as Mulheres, como também busca prevenir, punir e erradicar a Violência contra 
a Mulher. Assinale a alternativa que identifica o tipo de violência entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, cons-
trangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chan-
tagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir: 
(A) Violência física. 
(B) Violência psicológica. 
(C) Violência moral. 
(D) Violência dramática. 
(E) Violência patrimonial. 
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28- A Constituição Federal de 1988, Artigo 206,  prevê que o ensino deva ser ministrado com base em determinados 
princípios. Isso posto, analise os princípios abaixo e identifique os corretos: 
 

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 coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino. 
IV- Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
 

Assinale a resposta correta: 
(A) Todos os princípios estão corretos. 
(B) Apenas os princípios I, II e IV estão corretos. 
(C) Apenas os princípios I e II estão corretos. 
(D) Apenas o princípio I está correto. 
(E) Apenas os princípios III e IV estão corretos. 
 

29- A Constituição Federal de 1988, Artigo 208, destaca o dever do Estado com a educação, sendo correto afirmar 
que tal dever será efetivado mediante a garantia de: 
(A) Progressiva universalização do ensino médio privado. 
(B) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede especia-

lizada de ensino. 
(C) Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 2 (cinco) anos de idade. 
(D) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclu-

sive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. 
(E) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo avaliação do es-

tado. 
 

30- Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. Com relação à Declaração, analise os artigos abaixo 
e, diante de cada um, escreva V, se for para verdadeiro, e F, se for falso: 
 

( ) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e cons-
ciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. 

( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, 
sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 
natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 
( ) Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos 

em todas as suas formas. 
 

Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – F – V – F. 
(B) V – V – V – V. 
(C) F – V – F – V. 
(D) V – V – V – F. 
(E) F – F – F – V. 
 

31- Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, instituindo a proteção universal desses direitos. Sobre isso, assinale a alternativa correta: 
(A) Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, somente nos anos iniciais. 
(B) A instrução elementar será facultativa. 
(C) A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortaleci-

mento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. 
(D) Dependendo do regime político do país, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo 

cruel, desumano ou degradante. 
(E) O Estado tem prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada pelos pais a seus 

filhos. 
 

32- Ao estabelecermos uma proposta de relações educativas democráticas, voltadas à participação societária, en-
gajamo-nos nas distintas estruturas de apresentação para o exercício da cidadania. Neste sentido, o jogo, a 
brincadeira e o brinquedo não podem ser ignorados na vida da criança (adaptado, DA SILVA NETO, 2019). Ao 
encontro dessa temática, é correto afirmar que: 
(A) Brincar não necessita de aprendizagem. 
(B) Brincar não dinamiza o desenvolvimento de habilidades intelectivas. 
(C) Brincar favorece o egocentrismo. 
(D) Brincar não tem competência à relação cognitiva com o mundo. 
(E) Brincar é uma atividade dotada de significação social precisa. 
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33- De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), “[...] a manifestação artística tem em comum com 
o conhecimento científico, técnico ou filosófico seu caráter de criação e inovação. Essencialmente, o ato criador, 
em qualquer dessas formas de conhecimento, estrutura e organiza o mundo, respondendo aos desafios que 
dele emanam, num constante processo de transformação do homem e da realidade circundante. [...] Regido 
pela necessidade básica de ordenação, o espírito humano cria, continuamente, sua consciência de existir por 
meio de manifestações diversas” (BRASIL, 1997, p. 21). Considerando-se que o conhecimento da arte envolve 
várias experiências, analise as afirmativas abaixo e identifique as corretas: 
 
I- Experiência de fazer formas artísticas e tudo que entra em jogo nessa ação criadora: recursos pessoais, 

habilidades, pesquisa de materiais e técnicas, a relação entre perceber, imaginar e realizar um trabalho de 
arte. 

II- Experiência de fruir formas artísticas, utilizando informações e qualidades perceptivas e imaginativas para 
estabelecer um contato, uma conversa em que as formas signifiquem coisas diferentes para cada pessoa. 

III- Experiência de refletir sobre a arte como objeto de conhecimento, em que importam dados sobre a cultura 
em que o trabalho artístico foi realizado, a história da arte e os elementos e princípios formais que constituem 
a produção artística, tanto de artistas quanto dos próprios alunos. 

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

34- Sobre inclusão social, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 
I- A inclusão social prevê a integração de todos os indivíduos, independente da condição física, da educação, 

do gênero, da orientação sexual, da etnia, entre outros aspectos. 
II- A inclusão representa um ato de igualdade entre os diferentes indivíduos que habitam determinada socie-

dade. 
III- Inclusão é o ato de retirar coisas ou pessoas em grupos e núcleos dos quais antes não faziam parte. 
IV- A inclusão escolar consiste em ações inclusivas tomadas no âmbito de uma instituição de ensino, espaço 

que deve ser parte primordial para a formação do ser humano como um cidadão. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

35- Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é um período da vida no qual acontecem 
diversas mudanças físicas, psicológicas e comportamentais, que começa aos 10 e vai até os 19 anos. No Brasil, 
para o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ela começa aos 12 e vai até os 18 anos. Com relação às 
mudanças físicas, analise as afirmativas abaixo e identifique a(s) correta(s): 
 
I- Essas características são universais, acontecem em todos os seres humanos e não sofrem variações. 
II- A primeira mudança observada, geralmente, diz respeito às mudanças físicas. É o período de um acelerado 

crescimento da estatura. 
III- Começam a aparecer os chamados caracteres sexuais secundários: nas meninas, o surgimento das ma-

mas; nos meninos, o aumento dos testículos; em ambos, o desenvolvimento dos pelos pubianos. 
IV- A partir dessas modificações orgânicas, começa uma fase chamada puberdade. A puberdade, então, não é 

o mesmo do que adolescência, mas ocorre dentro da adolescência, e marca, organicamente, o início da 
preparação do sujeito para a procriação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa II está correta. 
(B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa IV está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
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36- Considere o conjunto de transgressões que correspondem às situações de riscos pessoal e social das quais as 
crianças e adolescentes devem ser defendidos, segundo o ECA, e registre com V os itens verdadeiros e com F, 
os falsos: 
 
( ) Discriminação. 
( ) Exploração. 
( ) Violência. 
( ) Crueldade. 
( ) Opressão. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) F – F – V – V – V. 
(B) V – V – F – V – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) V – F – V – F – V. 
(E) V – V – V – V – V. 
 

37- O vínculo entre a saúde e a educação é reconhecido e, sob o argumento dessa íntima ligação entre as duas 
áreas, existe, ao menos, um consenso: bons níveis de educação estão relacionados a uma população mais 
saudável, assim como uma população saudável tem maiores possibilidades de apoderar-se de conhecimentos 
da educação formal e informal. Considerando-se que o Brasil tem alguns marcos legais que ratificam o direito à 
saúde, analise os itens abaixo e identifique os corretos: 
 
I- Constituição Federal de 1988. 
II- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) que regulamenta o artigo 227 da Constituição 

Federal. 
III- Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990), que regulamenta a disposição constitucional, que concebeu a 

saúde como um direito social. 
IV- Lei 9.605/1998 – Lei dos Crimes Ambientais – que reordena a legislação ambiental quanto às infrações e 

punições. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(E) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
 

38- Segundo o Caderno Promoção da Saúde, “a vivência de ações que levem à valorização da vida e ao desenvol-
vimento de condutas positivas, desde a mais tenra idade, podem prevenir o uso de drogas através do fortaleci-
mento de fatores de proteção”. Registre R, para Fatores de Risco, e P, para Fatores de Proteção: 
 
( ) Comportamentos agressivos desde muito cedo. 
( ) Autocontrole. 
( ) Falta de acompanhamento dos pais ou responsáveis. 
( ) Abuso de substâncias. 
( ) Conhecimento sobre as consequências do uso de drogas. 
( ) Facilidade de acesso a drogas. 
( ) Situações de vulnerabilidade social. 
 
(A) R – R – R – R – R – P – P. 
(B) P – P – P – R – R – R – P. 
(C) R – P – R – R – P – R – P. 
(D) R – P – R – R – P – R – R. 
(E) P – P – R – R – R – R – P. 
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39- Para Cuervo (2011), o ser humano é essencialmente linguístico e a música é uma arte que se utiliza de símbolos 
para comunicação e expressão. Ao encontro dessa temática, afirmar-se: 

 
I- A música possibilita a potencialização das aprendizagens emocionais, cognitivas e a própria estrutura cere-

bral. 
II- A música vai de encontro à introjeção de regras e sociabilidade. 
III- A música, em forma de jogos, deve ter caráter individual e competitivo. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas a afirmativa II está correta. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 

40- A atenção para com a saúde deve ser uma responsabilidade de todos aqueles que cuidam, de forma direta ou 
indireta, de pessoas. Os cuidados de saúde e higiene devem fazer parte do processo educativo global. Das 
ações a seguir, assinale a que não corresponde às ações de cuidado: 
(A) Se a temperatura estiver acima de 38,5ºC, considera-se febre. No caso de persistência ou agravamento do 

quadro febril, o profissional que está com a criança ou adolescente pode ministrar o medicamento na insti-
tuição. 

(B) Manter as mãos das crianças limpas, antes das refeições, após o uso do banheiro e em outras situações 
em que as mãos possam estar sujas. 

(C) Ao trocar a criança, retirar o excesso de fezes e/ou urina com algodão úmido ou lenço umedecido, passando 
sempre no sentido da genitália para o ânus, evitando o contato das fezes com a genitália. 

(D) O corte das unhas das crianças/adolescentes pode ser orientado para que os responsáveis o façam em 
casa. As unhas grandes acumulam mais sujeiras e facilitam a contaminação. 

(E) A rotina de higienizar os dentes é muito importante. É fundamental higienizar os dentes depois das refeições 
e antes de dormir para remover e evitar a nova formação da placa de bactérias que provoca a cárie. 
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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 e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até as 20h do dia 18 de novembro de 
2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal de Blumenau - Pro-
cesso Seletivo Público Simplificado - Edital N. 002/2019.  
 

 
 
 

Blumenau, 17 de novembro de 2019. 
 
 


