
MUNICÍPIO DE NOVA ITABERABA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 005/2017 

07 DE JANEIRO DE 2018 
 

CARGO: 
Professor de Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano) - Habilitado 

 
INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 08 de janeiro de 
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 09 e 10 de janeiro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Dadas as sentenças: 
 
1. Nunca nos falou sobre o ocorrido daquele 

dia. 
2. Não, disse-me papai, você não poderá ir. 
3. Levantei-me tarde hoje. 
 
Em relação a colocação pronominal: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 2 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 e 3 estão corretas. 
e) Somente 3 está correta. 
 
02) Observe as orações subordinativas adjetivas 
que estão em itálico nas frases abaixo: 
 
1. Mamãe sente pelo filho mais velho um amor 

que não se pode definir. 
2. As dores deixadas pela violência são marcas 

que não se podem apagar. 
3. O coronel disse que este é o tipo de tarefa 

que não se executa. 
4. Ela escreveu um texto que não se pode 

entender. 
 
Transformando essas orações em adjetivos, 
respeitando a ordem em que as sentenças 
aparecem, temos: 
 
a) Indefinível - impagável - executável - inteligível 
b) inefável - indeléveis - inexequível - inteligível 
c) inefável - indolor - inexecutável - iletrado 
d) indefinível - indeléveis - inexequível - ininteligível 
e) inexato - infactível - inexecutável - indouto 
 
03) 

 
Disponível em:  www.frasesmais.com 

Acesso:26/12/2017. 
 
Qual a circunstância que a oração subordinada 
adverbial expressa na frase anterior: 
 
a) adversidade 
b) condição 
c) tempo 
d) finalidade 
e) causa 

04) “Após a apresentação, a artista ficou só no 
camarim.”  Sobre a frase: 
 
a) é uma frase incorreta por iniciar com advérbio. 
b) é uma frase ambígua devido ao duplo sentido do 

vocábulo só. 
c) é uma frase ambígua devido ao emprego 

incorreto da vírgula. 
d) é uma frase inverossímil devido ao emprego 

incorreto da vírgula. 
e) é uma frase inverossímil devido a presença do 

termo só. 
 
05) Leia o fragmento do poema Soneto do maior 
amor de Vinícius de Morais: 
 

“E quando a sente alegre, fica triste 
E se a vê descontente, dá risada.” 

 
A figura de linguagem presente nesse excerto é 
denominada: 
 
a) hipérbole 
b) metonímia 
c) antítese 
d) onomatopeia 
e) pleonasmo 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em 2018 o Município de Nova Itaberaba (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 24  
b) 26 
c) 28 
d) 27 
e) 29 
 
07) Que dia termina o horário de verão no 
Estado de Santa Catarina no ano de 2018? 
 
a) 25 de fevereiro. 
b) 17 de março. 
c) 11 de fevereiro. 
d) 04 de março. 
e) 18 de fevereiro. 
 
08) O carnaval no Brasil em 2018 vai ocorrer no 
dia: 
 
a) 13 de fevereiro. 
b) 14 de fevereiro. 
c) 18 de fevereiro. 
d) 13 de março. 
e) 25 de março. 
 
09) Recentemente o Presidente da República, 
Michel Temer, assinou decreto que fixa em 
__________ o valor do salário mínimo para 2018. 
Assinale a alternativa que contempla corretamente o 
trecho acima: 



3 

 

a) R$ 954,00 
b) R$ 937,00 
c) R$ 964,00 
d) R$ 960,00 
e) R$ 959,00 
 
10) A Copa do Mundo FIFA de 
2018 ou Campeonato Mundial de Futebol FIFA 
de 2018 será a vigésima primeira edição 
deste evento esportivo, um torneio internacional 
de futebol masculino organizado pela Federação 
Internacional de Futebol (FIFA), que ocorrerá 
na __________, anfitriã da competição pela 
primeira vez. Assinale a alternativa que 
contempla corretamente o trecho acima: 
 
a) Inglaterra. 
b) Alemanha. 
c) Espanha. 
d) Rússia. 
e) Bélgica. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 4º, 
o dever do Estado com educação escolar 
pública será efetivado mediante a garantia de: 
 
a) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso 
na idade própria. 

b) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

c) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, 
exceto para os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria. 

d) Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

e) Educação básica obrigatória e gratuita dos 3 
(três) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

 
12) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 5o, 
o acesso à educação básica obrigatória é direito 
público subjetivo, podendo qualquer cidadão, 
grupo de cidadãos, associação comunitária, 
organização sindical, entidade de classe ou 
outra legalmente constituída e, ainda, o 
Ministério Público, acionar o poder público para 
exigi-lo. Acerca do § 1o, o poder público, na 
esfera de sua competência federativa, deverá:  
 

I. Recensear anualmente as crianças e 
adolescentes em idade escolar, bem como 
os jovens e adultos que não concluíram a 
educação básica. 

II. Fazer-lhes a chamada pública. 
III. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 

frequência à escola. 

IV. Recensear a população em idade escolar, 
bem como alunos do ensino fundamental 
que a ele não tiveram acesso.  
 

a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente II e IV estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
13) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 22, 
________________ tem por finalidades 
desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
 
a) a educação infantil  
b) o ensino fundamental 
c) a educação básica 
d) o sistema de ensino 
e) a educação infantil e o ensino fundamental 
 
14) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 32, 
o ensino fundamental obrigatório, com duração 
de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública, 
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: 
 
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:  

 
(__) O desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo. 
(__) A compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das 
artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade. 
(__) O desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de 
conhecimentos e habilidades sem a formação 
de atitudes e valores. 
(__) Atenuação dos vínculos de família, dos 
laços de solidariedade humana e de tolerância 
recíproca em que se assenta a vida social. 

 
a) F-F-V-F 
b) V-F-V-F 
c) F-V-V-F 
d) V-V-F-F 
e) V-F-V-V 
 
15) Maria Montessori através de sua 
metodologia conseguia alfabetizar crianças 
desde a mais tenra infância, utilizando os mais 
variados materiais.  A sala de aula era 
organizada de forma circular, composta por 
muitas estantes com materiais lúdicos e 
pedagógicos, todos ao alcance e para o 
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manuseio livre das crianças. Muitos desses 
materiais eram de madeira, outros com texturas 
e formas diferenciadas para despertar os 
sentidos. Os materiais didáticos eram divididos 
em uma série de cinco grupos: exercício para a 
vida cotidiana; material sensorial; material de 
linguagem; material de matemática e material de 
ciências. Um deles é o que conhecemos como: 
 
a) Campos Geométricos  
b) Material Dourado 
c) Jogos Geométricos 
d) Tangram 
e) Jogos Matemáticos 
 
16) Acerca dos conceitos e teorias de Célestin 
Freinet é correto afirmar:  
 

I. Para ele, a atividade é o que orienta a 
prática escolar e o objetivo final da 
educação é formar cidadãos para o trabalho 
livre e criativo, capaz de dominar e 
transformar o meio e emancipar quem o 
exerce.  

II. Um dos deveres do professor, segundo 
Freinet, é criar uma atmosfera laboriosa na 
escola, de modo a estimular as crianças a 
fazer experiências, procurar respostas para 
suas necessidades e inquietações, 
ajudando e sendo ajudadas por seus 
colegas e buscando no professor alguém 
que organize o trabalho.  

III. O educador francês não via valor didático 
no erro. Ele acreditava que o fracasso 
desequilibra e desmotiva o aluno. 

IV. A pedagogia de Freinet se fundamenta em 
quatro eixos: a cooperação (para construir o 
conhecimento comunitariamente), a 
comunicação (para formalizá-lo, transmiti-lo 
e divulgá-lo), a documentação, com o 
chamado livro da vida (para registro diário 
dos fatos históricos), e a afetividade (como 
vínculo entre as pessoas e delas com o 
conhecimento). 

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e IV estão corretas. 
d) Somente I, II e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
17) Em ralação as Tendências Pedagógicas na 
Prática Escolar, analise as assertivas e 
relacione corretamente as colunas:  
 
1. Tendência progressista libertária 
2. Tendência liberal renovada não-diretiva 
3. Tendência liberal tecnicista 
4. Tendência tradicional  
 

(__) Consiste na preparação intelectual e moral 
dos alunos para assumir uma posição na 
sociedade.  
(__) Acentua-se nesta tendência o papel da 
escola na formação de atitudes, razão pela qual 
deve estar mais preocupada com os problemas 
psicológicos do que como pedagógicos. 
(__) Tal sistema é regido por leis naturais 
(mesma regularidade encontrada nos 
fenômenos da natureza), cientificamente 
descobertas; basta aplicá-las. As descobertas 
educacionais devem ser restritas aos técnicos 
“especialistas”. 
(__) Esta pedagogia espera que a escola exerça 
uma transformação na personalidade dos 
alunos num sentido libertário e autogestionário. 
 
Respectivamente temos:  
 
a) 4-2-3-1 
b) 3-1-4-2 
c) 2-4-3-1 
d) 1-3-2-4 
e) 1-4-3-2 
 
18) Acerca dos distúrbios, transtornos e 
dificuldades de aprendizagem, sobre a Dislalia é 
correto afirmar, exceto: 
 
a) É um distúrbio que acomete a fala. 
b) É caracterizado pela dificuldade em articular as 

palavras.  
c) A pessoa portadora de dislalia, troca as palavras 

por outras similares na pronuncia, fala 
erroneamente as palavras, omitindo ou trocando 
as letras. 

d) A dislalia pode ser subdividida em quatro tipos. 
e) O aluno com dislalia apresenta desorganização 

da letra, cansaço e lentidão na escrita e traços 
irregulares.  

 
19) Acerca do Plano Nacional de Educação art. 
6o, § 2o, as conferências nacionais de educação 
realizar-se-ão com intervalo -
____________________ entre elas, com o 
objetivo de _____________________ e subsidiar 
a elaboração do plano nacional de educação 
para o decênio subsequente. 
 
a) de até 4 (quatro) anos -  avaliar a execução 

deste PNE 
b) de no mínimo 2 (dois) anos -  organizar a 

execução deste PNE 
c) de no máximo 2 (dois) anos - administrar a 

execução deste PNE 
d) de no máximo 4 (quatro) anos - reformular a 

execução deste PNE 
e) de 2 (dois)  anos - organizar e avaliar a 

execução deste PNE 
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20) Acerca dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, Orientação Sexual, é correto afirmar, 
exceto:  
 
a) O trabalho de Orientação Sexual na escola, não 

substitui nem concorre com a função da família, 
mas antes a complementa.  

b) O trabalho de Orientação Sexual na escola é 
entendido como problematizar, levantar 
questionamentos e ampliar o leque de 
conhecimentos e de opções para que o aluno 
escolha seu próprio caminho. 

c) A escola deve evitar discutir os diferentes tabus, 
preconceitos, crenças e atitudes existentes na 
sociedade.  

d) Propõe-se que a Orientação Sexual oferecida 
pela escola aborde as repercussões de todas as 
mensagens transmitidas pela mídia, pela família 
e pela sociedade, com as crianças e os jovens. 

e) A escola, ao propiciar informações atualizadas 
do ponto de vista científico e explicitar os 
diversos valores associados à sexualidade e aos 
comportamentos sexuais existentes na 
sociedade, possibilita ao aluno desenvolver 
atitudes coerentes com os valores que ele 
próprio elegeu como seus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


