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AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 
 



1. Escreva seu nome apenas no espaço indicado nesta folha. Na folha de 

resposta, o candidato deverá preencher, no local indicado, somente o número 

da inscrição e assinar. O candidato que, por qualquer forma identificar a sua 

prova de maneira diversa à permitida, será eliminado do certame. 

2. O tempo da prova é de três horas. 

3. A prova escrita constará de 20 (vinte) questões 04(quatro) de português, 

03 (três) de matemática, 03 (três) de conhecimentos gerais e atualidades e 10 

(dez) de conhecimentos específicos, de múltipla escolha de 5 alternativas cada 

uma, indicadas pelas letras “a” “b” “c” “d” e “e” com apenas uma resposta 

certa. 

4. Caso o caderno esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite 

ao fiscal de sala que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 

reclamações posteriores nesse sentido. 

5. Usar caneta esferográfica azul ou preta – não será considerada escrita 

ou a marcação com lápis ou grafite. 

6. Durante a realização da prova, não se comunique com outros candidatos 

nem se levante sem autorização do fiscal de sala. Nesse período, também não 

será permitido e empréstimo de qualquer material entre candidatos, mesmo os 

que já tenham terminado as provas. 

7. Não será admitida qualquer espécie de consultas a livros ou 

apontamentos ou qualquer material de consulta. 

8. Não será permitida a saída de candidatos portando o caderno de provas 

ou folha de respostas. 

9. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em 

edital e no presente caderno poderá implicar a anulação de suas provas. 

 
INFORMAÇÕES DO (A) CANDIDATO (A) 

 
 
Nome completo: __________________________________________________ 
 
Número da inscrição _________________. 
 
 
 
 
 
 



 
1. “Toda pessoa deve responder pelos seus atos. ” A palavra destacada é: 

(A) Pronome substantivo indefinido 

(B) Pronome adjetivo indefinido 

(C) Pronome substantivo demonstrativo 

(D) Pronome adjetivo demonstrativo 

(E) Pronome possessivo  

 

2. Assinale a alternativa em que não há expressão numérica no sentido indefinido: 

(A) Já lhe falei mil vezes. 

(B) Contei a mesma história cem vezes. 

(C) Ele foi o trigésimo colocado. 

(D) Vou tentar pela milésima vez. 

(E) Dei a ele um milhão de conselhos 

 

3. Em: 

I – “A aluna foi expulsa da escola.” 

II – “A espinha de peixe foi expulsa com a tosse.” 

Expulsa é: 

(A) em I e II, adjetivo 

(B) em I e II, particípio de expelir 

(C) em I e II, particípio de expulsar 

(D) em I, particípio de expulsar; em II particípio de expelir 

(E) em I e II, substantivo 

 

4. Relacione a segunda coluna pela primeira, de acordo com o significado da 

expressão em destaque, então assinale a alternativa correta: 

1.  sabe o que faz 

2.  sem se deixar abater 

3.  tranquilidade 

4.   pensar demoradamente 

5.   a demissão 

6.   triste 

7.   perseguir a ideia de 

8.. desatento 

(  ) Meteu na cabeça que ia ser jogador de futebol. 

(  ) Estou de cabeça inchada – meu time perdeu de 6x2. 



(  ) Quebrou a cabeça, procurando uma solução para o time. 

(  ) Embora tenha perdido o jogo, o time continuou de cabeça erguida. 

(  ) Apesar de tudo, no jogo é preciso manter a cabeça fria. 

(  )  O jogador estava com a cabeça no ar. 

(  ) A torcida queria a cabeça do técnico. 

(  ) A vantagem daquele jogador é que tem a cabeça no lugar. 

(A) 7 – 6 – 4 – 2 – 3 – 8 – 5 – 1 

(B) 7 – 6 – 2 – 4 – 3 – 8 – 1 – 5 

(C) 1 – 5 – 8 – 3 – 2 – 4 – 6 – 7 

(D) 7 – 6 – 4 - 2 – 8 – 3 – 5 – 1 

(E) 7 – 6 – 4 – 2 – 5 – 1 – 3 – 8  

 

5-Uma escola possui 150 alunos, sendo que 70 deles são meninos e os demais 

são meninas. Sabe-se que, do total de alunos, exatamente 100 já aprenderam a 

ler. E dentre as meninas exatamente 20 ainda não aprenderam a ler. Quantos dos 

meninos já aprenderam a ler?  

(a) 30 

(b) 40 

(c) 60 

(d) 70 

(e) 80 

 

6-. Seis caixas de folhas de papel, contendo seis pacotes com quinhentas folhas cada 

um, foram adquiridos por R$ 396,00. Qual o valor de cada pacote? 

a) R$ 16,00. 

b) R$ 18,50. 

c) R$ 11,00. 

d) R$ 12,50. 

e) R$ 10,50. 

 

7)  Qual destes números 45 – 34 – 43 – 52 – 61, não se relaciona com demais? 

a) 61 

b) 52 

c) 43 

d) 34 

e) 45 

 



08. Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, atualizada, 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de: 

EXCETO: 

a) Legalidade. 

b) Pessoalidade. 

c) Moralidade. 

d) Publicidade. 

e) Eficiência.  

 

09- A Campanha Ficha Limpa foi lançada em abril de 2008 com o objetivo de melhorar 

o perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país. O Projeto Ficha Limpa, 

que impede a candidatura de políticos condenados pela Justiça, teve iniciativa: 

a) da Câmara dos Deputados. 

b) do Ministério Público. 

c) do Senado Federal. 

d) popular. 

e) do Supremo Tribunal Federal. 

 

10- A hidrografia catarinense divide-se em duas grandes vertentes. Os rios da Bacia 

do Sudeste ou Atlântica, que deságuam no mar, e os rios da Bacia do Uruguai. Dentre 

os rios da Bacia do Uruguai, dois são importantes, pois suas águas engrossam o 

volume do rio Uruguai, que faz a divisa do Estado com o Rio Grande do Sul. 

Assinale a alternativa que contém o nome destes rios. 

a) Rio Mampituba e Rio do Peixe 

b) Rio do Peixe e Rio Iguaçu 

c) Rio Canoas e Rio Pelotas 

d) Rio Pelotas e Rio Tubarão 

e) Rio Itapocu e Rio Canoas 

 

11-Com base no Estatuto da Criança e Adolescente (E C A -Lei n0 8.069/90), a 

obrigação de comunicar situações de maus tratos ao Conselho Tutelar cabe:  

(A) a qualquer pessoa, pois toda a sociedade é responsável pela proteção de qualquer 

criança. 



 (B) somente ao professor, pois ele é o regente de classe e o responsável pela criança 

na escola.  

(C) somente aos familiares, pois eles são os responsáveis pela criança.  

(D) somente ao Diretor, pois ele é o responsável por todas as crianças na escola. 

(E) somente aos envolvidos com a escola, pois estão diretamente ligados ao aluno. 

 12-O recreio escolar é o momento mais aguardado pela maioria dos alunos e significa 

brincar. Nesse momento, as crianças costumam extravasar toda a sua energia. Veja 

um exemplo: numa escola, a equipe de direção e coordenação apontou a necessidade 

de reduzir o tempo de recreio das crianças de 20 para 10 minutos, pois elas brigavam 

muito, ofendiam umas às outras (situações de bullying) e quebravam alguns materiais. 

Após o recreio, o chão do pátio ficava cheio de papéis de balas e de restos de 

lanches. Com base nessas informações, pode-se compreender que: 

 (A) a atitude da direção e da coordenação está correta, pois os alunos que não 

conseguem adotar uma postura adequada durante o recreio necessitam estar em sala, 

executando atividades. 

 (B) os alunos não sabem brincar, logo, o recreio é realizado na sala somente para o 

lanche. 

 (C) os professores e auxiliares devem criar estratégias e disponibilizar materiais 

diversificados para estimular a criatividade dos alunos em criar brincadeiras saudáveis 

na hora do recreio. 

 (D) a direção e a coordenação devem aumentar o tempo de recreio, somente se as 

crianças permanecerem sentadas. 

(E) todas as alternativas estão corretas. 

13-Partilhar o ambiente criado pela educadora, apoiando-a na execução das 

atividades; contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento harmonioso da criança; 

estar atenta à segurança das crianças durante o período escolar, dando especial 

atenção nos períodos de higiene, refeições e recreio. Essas são atribuições da:  

(A) diretora.  

(B) coordenadora. 

 (C) professora.  



(D) auxiliar de educação. 

(E) Agente de Copa e Limpeza 

 

 14-A conquista da independência e autonomia pelas crianças são processos que 

demandam tempo e ocorrem nos atos cotidianos e em atividades sistematizadas. O 

exercício da cidadania é um processo que se inicia desde a infância, quando se 

oferecem às crianças oportunidades de escolha e de autogoverno. Referencial 

curricular nacional para a educação infantil, MEC/SEF, 1998. Com base nesse texto, 

compete à auxiliar de educação : 

 (A) não permitir que a criança faça sozinha suas tarefas individuais. 

 (B) apoiar as crianças nas atividades de higiene, refeições, realização das tarefas e 

conservação de seus materiais, encorajando-as a fazê-las sozinhas.  

(C) dar apoio somente às crianças mais dinâmicas, as quais necessitam de mais 

atenção. 

 (D) incentivar as crianças só na sala de aula, nos momentos de atividades. 

(E) Todas as alternativas estão corretas. 

15- A inclusão como princípio de práticas educativas de alfabetização diz respeito a: 

 A) Construção de metodologias específicas para a alfabetização de deficientes 

físicos.  

B) Salas de apoio que realizem a alfabetização paralela ao ensino regular. 

C) Aceitação e respeito às diferenças físicas, intelectuais e culturais dos alunos na 

educação como um todo.  

D) Normalização do número máximo de crianças com necessidades especiais por 

escola.  

E) Alfabetização de todas as crianças, independente do grau de dificuldade, durante o 

primeiro ano do Ensino Fundamental. 

 



16-O atendimento às crianças em creches e pré-escolas, estabelecido pela Lei N0 

9.394/96 (capítulo II, artigo 29) dar-se-á nos primeiros anos de vida correspondentes 

ao seguinte período:  

(A) 1 a 3 anos. 

 (B) 0a6anos.  

(C) 0a3anos.  

(D) 6 meses a 3 anos. 

(E) 2 a 6anos 

 

17-Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB - Lei N° 9.394/96), pode-se 

afirmar, quanto à obrigação em fornecer informações, que a escola tem o dever de 

comunicar  

(A) a pai e mãe, sobre a frequência e rendimento do aluno, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica, somente quando solicitado.  

(B) a pai e mãe, somente quando ambos conviverem juntos com seus filhos, sobre a 

frequência e o rendimento do aluno, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica. 

 (C) somente à mãe, no caso de pais separados, sobre a frequência e rendimento do 

aluno, bem como da execução da proposta pedagógica. 

 (D) a pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, sobre a frequência e o 

rendimento do aluno, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. 

18. Na Educação Infantil, os documentos pedagógicos assumem o caráter de 

instrumentos da organização do trabalho educativo junto às crianças e o de reflexão e 

avaliação do fazer pedagógico. Nesse sentido, assinale a alternativa correta que 

apresenta os principais documentos pedagógicos da Educação Infantil: 

 a. (   ) O planejamento, o registro e a avaliação.  

b. (   ) As atas de reuniões, os cadernos das crianças e a avaliação.  

c. ( ) A rotina de planejamento e as anotações sobre as dificuldades das crianças.  



d. ( ) Os objetivos, o caderno de conteúdos da educadora e a ficha de avaliação.  

e. (   ) O currículo do Ensino Fundamental e a avalia- ção bimestral.  

19. Para Rocha (1999), enquanto a escola tem como sujeito “o aluno” e como objeto “o 

ensino” por meio da “aula”, a creche e a pré-escola têm como sujeito “a criança” e 

como objeto “as relações educativas” travadas no “espaço de convívio coletivo”. 

Diante dessa perspectiva, cabe às educadoras/educadores das Instituições de 

Educação Infantil:  

a. ( ) Conceber a criança como um ser limitado e frágil que necessita de cuidados e 

que se constitui por meio da lógica de pensar do adulto.  

b. ( ) Conceber a criança como um adulto que tem deveres, responsabilidades e 

compromissos que precisam ser cumpridos no dia-a-dia. 

 c. ( ) Conceber a criança como um sujeito incompleto que necessita de educação por 

meio do ensino na escola.  

d. ( ) Conceber todas as crianças como seres iguais e imersos em uma cultura 

unificadora, cuja forma de atuar e pensar são as mesmas.  

e. (  ) Conceber a criança como um ser social, histórico e cultural que se constitui nas 

relações que estabelece com o mundo por meio de brincadeiras, fantasias, 

observações do mundo que a cerca. 

 

20 - Emilia Ferreiro, Lev Vygotsky e Jean Piaget são pensadores representantes da 

teoria  

A) Progressista. 

 B) Crítico-reprodutiva.  

C) Crítica. 

 D) Diretiva.  

E) Construtivista. 


