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LÍNGUA PORTUGUESA / INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1.  Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas das seguintes frases: 
 
A________ da Câmara de Vereadores começou 
às dezoito horas em ponto. 
A ________ de higiene fica nos fundos do 
supermercado. 
A ________ de uso deste equipamento vence 
no final de fevereiro. 

A. sessão – seção – cessão 
B. cessão – sessão – seção 
C. sessão – sessão – cessão 
D. ceção – cessão – sessão 
 
2.  Complete corretamente as frases, com uma das 

sequencias abaixo, a fim de deixá-las de acordo 
com as regras da Língua Portuguesa: 
 
Sejam educados! Usem de _______________. 

Felizmente, os ladrões foram apanhados em 
___________ . 

A empresa gastou uma soma _____________ 
em lazer para seus funcionários. 

A. discrição, flagrante, vultuosa 
B. descrição, flagrante, vultosa 
C. discrição, flagrante, vultosa 

D. descrição, flagrante, vultuosa 
 
3.  Complete adequadamente as lacunas com o 

verbo TER: 
 
I - ________ paciência, que você vencerá! 
II – Quem _________ menos paciência, 
morreria. 
III – Mesmo que _______ razão, não vos 
caberia fazer isso. 

A. Tenha, tivesse, tenhais 
B. Tenha, tiver, tenhas 
C. Tem, tivesse, tenhais 
D. Tem, tiver, tenhais 
 

MATEMÁTICA 
 
4.  Sobre uma dívida de R$ 6.000,00, obteve-se 

um desconto de R$ 680,00 e outro desconto 
que a reduziu a R$ 4.320,00. Qual foi o valor do 
segundo desconto? 

A. R$ 800,00 
B. R$ 1.000,00 
C. R$ 1.300,00 
D. R$ 1.400,00 
 
5.  A renda mensal de José é de R$ 4500,00 e a do 

irmão Pedro é de R$ 3500,00. José gasta 30% 
de sua renda com alimentação, enquanto que 
Pedro gasta 45%. Podemos dizer, em Reais, 
que Pedro gasta quanto a mais que José? 

A. R$ 575,00 
B. R$ 450,00 
C. R$ 350,00 
D. R$ 225,00 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
6.  Localizado no médio Vale do Itajaí, no Estado 

de Santa Catarina, Botuverá apresenta uma 
área total de 303,02 km² sendo em torno de 
2,5 km² de área urbana e 300,52 km² de área 
rural. Seus municípios limítrofes são:  

A. Guabiruba, Indaial, Blumenau, Nova Trento, Vidal 
Ramos, Presidente Nereu e Brusque, somente. 

B. Guabiruba, Blumenau, Nova Trento, Vidal Ramos, 
Presidente Nereu e Brusque, somente. 

C. Guabiruba, Indaial, Nova Trento, Vidal Ramos, 
Presidente Nereu e Brusque, somente. 

D. Guabiruba, Indaial, Blumenau, Nova Trento, Vidal 

Ramos, Presidente Nereu, São João Batista e 
Brusque, somente. 

 
7.  O nome Botuverá foi originado em 

consequência da existência de vários minérios 
no Município, principalmente o ouro, que já foi 
um minério muito extraído, e foi uma das 
principais atividades econômicas do Município. 
Dentre os seus significados, NÃO ESTÁ: 

A. Bons Brilhantes 
B. Pedra Preciosa 

C. Montanhas Brilhantes 
D. Eldorado (terra do ouro) 
 
8.  A bandeira do município de Botuverá é 

composta por três faixas horizontais, com um 

losango central, que contem o brasão do 
município. Das suas cores (AMARELO, VERDE, 
CINZA E BRANCO), assinale a opção 
INCORRETA: 

A. Amarelo: representa o ouro 
B. Verde: representa as reservas florestais 
C. Cinza: representa as jazidas de calcário/cimento 
D. Branco: representa a colonização europeia 
 
9.  Botuverá possui a maior parte de seu território 

composto por montanhas. Esta característica e 
mata atlântica deram ao município um atrativo 
natural, reconhecido nacionalmente. Qual é 
este atrativo? 

A. Suas cavernas e grutas milenares 
B. A rota das cachoeiras, com 14 quedas 
C. O alpinismo em montanhas 
D. O esporte de aventura em rios 
 
 
10.  Consiste no preconceito e na discriminação 

com base em percepções sociais baseadas em 
diferenças biológicas entre os povos. Muitas 
vezes toma a forma de ações sociais, práticas 
ou crenças, ou sistemas políticos que 
consideram que diferentes raças devem ser 
classificadas como inerentemente superiores 
ou inferiores com base em características, 
habilidades ou qualidades comuns herdadas: 

A. Homofobia 

B. Bullying 
C. Terrorismo 
D. Racismo 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11.  Sobre a higiene e os cuidados com a criança 

assinale a alternativa incorreta: 

A. Lave muito bem as mamadeiras, tanto o bico e seu 
protetor. Use uma escova própria para limpá-las, 
dando bastante atenção às bordas e cantos. 

B. Orientar sempre as crianças para lavar as mãos antes 
das refeições e após usar o banheiro. 

C. Desde pequena a criança precisa fazer sempre sua 
escovação dental sozinha, pois assim ganha 
autonomia e o hábito de higiene bucal. 

D. Lave bem os alimentos crus antes de oferecer as 
crianças. 

 
12.  Sobre o conceito de ética, moral e cultura das 

sociedades assinale a alternativa incorreta: 

A. Uma pessoa é ética quando age em conformidade 
com os costumes e valores estabelecidos, que podem 
ser, eventualmente, questionados pela moral. 

B. A Cultura é o espaço em que se formam nossas 
concepções de certo e errado, ou seja, nossos 
valores morais. 

C. A Moral é definida como o conjunto de normas, 
princípios, preceitos, costumes, valores que norteiam 
o comportamento do indivíduo no seu grupo social. 

D. A Ética busca analisar o conjunto de práticas morais 
ligadas ao costume e a cultura, em um determinado 
tempo e espaço. 

 

13.  O Projeto Político Pedagógico possui quatro 
dimensões. Uma delas retrata a legalidade das 
ações e a relação da escola com outras 
instâncias do sistema de ensino – Municipal, 
Estadual e Federal. Qual dimensão que retrata 
isso? 

A. Religiosa 
B. Jurídica 
C. Financeira 
D. Administrativa 
 
14.  Sobre a organização do tempo e do espaço 

escolar é correto afirmar: 

A. A organização dos espaços e dos materiais não se 
constitui em um instrumento fundamental para a 
prática educativa com as crianças. 

B. Não faz parte da rotina os cuidados, as brincadeiras e 
as situações de aprendizagem orientadas. 

C. É preciso que o espaço seja versátil e permeável à 
sua ação, sujeito às modificações propostas pela 
criança e professores em função das ações 
desenvolvidas. 

D. O espaço na instituição de educação infantil não 
propicia condições para que as crianças possam 
usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e 
aprendizagem. 

 
15.  Sobre o conceito de Letramento assinale a 

alternativa incorreta: 

A. Refere-se ao desenvolvimento de habilidade da 

leitura e escrita. 
B. Decorre das práticas sociais que leituras e escrita 

exigem nos diferentes contextos que envolvem a 
compreensão e expressão lógica e verbal. 

C. Esse processo acontece pela mediação de uma 
pessoa mais experiente através dos bens materiais e 
simbólicos criados em sociedade. 

D. É o processo de aprendizado do uso da tecnologia da 
língua escrita. Isto é, a criança pode utilizar recursos 
da língua escrita em momentos da fala, mesmo antes 
de ser alfabetizada. 

 
16.  Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A. Foi instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, e regulamenta os direitos das crianças e dos 
adolescentes inspirada pelas diretrizes fornecidas 
pela Constituição Federal de 1988. 

B. É um conjunto de normas do ordenamento jurídico 

brasileiro que tem como objetivo a proteção integral 
da criança e do adolescente. 

C. É considerada criança a pessoa com idade inferior a 
doze anos e adolescente, aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 

D. As crianças infratoras estão sujeitas a medidas 
socioeducativas e não podem ser internadas. 

 

 
 

17.  De acordo com os Referenciais Curriculares 
para a Educação Infantil, para que as 
aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é 
preciso que o professor considere, na 
organização do trabalho educativo, EXCETO: 

A. A interação com crianças da mesma idade como fator 

único de promoção da aprendizagem e capacidade de 
se relacionarem. 

B. Os conhecimentos prévios, de qualquer natureza, que 
as crianças já possuem sobre um assunto. 

C. A resolução de problemas como forma de 
aprendizagem. 

D. A individualidade e a diversidade. 
 

 
 

18.  Sobre o Projeto Político Pedagógico – PPP, 
marque a afirmativa INCORRETA: 

A. É um indicador que dá firmeza e segurança à escola 
e, ao mesmo tempo, exerce o papel de canalizá-la 
rumo a um verdadeiro e significativo progresso. 

B. Para se construir um PPP é preciso pensar em uma 
metodologia de trabalho que reconheça a realidade 
local para intervir de forma democrática e 
participativa. 

C. Deve preocupar-se em propor uma forma de 
organizar o trabalho pedagógico visando a uma 
superação dos conflitos, buscando rechaçar as 
relações competitivas, corporativas e autoritárias. 

D. Para a sua organização é de suma importância a ação 
de todos os que fazem parte do funcionamento da 
escola, neste caso, exclui-se a participação dos pais, 
pois os alunos são seus representantes nas decisões 
gerais. 

 
 

 
 

19.  Para construir sua aprendizagem é inevitável 

que a criança erre. Frente ao erro o educador 
deve analisa-lo a fim de detectar possíveis 
problemas de aprendizagem. Na teoria 
construtivista, como o erro é entendido? 
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A. Como um fator importante que comprova que não 
houve aprendizagem. 

B. Como um fator pouco relevante para o processo de 
ensino aprendizagem, pois as crianças erram apenas 
por falta de concentração. 

C. Como um mecanismo que afirma que aluno não tem 
condições de aprender. 

D. Como um sinal que serve para demonstrar o 
conhecimento construído pelo aluno, é a partir do 
erro que o professor reinicia o seu trabalho e procura 
eliminar as dificuldades. 

 

20.  São funções cabíveis ao monitor escolar, 
EXCETO: 

A. Prover cuidados aos alunos. 
B. Promover atividades de reforço e recuperação 

paralela. 
C. Desenvolver atividades recreativas com os alunos. 
D. Colaborar com a formação da criança e o 

desenvolvimento de sua socialização. 
 


