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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

 Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Monitor de Creche 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 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 depois de 

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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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 Específico 
 

01. Não são brasileiros natos: 

A) Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes 

não estejam a serviço de seu país.  

B) Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja 

a serviço da República Federativa do Brasil. 

C) Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados 

em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e 

optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. 

D) Os naturalizados. 

  

02. O Princípio da razoabilidade também pode ser chamado de: 

A) Princípio da supremacia do interesse público. 

B) Princípio da proporcionalidade. 

C) Princípio da prescritibilidade dos ilícitos administrativos. 

D) Princípio da responsabilidade civil da Administração. 

 

03. Não é privativo de brasileiro nato o cargo de: 

A) Presidente e Vice-Presidente da República. 

B) Presidente da Câmara dos Deputados. 

C) Trabalhadores na área da educação. 

D) Presidente do Senado Federal. 

   

04. É a situação de fato ou de direito que determina ou autoriza a realização do ato administrativo. Pode 

vir expresso em lei como pode ser deixado ao critério do administrador: 

A) Motivo. 

B) Objeto. 

C) Forma. 

D) Competência. 

 

05. Leia com atenção: 

(__) - É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, mesmo por ordem judicial; 
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(__) - É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais 

que a lei estabelecer; 

(__) - É assegurado a todos o acesso à informação com obrigatoriedade de publicidade da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional; 

(__) - É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos 

da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência das 

proposições acima é: 

A) V-V-F-F. 

B) F-V-F-V. 

C) V-F-V-F. 

D) F-F-V-V. 

 

06. Assinale a alternativa incorreta. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência serão 

aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma da lei: 

I - Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto 

se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 

especificadas em lei; 

II - Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 

contribuição. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas o item I está correto. 

D) Apenas o item II está correto. 

 

07. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“O cidadão brasileiro pode se aposentar voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de ___________ 

anos de efetivo exercício no serviço público e ___________ anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, observadas algumas condições.” 

A) 15 – 7. 

B) 8 – 4. 

C) 10 – 5. 

D) 5 – 2. 
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08. São garantias constitucionais: 

I - É garantido o direito de propriedade; 

II - A propriedade não precisará atender a sua função social. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas o item I está incorreto. 

D) Apenas o item II está incorreto. 

 

09. A pirâmide alimentar é um instrumento, sob a forma gráfica, que visa orientar as pessoas para uma 

dieta mais saudável. É um guia alimentar geral que demonstra como deve ser a alimentação diária para 

uma população saudável, acima de: 

A) 6 (seis) meses de idade. 

B) 2 (dois) anos de idade. 

C) 4 (quatro) anos de idade. 

D) 3 (três) meses de idade. 

 

10. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

(__) - Pluralismo de ideias; 

(__) - Unicidade de concepções pedagógicas; 

(__) - Respeito à liberdade; 

(__) - Desvalorização da experiência extraescolar. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência das 

proposições acima é: 

A) V-V-F-F. 

B) F-V-F-V. 

C) V-F-V-F. 

D) F-F-V-V. 

 

11. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: 

I - Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

II - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 
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B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

12. É incorreto afirmar sobre o ECA:  

A) Considera adolescente a pessoa entre doze e dezessete anos de idade. 

B) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade. 

C) Preconiza que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei. 

D) Os direitos enunciados nele aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, 

condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, 

região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a 

comunidade em que vivem. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. “Mais de um menino comemoram o gol.” 

No trecho acima, pode-se afirmar que há um erro gramatical de: 

A) Concordância verbal. 

B) Concordância nominal. 

C) Regência nominal. 

D) Acentuação. 

 

14. Considere: “Pedro, homem doce e carinhoso, é um ótimo pai”. 

É correto afirmar que as vírgulas isolam um:  

A) Adjunto adverbial. 

B) Aposto explicativo. 

C) Vocativo. 

D) Aposto enumerador. 

 

15. Analise os itens abaixo e assinale a alternativa que apresenta apenas aqueles em que as crases 

sublinhadas estão corretamente empregadas:  

I - “Passarei para busca-los às 20h.” 
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II - “Ele cheirava à tempero.” 

III - “Cheguei à acordar mais cedo que o normal de tão ansiosa que estava.” 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todas os itens estão corretos. 

 

16. “Cessaram de uma vez por todas as dores que ele sentia pela manhã.”. Analisando o período, assinale 

a correta transitividade verbal do termo destacado: 

A) Verbo intransitivo. 

B) Verbo transitivo direto.  

C) Verbo transitivo indireto. 

D) Verbo transitivo direto e indireto. 

 

17. “Neva nas Serras Gaúchas durante os meses de inverno.”. O sujeito da oração destacada é:  

A) Simples. 

B) Oculto. 

C) Indeterminado. 

D) Inexistente.  

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Em relação ao Mário de Andrade, analise: 

I - De sua vasta obra, merecem destaque, A escrava que não é Isaura (1925), Amar, verbo 

intransitivo (1927), Cultura musical (1936), Pequena história da música (1942) e O movimento 

modernista (1942); 

II - Retrato do Dr. Gachet (1890) foi uma de suas obras mais famosas; 

III - Fundou a Sociedade de Etnografia e Folclore.  

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.  
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19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Princesa – SC, assinale a alternativa incorreta: 

A) O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentarias e os orçamentos anuais serão estabelecidos em 

lei de iniciativa do Poder Executivo. 

B) A receita do Município constitui-se da arrecadação de seus tributos, da participação em tributos 

federais e estaduais, dos seus bens, serviços, atividades e outros ingressos. 

C) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores eleitos através 

de sistema proporcional, pelo voto direto e secreto, brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos, 

no gozo de seus direitos políticos e domicilio no Município, mediante pleito simultâneo à Prefeito 

e Vice-Prefeito. 

D) São estáveis, após 03 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público. 

 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. Em relação aos aspectos geográficos Brasileiros: 

(__) - Todos os fusos horários do Brasil possuem horas atrasadas em relação a Greenwich;  

(__) - O Brasil apresenta uma grande variedade de paisagens vegetais, por sua grande extensão territorial 

e pela influência de vários fatores: clima, solo, relevo, fauna e ação humana; 

(__) - A Bacia do São Francisco é a maior bacia fluvial do mundo. Cobre 46,93% do território brasileiro e 

ainda penetra na Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. 

A) F-V-F. 

B) V-V-F. 

C) V-F-V. 

D) V-V-V.  

 


