
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 005/2017 

07 DE JANEIRO DE 2018 
 

CARGO: 
Estagiária(o) Nível Médio 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 08 de janeiro de 
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 09 e 10 de janeiro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
Poema para as questões 01 a 05: 
 

Banho-maria 
Amor não deve ser mantido 

em banho-maria 
pois seus poderes 

de luz e encantamento 
se esvaem neste lento cozinhar 

amor pede fogo alto 
grossas chamas 

sol intenso 
e muita pimenta 

amor pede tempero forte 
pede tudo em exagero 
mel de se lambuzar. 

MURRAY, Roseana Murray. Fruta no ponto. São 
Paulo: FTD, 1994. 

 
01) Tendo como base o poema use V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(___) O trecho lento cozinhar aponta uma 
característica da maneira de se cozinhar em 
banho-maria. 
(___) O poema é composto apenas por uma 
oração. 
(___) O eu lírico contrapõe duas formas de 
manter o amor. 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem temos: 
 
a) V - F - V 
b) V - V - V 
c) F - V - F 
d) V - F - F 
e) F - F - F 
 
02) “...em banho-maria 

      pois seus poderes...”  
A relação que a conjunção POIS estabelece é 
de: 
 
a) adversidade 
b) oposição 
c) explicação 
d) adição 
e) alternância 
 
03) “se esvaem neste lento cozinhar...” O 
vocábulo em destaque só não tem como 
sinônimo: 
 
a) escoam 
b) emergem  
c) dissipam 
d) evaporam 
e) desbotam 
 
 

04) “em banho-maria...” O substantivo 
composto do excerto está no singular. Esses 
substantivos necessitam de atenção na hora de 
flexioná-los no plural. A alternativa que 
apresenta erro em relação ao emprego dos 
substantivos compostos no plural é: 
 
a) Os joões-de-barro fizeram moradas nos galhos 

das árvores.  
b) Os tique-taques dos relógios incomodavam o 

vendedor. 
c) Os guarda-roupas estavam em promoção. 
d) Todas as quartas-feiras vou para a academia. 
e) Os beijas-flores eram o encanto do jardim. 
 
05) “mel de se lambuzar.”  Pelo menos uma das 
palavras apresentadas nas assertivas abaixo 
apresenta erro de grafia em relação ao emprego 
do Z ou S: 
 
a) guloso – risada – tosa 
b) utilizar – analizar – agilizar 
c) perigoso – usado – lousa 
d) camisola – bisavô – casulo 
e) beleza – certeza – riqueza 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em 2018 o Município de Nova Itaberaba (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 24  
b) 26 
c) 28 
d) 27 
e) 29 
 
07) Que dia termina o horário de verão no 
Estado de Santa Catarina no ano de 2018? 
 
a) 25 de fevereiro. 
b) 17 de março. 
c) 11 de fevereiro. 
d) 04 de março. 
e) 18 de fevereiro. 
 
08) O carnaval no Brasil em 2018 vai ocorrer no 
dia: 
 
a) 13 de fevereiro. 
b) 14 de fevereiro. 
c) 18 de fevereiro. 
d) 13 de março. 
e) 25 de março. 
 
09) Recentemente o Presidente da República, 
Michel Temer, assinou decreto que fixa em 
__________ o valor do salário mínimo para 2018. 
Assinale a alternativa que contempla corretamente o 
trecho acima: 
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a) R$ 954,00 
b) R$ 937,00 
c) R$ 964,00 
d) R$ 960,00 
e) R$ 959,00 
 
10) A Copa do Mundo FIFA de 
2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA 
de 2018 será a vigésima primeira edição 
deste evento esportivo, um torneio internacional 
de futebol masculino organizado pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA), que ocorrerá 
na __________, anfitriã da competição pela 
primeira vez. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) Inglaterra. 
b) Alemanha. 
c) Espanha. 
d) Rússia. 
e) Bélgica. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) (Informática) Acerca das funções da tecla 
Windows, no Windows 10, é correto afirmar, 
exceto: 
 
a) Win+D - Minimizar todas as janelas e levar à 

área de trabalho. Caso todas já estejam 
minimizadas, o atalho abre todas as janelas 
novamente. 

b) Win+L - Trava o computador. 
c) Win+M - Minimizar todas as janelas. 
d) Win+R - Desliga o computador. 
e) Win+F1 - Abrir Ajuda do Windows. 
 
12) Correspondência pública ou particular de 
caráter menos formal, utilizada para se fazer 
convites, solicitações, agradecimentos, 
informações.  
Acerca dos documentos oficiais, o trecho acima 
refere-se a: 
 
a) Ata 
b) Ofício 
c) Atestado 
d) Carta 
e) Certidão 
 
13) Acerca dos cuidados de higiene no trabalho, 
é incorreto afirmar:  
 
a) Sempre que possível, mantenha as janelas e 

portas fechadas para evitar contaminações.  
b) A boa iluminação e temperatura são importantes 

para a saúde e conforto, por isso, atente-se a 
esses itens. 

c) Princípios de ergonomia devem sempre ser 
aplicados nos ambientes de trabalho.  

d) Use uniformes ou roupas sempre limpas.  

e) Lave sempre as mãos e mantenha as unhas 
sempre limpas e aparadas, pois armazenam 
grande quantidade e variedade de sujeira. 

 
14) Acerca do momento do sono na escola 
assinale V para verdadeiro e F para Falso.  
 
(__) Tirar uma soneca na escola desenvolve a 
cognição e regula a emoção, estimula o 
crescimento e promove conforto e bem-estar. 
(__) O ambiente onde as crianças dormem deve 
ser bem arejado, com iluminação controlada e 
estar sempre organizado.  
(__) O sono e o descanso são também 
atividades educativas. Portanto, é necessário 
planejá-las e avaliá-las com frequência. 
(__) Os momentos planejados para sono e 
descanso devem ser precedidos por atividades 
tranquilas. 
 
a) V-F-V-V 
b) F-V-V-F 
c) V-V-V-F 
d) V-V-F-V 
e) V-V-V-V 
 
15) Acerca da educação e cuidados com a 
saúde bucal das crianças, analise as assertivas 
e assinale a resposta correta:  
 

I. Por meio de atividades lúdicas, é possível 
tornar os cuidados com a saúde bucal um 
hábito diário na vida das crianças.  

II. Assim que começa a ter coordenação 
motora, a criança deve ser estimulada e 
motivada a cuidar de sua higiene bucal.  

III. O diálogo com as crianças é fundamental, 
deve-se explicar para elas a importância da 
higiene bucal e porque devem escovar os 
dentes. 

IV. Livros e filmes educativos, ajudam a ilustrar 
a explicação sobre saúde bucal. 

 
a) Somente I e IV estão corretas. 
b) Somente I, III e IV estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I, II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
16) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 4º, 
o dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 
 
a) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria. 

b) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

c) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 
exceto para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria. 
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d) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

e) Educação básica obrigatória e gratuita dos 3 
(três) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

 
17) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 5o, 
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. Acerca do § 1o, o poder público, na 
esfera de sua competência federativa, deverá:  

 
I. Recensear anualmente as crianças e 

adolescentes em idade escolar, bem como 
os jovens e adultos que não concluíram a 
educação básica. 

II. Fazer-lhes a chamada pública. 
III. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

frequência à escola. 
IV. Recensear a população em idade escolar, 

bem como alunos do ensino fundamental 
que a ele não tiveram acesso.  
 

a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente II e IV estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 22, 
________________ tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 
a) a educação infantil  
b) o ensino fundamental 
c) a educação básica 
d) o sistema de ensino 
e) a educação infantil e o ensino fundamental 
  
19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 23, 
a educação básica poderá organizar-se 
em______________________________________, 
com base na idade, na competência e em outros 
critérios, ou por forma diversa de organização, 
sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar.  
 
É correto afirmar:  
 
a) séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, 
grupos não-seriados 

b) séries anuais, períodos semestrais, alternância 
regular de períodos de estudos 

c) séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 
alternância regular de períodos de estudos  

d) séries anuais, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados 

e) séries anuais, períodos semestrais, ciclos 
 
20) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 24, 
II - a classificação em qualquer série ou etapa, 
exceto a primeira do ensino fundamental, pode 
ser feita, exceto:  
 
a) Por promoção, para alunos que cursaram, com 

aproveitamento, a série ou fase anterior, na 
própria escola. 

b) Por transferência, para candidatos procedentes 
da mesma escola. 

c) Independentemente de escolarização anterior, 
mediante avaliação feita pela escola, que defina 
o grau de desenvolvimento e experiência do 
candidato e permita sua inscrição na série ou 
etapa adequada, conforme regulamentação do 
respectivo sistema de ensino. 

d) Nos estabelecimentos que adotam a progressão 
regular por série, o regimento escolar pode 
admitir formas de progressão parcial, desde que 
preservada a sequência do currículo, 
observadas as normas do respectivo sistema de 
ensino. 

e) Poderão organizar-se classes, ou turmas, com 
alunos de séries distintas, com níveis 
equivalentes de adiantamento na matéria, para o 
ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros 
componentes curriculares.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


