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PROVA - MONITOR

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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30/11/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 01/12 e 02/12/2020 Protocolo da Prefeitura Municipal

Divulgação do Gabarito Oficial 03/12/2020 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2, e 3.

"Minhas irmãs, meus irmãos
Se assumam como realmente são
Não deixem que suas matrizes
Que suas raízes morram por falta de irrigação”. (O Rappa)

Questão 01
“Minhas irmãs, meus irmãos”, os termos do verso ao lado têm a função sintática de:
A) Sujeito composto
B) Vocativo
C) Sujeito simples
D) Aposto

Questão 02
A oração: “Não deixem que suas matrizes”, apresenta o verbo no modo:
A) Imperativo negativo
B) Imperativo afirmativo
C) Indicativo
D) Subjuntivo

Questão 03
As palavras “raízes”, “morram” e “por” são respectivamente classificadas como:
A) adjetivo, verbo, preposição
B) substantivo, verbo, verbo
C) substantivo, substantivo, verbo
D) substantivo, verbo, preposição

Questão 04
Marque a resposta cuja frase apresenta numeral cardinal:
A) “O Primeiro Dia”.
B) “Éramos Seis”.
C) “O Dobro ou Nada”.
D) “1/3 da Vida”.

Questão 05
Escolha a resposta cujo termo destacado é um aposto:
A) Eu vejo Bombinhas COMO A CAPITAL DO MERGULHO.
B) O TÍTULO DE CAPITAL DO MERGULHO destaca Bombinhas.
C) CAPITAL DO MERGULHO, Bombinhas, destaca-se como referência turística.
D) Bombinhas é A CAPITAL DO MERGULHO.

Questão 06
Assinale a opção cuja locução adjetiva corresponde ao adjetivo dado:
A) da boca = bucal
B) de águia = aguilino
C) do lado = ladal
D) da boca = bocal

Questão 07
Os advérbios dados são respectivamente de:

Lentamente – Demasiado – Provavelmente – Certamente - Tampouco

A) intesidade – modo - negação – afirmação - quantidade
B) modo – intesidade – dúvida – afirmação - negação
C) jeito – intesidade – dúvida – modo - negação



D) intesidade – modo - negação – afirmação - dúvida

Questão 08
Todas as palavras estão escritas corretamente, na alternativa:
A) beneficiente, previlégio, seje
B) inresponsável, insonsso, obisoleto
C) rúbrica, adéqua, insastifeito
D) beneficente, privilégio, seja

Questão 09
Todas as palavras são paroxítonas, na assertiva:  
A) técnico, mágico, lâmpada, ácaro
B) mão, pão, chão, céu
C) níquel, éden, ímpar, córtex
D) telecinético, aborígene, arquipélago, anônimo

Questão 10
Escolha a resposta que apresenta sujeito indeterminado:
A) A melhor saída foi encontrada.
B) Estão pedindo a melhor saída.
C) Melhor é encontrar uma saída.
D) Há saída para todo lado.

Matemática

Questão 11
As soluções da equação do segundo grau x² + 2x – 8 = 0, são: 
a)  S = {-2,4}
b)  S = {2,-4}
c)  S = {2,4}
d)  S = {-2,-4}

Questão 12
Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas têm na 
sala?
a) 10 meninas
b) 12 meninas
c) 15 meninas
d) 18 meninas

Questão 13
Convertendo a fração 4/5 em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem?
a)  30%
b)  40%
c)  80%
d)  60%

Questão 14
A solução da equação do primeiro grau 5x - 2 = 3 tem solução: 
a)  S = {-1}
b)  S = {2}
c)  S = {1}
d)  S = {-2}



Questão 15
Os resultados de uma pesquisa das cores de cabelo de 1.200 pessoas são mostrados no
gráfico abaixo. Quantas dessas pessoas possuem cabelo loiro?

Castanho
25,00%

Loiro
35,00%

Ruivo
16,00%

Preto
24,00%

Pesquisa de cores de cabelo

a) 300 pessoas
b) 320 pessoas
c) 420 pessoas
d) 200 pessoas

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
“Em novembro deste ano, a TV brasileira perdeu um ator que representava um personagem infantil num
programa de culinária e cativou os telespectadores. O ator sofreu um AVC aos 47 anos e sua morte
provocou comoção por parte dos colegas de trabalho e da população em geral.” O ator a qual o trecho
acima se refere é?
a) Marcos Pasquim.
b) Tom Cavalcanti.
c) Chico Anísio.
d) Tom Veiga.

Questão 17
O ano de 2020 foi marcado por muitos acontecimentos trágicos alheios ao Ser humano, um desses 
acontecimentos que castigou a região de Santa Catarina provocando mortes e desabrigados foi o:
a) Ciclone Bomba.
b) Tornado turbinado.
c) Tornado Sulamericano
d) Tornado multisul.

Questão 18
Segundo a  Constituição  Federal  da  República  Federativa  do  Brasil,  referente  a  nacionalidade,  são
brasileiros “natos”:

a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não
estejam a serviço de seu país;
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a
serviço da República Federativa do Brasil;



c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em
qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira;
d) todas as alternativas estão corretas.

Questão 19
Os primeiros colonizadores a chegarem em Santa Catarina foram:
a) Alemães.
b) Portugueses.
c) Espanhóis.
d) Americanos.

Questão 20
Sobre o município de Bombinhas, o rápido crescimento populacional despertou na comunidade o sonho
de liberdade, quando a emancipação foi aprovada por 1.454 cidadãos, contra 75 votos desfavoráveis,
em:
a) 15 de março de 1992.
b) 16 de março de 1992.
c) 15 de março de 1993.
d) 15 de abril de 1992.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
O brincar NÃO é representativo para o desenvolvimento infantil.
b) O brincar representa uma parcela muito pequena de contribuição para o aprendizado da criança.
c) O brincar é linguagem central inerente a infância.
d) A educação infantil não pode perder tempo com atividades recreativas.

Questão 22
Para um ambiente de trabalho harmonioso é necessário:
a) Chegar tarde no trabalho.
b) Não fechar as portas dos armários.
c) Arrumar e limpar a mesa de trabalho sempre que puder.
d) Sair do trabalho antecipadamente sem o prévio aviso.

Questão 23
Segundo a legislação municipal  de Bombinhas,  Lei  Complementar 180/2013,  para os professores é
facultado:
a)  À  administração  a  definição  da  carga  horária  de  dez,  vinte,  trinta  ou  quarenta  horas  semanais,
conforme a necessidade do Município.
b) Ao professor a definição da carga horária de dez, vinte, trinta ou quarenta horas semanais, conforme
necessidade do professor.
c)  Ao RH definir  a carga horária do professor,  conforme a necessidade da Secretaria  de Educação
Estadual.
d) Ao Prefeito a definição da carga horária de dez, vinte ou quarenta horas, conforme a necessidade do
Prefeito.

Questão 24
Patrimônio público pode ser formado:
a)  Pelos  bens públicos,  definidos  no Código de Processo penal,  como sendo bens de propriedade
privada e com direitos garantidos por lei.
b) Pelos bens públicos, definidos no Código Civil como sendo os bens do domínio nacional pertencentes
as pessoas jurídicas de direito público interno.
c) Pelos bens privados de pessoas públicas garantidos com valores arrecadados em processos públicos.
d) Pelos bens autorais de pessoas privadas.



Questão 25
Com relação ao patrimônio público, os bens públicos são, entre outros:
a) Rios, mares, piscinas de clubes privados.
b) Rios, mares, parques de clubes privados.
c) Praças de territórios internacionais.
d) Rios, mares, estradas, ruas e praças.

Questão 26
As atividades recreativas funcionam como um modo de as crianças brincarem, explorarem, manipularem
e conhecerem o seu meio em diversas situações, o objetivo é:
a)  Desenvolver  habilidades  de  equilíbrio,  agilidade,  atenção,  rapidez,  velocidade,  tato,  lealdade,
resistência, memória, controle, força, disciplina e pensamento rápido para solucionar problemas.
b) Não desenvolve nenhuma habilidade intelectual, apenas o que se refere ao cognitivo motor da criança
em fase de aprendizado dos 3 aos 6 anos de idade.
c) Desenvolver habilidades intelectuais, apenas, com parte do funcionamento do cérebro debilitado.
d) Desenvolver qualquer habilidade instantaneamente, sem precisar de intervenção de terceiros.

Questão 27
A recreação deve ser de natureza a propiciar à criança o exercício da:
a) Raiva.
b) Sentimentalismo.
c) Diminuição da autoestima.
d) Criatividade.

Questão 28
Para Mian 2003 recreação significa:
a) Insatisfação devido a confusão com outras crianças.
b) Satisfação e alegria naquilo que faz.
c) Moderação e tristeza naquilo que faz.
d) Satisfação e soberba naquilo que faz.

Questão 29
Segundo Gouvêa 1963 recrear é educar, pois a recreação permite criar e satisfazer o espírito:
a) Estético do ser humano.
b) Cético do ser humano.
c) Desdém do ser humano.
d) Depreciativo do ser humano.

Questão 30
Para melhor organização do trabalho, deve-se:
a) Não guardar os materiais quando terminar de utilizar.
b) Deixar as crianças brincarem com os materiais de risco.
c) Solicitar os materiais pedagógicos com antecedência.
d) Não organizar a mesa de trabalho.


