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 CONFIRA 
 

 Se o CADERNO DE QUESTÕES contém 40 
questões objetivas de múltipla escolha. 

 Se faltam folhas e se a sequência de questões 
está correta. 

 Se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. 
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade. 

 

 NÃO É PERMITIDO 
 

 Qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova. 

 Ausentar-se da sala de provas sem a permissão 
e/ou acompanhamento do fiscal. 

 Dobrar, amassar ou manchar o CARTÃO-
RESPOSTA. Ele não será substituído. 

 Perguntas aos fiscais quanto à interpretação das 
questões. 

 PARA FAZER A PROVA VOCÊ DEVE: 
 

 Usar este caderno de questões 
 Usar o cartão-resposta que contém seu nome, 

número de inscrição e espaço para assinatura. 
 Usar somente caneta esferográfica azul ou preta. 

 Usar o verso do caderno como rascunho. 
 Assinalar somente uma alternativa no cartão-

resposta, preenchendo todo o quadrinho, conforme o 
exemplo: 

 

 
 

 
 Não deixe questões em branco.  
 Não assinale mais que uma alternativa. 
 As questões contêm apenas uma alternativa correta. 
 

 

 
 Só entregue a prova após transcorrido 1 (uma) hora do seu início. 

 Saídas da sala de provas somente acompanhado do fiscal de sala, haverá detectores de metais nos banheiros. 

 Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões completo e o cartão-resposta devidamente preenchido. 

 Os cadernos de prova não serão disponibilizados no dia da prova. O caderno estará disponível no site www.iobv.org.br, no dia 
seguinte ao da realização das provas na área restrita do candidato. 

 Os três últimos candidatos deverão assinar o termo de encerramento da prova, lacrar o envelope e retirar-se simultaneamente 
da sala de provas. 

 Anote aqui suas respostas antes de passar para o cartão-resposta: 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 
VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA E LEVÁ-LA PARA CONFERÊNCIA 

Atenção 

 Verifique seu nome e número de inscrição no cartão-resposta.  

 Assine o cartão-resposta. 

http://www.iobv.com.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 
QUESTÕES 01 A 20 

 
Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

 

 
 
Em relação ao emprego dos verbos no primeiro quadrinho 
há cinco formas verbais no: 
 
A) imperativo negativo. 
B) indicativo. 
C) subjuntivo. 
D) imperativo afirmativo. 
 
Questão 02 

Numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª: 
 
1. Coletivo de pessoas notáveis 
2. Coletivo de anjos 
3. Coletivo de cães 
4. Coletivo de insetos 
5. Coletivo de choldra 
 
(   ) malfeitores 
(   ) legião 
(   ) matilha 
(   ) miríade 
(   ) plêiade 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
B) 5 – 2 – 3 – 4 – 1  
C) 5 – 4 – 3 – 2 – 1  
D) 2 – 5 – 3 – 1 – 4  
 
Questão 03 

Marque a opção em que o substantivo sublinhado é 
denominado abstrato: 
 
A) O amor é, antes de qualquer coisa, um sentimento de 

doação. 
B) Para aquela menininha as fadas sempre a visitavam ao 

cair da noite. 
C) A decoração da festa era de sereias. 
D) O documento foi entregue no mesmo dia. 
 
 

Questão 04 

Indique a única opção que apresenta complemento nominal: 
 
A) Cal 
B) Musse 
C) Telefonema 
D) Baguete 
 
Questão 05 

Em relação à palavra EDUCAÇÃO, apresentada por Rubem 
Alves, temos: 
 

 
 

A) Um hiato. 
B) Um ditongo. 
C) Um tritongo. 
D) Um encontro consonantal. 

 
Matemática 

 
Questão 06 

Das 550 pessoas entrevistadas em uma certa cidade, 90 são 
obesas. Sabendo-se que a população da cidade é de 37.675 
habitantes e mantendo a mesma frequência, o número de 
pessoas obesas nesta cidade, é: 
 
A) 9.000 pessoas 
B) 7.675 pessoas 
C) 6.165 pessoas 
D) 49.500 pessoas 
 
Questão 07 

A alternativa que corresponde ao valor do resultado da 
expressão 25 − 50/5 + (12 ∗ 2)/3, é: 
 
A) 23 
B) 10 
C) 24 
D) 27 
 
Questão 08  

Dada a PA=(4,9,...). A alternativa que corresponde ao 13º 
termo, é: 
 
A) 69 
B) 59 
C) 54 
D) 64 
 
Questão 09 

Ao pagar um financiamento no valor de R$ 1.240,00 em 
atraso, o cliente sofreu uma multa de 4,5% acrescido sobre 
o valor devido. A alternativa que corresponde ao total pago 
pelo cliente, é: 
 
A) R$ 1.295,80  
B) R$ 1.300,00  
C) R$ 1.184,20 
D) R$ 55,80 
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Questão 10  

Um servidor aplicou R$ 12.250,00 a juros simples de 3,2% 
a.m., durante 12 meses. A alternativa que corresponde ao 
valor total que este servidor terá após o período aplicado, é: 
 
A) R$ 17.300,91 
B) R$ 16.954,00 
C) R$ 4.704,00 
D) R$ 17.876,91 
 

Conhecimentos Gerais 
 

Questão 11 

Quais dessas cidades fazem parte dos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul respectivamente? 
 
A)  Araranguá, Paranaguá e Quixadá.  
B) Caxias do Sul, Pelotas e Frederico Westphalen. 
C)  Foz do Iguaçu, Xanxerê e Erechim. 
D) São Joaquim, Jacinto Machado e São Francisco do Sul. 
 
Questão 12 

No dia 10 de maio de 2015, o senador Luiz Henrique da 
Silveira morreu no exercício do cargo. O ex-governador de 
Santa Catarina disputou e venceu várias eleições desde 
1972, mas faltou no seu currículo o cargo de: 
 
A) Vereador. 
B) Prefeito. 
C) Deputado Estadual. 
D) Deputado Federal. 
 
Questão 13  

Qual o planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol? 
 
A) Terra 
B) Vênus 
C) Mercúrio 
D) Marte 

 
Questão 14  

Qual o nome do Doleiro, preso na operação Lava Jato da 
Polícia Federal, que investiga a corrupção na Petrobras? 
 
A) Rodrigo Janot 
B) Alberto Yoessef 
C) Renato Duque 
D) Sérgio Moro 

 
Questão 15 

Na Tabela Periódica, qual o símbolo do elemento Nitrogênio? 
 
A) In 
B) Na 
C) Ne 
D) N 
 

Informática Básica 
 

Questão 16 

No Microsoft Windows 7, em sua configuração padrão, é 
possível através de um atalho de teclado alternar entre 
janelas ou programas abertos. Qual das alternativas abaixo 
corresponde a ação? 
 
A) Alt + Tab 
B) Alt + F4 
C) Ctrl + Tab 
D) Ctrl + X 

Questão 17 

Assinale a alternativa com o nome do grupo da guia Inserir, 
que contém o ícone “Caixa de texto”, no Microsoft 
PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. 
 
A) Objeto 
B) Caixa 
C) Imagem 
D) Texto 
 
Questão 18 

Temos uma planilha do Microsoft Excel 2010, em sua 
configuração padrão, os seguintes valores nas respectivas 
células: A1=2, A2=5, B1=1 e B2=9. Ao inserir na célula A3 a 
fórmula =Media(A2:B2) obteremos o seguinte resultado: 
 
A) 1,5 
B) 4,25 
C) 7 
D) 15 
 
Questão 19 

Qual ação ocorre ao utilizarmos a combinação de 
teclas Ctrl + S em um texto selecionado no Microsoft Office 
Word 2010, em sua configuração padrão?   
  
A) Copia o texto 
B) Sublinha o texto 
C) Recorta o texto 
D) Cola o texto 
 
Questão 20 

Qual a combinação de teclas utilizadas para inserir uma nota 
de rodapé na folha corrente em edição no Microsoft Word 
2010, em sua configuração padrão? 
 
A) Alt + Ctrl + F 
B) Alt + Ctrl + P 
C) Ctrl + D 
D) Ctrl + R 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
QUESTÕES 21 A 40 

 
Legislação 

 
Questão 21 

São penas previstas na Constituição Federal vigente, 
exceto: 
 
A) Privação ou restrição da liberdade. 
B) Perda de bens. 
C) Banimento. 
D) Multa. 
 
Questão 22 

De acordo com o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou 
confirmação de violência praticada contra idosos serão 
objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde 
públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos 
seguintes órgãos, exceto: 
 
A) Autoridade Policial. 
B) Ministério Público. 
C) Conselho Municipal do Idoso. 
D) Conselho Comunitário de Segurança Pública. 
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Questão 23 

Brincar, praticar esportes e divertir-se, nos termos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente é um direito: 
 
A) Ao respeito. 
B) À liberdade. 
C) À dignidade. 
D) À educação. 
 
Questão 24 

Conforme a Lei Orgânica do Município de Apiúna não é um 
requisito para a criação do Distrito, existência, na povoação-
sede de: 
 
A) Escola pública. 
B) Posto de saúde. 
C) Pelo menos 400 moradias. 
D) Posto policial. 
 
Questão 25 

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Apiúna, são 
cargos de livre nomeação do prefeito, exceto:  
 
A) Os subprefeitos. 
B) Os secretários municipais. 
C) Os diretores municipais. 
D) Os vereadores. 
 

Conhecimentos Técnicos Profissionais 
 
Questão 26 

Assinale a alternativa que está correta: 
 
A) Está caracterizado o abuso de poder quando a 

Administração Pública tem o poder-dever de agir, mas 
omite-se em manifestar a vontade do Poder Público. 

B) Somente resta caracterizado o abuso de poder quando o 
administrador público age além dos poderes que a lei lhe 
atribuiu. 

C) O uso do poder constitui na possibilidade de o 
administrador público agir de acordo com sua própria 
vontade. 

D) Quando o administrador público age dentro dos limites 
legais, mas seu ato não atinge o interesse público, fica 
caracterizado o excesso de poder. 

 
Questão 27 

Acerca do Poder Disciplinar, é correto afirmar que: 
 
A) A Administração Pública pode punir o particular e 

servidores públicos que agirem de má-fé contra o Poder 
Público. 

B) O servidor público somente pode ser responsabilizado 
por uma má conduta no âmbito de suas funções após o 
devido processo legal. 

C) O Poder Disciplinar confere à Administração Pública a 
prerrogativa de punir internamente as infrações 
funcionais cometidas por servidores. 

D) No Poder Público, a submissão é decorrente do Poder 
Disciplinar. 

 
Questão 28 

São elementos do ato administrativo, exceto: 
 
A) Forma 
B) Competência 
C) Motivo 
D) Sujeito 
 

Questão 29 

A Administração Pública tem o poder de organizar, disciplinar 
e escalonar seus órgãos e agentes. Está prerrogativa 
decorre do poder: 
 
A) Autoritário. 
B) Hierárquico. 
C) Discricionário. 
D) Regulamentar. 
 
Questão 30 

É a delegação da prestação do serviço público, a título 
precário e mediante licitação: 
 
A) A permissão 
B) A autorização 
C) A concessão 
D) A licitação 
 
Questão 31 

Considerando o desenvolvimento infantil, geralmente uma 
criança consegue identificar algumas letras do alfabeto e 
números: 
 
A) Apenas aos três anos. 
B) Entre quatro e cinco anos. 
C) Entre nove meses e dois anos. 
D) Apenas aos sete anos. 
 
Questão 32 

Para criar desafios para as crianças pequenas 
experimentarem como encaixar a peça correta, a escolha 
mais adequada: 
 
A) São os brinquedos de puxar. 
B) São os cadernos de desenho. 
C) São os brinquedos de encaixar. 
D) São as cordas. 
 
Questão 33 

Tendo o cuidado e as relações como eixo norteador de sua 
prática educativa, que postura deve adotar um Auxiliar de 
Educação Infantil frente à interação e trocas de saberes e 
conhecimentos das crianças assistidas? 
 
A) Deixar que as crianças desenvolvam todas as atividades 

propostas sem nenhuma interferência, mesmo que tais 
atividades possam representar riscos físicos reais às 
mesmas. 

B) Prestar atenção somente nas crianças consideradas e 
devidamente classificadas como crianças de inclusão. 

C) Promover a alfabetização e o letramento às crianças 
como forma de castigo pelos procedimentos atitudinais 
não obedecidos. 

D) Acolher as crianças, cuidando delas e prestando atenção 
às suas emoções, na perspectiva de que aprendam a se 
conhecer e a se cuidar. 

 
Questão 34 

Tendo como eixo a formação humana, a Educação Infantil, 
em relação ao brincar e às brincadeiras, deve proporcionar à 
criança a seguinte vivência: 
 

A) Reconhecer que os seres vivos modificam o ambiente.  
B) Utilizar as cores, registrando e organizando seu modo de 

perceber o mundo.  
C) Brincar com móbiles, com bichinhos de borracha ou de 

pelúcia. 
D) Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
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Questão 35 

Por volta dos dez aos vinte meses é interessante que se 
disponibilize um cesto de objetos às crianças. Poderá se 
observar que o bebê vai encher, esvaziar e empilhar objetos 
que tiverem à sua disposição. No desenvolvimento infantil, 
tal atividade se faz importante, pois com isso ele: 
 
A) Tenta descobrir o que fazer com os objetos. 
B) Evita ser um adolescente e/ou adulto desorganizado. 
C) Ele reelabora as suas capacidades físicas perdidas no dia 

anterior. 
D) Apenas mantém mente e corpo ocupados 
 
Questão 36 

Mesmo pequenos, os bebês já interagem e se aproximam de 
outros para se comunicar. Nesse sentido, um Auxiliar de 
Educação Infantil deve ficar atento ao seguinte 
procedimento: 
 
A) Impedir essa aproximação, favorecendo o pleno 

desenvolvimento individual de cada bebê. 
B) Permitir a aproximação de apenas dois bebês a cada 

brincadeira ou brinquedo. 
C) Ficar apenas observando os bebês e suas ações, nunca 

interferindo nelas. 
D) Não impedir a aproximação dos bebês, mas cuidar para 

que um não machuque o outro pela falta de coordenação 
de suas ações. 

 
Questão 37 

No Brasil, com ratificação da Convenção da Guatemala 
Decreto nº 3.956/2001: 
 
A) Independente do gênero, todos devem ter direitos e 

deveres iguais. 
B) Todas as pessoas com deficiência têm o direito de 

frequentar a educação escolar em qualquer um de seus 
níveis. 

C) Houve uma ampliação da proporção de negros em 
posições valorizadas no serviço público. 

D) Deve-se trabalhar em sala de aula na perspectiva de 
diminuir os casos de homofobia nas instituições 
escolares. 

 
Questão 38 

Quando a instituição escolar tem procedimentos, 
preestabelecidos e conhecidos por todos, que devem ser 
tomados em caso de acidentes, tal acontecimento sinaliza 
qualidade da educação infantil, que por sua vez pode ser 
corretamente associado ao seguinte indicador: 
 
A) Espaços e mobiliários que favorecem as experiências das 

crianças. 
B) Crianças expressando-se por meio de diferentes 

linguagens plásticas, simbólicas, musicais e corporais. 
C) Crianças tendo experiências agradáveis, variadas e 

estimulantes com a linguagem oral e escrita. 
D) Segurança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 39 

Uma instituição de educação infantil deve ter os chamados 
“brinquedos de afeto”. Isso porque tais brinquedos: 
 
A) São importantes para a tranquilidade e segurança das 

crianças. 
B) Oferecem ótimas oportunidades para darem os primeiros 

passos. 
C) Permitem disciplinar os alunos mais desorganizados. 
D) Possibilitam o acelerar o letramento de crianças de 

inclusão. 
 
Questão 40 

A perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, 
variando de graus e níveis pode ser corretamente 
caracterizada como: 
 
A) Deficiência visual. 
B) Deficiência auditiva. 
C) Deficiência mental. 
D) Deficiência intelectual. 
 
 




