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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de AUXILIAR DE SALA 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Sobre a Tipologia Textual, injunção significa:        
                                      
a)  É a mais antiga das tipologias, vem desde os tempos das cavernas quando o homem 
registrava seus momentos através dos desenhos nas paredes. Nós estamos o tempo todo 
contando alguma coisa ou um fato, seja na forma escrita ou na oralidade, o que se enquadra 
perfeitamente nesta classificação. 
b) É falar sobre algo, sobre determinado assunto; é expor; é debater. Este tipo de texto 
apresenta a defesa de uma opinião, de um ponto de vista, predomina a apresentação detalhada 
de determinados temas e conhecimentos. 
c) A intenção deste tipo de texto é que o interlocutor possa criar em sua mente uma imagem 
do que está sendo descrito. 
d) São textos que apresentam ordem, normas, instruções tem como característica principal a 
utilização de verbos no imperativo. 
 
2 - Qual frase abaixo, o uso da crase está CORRETO? 
 
a) Fui à farmácia comprar curativos. 
b) Resolvi à questão. 
c) No dia à dia escolar temos muitos desafios. 
d) Fui induzido à gostar de comer brócolis. 
 
3 - O verbo ENCHER está conjugado corretamente no pretérito imperfeito, EXCETO em: 
 
a) Enchessem. 
b) Enchamos. 
c) Enchêsseis. 
d) Enchesse. 
 
4 - Sobre concordância verbal, analise a frase abaixo, e escolha a alternativa com as opções que 
completam a frase CORRETAMENTE: "O turbilhão de informações diárias _______-nos a 
concluir que __________ uma relação profunda entre homem e mídia que os ___________ 
mutuamente críticos". 
 
a) levam; existem; torna. 
b) leva; existem; tornam. 
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c) leva; existe; torna. 
d) levam; existe; tornam. 
 
5 - As formas de tratamento se constituem nos modos pelos quais nos dirigimos às autoridades. 
Assim quer por meio de correspondência oficial ou quer de forma verbal em atos solenes, qual 
a forma de tratamento CORRETA que devemos utilizar para nos dirigirmos ao Prefeito?  
 
a) Magnificência. 
b) Excelência. 
c) Eminência. 
d) Reverendíssima. 
 
Matemática: 
 
6 - Joana e Anita possuem, respectivamente, R$ 888,00 e R$ 1.222,00. Para que fiquem com 
exatamente a mesma quantia, Anita deve dar a Joana: 
 
a) R$ 167,00. 
b) R$ 188,00. 
c) R$ 444,00. 
d) R$ 175,00. 
 
7 - Marlita tinha R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em sua casa.  Sua vizinha precisou de 
dinheiro emprestado para comprar medicamentos e Marlita emprestou 15% do valor que 
tinha, para sua vizinha. Qual o valor em R$ (reais) que Marlita emprestou? 
 
a) R$ 600,00. 
b) R$ 525,00. 
c) R$ 725,00. 
d) R$ 235,00. 
 
8 - Qual o resultado CORRETO da seguinte conta: 
13.424 
    X95 
 
a) 1.375,280. 
b) 1.175,390. 
c) 1.275,280. 
d) 1.455,390. 
 
9 - Assinale a alternativa que representa o Mínimo Múltiplo Comum (MMC) entre os números 
90, 75, 20: 
 
a) 750. 
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b) 350. 
c) 800. 
d) 900. 
 
10 - Maria tinha R$ 880,00 e gastou, desta quantia, duas notas de R$ 50,00, três notas de R$ 
20,00, quatro notas de R$ 10,00, cinco notas de R$ 5,00 e três moedas de R$ 0,25 centavos. 
Quantos reais sobraram para Maria? 
 
a) R$ 675,75. 
b) R$ 559,25. 
c) R$ 609,25. 
d) R$ 654,25. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
 
14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
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d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - A separação do desenvolvimento infantil em fases foi proposta por Jean Piaget. Essa divisão 
é nada mais que uma maneira de se entender melhor o crescimento humano e suas 
particularidades. É essencial ver os períodos como uma evolução que traz ganhos físicos e 
psicológicos, preparando os jovens para a vida adulta. Em qual fase encontram-se as crianças 
de 07 a 11 anos? 
 
a) Estágio operatório concreto. 
b) Estágio sensório-motor. 
c) Estágio simbólico. 
d) Estágio que é o das operações formais. 
 
17 - Segundo as Diretrizes Nacionais da Educação _____________ para a Educação Básica, são 
considerados educandos com altas habilidades e superdotação aqueles que apresentam 
grande ___________ de aprendizagem que os levam a dominar rapidamente conceitos, 
procedimentos a atitudes ( Brasil, 2001, art. 5º, III). Está definição ressalta duas características 
marcantes da superdotação, que são a ___________ de aprendizagem e a facilidade com que 
estes indivíduos se engajam em sua área de interesse. 
 
Complete as lacunas e assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) Especial; potencial; rapidez. 
b) Regular; facilidade; velocidade. 
c) Básica; dificuldade; velocidade. 
d) Especial; facilidade; rapidez. 
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18 - São atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado: 
 
I - Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE do aluno, contemplando: a identificação das 
habilidades e necessidade educacionais especificas dos alunos. 
II - Implementar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade no AEE, na sala de aula comum e demais ambientes da escola. 
III - Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades 
educacionais específicos doa alunos e os desafios que este vivencia no ensino comum, a partir 
dos objetivos a atividades propostas no currículo. 
IV - Orientar os professores e as famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade 
utilizados pelo aluno de forma a ampliar suas habilidades, promovendo sua autonomia e 
participação. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
c) Todas as alternativas estão corretas. 
d) Somente as alternativas I, II e III estão corretas. 
 
19 - Conforme a AAMR (Associação Americana de Retardo Mental), 2002 e adotado pelo 
Ministério da Educação (MEC-SEESP) e CORRETO afirmar que a Deficiência Mental é: 
 
a) Incapacidade caracterizada por limitações significativas em ambos, funcionamento 
intelectual e comportamento adaptativo e está expresso nas habilidades sociais, conceituais e 
práticas. Se originando antes de 18 anos. 
b) Incapacidade parcial ou total, congênita ou adquirida da capacidade de compreender a fala, 
através do ouvido. 
c) Incapacidade apresentada pela redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor 
olha a após a melhor correção óptica. 
d) Incapacidade de duas ou mais deficiências primarias associadas, sejam elas na área mental, 
visual, auditiva física com comprometimentos que acarretam atrasos no desenvolvimento 
global e na capacidade adaptativa. 
 
20 - Relacione corretamente os conceitos de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil, sobre os princípios que as propostas pedagógicas de Educação Infantil 
devem respeitar: 
 
I - Princípios Éticos. 
II - Princípios Políticos. 
III - Princípios Estéticos. 
 
(  ) dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. 
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(   ) da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes 
manifestações artísticas e culturais. 
(    ) da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem comum, ao 
meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) III; I; II. 
b) II; III; I. 
c) I; II; III. 
d) II; I; III. 
 
21 - A Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012 institui que: 
 
a) Esta lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista. 
b) Esta lei institui a Política de Proteção à Pessoa com Deficiência. 
c) Esta lei institui a Política do Atendimento Educacional Especializado. 
d) Esta lei institui a Política de Acessibilidade. 
 
22 - A  educação, direito de todos e________ do Estado e da ____________, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno ____________________ da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua ___________________________para 
o trabalho. Complete a lacuna e assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) obrigação; família; desenvolver; qualificação. 
b) dever; cidade; magistério; qualificação. 
c) dever; família; desenvolvimento; qualificação. 
d) obrigação; família; aumentar; qualidade. 
 
23 - Sobre a interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem, assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) o trabalho interdisciplinar garante menor interação entre os alunos, entre os professores, 
sem falar na experiência e no convívio grupal. 
(   ) a interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de busca, de inclusão, de acordo 
e de sintonia diante do conhecimento. 
(   ) essa temática e compreendida como uma forma de trabalhar em sala de aula, no qual se 
propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas. 
(    ) no desenvolvimento de atividades interdisciplinares o aluno constrói sozinho o 
conhecimento. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
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a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) F, F, F, F. 
  
24 - Sobre a avaliação no ensino fundamental assinale V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) durante muito tempo a avaliação foi usada como instrumento para classificar e rotular os 
alunos entre os bons, os que dão trabalho e os que não tem jeito; 
(    ) com o passar do tempo a avaliação passou a ser vista como uma das mais importantes 
ferramentas para os professores alcançar o objetivo de ver os alunos avançarem na 
aprendizagem; 
(    ) é preciso levar em consideração dois protagonistas: o professor e o aluno. O primeiro tende 
a identificar exatamente o que quer e o segundo se colocar como parceiro; 
(    )  a marca negativa  da avaliação vem sendo modificada a medida que melhora a formação 
docente e o professor passa a ver mais sentido em novos modelos. 
 
Assinale a alternativa que corresponde a sequência CORRETA: 
 
a) F, F, F, F. 
b) V, F, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) F, V, F, V. 
  
25 - Tecnologia Assistiva tem como objetivo principal: Assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Proporcionar o bem-estar da pessoa com deficiência que é feito por profissionais, visando 
selecionar todas as deficiências. 
b) Proporcionar a pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão 
social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente, 
habilidades de seu aprendizado, trabalho e integração com a família, amigos e sociedade. 
c) Proporcionar recursos, equipamentos ou parte dele fabricado sob medida para cada pessoa 
que apresente alguma deficiência. 
d) Proporcionar a funcionalidade da pessoa com deficiência onde esse deve ter um maior 
sentido para mesmo poder realizar as tarefas sem esforço mental e físico. 
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