MUNICÍPIO DE ABELARDO LUZ
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO SELETIVO 001/2019
12 DE JANEIRO DE 2020

MONITORA (CAPS)

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) 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 o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
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 depois de transcorrido 45 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 Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01)O uso indevido de uma palavra parônima faz com que uma das frases abaixo fique
sem coerência...... Marque-a:
a) O juiz absolveu o réu.
b) Sempre fora um homem fragrante.
c) A menina descreveu o sequestrador com detalhes.
d) O prefeito retificou a presença no evento.
e) O cavaleiro era da tribo rival.
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
e) subterfúgio – poetisa – hipoteca
03) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com o contexto
em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
e) substantivo e adjetivo
04) A concordância nominal está incorreta em:
a) Água mineral é boa.
b) É proibida a entrada de crianças no espaço.
c) Bastantes pessoas se encontraram na convenção.
d) Escolheste má hora para dar a notícia.
e) Estava tranquilo o menino e a menina.
05) Analise as sentenças:
I-Fomos até à (a) feira da cidade.
II- Caminhava às (as) pressas pela rua.
Em relação ao emprego da crase:
a) Em I é proibido o emprego da crase e em II é facultativo
b) Em I é obrigatório e em II facultativo.
c) Nas duas sentenças é obrigatório.
d) Nas duas sentenças é facultativo.
e)Em I é facultativo e em II é obrigatório.

Matemática
6) A professora Marta passou no quadro as seguintes operações matemáticas:
I)
II)
III)
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Veja na tabela abaixo os resultados obtidos por alguns dos seus alunos
I
3
5
5
3

ALESSANDRO
GUSTAVO
LEONARDO
MARTINA

II
36
36
36
24

III
92
92
108
108

Qual dos seus alunos acertou todas as operações matemáticas:
(a) ALESSANDRO

(b) GUSTAVO

(c) LEONARDO

(d) MARTINA

(e) Nenhuma das respostas anteriores
7) Uma indústria possuí 6 máquinas e produz 2784 peças em 8 horas de trabalho
diários. Se essa indústria comprar mais 2 máquinas idênticas às que já tem e passar a
trabalhar 10 horas dias de quanto será a produção diária?
(a) 4640 peças.

(b) 5642 peças.

(c) 3648 peças.

(d) 3898 peças.

(e) 6820 peças.
8) Um campo de futebol tem 84m de comprimento e 58,5 m de largura. Para poder
realizar torneios oficiais esse campo deve ser aumentado no mínimo em 16m em seu
comprimento e 5,5m em sua largura. Quantos metros quadrados a mais terá o campo
com essas novas medidas?
(a) 900 m².

(b) 980m².

(c) 1216m².

(d) 1324m².

(e) 1486m².

9) Leonardo aplicou R$ 64.000,00 em um investimento que rende 0,5% ao mês na
modalidade de juro composto. Se Leonardo resgatar o montante após 3 meses qual o
valor aproximado que ele resgatará
(a) R$ 64.964,81.
(e) R$ 65.212,22.

(b) R$ 65.112,23.

(c) R$ 65.084,36.(d) R$ 64.988,42.

10) A soma de dois números distintos é igual a 74. A diferença entre o maior e o menor
desses números é igual a 22. Com base nessas informações qual é o maior desses
números?
(a) 38

(b) 40

(c) 41

(d) 48

(e) 46

Conhecimentos Específicos
11) Na Educação Infantil, o desenvolvimento se dá por meio das brincadeiras e do
relacionamento das crianças com outras crianças, com os adultos e consigo mesma. O
brincar possibilita a criança, EXCETO:
A) Ampliar seu vocabulário e dar nome aos objetos.
B) Interagir, explorar, criar e expressar.
C) Preencher a sua rotina sem nenhuma mediação intencional.
D) Expandir sua imaginação e experiências emocionais.
E) Desenvolver a oralidade a argumentação e a criatividade.
12) De acordo com a faixa etária da criança, e o tipo de atividades lúdicas
desenvolvidas, relacione a 1 coluna de acordo com a 2 coluna.
1 coluna:
1- 0 a 2 anos.
2- 4 a 6 anos.
3- 6 a 8 anos.
4- 8 a 10 anos.
2 coluna:
( ) Pequenos jogos, atividades em equipes, desafios e contestes, jogos pré-desportivos.
( ) Brincadeiras de competição entre as meninas e os meninos.
( ) Brinquedos de encaixar, puxar, empurrar, abrir, fechar, reproduzir sons e móbiles.
( ) Brincadeiras com ou sem regras, atividades de muita movimentação.
A) 3- 1- 2 - 4.
B) 2- 3- 2 - 1.
C) 2- 1- 3 - 4.
D) 3- 4- 1 - 2.
E) 4- 3- 1- 2.
13) No caso de obstrução respiratória de crianças maiores de 01 ano, provocada por um
pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho, o monitor deverá realizar a
manobra de Heimlich, que implica em:
I- Verificar se a criança está respirando.
II- Estimular a criança a tossir.
III- Posicionar-se atrás da criança.
IV- Utilizar as mãos para fazer pressão sobre o diafragma.
V- Pedir para a criança olhar para cima.
VI- Colocar os dedos dentro da boca da criança consciente.

Estão corretas apenas:
A) I, II e III.
B) I, II, IV e V.
C) I, III, IV e V.
D) I, III, V e VI.
E) I, II, III e IV.
14) As convulsões são descargas elétricas desreguladas de células nervosas do cérebro
ou de parte do cérebro. Quando uma criança apresenta uma convulsão, o monitor NÃO
deve realizar as seguintes ações:
A) Amarrar os braços e pernas da criança ou segurá-los na tentativa de prendê-los.
B) Retirar colares, tiaras, fivelas ou outros adornos que podem ferir a criança durante a
crise.
C) Marcar o tempo de duração da crise e observar seus os detalhes.
D) Deitar a pessoa de lado para que não engasgue com a própria saliva ou vômito.
E) Erguer o queixo da criança para facilitar a passagem do ar.
15) O monitor deve estimular o bem estar e a autonomia da criança respeitando a sua
pessoa e a sua história. O seu papel enquanto educador é, EXCETO:
A) Acolher todas as crianças de forma positiva.
B) Conhecer as crianças e chama-las pelo seu nome.
C) Cuidar do bem-estar físico e mental das crianças.
D) Cuidar apenas dos aspectos biológicos do corpo da criança.
E) Perceber a evolução emocional, social e cognitiva da criança.
16) De acordo com as linhas norteadoras da ação educativa com crianças, analise as
afirmativas abaixo:
I- A alimentação deve respeitar as preferências e o ritmo de cada criança.
II- O sono da criança que não deseja mais repousar nunca deve ser forçado.
III- A higienização do corpo da criança é iniciada pelo rosto e a cabeça.
IV- A introdução de alimentos industrializados deve ser realizada diariamente.
V- A temperatura da água, no banho, deve ser regulada a temperatura do dia.
Estão corretas apenas:
A) I, e III.
B) I, II, IV e V.
C) II, III e V.
D) I, II, III e V.
E) III e IV.
17) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana. É INCORRETO afirmar que, na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a
criança e do adolescente são:
A) Participantes da vida familiar e comunitária sem discriminação.
B) Pessoas humanas com direito à liberdade e à dignidade.
C) Educados e cuidados sem o uso de castigo físico.
D) Colocados em família substituta em situação de exceção.
E) Privados de sua liberdade sem o devido processo legal.

18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96,
atualizada, analise as afirmativas em relação a educação básica nos níveis infantil,
fundamental e médio.
I- A Educação Infantil é oferecida em pré-escolas, para as crianças de quatro a cinco
anos de idade com uma carga horária de oitocentas horas.
II- O Ensino Fundamental engloba quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula,
sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.
III- O Ensino Médio introduz obrigatoriamente estudos e práticas de educação física,
arte, sociologia e filosofia, sendo composto pela Base Nacional Comum Curricular e
por itinerários formativos.
IV- O Ensino Fundamental exige uma frequência mínima de 60% do total de horas,
sendo ministrado em língua portuguesa.
Estão corretas:
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) II, III e IV.
D) I, II e IV.
E) II e IV.
19) Durante a infância a criança deve aprender a cuidar do próprio corpo. O monitor ao
incentivar ações diárias, tais como lavar as mãos antes das refeições, escovar os dentes
ou tomar banho, deve utilizar recursos como, EXCETO:
A) Livros e vídeos com temas sobre escovação.
B) Rodas de conversa para troca de informações.
C) Canções que abordem o tema da higiene.
D) Premiações aos alunos mais limpinhos.
E) Sabonetes coloridos e pastas de dente com aromas.
20) O Estatuto da Criança e do Adolescente, valoriza a infância e a juventude visando a
proteção integral. Quando os pais ou responsáveis estiverem violando os direitos de
crianças e adolescentes é aplicada a seguinte medida de:
A) Inserção em regime de semiliberdade.
B) Destituição do poder familiar.
C) Liberdade assistida por seis meses.
D) Prestação de serviços à comunidade.
E) Obrigação de reparar o dano.
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município de Abelardo Luz, é de competência do
Município, promover, EXCETO:
A) A sinalização das vias urbanas e rurais.
B) Os serviços de atendimento à saúde da população.
C) A fixação e modificação do efetivo da Guarda Municipal.
D) O ordenamento territorial mediante planejamento.
E) A proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico e natural.
22) Julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito, deliberando sobre o parecer
do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de sessenta dias do seu

recebimento, segundo a Lei Orgânica do Município de Abelardo Luz, é uma atribuição
do (a):
A) Câmara Municipal.
B) Comissão Legislativa.
C) Legislativo.
D) Código tributário Municipal.
E) Plano Diretor do Município.
23) O Plano Nacional de Educação em sintonia com a Declaração Mundial sobre
Educação para Todos, apresenta metas e diretrizes para serem alcançadas em uma
periodicidade de:
A) Quinze anos a partir dos recursos públicos do Estado.
B) Dez anos de acordo com a Lei nº 9.394/96.
C) Cinco anos podendo ser estendido para dez anos.
D) Vinte anos a partir da Lei nº 9.394/96.
E) Tempo indeterminado, cumprindo a Constituição Federal.
24) A universalização da educação infantil na pré-escola, de acordo com a Lei nº
13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024, contempla
as crianças de:
A) 03 a 05 anos.
B) 02 a 06 anos
C) 0 a 05 anos.
D) 05 a 07 anos.
E) 04 e 05 anos.
25) É INCORRETO afirmar que, o desenvolvimento sócio afetivo da criança:
A) Influencia o temperamento e a personalidade.
B) Interfere no desenvolvimento de sentimentos.
C) Influencia a percepção, a memória e o pensamento.
D) Impossibilita o desenvolvimento do sentimento de respeito.
E) Impacta, de forma eficaz, o crescimento cognitivo.
26) O tempo e espaço interferem diretamente no desenvolvimento integral da criança,
principalmente na fase da educação infantil. Na Educação Infantil, a organização do
cotidiano das crianças prevê:
I- O planejamento de uma sequência básica de atividades diárias.
II- A criação de momentos específicos onde a criança pode ficar sozinha.
III- O respeito a faixa etária de cada criança e suas características pessoais.
IV- As brincadeiras, os jogos, que possibilitam a socialização, a integração entre as
crianças e com o meio.
Estão corretas apenas:
A) I, II e III.
B) I e III.
C) I, III e IV.
D) I, II e IV.
E) II, III e IV.

27) O Word é um programa de produção de texto, que contém corretor ortográfico,
várias fontes, tamanhos de letras, e diversas outras funções. Em relação ao Word, é
INCORRETO afirmar que, para:
A) Excluir um texto, uma palavra ou frase basta apertar as teclas CTRL + S.
B) Digitar um texto na tabela pode-se mover as setas do teclado entre as células.
C) Inverter a direção de um texto na tabela basta clicar com o botão direito do mouse e
selecionar a opção Direção do texto.
D) Corrigir a ortografia do texto basta acionar os comandos “Revisão,” “Ortografia e
Gramática”, ou pressionar a tecla F7.
E) Salvar um documento pelo teclado basta utilizar a combinação de teclas CTRL+B.
28) No Brasil, a liderança do Chrome é incontestável. É o navegador de internet mais
usado no mundo, um dos que têm melhor suporte a extensões, maior compatibilidade
com uma diversidade de dispositivos. Ao fazer login em páginas, o Chrome dá a opção
de salvar as senhas para facilitar os acessos futuros. O navegador permite visualizar e
gerenciar todos os dados salvos, sendo necessário clicar, EXCETO:
A) No menu do browser.
B) Em configurações.
C) Selecionar a opção “Mostrar configurações avançadas”.
D) O botão direito sobre a aba e selecionar a opção “Fixar Guia”.
E) Em “Senhas e Formulários” e depois “Gerenciar senhas”.
29) Assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as lacunas
abaixo.
Para inserir dados na planilha do EXCEL, basta selecionar uma célula e digitar as
informações, em seguida pressionar ________ ou se preferir, selecionar a tecla
__________ para mudar para a próxima célula. Na inserção de novos dados em uma
outra linha, é necessário pressionar a combinação_____________.
A) ENTER; SHIFT; FN+ ENTER.
B)
CTRL
+
R;
C) CTRL+P, ENTER; FN+ ENTER.
D) ENTER; CTRL; ALTGR.
E) ENTER; TAB; ALT+ENTER.

ENTER;

SHIFT

+

CTRL.

30) Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna abaixo.
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96,
atualizada, é permitido a todo o ________________, desdobrar o ensino em ciclos.
A) Ensino Básico.
B) Ensino Fundamental.
C) Ensino Médio.
D) Ensino Técnico Profissionalizante.
E) Ensino de Jovens e Adultos.

