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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“SEGUNDO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Para Vygotsky a estreita associação entre sujeito psicológico e contexto cultural: 

A) Implica subserviência irrestrita. 

B) Implica obediência estrita. 

C) Não implica determinismo. 

D) Implica determinismo. 

 

02. Segundo o ECA, é linha de ação da política de atendimento:    

A) Reorientação sexual. 

B) Reorientação de gênero. 

C) Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de proteção social 

e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências.  

D) Serviços especiais de proteção aos perpetradores de negligência, maus-tratos, exploração, 

abuso, crueldade e opressão. 

 

03. Três elementos da teoria de Vygotsky podem ser invocados para uma discussão da questão da 

autonomia do sujeito: 

I - A relação entre indivíduo e sua cultura; 

II - A configuração absolutamente particular da trajetória de vida de cada indivíduo; 

III - A natureza das funções psicológicas superiores. 

Sobre os itens acima: 

A) Nenhum está correto. 

B) Todos estão corretos. 

C) Apenas I está incorreto. 

D) Apenas II está correto. 

 

04. Sobre avaliação é correto afirmar: 

A) Devemos ter com relação a ela uma visão reducionista. 

B) Procedimento classificatório. 

C) Resume-se a um momento definido do processo educativo, ocorrido a intervalos 

estabelecidos. 

D) Não deve ser exigida burocraticamente.    

 

05. É incorreto afirmar a respeito do conceito de acomodação para Piaget: 
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A) Pode significar adaptação. 

B) Pode significar ajustamento. 

C) Tem o significado de ajustamento do organismo às exigências do meio. 

D) Surge associado ao conceito de solidificação. 

 

06. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas que, exceto: 

A) Enalteçam a pátria e o patriotismo. 

B) Comprovem finalidade não-lucrativa e não distribuam resultados, dividendos, bonificações, 

participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto. 

C) Apliquem seus excedentes financeiros em educação. 

D) Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 

confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 

 

07. Segundo Vygotsky cada indivíduo é absolutamente único e, por meio de seus processos 

psicológicos mais sofisticados (que envolvem consciência, vontade e intenção): 

A) Impede seus significados e cria as culturas alheias. 

B) Destrói seus significados desconstrói sua própria cultura. 

C) Constrói seus significados e recria sua própria cultura. 

D) Constrói seus significados e evacua sua própria cultura.  

 

08. Não se restringe a uma prática de ensino, mas se propõe a compreender a relação que se 

estabelece entre professor, aluno e matéria a ser ensinada: 

A) Hermenêutica. 

B) Didática. 

C) Psicopedagogia. 

D) Libras. 

 

09. Assinale a alternativa incorreta quanto ao Planejamento: 

A) Em geral, é feito para o todo o período letivo. 

B) Em geral, é mais instigante para o processo ensino aprendizagem dar início ao ano letivo sem 

saber o que acontecerá na semana seguinte. 

C) Evita impasses, ou pelo menos antever sua eclosão. 

D) Ocorre, obviamente, antes do início das aulas. 

 

10. É o documento que define a identidade da escola e indica os caminhos para ensino de qualidade: 
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A) Projeto Político Pedagógico. 

B) Parâmetro Curricular. 

C) Lei Orgânica. 

D) Lei de Diretrizes de Base.  

 

11. Entre os fundamentos legais da inclusão não está: 

A) Protocolo de Kioto. 

B) Declaração Mundial de Educação para Todos. 

C) Declaração de Salamanca. 

D) Carta para o Terceiro Milênio.   

 

12. Não é uma atividade típica da semana pedagógica: 

A) Discute-se o que acontecerá nos dias letivos. 

B) Revisa-se o PPP. 

C) Balanço financeiro da APM.  

D) Faz-se o Planejamento. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 

 

14. Observe a concordância: 

I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 

II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 
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B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 

Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 

A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 

B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 

C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  

 

19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 
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B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


