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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

AUXILIAR DE ENSINO 
 

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 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 03h00min, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Assinale a alternativa que apresente um sistema operacional utilizado em computadores 

desktops: 

A) Excel.  

B) Linux.  

C) Word.  

D) Navegador.  

 

02. Sobre o tema noções de informática, assinale o comando para acionar o gerenciador de tarefas 

no sistema operacional windows 7: 

A) Ctrl + Alt + Del. 

B) Ctrl + 2 + Alt Gr.  

C) Alt + F4. 

D) Alt + F1.  

 

03. Assinale a alternativa que apresente uma ação que reduza a probabilidade de incidência de 

acidentes no trabalho: 

A) A não Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). 

B) Treinamento da equipe para evitar acidentes e primeiros socorros.  

C) A não utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC’s). 

D) Contratação de mão de obra não qualificada para a função.  

 

04. O transtorno alimentar caracterizado pela utilização de técnicas prejudiciais à saúde para perda 

de peso é conhecido como: 

A) Compulsão por compra.  

B) Depressão Crônica.  

C) Transtorno de Ansiedade Generalizada.  

D) Bulimia.  

 

05. Assinale a alternativa que apresente uma consequência do uso de drogas como álcool e tabaco: 

A) Câncer de pulmão, no caso do tabaco.   

B) Melhoria da capacidade de pensar, no caso do álcool.  

C) Melhoria do funcionamento do fígado, no caso do álcool.  

D) Melhoria do funcionamento do coração, no caso do tabaco.  

 

06. Assinale a alternativa que apresente duas boas ações, respectivamente, que ajudem a prevenir 

doenças: 

A) Vida sedentária e alimentação baseada em alimentos industrializados.  

B) Prática de exercícios e alimentação saudável.  

C) Vida sedentária e alimentação saudável.  

D) Prática de exercícios e alimentação baseada em alimentos industrializados. 
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07. Um dos indicadores utilizados por instituições internacionais para medir a qualidade de vida nos 

países é conhecido como: 

A)  Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA. 

B) Taxa Selic.  

C) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

D) Índice Big Mac. 

 

08. Assinale a alternativa correta a respeito do bom atendimento ao público: 

A) Discriminar determinadas pessoas por sua condição sócio econômica.  

B) Não estar preocupado em atender as necessidades do público.  

C) Estar preocupado em atender as necessidades do público.  

D) Discriminar determinadas pessoas por etnia ou gênero.  

 

09. Assinale a alternativa correta sobre boas práticas de higiene: 

A) Tomar banho regularmente não influencia nas boas condições de higiene.  

B) Manter as unhas sujas e não cortadas. 

C) É recomendável lavar as mãos antes das refeições.  

D) Lavar as mãos não afeta em nada as boas condições de higiene.  

 

10. Assinale a alternativa incorreta sobre a alimentação saudável: 

A) É importante manter uma alimentação balanceada e variada.  

B) A gordura trans. é prejudicial à saúde.  

C) O consumo de sódio em demasia é prejudicial à saúde.  

D) Produtos industrializados são mais saudáveis do que alimentos orgânicos.  

 

11. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96) a educação básica é 

obrigatória e gratuita:  

A) Dos 2 (dois) aos 17 (dezessete) anos de idade.  

B) Dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade.  

C) Dos 4 (quatro) aos 15 (quinze) anos de idade.  

D) Dos 4 (quatro) aos 18 (dezoito) anos de idade.  

 

12. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96), o ensino será baseado 

nos princípios: 

A) Desigualdade de condições de acesso e permanência.  

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura.  

C) A existência de apenas uma concepção pedagógica.  

D) Respeito à liberdade e apreço à intolerância.  

 

13. O calendário escolar segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

A) Não deve se adequar às particularidades locais.  

B) Devem se adequar exclusivamente as particularidades econômicas.  

C) Deve se adequar às particularidades locais, econômicas e climáticas.  

D) Deve existir apenas um calendário oficial regido por Brasília.  
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14. O ensino de História do Brasil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

deve levar em conta: 

A) As matrizes indígenas, africanas e europeias.  

B) Apenas a matriz europeia, com exclusão das outras matrizes.  

C) Apenas a matriz africana, com exclusão das outras matrizes.  

D) Apenas a matriz indígena, com a exclusão das outras matrizes.  
 
15. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece para crianças e adolescentes:  

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

B) O direito de ser desrespeitado pelos educadores.  

C) Não tem o direito de contestar critérios avaliativos.  

D) Não tem direito de participar em órgãos de representação. 
 
16. Segundo o art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever do Estado ofertar: 

A) Ensino médio, obrigatório e gratuito.  

B) Ensino fundamental, obrigatório e pago.  

C) Ensino fundamental, facultativo e pago.  

D) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito.  
 
17. É dever do Estado ofertar, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente: 

A) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino.  

B) Atendimento educacional generalizado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino.  

C) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente em 

rede especial de ensino.  

D) Atendimento educacional generalizado, para todos, sem exceção.  
 
18. O art. 70 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o dever de prevenir a ocorrência 

de ameaça ou violação dos direitos da criança do adolescente: 

A) É dos responsáveis legais.  

B) É dos docentes.  

C) É dos funcionários da escola. 

D) É de todos.  
 
19. Segundo a Constituição Federal de 1988, o Plano Nacional de Educação deve visar: 

A) O aumento do analfabetismo.  

B) A universalização do atendimento escolar.  

C) A piora da qualidade de ensino.  

D) Formação desvinculada do mundo de trabalho.  
 
20. Segundo a Carta Magna brasileira, os recursos públicos podem ser destinados a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, desde que:  

A) Comprovar a sua finalidade lucrativa.  

B) Apliquem seus excedentes no setor petroquímico.  

C) Comprovem finalidade não lucrativa.  

D) Apliquem seus excedentes em construção civil.  
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de nº 21 a nº 28 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente 

antes de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

21. No Texto, a partícula “que” (linha 11) exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 

B) Conjunção integrante. 

C) Conjunção temporal. 

D) Conjunção comparativa. 

 

22. “[...], um homem decidiu comprar o último combo de cheeseburguer com fritas [...]” (linhas 2 a 

4). Os termos destacados exercem função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Predicado verbal. 

C) Sujeito. 

D) Objeto direto. 
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23. “Quando o McDonald's fechou todas suas lanchonetes na Islândia, [...]” (linhas 1 e 2). A palavra 

destacada, no contexto em que está inserida, exerce função morfológica de: 

A) Preposição. 

B) Advérbio. 

C) Substantivo. 

D) Pronome. 

 

24. Das palavras presentes no Texto, é correto afirmar que a palavra “Islândia” (linha 2) é acentuada 

pelo mesmo motivo da seguinte palavra: 

A) “indestrutível” (linha 9) 

B) “agência” (linha 7) 

C) “país” (linha 13) 

D) “sanduíche” (linha 22) 

 

25. “[...], que fica guardado em uma redoma de vidro em Snotra House, [...]” (linhas 11 a 13). O 

trecho retirado do Texto exerce função sintática de: 

A) Adjunto adnominal. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Complemento nominal. 

D) Agente da passiva. 

 

26. As partículas “a” (linha 8) e “a” (linha 22) retiradas do Texto são classificadas morfologicamente, 

respectivamente, como: 

A) Artigo definido – Artigo definido.  

B) Preposição – Artigo definido. 

C) Artigo definido – Preposição. 

D) Preposição – Preposição. 

 

27. Sobre a pontuação presente no Texto, analise:  

I. A vírgula imediatamente após a palavra “decompõem” (linha 6) poderia ser suprimida, sem 

prejuízos à correção do Texto; 

II. Manteria a correção gramatical caso acrescentássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “McDonald's” (linha 1); 

III. A vírgula empregada na linha 19 é obrigatória. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Apenas o item III está correto. 

 

28. A crase empregada na linha 10 foi empregada pela mesma razão que a seguinte alternativa: 

A) Fui à feira ontem. 

B) Adoro bife à milanesa. 

C) Os moleques costumam nadar no rio às escondidas. 

D) Eles vivem à custa do Estado. 
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29. Há erro de concordância na seguinte alternativa: 

A) Cada um dos que ali estavam tinha um forte compromisso com o marxismo. 

B) Os Emirados Árabes sempre exportou petróleo. 

C) De repente, apareceram muitos companheiros que apoiaram de imediato o protesto. 

D) “Suspendeu-se a uma das palmeiras que servia de esteio à choça, e por um desses 

movimentos ágeis...” (José de Alencar) 

 

30. Assinale a alternativa em que o substantivo feminino se encontra incorreto com base no 

substantivo masculino: 

A) hebreu → hebreia. 

B) ator → atriz. 

C) herói → heroína. 

D) presidente → monja. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. O encontro de líderes do BRICS terminou no dia 14 de novembro de 2019, em Brasília. Ao fim 

da reunião, os cinco países membros do BRICS divulgaram uma declaração conjunta. Dentre 

outros, o documento assinado apresenta os seguintes pontos: 
(Fonte adaptada: g1.globo.com) 

I. Compromisso com as metas de redução das emissões de carbono fixadas a partir do Acordo 

de Paris; 

II. Reforma "abrangente” das Nações Unidas, incluindo o Conselho de Segurança; 

III. Preocupação com a possibilidade de uma corrida armamentista no espaço exterior. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

32. O dia 15 de novembro marca o aniversário da Proclamação da República. O evento de 1889 

selou o fim de 300 anos de monarquia no Brasil. Foi precedido pela abolição da escravidão e abriu 

caminho para o rearranjo de forças políticas e mudanças importantes no país. 
(Fonte adaptada: https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-

rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil) 

 

Com a mudança de regime, o Brasil deixou de ser monarquia para adotar um modelo de:  

A) República federativa presidencialista. 

B) República interventiva presidencialista. 

C) República fundamentalista presidencialista. 

D) República moralista presidencialista. 

 

 

 

 

https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil
https://www.nexojornal.com.br/explicado/2019/11/15/Rep%C3%BAblica-conceitos-marcos-e-rearranjos-pol%C3%ADticos-no-Brasil
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33. O ex-presidente Lula, foi solto no mês de novembro, após quase dois anos de prisão. A sua 

soltura deu-se após uma decisão sobre a prisão em 2º instância. Essa decisão foi tomada pelo: 

A) Supremo Tribunal Eleitoral. 

B) Superior Tribunal de Justiça. 

C) Supremo Tribunal Federal. 

D) Superior Tribunal de Execuções Penais. 

 

34. Analise a imagem a seguir: 

 
Considerando as regiões brasileiras, o mapa acima apresenta respectivamente conforme a 

numeração, as seguintes regiões: 

A) (1) Sudeste / (2) Sul / (3) Centro-Oeste. 

B) (1) Sul / (2) Sudeste / (3) Centro-Oeste. 

C) (1) Sul / (2) Centro-Oeste / (3) Sudeste. 

D) (1) Sudeste / (2) Centro-Oeste / (3) Sul. 

 

35. No mês de novembro de 2019, o presidente Jair Bolsonaro decidiu extinguir, por meio de uma 

medida provisória, o seguro obrigatório de veículos, o: 

A) ISS. 

B) DPVAT. 

C) IPVA. 

D) Licenciamento. 


