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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 

“PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL -  SERIES INICIAIS” 

 

 

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. Segundo as leis de Diretrizes e Bases da educação nacional, os sistemas de ensino definirão as 

normas de gestão do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 

conforme certos princípios. É correto afirmar acerca disso, que: 

A) As normas de gestão são baseadas em princípios de gestão democrática, assim estabelecido 

no texto da lei. 

B) A participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico só ocorre 

quando é necessário o estabelecimento de metas inclusivas. 

C) A participação das comunidades escolares e locais nos conselhos de classe, escolares e 

equivalências não serve como contribuição para o estabelecimento das metas da gestão. 

D) Os educadores são os principais protagonistas para o estabelecimento de metas e na 

elaboração de estratégias administrativas. 

 

02. Leia:  

“É habitual pensar sobre a área de Língua Portuguesa como se ela fosse um foguete de dois estágios: o 

primeiro para se soltar da Terra e o segundo para navegar no espaço. O primeiro seria o que já se 

chamou de “primeiras letras”, hoje alfabetização, e o segundo, aí sim, o estudo da língua propriamente 

dita.  

Durante o primeiro estágio, previsto para durar em geral um ano, o professor deveria ensinar o sistema 

alfabético de escrita (a correspondência fonográfica) e algumas convenções ortográficas do português 

— o que garantiria ao aluno a possibilidade de ler e escrever por si mesmo, condição para poder 

disparar o segundo estágio do metafórico foguete.” (Brasil. Secretaria de Educação Fundamental. 

Parâmetros curriculares nacionais: língua portuguesa/Secretaria de Educação Fundamental. – 

Brasília) 

Seguindo o que é aprendido acerca da educação nos processos de alfabetização e no ensino da língua 

e considerando o raciocínio criado pelo texto do PCN, o segundo estágio do “foguete” seria composto 

de: 

A) Exercícios de redação e treinos ortográficos e gramaticais.  

B) Aprendizado da sintaxe gramatical e de literatura.  

C) Treino de sintaxe gramatical e do estudo do sentido da linguagem. 

D) Dos Treinos ortográficos e gramaticais e do estudo da literatura.  

 

03. Atribuindo que o estudo da história e seu rigor metodológico precisam seguir certos 

compromissos, é correto afirmar que: 
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A) As verdades históricas são descobertas a partir de processos dialéticos e interpretativos dos 

fatos históricos documentados e testemunhados por quem viria a ser fontes confiantes dos 

dados do passado, sem análises tendenciosas do mesmo. 

B) O conhecimento histórico e seu caráter científico precisam contribuir para uma análise 

reflexiva e crítica, com a história sendo estudada e auxiliando ao aluno no processo de 

construção de sua identidade social em contato com a realidade.  

C) A realidade histórica é melhor desenvolvida e a ela atribuída detalhes antes desprezados por 

meio de um estudo das interpretações imutáveis do passado, do contrário, contribui para uma 

análise superficial dos fatos, o que atrapalha no desenvolvimento científico da história 

enquanto instrumento de fixação dos fatos históricos ocorridos.  

D) Os estudos historiográficos, enquanto instrumentos para explicação do passado e do presente, 

só possuem serventia pedagógica enquanto estabelecidos nos padrões científicos, sendo estes 

a análise documental e imparcial dos fatores relacionados ao passado.  

 

04. Uma prática comum no ensino da matemática é a de ensinar conceitos, procedimentos ou 

técnicas, logo depois sendo apresentado um problema para constatar se o aluno será capaz de 

empregar o que lhe foi ensinado. Enquanto a matemática passa a ser representada como um discurso 

contínuo, simbólico e abstrato, alheio a realidade prática, será: 

A) O que a disciplina é de fato, em sua pureza e integralidade, porém, para que ela passe a ser 

didática e ter uma serventia pedagógica, precisa passar por uma reestruturação conceitual. 

B) Um sistema de práticas contínuas baseados em exercícios que demandem a repetição e a 

adequação, mesmo que o aluno cometa erros no caminho, o mesmo precisará estar sempre 

consciente do caminho a ser seguido.  

C) Uma instrumentalização da cognição enquanto praticada de forma crítica e sustentada, a 

princípio, pelo papel mediador do professor que irá adequar os passos do aluno conforme 

desenvolve sua capacidade intelectual. 

D) Não um sistema de conceitos desenvolvidos a partir do confronto entre a prática e o estudo, 

mas um sistema engessado e fixado através de um exercício de reprodução e imitação, sem 

reação assimilação do conteúdo. 

 

05. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Lev Vygotsky baseia-se principalmente na ideia de que 

o conhecimento será obtido quando a criança interage com: 

A) Os outros afetivamente. 

B) O Ambiente externo. 

C) Seu olhar sensível e criativo diante do mundo. 

D) Os conteúdos internalizados. 
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06. Segundo o artigo art.205 da Constituição Federal de 1988, a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando, 

exceto: 

A) Pleno desenvolvimento da pessoa. 

B) Seu preparo para o exercício da cidadania. 

C) Sua qualificação para o trabalho. 

D) Sua capacidade crítica e analítica.  

 

07. São importantes passos enquanto instrumentos pedagógicos e curriculares atentar sempre para 

a temática da diversidade no plano dos indivíduos em uma sala de aula. Desse modo, é incorreto 

afirmar que: 

A) As necessidades singulares dos alunos são importantes de serem atendidas para que haja 

legítima preocupação com eles enquanto indivíduos.  

B) No conjunto geral é muito importante levar em conta as capacidades intelectuais que o aluno 

dispõe, assim como seu conhecimento, mas sempre considerando paralelamente seus 

interesses e motivações. 

C) Para conseguir compreender completamente a singularidade do aluno é necessário levar em 

consideração os fatores sociais, culturais e o histórico educacional de cada aluno.  

D) A diversidade deverá estar disposta enquanto ferramenta inclusiva para minorias e grupos 

historicamente menos abastados e alvos de preconceito em detrimento dos grupos 

privilegiados.  

 

08. A realização de programas de atividades curriculares pode ser considerado o nível final para a 

concretização curricular, e é quando o professor faz sua programação, adequando as atividades a um 

grupo específico de alunos, ela é antecedida por um nível onde: 

A) São elaboradas propostas curriculares para a instituição educacional como um todo, onde 

professores e equipe pedagógica em conjunto organizam objetivos, conteúdos e critérios 

avaliativos.  

B) A Secretária de educação cuida para que sejam selecionados conteúdos curriculares 

pertinentes junto aos Estados, aos Municípios e a União, preocupando-se com o melhor 

aproveitamento desses conteúdos.  

C) São estabelecidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais as metas educacionais, 

compreendendo as competências necessárias que as equipes educacionais precisam possuir 

para atingir os próximos níveis de planejamento.  
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D) O sistema legal, disposto através das Leis e Diretrizes de bases da educação nacional expõe as 

necessidades gerais e as obrigações do corpo pedagógico para com os alunos inseridos no 

sistema educacional.  

 

09. São considerados objetivos gerais do Ensino Fundamental: 

I – Aprender a utilizar diferentes linguagens como meio de comunicação e expressão de suas ideias; 

II – Interpretar e usufruir de produtos culturais da sociedade; 

III – Estabelecer metas de aprendizagem rigorosas, pautadas em um sistema pedagógico complexo e 

dedicado; 

IV – Desenvolver capacidades técnicas e laborais, tal com o objetivo de desenvolver as capacidades 

ocupacionais desde cedo nos alunos. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I e II estão corretas. 

B) I e III estão corretas. 

C) II, III e IV estão corretas. 

D) II e III estão corretas.  

 

10. Trata-se de uma tendência pedagógica ligada as ideias de Paulo Freire, sendo que a mesma 

vincula a educação ao embate, à luta e a atribuição de grande importância à classe do oprimido. Sendo 

assim é grande o posicionamento antiautoritário e que se baseie na autogestão pedagógica. Tal 

descrição refere-se à tendência pedagógica: 

A) Liberal. 

B) Libertadora. 

C) Crítico-social. 

D) Renova não-diretiva.  

 

11. (1) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é 

direito público e subjetivo e o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sou oferta 

irregular importa responsabilidade da autoridade competente. (2) Assim, no caso da União ser a 

responsável pela educação estará à mercê, segundo o texto do Estatuto, dos poderes internacionais 

preocupados com o aumento dos índices de alfabetização e letramento, principalmente.  

Responda corretamente: 

A) Ambas as afirmações estão corretas. 

B) A primeira afirmação está correta, porém a segunda afirmação é do texto referente da 

Constituição Brasileira e não do Estatuto. 
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C) Somente a segunda afirmação está correta, pois é considerado que a oferta do ensino, ainda 

que irregular, encaminhasse para um direcionamento positivo da educação. 

D) Somente a primeira afirmação está correta, sendo a segunda afirmação incorreta, não 

havendo qualquer menção aos órgãos competentes serem internacionais, ferindo assim a 

soberania nacional.  

 

12. São consideradas tendências liberais, ou seja, voltadas a um ensino humanístico, dando 

importância ao nível cultural geral do aluno, buscando atingir sua plena realização através do seu 

esforço pessoal, exceto a tendência:  

A) Renovada progressivista.  

B) Renovada não-diretiva. 

C) Tecnicista.  

D) Crítico-social.  

 

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. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  
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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. 

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

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  
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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. 

 


