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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Auxiliar de Ensino de Educação Infantil

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N.º 001/2018
Realização:
UNESC – Universidade do Extremo Sul Catarinense. Setor de Concursos.
ORIENTAÇÕES:
Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões numeradas de 01 a 40.
2. Confira o teor do caderno, se não há páginas faltantes ou em branco. Caso o caderno
esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao
aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções. Apenas uma responde
corretamente à questão.
4. O tempo disponível para estas provas é de três horas e trinta minutos (13:00h às 16:30h).
O tempo dispendido para a entrega dos CADERNOS DE PROVAS será acrescido ao final
da prova.
5. O GABARITO DA PROVA deverá ser preenchido somente caneta esferográfica, com tinta
azul ou preta.
6. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão
considerados na avaliação. Somente serão corrigidas as respostas assinaladas no
CARTÃO-RESPOSTA.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.
8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas uma hora do início da
aplicação.
1.
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Dados do Candidato
Data: 04/02/2018
Concurso: CONCURSO
Cargo: ______________________________________________
Prova: 792

Assinatura:

ATUALIDADES - NÍVEL MÉDIO (Questões 1 à 5)
QUESTÃO 1 (Valor: 1)
O estado de Santa Catarina está localizado no centro da região sul do Brasil e é entre os 27 estados da federação o vigésimo em expansão
territorial.
Identifique qual das informações abaixo NÃO se refere ao estado de Santa Catarina.
A) O clima no estado é subtropical.
B) O estado faz divisa com Rio Grande do Sul Paraná e São Paulo.
C) A capital do estado é Florianópolis.
D) Joinville é a cidade do estado com maior população.

QUESTÃO 2 (Valor: 1)
O Brasil é o terceiro país do mundo com mais conflitos ecológicos. As alternativas abaixo apontam motivos para esta posição no ranking
mundial. Identifique a única alternativa que não caracteriza esta afirmação.
Identifique a única alternativa que não caracteriza esta afirmação.
A) Exploração de minérios.
B) Construção de hidrelétricas.
C) Disputa por terra e água.
D) Aumento do número de imigrantes

QUESTÃO 3 (Valor: 1)
O Poder Legislativo federal brasileiro é composto pela Câmara dos Deputados e Senado, que representam respectivamente o povo
brasileiro, os Estados e o Distrito Federal. As duas Casas formam o Congresso Nacional, localizado em Brasília, onde trabalham os
senadores e deputados federais. Qual das afirmações abaixo não é correta quanto ao poder legislativo?
Qual das afirmações abaixo não é correta quanto ao poder legislativo?
A) Os Estados e o Distrito Federal elegem três senadores (independentemente do tamanho de seu território ou do número de habitantes)

cada um, num total de 81, para mandatos de oito anos.
B) O Tribunal de Contas da União (TCU), responsável pelo controle e fiscalização da administração pública, também faz parte do poder

legislativo.
C) A escolha de deputados federais e senadores no Brasil se faz pelo voto distrital.
D) O número total de deputados federais não pode passar de 513.

QUESTÃO 4 (Valor: 1)
Na América do Sul assistimos a uma crise sem precedentes em um de nossos vizinhos, com índices econômicos baixíssimos e muita
violência nas ruas. A população do país sofre com o desabastecimento e com embates frequentes entre opositores e defensores do
governo, somados à violência estatal. Em 2015, a oposição venceu as eleições parlamentares, piorando a crise institucional.
A que país o texto se refere?
A) Bolívia.
B) Venezuela.
C) Estados Unidos
D) Peru.

QUESTÃO 5 (Valor: 1)
A guerra da Síria, cujo conflito teve seu auge em 2015, contribuiu para o aumento do número de refugiados que buscam uma vida melhor
em países longe da guerra. São milhares de pessoas que arriscam suas vidas, principalmente, pelo mar, na tentativa de conseguirem um
abrigo longe de casa. Também em países africanos, como Camarões e Nigéria, a violência tem feito muitas pessoas abandonarem seus
países. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), havia, em 2016, mais de 65 milhões de pessoas
removidas à força de seus lares. Assinale a alternativa que aponta o principal destino destes refugiados.
Assinale a alternativa que aponta o principal destino destes refugiados.
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A) Países da América do Sul.
B) Países da América do Norte.
C) Países da Ásia.
D) Países Europeus.

PORTUGUÊS - NÍVEL MÉDIO (Questões 6 à 10)
QUESTÃO 6 (Valor: 1)
Em se tratando de norma padrão é comum nos depararmos com cartazes, outdoors, panfletos e anúncios que veiculam frases que fogem
à norma. Muitas vezes estas “fugas” se dão de maneira proposital, como estratégia de marketing. No entanto, em certos casos, o que
ocorre é um desconhecimento da regra. Das frases abaixo, retiradas de anúncios veiculados na internet, apenas uma está adequada à
norma padrão. Identifique-a.
Das frases abaixo, retiradas de anúncios veiculados na internet, apenas uma está adequada à norma padrão. Identifique-a.
A) “Não vende-se fiado nem aceitamos cheques.”
B) “Descontos à partir de 50%”.
C) “Lava-se sofás”.
D) “Carregam-se baterias de celular”

QUESTÃO 7 (Valor: 1)
Nos períodos abaixo há uma frase que se encontra em desacordo com as regras da norma padrão de língua portuguesa. Identifique-a.
Nos períodos abaixo há uma frase que se encontra em desacordo com as regras da norma padrão de língua portuguesa.
Identifique-a.
A) O contribuinte está quite com a receita federal.
B) A meu ver, o evento foi um sucesso.
C) Os candidatos à vaga já estão ao par do ocorrido.
D) O jornalista sempre medeia os debates.

QUESTÃO 8 (Valor: 1)
“Uma coisa é saber a língua, isto é, dominar as habilidades, de uso da língua em situações concretas de interação, entendendo e
produzindo enunciados, percebendo as diferenças entre uma forma de expressão e outra. Outra coisa é saber analisar uma língua
dominando conceitos e metalinguagem a partir dos quais se fala sobre a língua, se apresentam suas características estruturais e de uso.”
(GERALDI, 2002, p. 89). A partir desta citação é possível depreender que:
A partir desta citação é possível depreender que:
A) Saber analisar uma língua não é tarefa fácil pois todos somos conhecedores da língua, não de sua estrutura.
B) Quando conseguimos realizar análise sintática de um período de forma correta mostramos que sabemos a língua.
C) Se sabemos analisar uma língua, mostramos que temos boa proficiência em produção de textos.
D) Saber uma língua e saber analisar uma língua é a mesma coisa. Ao conseguir nominar, por exemplo, as classes gramaticais,

mostramos que sabemos a língua.
QUESTÃO 9 (Valor: 1)
“O uso de drogas para melhorar a performance dos atletas olímpicos não é novidade. O vencedor da maratona dos Jogos de 1904, o
americano Thomas Hicks, tomou inúmeras doses de estricnina e conhaque durante os 42 quilômetros da corrida. Às vésperas da prova
de 100 metros nas Olímpiadas de 1920, o treinador da delegação dos Estados Unidos ofereceu a seus pupilos uma mistura de xerez com
gemas de ovos. Era o fim dos tempos românticos em que se tratava o doping com a mesma benevolência destinadas aos escritores que
mergulharam em absinto nos loucos anos 20 em Paris.” (Fascículo integrante da revista Época, 7 ago. 2000, p.5)
De acordo com o texto, pode-se afirmar que:
A) Em tempos românticos, todos os escritores tomam absinto
B) Todos os atletas olímpicos usam drogas
C) Nunca houve uso de drogas para melhorar a performance dos atletas
D) O doping fez com que o atleta americano vencesse a maratona nas olímpiadas de 1904

QUESTÃO 10 (Valor: 1)
“Um estudante brasiliense de 19 anos começou a passar mal durante um acampamento de fim de ano na Chapada dos Veadeiros, em
Goiás. Queixava-se de febre, calafrios e dores no corpo. O dia 3 de Janeiro ele faleceu, com o fígado destruído. Diagnóstico: febre
amarela.” (Superinteressante, fev. 2000, p.48)
De acordo com o texto, pode-se afirmar que:
A) A Chapada dos Veadeiros está localizada no estado do Rio de Janeiro
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B) O estudante era de São Paulo
C) O estudante faleceu em virtude da febre amarela
D) O acampamento era em Brasília-DF

MATEMÁTICA - NÍVEL MÉDIO (Questões 11 à 15)
QUESTÃO 11 (Valor: 1)
Muitas pessoas vivem de aluguel. O sonho da casa própria ainda não se concretizou para muitos dos brasileiros. O senhor Braiam é um
desses brasileiros e vive de aluguel. O seu aluguel passou de R$430,00 para R$516,00 no último reajuste.
Qual foi a porcentagem de aumento no seu aluguel?
A) 20%
B) 86%
C) 100%
D) 16%

QUESTÃO 12 (Valor: 1)
A senhora Vivinha encheu o tanque de seu carro, que tem capacidade para 46 litros de gasolina, e fez uma viagem de 405 km. Sabendo
que seu carro percorre 15 Km com 1 litro de combustível e que ela não o abasteceu mais, quantos litros ainda restou no tanque após a
viagem?
Assinale a resposta correta.
A) 16 litros
B) 19 litros
C) 45 litros
D) 39 litros

QUESTÃO 13 (Valor: 1)
O custo de vida em algumas cidades brasileiras é muito maior do que o salário dos cidadãos. Por esse motivo muitos pais de famílias se obrigam a
fazer empréstimos. A família Marvin necessita saber por quantos meses um capital de R$ 2.500,00 deve ficar aplicado a uma taxa de juro simples de
2% a.m. para que o montante obtido seja R$ 2.900,00.

Assinale a resposta correta :
A) 4 meses
B) 8 meses
C) 7 meses
D) 2 meses

QUESTÃO 14 (Valor: 1)
O senhor Jubertino comprou uma fechadura por R$ 16,80 para ser colocada na porta central de sua casa que está sendo construída,
porém a mesma ficou muito pequena. Como a loja que ele comprou não faz troca de mercadorias, acabou preferindo vender a fechadura
para adquirir uma outra maior. Ele vendeu a fechadura por R$15,00.
Com essa negociação o senhor Jubertino teve:
A) prejuízo de R$ 0,80
B) prejuízo de R$ 1,80
C) lucro de R$1,80
D) lucro de R$ 0,80

QUESTÃO 15 (Valor: 1)
Um recipiente de forma cilíndrica apresenta diâmetro da base e altura iguais a 10 mm. Do volume total, 3/5 é ocupado por leite em pó.
Adote π=3,14 , determine o volume de leite em pó, em mm3, que deve ser acrescentada para que a lata fique totalmente cheia.
Assinale a resposta correta.
A) 1.256
B) 314
C) 471
D) 157

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (Questões 16 à 40)
QUESTÃO 16 (Valor: 1)
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O programa 5S foi desenvolvido no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, para combater a sujeira existente nas fábricas na época.
Esse programa é composto por cinco conceitos que, em japonês começam com a letra “S”: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shutsuke.
Fonte: RODRIGUES, Marcus Vinicius. Ações para a qualidade: gestão estratégica e integrada para a melhoria dos processos na busca da qualidade e competitividade. 5ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014, p.35.

Nesse sentido, marque V para os itens verdadeiros e F para os falsos e assinale a alternativa com a sequência correta.
( ) O significado dos conceitos do programa 5S pode ser traduzido em: organização, ordem, limpeza, conservação e disciplina.
( ) Para que o objetivo do programa 5S seja mantido é preciso realizar avaliações constantemente a fim de monitorar o seu desempenho.
(

) A avaliação do programa é feita a partir de um questionário que, após sua aplicação e a tabulação de dados, seu resultado é

divulgado, apenas, para os supervisores a fim de saberem a situação do programa.
( ) Quando for diagnosticado um problema, ações corretivas e preventivas devem ser realizadas.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta de respostas das questões acima:
A) V V F V
B) V V F F
C) V V V V
D) V V V F

QUESTÃO 17 (Valor: 1)
“Ética é a ciência do dever, da obrigatoriedade, a qual rege a conduta humana.”
Fonte: CAMPOS, Michele; GREIK, Michel; VALE, Tacyane. História da ética. Disponível em:<http://www.ebah.com.br/content/ABAAAATMYAG/historia-etica> Acesso em: 27 dez.
2017.

No ambiente de trabalho existem qualidades que são importantes no exercício ético da profissão, identifique quais são essas
qualidades e assinale a alternativa correta:
(1) Honestidade (2) Sigilo (3) Prudência (4) Parcialidade (5) Coragem
A) Todas estão contempladas.
B) Somente 1,2 e 4.
C) Somente 1, 2, 3 e 5.
D) Somente 1 e 2.

QUESTÃO 18 (Valor: 1)
O relatório, como o próprio nome já diz, tem por objetivo relatar uma sequência de fatos ou acontecimentos relacionados a um evento
específico.
Fonte: MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental: de Acordo Com As Normas da ABNT. 29ª Ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto,2010,p.243.

São características de um relatório, exceto:
A) Se for extenso pode conter: capa, folha de rosto, sumário, introdução, contexto, conclusões e anexos
B) Expõe resultados de atividades variadas
C) Apresenta linguagem clara e objetiva, podendo ser prolixo, escrita de maneira pessoal e coloquial
D) Apresenta fatos obedecendo à sua ordem cronológica

QUESTÃO 19 (Valor: 1)
“A

higiene do trabalho está relacionada com as condições ambientais de trabalho que assegurem a saúde física e mental e com as

condições de saúde e bem-estar das pessoas”.
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.430.

Nesse sentido, os itens acima estão relacionados com o programa de higiene do trabalho, exceto:
A) Aplicação de princípios de ergonomia.
B) Ambiente físico e ambiente psicológico de trabalho.
C) Doença hereditária que pode ou se manifestar em algum momento da vida.
D) Saúde ocupacional.

QUESTÃO 20 (Valor: 1)
Os procedimentos de qualidade são procedimentos que em geral melhoram a qualidade e o rendimento do trabalho. Um desses
procedimentos é o programa 5S.
Fonte: RODRIGUES, Marcus Vinicius. Ações para a qualidade: gestão estratégica e integrada para a melhoria dos processos na busca da qualidade e competitividade. 5ed. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2014, p.35.

Em relação a esse programa, analise as afirmações a seguir, marque V para as Verdadeiras e F para as Falsas, e assinale a alternativa
com a sequência correta:
( ) tem por objetivo a organização do local.
http://w6solutions.ddns.me:8090/unesc/index.php?class=AcImportaCandidatos

5/10

05/02/2018

Editor de Rich Text, avaliacoes

( ) tem por objetivo aumentar a produtividade.
( ) tem por objetivo melhorar a qualidade e prevenir acidentes.
( ) tem por objetivo aumentar o relacionamento interpessoal e a autoestima dos colaboradores.
Assinale a alternativa que representa a sequência correta para as respostas acima:
A) V V V F
B) V V V V
C) V V F F
D) V V F V

QUESTÃO 21 (Valor: 1)
Textos como currículo, orçamentos, requerimentos, ordem de serviços memorandos e dentre outros podem ser classificados como textos
comerciais ou empresariais.
Fonte: MARTINS, Dileta Silveira; ZILBERKNOP, Lúbia Scliar. Português Instrumental: de Acordo Com As Normas da ABNT. 29ª Ed. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2010,p.196.

Nesse sentido, analise as afirmações a seguir, marque V para as Verdadeiras e F para as Falsas, e assinale a alternativa com a
sequência correta:
(

) Memorando é um documento que pode ser utilizado pelos órgãos públicos ou empresas privadas, de maneira interna ou externa e

aborda assuntos rotineiros.
( ) Requerimento tem como função solicitar algo de direito a uma autoridade, também é chamado de petição.
( ) Declaração é um documento que se assemelha ao atestado, mas que não deve ser expedido por órgãos públicos.
(

) Ofício é um documento utilizado por órgãos públicos e pode tratar de diversos assuntos. Deve ser escrito em linguagem simples,

coloquial e informal.
A alternativa que representa a sequência correta das respostas é:
A) V V V V
B) V V F F
C) V F V F
D) V V V F

QUESTÃO 22 (Valor: 1)
A Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 dispõe a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e trata-se sobre a proteção
integral à criança e ao adolescente, em seu Art.4º afirma que é dever:
[...] assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Fonte: BRASIL. Lei n. 8.069/1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.htm> Acesso
em: 23 dez. 2017.

A quem o citado artigo se refere que possuem tais obrigações?
A) Família, comunidade, sociedade em geral e poder jurídico.
B) Escola, família, comunidade e sociedade em geral.
C) Escola, família, comunidade e poder público.
D) Família, comunidade, sociedade em geral e poder público.

QUESTÃO 23 (Valor: 1)
“Um grupo é um conjunto de pessoas unidas com o objetivo, finalidade ou meta comum”.
Fonte: SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 173.

São características de grupos de trabalho, exceto:
A) Os grupos de trabalhos podem ser administrados de forma tradicional ou autodirigidos
B) Os grupos de trabalhos são compostos, apenas, por especialistas de uma só disciplina (área)
C) Os grupos de trabalhos são relativamente permanentes ou temporários
D) Os grupos de trabalhos podem ser formais ou informais

QUESTÃO 24 (Valor: 1)
“Criatividade significa a aplicação de engenhosidade e imaginação para proporcionar uma nova ideia, uma diferente abordagem ou uma
nova solução para um problema.”
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas: e o novo papel dos recursos humanos nas organizações. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p.365.

Assinale a alternativa que faz parte de uma estrutura de criatividade em uma organização:
A) Desenvolver grupos de geração de ideias
B) Implantar e incentivar um programa de sugestões na organização
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C) Desenvolver pessoas que atuem como facilitadores da criatividade
D) Todas as alternativas fazem parte de uma estrutura de criatividade em uma organização.

QUESTÃO 25 (Valor: 1)
Marque V para os itens verdadeiros e F para os falsos e assinale a alternativa com a sequência correta. Para uma equipe alcançar um
excelente estágio de desenvolvimento, é preciso que seus membros:
( ) colaborarem e tenham um excelente relacionamento;
( ) deixem a competitividade e as vaidades individuais estarem presentes;
( ) demonstrem que derrotou algum colega da equipe;
( ) colaborem com os colegas evitando dominá-los.
Fonte: LOPES, Luiz Júnior. Diferença entre grupo e equipe. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/carreira/a-diferenca-entre-um-grupo-e-uma-equipe/100632/>
Acesso em: 28 dez. 2018.

Assinale a alternativa que representa a sequência correta para as respostas acima:
A) V V F V
B) V V V V
C) V V F F
D) V F F V

QUESTÃO 26 (Valor: 1)
“Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, __________________ como órgão
integrante da administração pública local, composto de _______________ , escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro)
anos, permitida 1 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha.”
Fonte: Fonte: BRASIL. Lei n. 8.069/1990. LEI Nº 12.696/ 2012.Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069Compilado.html>

Assinale a alternativa que contemplam as lacunas acima:
A) 1 (um) Conselho Tutelar / 5 (cinco) membros.
B) 2 (dois) Conselhos Tutelares / 5 (cinco) membros
C) 1 (um) Conselho Tutelar / 6 (seis) membros
D) 2 (dois) Conselhos Tutelares / 6 (seis) membros

QUESTÃO 27 (Valor: 1)
“A cultura organizacional é o conjunto de valores, tradições, crenças, hábitos, normas, atitudes e condutas que dão identidade,
personalidade, sentindo e destino a uma organização para a realização dos seus objetivos econômicos e sociais.”
Fonte: SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 233.

Nesse sentindo, assinale a alternativa correta em que

os processos humanos mais importantes, em termos de cultura

organizacional, estão contemplados:
(1) Comunicação e informação (2) Integração e trabalho em equipe (3) Motivação e reconhecimento (4) Liderança
A) Todos estão contemplados.
B) Somente 1 e 2.
C) Somente 1,2, e 3.
D) Somente 1,2 e 4.

QUESTÃO 28 (Valor: 1)
“O comportamento organizacional refere-se aos atos e às atitudes das pessoas nas organizações. Atualmente, as organizações estão em
busca de profissionais com habilidades sociais.”
Fonte: SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 25.

Nesse sentido, as organizações primam por profissionais com características, exceto:
A) Domínio pessoal, confiança em si mesmo e motivação
B) Adaptabilidade e respostas criativas diante de obstáculos
C) Espírito de colaboração e de equipe
D) Predominância nas habilidades técnicas específicas

QUESTÃO 29 (Valor: 1)
“O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma [...]”.
Fonte: BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso
em: 27 dez. 2017.

Assinale a alternativa correta que completa o inciso I do artigo 4 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB):
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A) Pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.
B) Ensino fundamental I, ensino fundamental II e ensino médio.
C) Ensino fundamental, ensino médio e ensino superior.
D) Pré-escola, ensino fundamental I e ensino fundamental II.

QUESTÃO 30 (Valor: 1)
“Os papéis dos líderes combinam habilidades técnicas, humanas e conceituais, que aplicam em diferentes graus e em diversos níveis
organizacionais.”
Fonte: SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005, p. 209-210.

Em relação ao papel do líder, analise as afirmações a seguir e marque V para os itens verdadeiros e F para os falsos e assinale a
alternativa com a sequência correta.
(

) O líder deve demonstrar que dá o melhor de si no local de trabalho e despertar em sua equipe o mesmo sentimento de

comprometimento;
(

) O líder deve estabelecer com seu grupo uma relação de respeito, credibilidade e confiança;

( ) Apesar das diferenças e divergências nas ideias e opiniões das pessoas, o líder deve ter habilidades para lidar com situações
delicadas em que haja conflito, como saber ouvir e colocar-se no lugar do outro.
( ) O feedback é uma ferramenta muito importante na relação entre líder e liderados, porém não deve ser usado em críticas negativas.
Assinale a alternativa que representa a sequência correta de resposta das questões acima:
A) F V V V
B) V F F V
C) V V V F
D) V V F F

QUESTÃO 31 (Valor: 1)
“O arquivista tem a função de fazer a seleção dos documentos quando chegam à seção de arquivos, cabe a ele fazer a separação dos
grupos: cartas, pedidos, requisições, recibos, catálogos e entre outros.”
Fonte: PRADO, Heloísa de Almeida. A técnica de arquivar. 3ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977, p.35.

Assim, feita a separação o arquivista poderá:
A) Arquivar diariamente ou mensalmente
B) Todas as alternativas estão corretas
C) Numerar os papéis dentro de suas pastas
D) Conferir todos os documentos, mesmo quando anexados

QUESTÃO 32 (Valor: 1)
A Lei nº 13.257 de 8 de Março de 2016 dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº 8.069 de 13 de Julho
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA). Assim, o Art. 4 da Lei nº 13.257 de 8 de Março de 2016 diz que as “políticas
públicas voltadas ao atendimento dos direitos da criança na primeira infância serão elaboradas e executadas de forma a [...]”:
Fonte: PLANALTO, Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016. Presidência da República. Casa Civil. Dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei no 8.069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm. > Acesso em: 26 dez. 2017.

Para completar o enunciado analise as afirmações a seguir e marque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.
( ) atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de direitos e de cidadã;
( ) incluir a participação da criança na definição das ações que lhe digam respeito, em conformidade com suas características etárias e
de desenvolvimento;
( ) respeitar a individualidade e os ritmos de desenvolvimento das crianças e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como
as diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais;
(

) reduzir as desigualdades no acesso aos bens e serviços que atendam aos direitos da criança na primeira infância, priorizando o

investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão sem discriminação da criança.
Assinale a alternativa com a sequência correta.
A) V V F F
B) F V F V
C) V V V V
D) F F V V

QUESTÃO 33 (Valor: 1)
No dia 04 de Abril de 2013 a Lei nº 12.796 alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, essa alteração estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional (LDB), para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Assim, o
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artigo 31 da Lei nº 12.796 diz que: “A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns”.
Fonte: BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso
em: 27 dez. 2017.

Fazem parte dessas regras as afirmações a seguir, exceto:
A) Atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral.
B) Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, com o objetivo de promoção, principalmente, para o

acesso ao ensino fundamental.
C) Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de

horas.
D) Carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional.

QUESTÃO 34 (Valor: 1)
“A

organização de arquivos, como de qualquer outro setor de uma instituição, pressupõe o desenvolvimento de várias etapas de

trabalho.”
Fonte: PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. 3ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004, p.35-51.

Analise as alternativas abaixo e assinale a etapa que não está de acordo com a organização de arquivo.
A) Análise dos dados coletados
B) Implantação dos padrões rígidos do manual de arquivo
C) Planejamento
D) Levantamento de dados

QUESTÃO 35 (Valor: 1)
Marque V para os itens Verdadeiros e F para os Falsos e assinale a alternativa com a sequência correta. Conforme a Proposta
Curricular de Santa Catarina, “Tornar possível uma proposta curricular que dê voz à diversidade no processo pedagógico implica em
discussões acerca da própria concepção de currículo que se pretende assumir. Desta forma, far-se-á, a seguir, algumas considerações a
respeito do tema.”:
Fonte: SANTA CATARINA. Proposta Curricular de Santa Catarina: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio: disciplinas curriculares. Florianópolis: COGEN, 1998, p.75.

( ) As atuais discussões sobre CURRÍCULO deixaram para trás a concepção meramente técnica, voltada para as questões relativas a
procedimentos, técnicas e métodos.
(

) O CURRÍCULO assume hoje as características de um artefato social e cultural, o que o coloca na moldura mais ampla de suas

determinações sociais, de sua história e de sua produção contextual.
(

) Compreender o currículo enquanto artefato social e cultural implica também em uma concepção de cultura que não é conjunto

estático de valores e conhecimentos que são transmitidos às próximas gerações, nem existem de forma unitária e homogênea. Ao
contrário, a cultura é um terreno em que se enfrentam diferentes e conflitantes concepções de vida social.
(

) O currículo torna-se, portanto, um terreno de produção e de política cultural, no qual os materiais existentes funcionam sobretudo

como matéria-prima de criação, recriação e, sobretudo, de contestação e transgressão.
Assinale a alternativa que representa a sequência correta de respostas:
A) F F V V
B) V V F F
C) V V V V
D) F V F V

QUESTÃO 36 (Valor: 1)
“Arquivo é toda coleção de documentos conservados, visando à utilidade que poderão oferecer futuramente.” Nesse sentido, sugiram
termos derivados da palavra “Arquivo”.
Fonte: PRADO, Heloísa de Almeida. A técnica de arquivar. 3ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1977, p.2.

Assinale a alternativa correta para o significado do termo Arquivoconomia:
A) É a técnica de se organizarem e localizarem os documentos, quando desejados.
B) Conhecimento que habilita a decifrar documentos antigos.
C) Este termo tem sido usado não só no sentido de arquivoconomia, como também para definir estudos sobre os arquivos da antiguidade.
D) É o conjunto de determinações e conhecimentos para instalar, organizar e administrar os arquivos. É por assim dizer a visão de cima

para baixo.
QUESTÃO 37 (Valor: 1)
Navegadores, ou também conhecidos como browsers, são softwares usados para navegar na internet. Os navegadores são
responsáveis pela visualização das páginas na internet. A internet tornou mais prática a rotina das pessoas. Nesse contexto, é preciso
estar atendo a segurança dos sistemas na web.
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Fonte: OVERBR. Especialistas oferecem dicas básicas para navegar com segurança na web. Disponível em:<http://overbr.com.br/dicas/especialista-oferece-dicas-basicas-paranavegar-com-seguranca-na-web>. Acesso em: 29 dez. 2017.

Assim, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que não está de acordo com a segurança na navegação na web:
A) Manter o antivírus atualizado, bem como fazer as atualizações necessárias do sistema operacional
B) É fundamental proporcionar treinamento para os funcionários aprenderem a navegar na internet, utilizar redes sociais, saber identificar

um e-mail ou site suspeito
C) São ferramentas para se obter segurança na internet: Proxy, Firewall, AntiSpam e Antivírus
D) As publicações nas redes sociais são de usos pessoais, e, portanto podem ser feitas sem restrições, haja vista que podem ser

excluídas completamente
QUESTÃO 38 (Valor: 1)
“Comunicação é a transmissão de uma informação de uma pessoa a outra ou de uma organização a outra.”
Fonte: CHIAVENATO, Idalberto. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das organizações. 2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p.315.

Em relação à comunicação, analise as afirmações a seguir, marque V para as Verdadeiras e F para as Falsas.
( ) É o emissor ou comunicador que inicia a comunicação através da codificação de um pensamento;
( ) O receptor é o sujeito a quem a mensagem se dirige. É o destino final da comunicação;
( ) O ruído na comunicação ocorre apenas quando há barulhos externos e/ou internos.
( ) Uma comunicação eficaz ocorre quando o destinatário decodifica a mensagem sem agregar significado.
Assinale a alternativa que representa a sequência correta das respostas acima:
A) V V V F
B) V V V V
C) V V F V
D) V V F F

QUESTÃO 39 (Valor: 1)
“Arquivo é um conjunto de documentos oficialmente produzidos e recebidos por um governo, organização ou firma, no decorrer de suas
atividades, arquivados e conservados por si e seus sucessores para efeitos futuros.”
Fonte: PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. 3ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.

Assinale a alternativa em que o termo arquivo, também, pode ser utilizado para designar:
A) Móvel para guarda de documentos
B) Conjunto de documentos
C) Todas as alternativas estão corretas
D) Local onde o acervo documental deverá ser conservado

QUESTÃO 40 (Valor: 1)
O estoque representa a armazenagem dos materiais a serem comercializados por uma empresa, que dependendo do seu perfil
(comércio, indústria ou prestação de serviço) podem apresentar diferentes características e formas de administração, bem como o
controle de estoque.
Fonte: GODOY, Bianca. Tipos de estoque: descubra qual é o melhor para a sua empresa. 25/05/2016. Disponível em:< https://www.mandae.com.br> Acesso em: 29 dez. 2017.

Nesse sentindo, assinale a alternativa correta em que contempla tipos de estoques:
(1) Estoque de Antecipação (2) Estoque Consignado (3) Estoque de Contingência (4) Estoque Inativo (5) Estoque em Trânsito
A) Somente 1, 2, e 3
B) Somente 1 e 2
C) Somente 1, 2, 4 e 5
D) Todas estão contempladas
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