PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
PROCESSO SELETIVO
EDITAL N.º 001/PMM/2020
AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOME:
ASSINATURA:

TEMPO


A prova terá duração de 3h30min (Três horas e trinta minutos);



O candidato somente poderá sair da sala de realização da prova após transcorrida 01h (uma) do
seu início, sem levar o caderno de prova.

INFORMAÇÕES GERAIS



Confira seus dados pessoais, especialmente nome, e número de inscrição e leia atentamente as
instruções para preencher o Cartão de respostas;



Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservados;



Confira seu cargo no Caderno de questões e Cartão de respostas;



O preenchimento do Cartão de respostas é de sua responsabilidade. Não será efetuada troca
em caso de rasura ou erro no preenchimento;



Serão 40 questões objetivas de múltipla escolha sendo 15 questões de Conhecimentos gerais e
de 25 questões de Conhecimentos específicos para cada cargo, subdivididas em 04 (quatro)
alternativas de resposta, de “a” a “d”, e dessas alternativas somente 1 (uma) deverá ser
assinalada como correta;



Para realização da prova o candidato deverá trazer somente caneta esferográfica, com tinta azul
ou preta;



Não serão prestados quaisquer esclarecimentos sobre as questões das provas durante sua
realização. O candidato poderá, se for o caso, interpor recurso no prazo definido pelo edital;



O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de
prova (caderno de questões e/ou folha de respostas);



O candidato que necessitar ausentar-se da sala de prova durante sua realização somente poderá
fazê-lo se acompanhado de um fiscal;



Para garantir a lisura e segurança na realização da prova a Coordenação Local poderá fazer uso
de detectores de metal nos banheiros, nos corredores e/ou na sala de prova;



Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala o caderno de questões e a folha de
respostas devidamente preenchido e assinado, com caneta esferográfica, com tinta azul ou
preta;



Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar o material de
prova e se retirarem da sala simultaneamente. Exceto nos casos de cargos que não possuem
no mínimo 03 candidatos.
Maracajá – SC, 09 de fevereiro de 2020.
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CONHECIMENTOS GERAIS – 15 QUESTÕES
QUESTÃO 01 (Valor: 1)
O ano de 2019 contou com muitas polêmicas no quadro político da América Latina.
Especialmente em dois países houve eventos marcantes, um deles foi a renúncia de seu
presidente – Evo Morales – e outro um presidente autoproclamado – Juan Guaidó. De quais
países estamos falando?
A) Bolívia e Venezuela
B) Peru e Venezuela
C) Bolívia e Peru
D) Uruguai e Chile
QUESTÃO 02 (Valor: 1)
Em janeiro de 2019, uma barragem de uma mineradora se rompeu em determinada cidade
brasileira, matando centenas de pessoas. De que mineradora, cidade e estado estamos
falando?
A) Vale, Mariana, Minas Gerais
B) Vale, Brumadinho, Minas Gerais
C) Vale, Brumadinho, Bahia
D) Petrobras, Brumadinho, Minas Gerais
QUESTÃO 03 (Valor: 1)
Qual alternativa melhor descreve a área do pré-sal brasileiro, levando em consideração sua
localização e os recentes eventos a ele relacionados?
A) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que ainda não teve nenhuma
proposta de compra.
B) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na Antártica,
e que passou por um processo de leilão no final do ano de 2019.
C) Um reservatório imenso de petróleo e gás natural em rochas calcárias, localizado na região
litorânea entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, e que passou por um processo de
leilão no final do ano de 2019.
D) Uma imensa área de sal natural em rochas calcárias, localizada na região litorânea entre os
estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que passou por um processo de leilão no final
do ano de 2019.
QUESTÃO 04 (Valor: 1)
Em relação ao desastre ambiental que se iniciou em agosto de 2019, qual das alternativas
fornece a melhor palavra para preencher a lacuna da seguinte afirmação: “Um balanço do
Ibama em dezembro de 2019 registrou que mais de 900 localidades foram atingidas por mais
de 4,7 toneladas de _______ no litoral brasileiro.
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A) Lixo
B) Gasolina
C) Óleo
D) Plástico
QUESTÃO 05 (Valor: 1)
No Brasil, além do poder Executivo, existem também os poderes Judiciário e Legislativo.
Atualmente, são Presidente do Supremo Tribunal Federal e Presidente da Câmara dos
Deputados, respectivamente:
A) Dias Toffoli e Rodrigo Maia
B) Rodrigo Maia e Hamilton Mourão
C) Dias Toffoli e Sergio Moro
D) Gilmar Mendes e Rodrigo Maia
QUESTÃO 06 (Valor: 1)
Avalie as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso dos porquês.
I – Por quê você quis vir?
II – Eu não consegui chegar no horário porque meu pneu furou.
III – Eu não conheço ele, por quê?
IV – Não entendo o porquê de tantos questionamentos.
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas.
B) Nenhuma das alternativas está incorreta.
C) Apenas a alternativa IV está correta.
D) Apenas a alternativa I está incorreta.
QUESTÃO 07 (Valor: 1)
Durante uma aula de Língua Portuguesa, a professora escreve duas frases no quadro:
“Ganhei, aos quatorze anos, meu primeiro livro” e “Ganhei, aos catorze anos, meu primeiro
livro”; quando questionados sobre a frase correta, muitos alunos erraram. Assinale a
alternativa que corresponde a explicação CORRETA.
A) Mesmo que a utilização da palavra “quatorze” seja muito comum, apenas a expressão “catorze”
é correta, pois representa exatamente o som que se produz durante a fala.
B) Ambas as alternativas estão corretas, visto que, assim como “cociente” e “quociente”, são
palavras que permitem dupla grafia.
C) Apenas a palavra “quatorze” é a correta porque a grafia de todos os numerais segue um padrão,
deste modo, “quatorze” combina com “quinze” e “quarenta”, por exemplo.
D) Nenhuma das duas frases está correta, visto que, quando necessário se referir a um numeral,
não se deve fazê-lo por extenso, mas sim manter sua forma; o correto seria, então, “Ganhei, aos
14 anos, meu primeiro livro”.
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QUESTÃO 08 (Valor: 1)
Leias as frases abaixo e assinale a alternativa CORRETA quanto ao uso da crase.
I Saí mais cedo do trabalho, as 10 horas.
II O cachorro estava à espreita na porta do quarto.
III Iremos à Brasília durante as férias.
IV Entreguei seu presente àquele homem.
A) Apenas a alternativa III está correta, já que o uso da crase antes de cidades é obrigatório.
B) Apenas as alternativas II e IV estão corretas, porque em ambos os casos há a contração de duas
vogais iguais.
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas, visto que a crase só pode ser utilizada depois de
verbos.
D) Apenas a alternativa I está correta, pois o uso da crase antes de horários só ocorre quando não
se antecede por vírgula.
QUESTÃO 09 (Valor: 1)
Leia o texto abaixo completando as lacunas com as classes gramaticais correspondentes.
“Os _____ correspondem aos nomes próprios, seja de cidades, pessoas ou, até mesmo,
marcas; as características que damos a esses nomes próprios são chamadas de _____, por
exemplo, “Maracajá é linda!”.
A) substantivos – conjunção.
B) pronomes – adjetivos.
C) substantivos – adjetivos.
D) verbos – pronomes.
QUESTÃO 10 (Valor: 1)
É muito comum, na Língua Portuguesa, a produção de sentenças que carregam mais de um
significado, aspecto que, em alguns casos, pode gerar problemas de compreensão. Esse
fenômeno é exemplificado na tirinha abaixo.

Assinale a alternativa que nomeia o processo linguístico abordado.
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A) Ambiguidade.
B) Ironia.
C) Onomatopeia.
D) Pleonasmo.
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
No mercado de ações a cotação entre dólar e ouro no mês de novembro/2018 era de 12 para
1, isto é, 12 dólares compravam 1 grama de ouro. Um ano após novembro/2019, houve uma
valorização de 40% no valor do dólar e de 20% no valor do ouro. Após essa valorização a
nova relação entre dólar e ouro passou a ser de:
A) 10 para 1
B) 14 para 1
C) 16 para 1
D) 18 para 1
QUESTÃO 12 (Valor: 1)
Dado o polinômio 𝑷(𝒙) = 𝟐𝒙𝟑 − 𝟑𝒙𝟐 − 𝑲𝒙 + 𝟏𝟐 , qual deve ser o valor de 𝑲 para que o
polinômio tenha o 2 como uma das raízes:
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
QUESTÃO 13 (Valor: 1)
Pedro Henrique está com notas baixas em português. A última prova do ano terá 56 questões.
Para ser aprovado e passar para o ano seguinte, o desempenho de Pedro Henrique nessa
𝟓
prova deverá ser, no mínimo, 𝟖 . Qual é o menor número de questões que ele deverá acertar
nesta prova para ser aprovado.
A) 28
B) 30
C) 35
D) 45
QUESTÃO 14 (Valor: 1)
No ano de 2018 a produção de café numa fazenda foi de 800 sacas. Em 2019, as condições
climáticas foram mais favoráveis, e a produção foi de 1300 sacas de café. De quanto por
cento foi o aumento da produção?
A) 60,5 %
B) 62,5 %
C) 63,5 %
D) 65,5 %
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QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Uma bola lançada ao ar descreve uma trajetória segundo a equação 𝒉 = −𝒕𝟐 + 𝟔𝒕, onde 𝒉 é a
altura em metros e 𝒕 o tempo em segundos. Qual será a altura máxima atingida pela bola?
A) 9 metros
B) 6 metros
C) 4 metros
D) 3 metros
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 25 QUESTÕES
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
Para uma formação pessoal e profissional é necessário manter a ética. No ambiente de
trabalho há situações cotidianas em que ser ético é crucial. A respeito da ética profissional,
é possível afirmar que:
A) São as atitudes do profissional, apenas no ambiente de trabalho.
B) É um conjunto de valores, normas e condutas que formam o profissional.
C) É a forma que o profissional age diante de situações difíceis.
D) É um conjunto de valores, normas e condutas que o profissional exerce fora do ambiente de
trabalho.
QUESTÃO 17 (Valor: 1)
Qual das opções abaixo pode ser considerada uma consequência de um ambiente de
trabalho que possuem profissionais éticos?
A) Ambiente padronizado.
B) Ambiente competitivo.
C) Ambiente educado.
D) Ambiente harmônico.
QUESTÃO 18 (Valor: 1)
Nem tudo o que se ouve pode ser disseminado e propagado. Dentre as diversas virtudes
profissionais, podemos destacar o sigilo. Sobre essa virtude é possível afirmar que:
A) Mesmo sendo sigilosa, a informação deve ser repassada para a direção da escola e familiares
pessoais.
B) Não há necessidade de manter em sigilo as ocorrências dos dia-a-dia.
C) Uma informação sigilosa é algo que nos é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória.
D) Toda informação sigilosa deve ser repassada aos pais que estão envolvidos.
QUESTÃO 19 (Valor: 1)
Qual das opções abaixo NÃO pode ser classificada como uma virtude profissional:
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A) Honestidade.
B) Competência.
C) Prudência.
D) Individualismo.
QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Conviver com pessoas diariamente requer paciência, compreensão e dedicação. Ao lidar
com colegas de trabalho, com pais e mães, com as crianças, precisa-se de uma escuta
afetiva. Qual conduta abaixo é característica de um profissional que se coloca no lugar do
outro:
A) Moralidade.
B) Consenso.
C) Empatia.
D) Imoralidade.
QUESTÃO 21 (Valor: 1)
A virtude capaz de traduzir a fusão do conhecimento e experiência, demonstrando a
habilidade do profissional para o cumprimento dos serviços que se propõe a oferecer é a:
A) Honestidade.
B) Zelo.
C) Competência.
D) Competitividade.
QUESTÃO 22 (Valor: 1)
É a ciência que tem como escopo viabilizar a proteção do trabalhador em seu ambiente
laboral, evitando, assim, acidentes de trabalho e possíveis patologias ocupacionais. Desse
modo, o órgão responsável pela proteção do trabalhador é:
A) Segurança Pública.
B) Segurança do Trabalho.
C) Segurança do Cidadão Civil.
D) Segurança do Educador.
QUESTÃO 23 (Valor: 1)
Qual das opções abaixo NÃO é um objetivo da Segurança do Trabalho.
A) Preparar e conscientizar o trabalhador sobre a prevenção de acidentes.
B) Evitar acidentes e doenças relacionadas a atividade profissional.
C) Cumprir requisitos legais.
D) Eliminar e erradicar totalmente acidentes e doenças relacionadas a atividade profissional.
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QUESTÃO 24 (Valor: 1)
Qual das opções abaixo tem como objetivo advertir os trabalhadores e visitantes sobre as
situações de risco ou perigo e a indispensabilidade do uso dos equipamentos de proteção
no local de trabalho:
A) Falta de sinalização de segurança do trabalho.
B) Sinalização de segurança do trabalho.
C) Classificação de segurança do trabalho.
D) Publicação de segurança do trabalho.
QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Para preservar a saúde do trabalhador, bem como a da vítima envolvida, ao prestar
atendimento a uma criança com arranhões ou ferimentos superficiais, deve-se:
A) Primeiramente, chamar o responsável da criança.
B) Primeiramente, colocar antisséptico.
C) Primeiramente, lavar a ferida.
D) Primeiramente, lavar as mãos e colocar luvas.
QUESTÃO 26 (Valor: 1)
Os relacionamentos interpessoais cultivados no ambiente de trabalho são fatores de extrema
relevância para o bem-estar e a saúde emocional dos trabalhadores. Dessa forma, qual das
situações abaixo deve ser evitada?
A) Ser prestativo quando requisitado.
B) Ser empático.
C) Disseminar boatos.
D) Respeitar opiniões díspares.
QUESTÃO 27 (Valor: 1)
Zelar pela qualidade de vida no trabalho é essencial para a harmonização e bem-estar individual
e coletivo. A qualidade de vida no trabalho é um conceito que envolve questões:

A) Apenas do ambiente físico.
B) Ambiente físico e aspectos psicológico do local de trabalho.
C) Questões pessoais.
D) Unicamente os aspectos psicológicos do ambiente de trabalho.
QUESTÃO 28 (Valor: 1)
O ambiente de trabalho na Instituição de Educação Infantil é composto por diferentes
pessoas, ou seja, por profissionais com suas especificidades, pelas diferentes crianças e
suas diversidades familiares, entre outras. A responsabilidade por um ambiente tranquilo é
responsabilidade de toda a comunidade escolar. No que tange ao estresse no trabalho, é
correto afirmar que:
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A) O profissional deve cumprir suas atividades, mesmo que elas excedam a carga horária semanal,
a fim de evitar futuros conflitos com a sua chefia imediata.
B) A desarmonia entre as demandas do trabalho, necessidades e expectativas pessoais abre
precedentes para o desgaste físico e emocional.
C) Atualmente, a maioria dos profissionais estão propensos a se realizarem apenas no ambiente de
trabalho.
D) A exigência de uma maior produtividade é sem dúvida um sinal de confiança no trabalho do
profissional, cada um deve dar o seu máximo, sem pensar no bem comum.
QUESTÃO 29 (Valor: 1)
Em casos de suspeitas ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente, qual
dos órgãos abaixo deve ser comunicado?
A) Procurador do estado da vara da infância e da juventude.
B) Defensoria pública.
C) Oficial de justiça da respectiva cidade.
D) Conselho tutelar da respectiva cidade.
QUESTÃO 30 (Valor: 1)
Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), um indivíduo é considerado criança
até:
A) 12 anos de idade incompletos.
B) 13 anos de idade completos.
C) 12 anos completos.
D) 10 anos de idade completos.
QUESTÃO 31 (Valor: 1)
Segundo o art. 53 do ECA, qual das opções abaixo NÃO é um direito garantido à criança e ao
adolescente:
A) Direito de organização e participação em entidades estudantis.
B) Direito de bolsas escolares em qualquer instituição de ensino.
C) Direito de ser respeitado por seus educadores.
D) Acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo
estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica.
QUESTÃO 32 (Valor: 1)
O Conselho Tutelar é um órgão que tem responsabilidades pela sociedade, e precisa
caminhar em parceria com a escola. Um dos objetivos do Conselho Tutelar é:
A) Viabilizar o desenvolvimento físico, social, motor e emocional da criança e do adolescente.
B) Dar prioridade de atendimento às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade.
C) Zelar pelos direitos da criança e do adolescente.
D) Decidir sobre a guarda e adoção de crianças que sofrem maus-tratos.
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QUESTÃO 33 (Valor: 1)
Conhecer os objetivos e as regulamentações que sustentam o Conselho Tutelar é dever dos
profissionais da educação. Nesse sentido, são requisitos mínimos para candidatura como
membro do conselho tutelar da cidade:
A) Ser maior de 18 anos e possuir idoneidade moral.
B) Ser maior de 21 anos e residir no município.
C) Ser maior de 18 anos e residir no município.
D) Ser maior de 18 anos e não possuir idoneidade moral.
QUESTÃO 34 (Valor: 1)
O Regimento Escolar é fundamental para o bom andamento das instituições escolares. Qual
o objetivo do regimento escolar?
A) Estabelecer regras que estruturem a finalidade das organizações de ensino, envolvendo as
áreas: administrativa, didática, pedagógica e disciplinar.
B) Estabelecer regras que estruturem a finalidade das organizações de ensino, envolvendo apenas
as áreas: pedagógica e disciplinar.
C) Estabelecer regras que estruturem a finalidade das organizações de ensino, envolvendo apenas
as áreas: administrativa e didática.
D) Estabelecer regras que estruturem a finalidade das organizações de ensino, envolvendo as
áreas: administrativa, didática, disciplinar e com maior ênfase a pedagógica.
QUESTÃO 35 (Valor: 1)
O regimento escolar precisa amparar-se em leis nacionais, portanto, deve estar de acordo
com:
A) Normas escolares internas.
B) Normas internas do estado.
C) Base Nacional Comum.
D) Normas internas do município.
QUESTÃO 36 (Valor: 1)
A atribuição de manter os pais/responsáveis e os alunos informados acerca do sistema de
avaliação adotado pela instituição de ensino, geralmente, está prevista no regimento escolar.
De tal forma, essa medida pode ser caracterizada como:
A) Uma penalidade dos professores, da equipe pedagógica e da direção escolar.
B) Um impedimento dos professores, da equipe pedagógica e da direção escolar.
C) Uma penalidade aos alunos.
D) Uma responsabilidade dos professores, da equipe pedagógica e da direção escolar.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
No processo de cuidar e educar, no contexto da educação infantil, qual a relação mais
satisfatória e, consequentemente, mais efetiva entre a professora titular e a auxiliar?
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A) A professora titular tem a atribuição de educar, já a auxiliar unicamente de cuidar.
B) A professora titular e auxiliar devem ter uma relação de cooperação, visto que ambas são
responsáveis pelo cuidado e educação das crianças.
C) A professora titular apenas explica os conteúdos, enquanto a auxiliar auxilia na resolução.
D) A professora titular é a única responsável pela educação e a auxiliar apenas ajuda quando é
solicitada.
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
A auxiliar de sala ao observar que uma criança apresenta indisposição ou comportamento
diferenciado deverá, em primeiro lugar:
A) Ligar para os pais e mães imediatamente.
B) Deixar a criança sozinha e procurar a direção ou coordenação pedagógica.
C) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
D) Comunicar a professora para que observe e prestem atendimento e encaminhamentos cabíveis
à criança.
QUESTÃO 39 (Valor: 1)
A participação dos pais/responsáveis, na construção do projeto político pedagógico da
escola é de extrema relevância. Quais perfis de pais/responsáveis são mais adequados a
darem sugestões na elaboração desse documento?
A) Pais/responsáveis com pós-graduação.
B) Pais/responsáveis com ensino médio completo.
C) Pais/responsáveis com ensino superior completo.
D) Todos os pais/responsáveis, independente dos seus graus de escolaridade.
QUESTÃO 40 (Valor: 1)
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no Art. 5º “Nenhuma criança ou
adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou
omissão, aos seus direitos fundamentais”. Nesse sentido, gritar com uma criança,
colocando-a em situação humilhante perante as pessoas:
A) Fere o Art. 5º e o profissional deve ser punido.
B) É preciso gritar com as crianças às vezes e a professora tem todo o direito.
C) Numa turma barulhenta é preciso gritar para ser ouvida.
D) O Art. 5º precisa ser retirado do ECA. Foi escrito por pessoas que não compreendem o sistema
educacional.
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