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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“AUXILIAR DE ENSINO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• 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. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

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

CARTÃO DE RESPOSTA. 

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

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Texto das Leis de Diretrizes e Bases da educação nacional “Art. 70. Considerar-se-ão como de 

manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos 

objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se 

destinam a”: 

I - Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 

ensino; 

II - Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 

III - Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; 

IV - Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive 

diplomáticos; 

V - Programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica, farmacêutica e 

psicológica, e outras formas de assistência social; 

Assinale a alternativa que possua somente as afirmações correspondentes ao artigo do enunciado: 

A) I, II e III. 

B) I, III, IV e V. 

C) II, III e IV. 

D) II, III e V. 

 

02. O texto do Estatuto da Criança e do Adolescente se preocupa, no que diz respeito ao “direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, com o preparo da criança e do 

adolescente para: 

A) A atuação enquanto pessoa humanitária e cidadã. 

B) O exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. 

C) Ser um indivíduo autônomo e produtivo em suas áreas de competência.  

D) Agir de modo independente político, social e culturalmente.  

 

03. Assim como o Internet Explorer, e agora mais atualmente Microsoft Edge, são navegadores de 

internet, diversas outras empresas disponibilizam sistemas de software que oferecem a mesma 

função. Dos programas listados abaixo, qual deles não é um navegador de internet: 

A) Mozilla Firefox. 

B) Google Chrome. 

C) Opera. 

D) Outlook. 
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04. Sistemas operacionais multiusuários são SO como o Windows e neles poderão ser criados e 

acessadas múltiplas contas de usuário que podem acessar simultaneamente os recursos do 

computador. Para o Windows, um “usuário padrão” por definição é: 

A) A conta de usuário básica que vem como configuração de fábrica, possuindo todas as 

funcionalidades de administrador. 

B) Uma conta de acesso limitado que possui funcionalidades básicas, sendo impedidas 

modificações que alterem outras situações de outros usuários.  

C) Uma conta de usuário com configurações padronizadas pela Windows, com configurações 

pré-definidas úteis para usuários que necessitem maior suporte técnico. 

D)  Uma conta de usuário voltada exclusivamente para alterações de sistemas complexas como 

instalação e remoção de programas, configurações de segurança, formatações, entre outras 

funções. 

 

05. Assim estabelecido pelo texto da Constituição Federal Brasileira, o dever do Estado com a educação 

será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatório dos _____________ aos ____________ anos 

de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade 

própria. 

Assinale a alternativa que melhor complete as lacunas: 

A) Quatro – Dezoito. 

B) Cinco – Dezessete. 

C) Cinco – Dezoito. 

D) Quatro – Dezessete. 

 

06. Como princípio definido pela Constituição Federal brasileira, assim como pelo Princípio da 

Legalidade, a diferença no âmbito legal entre um administrador de empresa particular para um 

administrador público consiste: 

A) Que o primeiro possui sanções legais que o impede de cometer atos ilegais, impostos por meio 

de regulamentações puníveis com multas. 

B) Que o administrador público, ao contrário do privado, é obrigado a seguir o estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos voltados a sua função específica.  

C) Em possuir autoridade legal, sendo assim possuir maiores direitos e privilégios em 

comparação ao administrador de empresas privadas.  

D) Nos privilégios como isenções fiscais e tributárias, permitindo assim o cumprimento de suas 

funções e o recebimento de seus vencimentos com parte direta da máquina pública e 

administrativa.  
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07. As CIPAs são comissões especiais obrigatórias e previstas na legislação onde, seja instituições 

públicas, empresas privadas ou de capital misto, estão obrigas a estabelecerem sua própria comissão 

de acordo com suas necessidades legais. Sua função central consiste em: 

A) Organizar e promover ações que busquem mapear possíveis riscos, acidentes de trabalho e 

danos à saúde dos trabalhadores, procurando promover diversos meios de prevenção. 

B) Promover técnicas científicas padronizadas de preservação a segurança individual e coletiva 

dos indivíduos enquanto empregados e o cumprimento dessas funções estabelecidas por 

parâmetros metodológicos.  

C) Definir metodologias e políticas individuais, onde todos os funcionários deverão fazer parte 

do corpo da CIPA, assim estando todos preparados para situações de risco e que possam 

colocar em risco a saúde dos trabalhadores.  

D) Apresentar as necessidades básicas para a qualidade no ambiente de trabalho no que diz 

respeito à ergonomia, qualidade de vida, respeito às leis trabalhistas, ao horário de trabalho 

e seus momentos de descanso.  

 

08. Temas como Meio Ambiente ao fazerem parte da prática educativa, devem ser considerados, 

sobretudo, como temas: 

A) Transversais. 

B) Interdisciplinares. 

C) Multidisciplinares. 

D) Paracurriculares.  

 

09. Partindo dos princípios quanto ao comprometimento com o cuidado que deverá existir para com 

as crianças para seu desenvolvimento integral, é preciso que se entenda que é necessário e 

primordial: 

A) Um Comprometimento com a criança, com sua individualidade e suas necessidades, dando o 

devido respeito a ela. 

B) Na arbitrariedade das decisões dos educadores e cuidadores quanto as necessidades das 

crianças, sabendo separar o que é necessário do que é aparentemente necessário. 

C) Fundamentar suas decisões a partir dos desejos individuais de cada criança, respeitando sua 

individualidade e sua independência.  

D) Que a criança só poderá se desenvolver em completude enquanto parte de um processo social, 

cultural e político que deve necessariamente ser inserida.  
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10. A promoção e integração de planos que promovam a qualidade de vida entre as crianças deverão 

ser pensados como: 

A) O melhor momento para se estabelecer metas e princípios que auxiliarão futuramente no bom 

desenvolvimento das capacidade sócio-cognitivas do aluno. 

B) Formas que firmem vínculos afetivos, com responsabilidade e respeito pela criança enquanto 

indivíduo, que possibilitem que os adultos responsáveis orientem, promovam e defendam as 

qualidades que definem a natureza da criança.  

C) Modos eficientes de uma promoção da saúde e da nutrição como meios preventivos que 

sustentem uma abordagem integrativa exclusivamente voltada à saúde individual do aluno. 

D) Métodos pontuais que sirvam somente como prevenção no estabelecimento de situações 

nocivas, já que nesse período da idade, a qualidade de vida alta é um bem inerente a sua 

condição de faixa etária.  

 

11. Quando um usuário do sistema operacional Microsoft Windows (independente de qual versão 

seja) precisa mover um arquivo, pata ou executável para a lixeira ele poderá pressionar a tecla 

“delete” após ter selecionado o arquivo – ou arquivos – desejados. Porém para que um arquivo seja 

deletado definitivamente do computador, ou seja, que não passe para a lixeira primeiramente, deverá 

ser pressionada qual dessas teclas antes da tecla “delete”? 

A) Ctrl. 

B) Alt Gr. 

C) Shift. 

D) Tab. 

 

12. São considerados os principais princípios referentes à Administração Pública que estão presentes 

em diversos artigos da Constituição Federal, sendo um deles referente ao princípio que estabelece 

que o gerenciamento deverá ser feito de forma legal, não oculta, onde os assuntos administrativos 

deverão ser acessíveis para fiscalização, divulgados oficialmente como forma de transparência da 

atuação administrativa. Esse princípio leva o nome de: 

A) Princípio da Publicidade.  

B) Princípio da Legalidade. 

C) Princípio da Eficiência. 

D) Princípio da Moralidade.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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Leia a letra da canção “Pais e filhos” de Dado Villa Lobos, Renato Russo e Marcelo Bonfá para 

responder as questões 13 e 14: 

“Estátuas e cofres e paredes pintadas 

Ninguém sabe o que aconteceu 

Ela se jogou da janela do quinto andar 

Nada é fácil de entender 

[...] 

Eu moro com a minha mãe  

Mas meu pai vem me visitar  

Eu moro na rua, não tenho ninguém  

Eu moro em qualquer lugar 

[...] 

Você me diz que seus pais não te entendem 

Mas você não entende seus pais 

Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo 

São crianças como você 

O que você vai ser 

Quando você crescer” 

 

13. Sobre o texto não se pode afirmar: 

A) Trata-se de uma canção que fala sobre relações entre pais e filhos. 

B) O interlocutor explica que somos iguais a nossos pais, por eles serem nossos exemplos, mesmo 

criticando-os. 

C) É uma música introspectiva em que o interlocutor faz uma análise de sua própria vida. 

D) A canção fala de modo geral das relações familiares e de nossas atitudes, positivas e negativas, 

com relação à nossa família. 

 

14. No verso “Eu moro em qualquer lugar”, os termos em destaque se referem: 

A) Locução adverbial de modo. 

B) Locução adverbial de lugar. 

C) Locução adverbial de afirmação. 

D) Locução adverbial de tempo. 

 

15. Em qual frase, a seguir, o pronome oblíquo não viola a norma padrão da língua portuguesa: 

A) Nem tudo se perdeu na enchente. 

B) Não ficaram sozinhas porque deixei-as com minha mãe. 
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C) Quando mudou-se para o Rio de Janeiro, já era casada. 

D) Hoje, o encontrei novamente. 

 

16. Assinale a alternativa que completa as frases corretamente: 

“____________________ suas coisas e ___________________ embora. Não quero te ________________ nunca mais.” 

A) Pega – vá – vir. 

B) Pega – vem – ver. 

C) Pegue – vá – ver. 

D) Pegue – vai – vir. 

 

17. Na oração “Amanhecia esplendorosamente”, temos: 

A) Sujeito oculto. 

B) Sujeito simples. 

C) Sujeito indeterminado. 

D) Oração sem sujeito. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) O Município deverá prever em seu orçamento anual, recursos para aplicação no desenvolvimento 

da política agrícola municipal; 

(__) O Poder Público poderá criar e manter um Conselho de Meio Ambiente, para discutir, fiscalizar e 

encaminhar aos órgãos competentes, os problemas inerentes a essa área; 

(__) Caberá ao Município promover e executar as obras e serviços que por sua natureza e expansão, não 

possam ser realizadas pelas instituições de caráter privado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

 

19. Analise a imagem a seguir. 



 

8 

 

A Estátua encontra-se em Copacabana, Rio de Janeiro em homenagem a: 

A) Oswald de Andrade.  

B) João Cabral de Melo Neto.  

C) Carlos Drummond de Andrade. 

D) Vinicius de Moraes. 

 

20. Analise os itens a seguir. 

I - Carvão mineral é um material rochoso, fóssil, encontrado em jazidas localizadas no subsolo e que 

pode ser extraído por meio do processo de mineração; 

II - Santa Catarina é responsável pela produção de 63% do carvão mineral bruto brasileiro; 

II - A queima do carvão mineral emite gases que contribuem para a formação da chuva ácida, do efeito 

estufa e do aquecimento global. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


