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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guaraciaba -SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR II N1 – GEOGRAFIA” 

 

 

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:  

 

 

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. Os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais, documentos que compõem a grade curricular de 

uma instituição educativa, têm como objetivo servirem como ponto e partida para o trabalho 

docente, norteando as atividades realizadas em sala de aula. De acordo com esses documentos, uma 

aula não deve ser uma mera atividade de transmissão de conhecimento, mas um espaço capaz de 

propiciar uma aprendizagem em sentido amplo – não limitada a assimilação correta de conteúdos 

programáticos. Sobre os PCNs é incorreto afirmar que: 

A) Reflete sobre a prática docente e impõem diretrizes e parâmetros que devem ser obedecidos 

a fim de garantir um melhor processo de aprendizagem. 

B) Cabe a escola, ao refletir sobre esse material, construir uma proposta pedagógica adequada à 

realidade de sua comunidade. 

C) Os Projetos Políticos Pedagógicos devem ser elaborados tendo em vista os PCNs, mas a 

instituição escolar possui autonomia para elaborar o seu PPP. 

D) Os PCNs privilegiam momentos de reflexão sobre a prática docente e, nesse sentido, servem 

antes para promover um debate no interior da instituição escolar do que necessariamente 

impor regras para a mesma. 

 

02. O pleno conhecimento de um determinado conteúdo por parte de um professor é algo 

fundamental, pois só assim ele poderá se organizar a fim de selecionar o que convém ou não a ser 

ensinado. Um bom domínio de conteúdo abrange os conceitos, os temas e o conhecimento das 

estruturas da matéria. Um professor deve saber justificar a importância de um tema, relacioná-lo em 

contextos internos e externos à área específica. A partir dessa reflexão, pode-se dizer em relação ao 

conhecimento docente que: 

A) Os conteúdos são saberes que provém unicamente da prática docente, o conhecimento 

perpetuado em sala de aula é o único válido. 

B) Por tratar-se de um saber complexo, um professor não deve ser apenas alguém que retém 

informações, mas também alguém que reflete sobre aquilo que aprendeu e os modos como é 

possível transmitir esse conhecimento. 

C) O conhecimento adquirido por um professor durante os seus anos de formação é algo 

fundamental em seu ofício, as reflexões sobre a disciplina ministrada têm pouca serventia. 

D) Um professor deve adquirir conhecimento continuamente, de maneira que possa se tornar 

apto a passar todo o seu saber em sala de aula. 

 

03. O papel da teoria na prática docente é alvo de inúmeros debates. Para alguns, a teoria é algo que 

permite a um educador avaliar a sua prática, por fornecer grades de leitura do mundo; para outros, 
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em contrapartida, a teoria pouco ajuda no campo prático, uma vez que é uma construção sempre 

provisória diante da realidade. O conhecimento teórico, tanto para os aliados quanto para os seus 

inimigos, deve sempre vir acompanhado de uma reflexão partilhada, levando em consideração 

rotinas de trabalho, a instituição na qual o docente está inserido e assim por diante. Seria, portanto, 

correto afirmar que: 

A) A teoria deve sempre servir como parâmetro para a prática, para todos os envolvidos no 

debate. 

B) A prática docente deve ser considerada independentemente da teoria. 

C) Deve-se sempre privilegiar uma reflexão partilhada, na qual a teoria deve prevalecer sobre 

rotinas de trabalho e outros saberes. 

D) Para aqueles inseridos no debate sobre o papel da teoria na prática docente, independente do 

que defendem, só a teoria ou só a prática de nada servem, sendo necessário sempre uma 

reflexão partilhada. 

 

04. O Brasil, ao longo de sua história, contou com duas LDB’s – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

brasileira. A primeira, de 1961 – que sofreu acréscimos e modificações em 1971 –, e a segunda, de 

1996. Sobre ambas as LDBs é correto afirmar que: 

A) Não apresentaram nenhuma modificação em seu texto. 

B) Apresentaram modificações, sendo a principal aquela que diz respeito a educação básica tem 

por finalidade desenvolver o educando. 

C) Apresentam modificações, como aquela na nova LDB que prega que a educação é dever da 

família e do Estado, e seu objetivo é o preparo do educando para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

D) Apresentaram modificações, como que argumenta que a educação rural deve atender as 

necessidades dos estudantes. 

 

05. Por muitos anos considerou-se como inegável a importância, por parte do professor 

alfabetizador, de uma metodologia para que a criança compreenda o funcionamento do código 

linguístico. Para muitos, o processo de alfabetização é, para a criança, extremamente complexo e 

abstrato e a adoção de um método para facilitar a compreensão é algo fundamental. Uma linha teórica 

muito popular na década de 1990, contudo, problematizou a importância concedida ao método no 

processo de alfabetização, argumentando que é necessário atentar para a diversidade de tempos 

individuais presentes numa sala de aula e, portanto, a cada tempo ensinar precisa ser algo diferente. 

Para essa outra corrente, a alfabetização não deve se limitar ao método cristalizado das cartilhas e 

outros manuais, mas deve ser ressignificado pelo professor, cujo trabalho deverá tomar o aluno como 
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sujeito de seu tempo. A língua, então, passa a ser tratada como objeto de reflexão cultural. Essa 

corrente teórica ficou popularmente conhecida como: 

A) Behaviorismo. 

B) Construtivismo. 

C) Pós-Estruturalista. 

D) Culturalismo. 

 

06. Durante o regime militar, por meio da lei 5.692, surgiu uma série de acréscimos e modificações à 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira surgida em 1961. Pode-se dizer que a principal delas 

disse respeito à: 

A) Uma preocupação em afirmar e fortalecer o dito ensino profissionalizante. 

B) A reformulação do ensino moral e cívico, garantido pela LDB de 1961. 

C) Gasto de 20% do orçamento da União destinado ao ensino. 

D) Tornava o ensino religioso facultativo pela primeira vez. 

 

07. As primeiras cartilhas de alfabetização que circularam no Brasil, baseavam-se em um método 

intitulado Sintético. Esse método, com o passar dos anos, sofreu duras críticas e concedeu lugar aos 

métodos ditos analíticos. Sobre o método sintético é correto afirmar que: 

A) O dito método sintético procuraria focar-se no todo da língua, seus adeptos acreditam que a 

língua só é possível de ser aprendida a partir da compreensão de seu funcionamento global. 

B) O método sintético procuraria partir de unidades linguísticas maiores para chegar nas 

menores. 

C) O método sintético não considera elementos fônicos. 

D) No método sintético o aluno deve iniciar o seu aprendizado combinando os elementos 

isolados da língua – sons, letras e sílabas – ou as unidades linguísticas menores.  

 

08. O ensino de Geografia é apontado por muitos autores como algo fundamental, pois é por meio 

dela que as novas gerações podem acompanhar e compreender as transformações do mundo. A 

Geografia, portanto, deve proporcionar aos alunos a possibilidade de construir conceitos que o 

possibilitem apreender o presente e pensar em seu futuro com responsabilidade. Não obstante essa 

visão ampla, a Geografia ainda é considerada por muitos como uma disciplina cujo principal objeto é 

a terra e suas representações cartográficas. O intuito de muitos autores, ao defenderem uma 

renovação de seu ensino, é demonstrar o quanto a Geografia não pode ser considerada uma disciplina 

apartada da realidade humana, da história e suas evoluções. A Geografia, pois, não pode ser apenas 

uma disciplina informativa, deve também ser uma disciplina formativa. Um professor que deseje 

contemplar essa visão ampla da geografia deverá, em sua aula, trabalhar com: 
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A) Os aspectos naturais e humanos do espaço geográfico de maneira abstrata, trabalhando por 

conceitos em cima de representações cartográficas. 

B) Os aspectos naturais do espaço geográfico apenas, ampliando a compreensão dos alunos para 

a neutralidade da ação humana nesse cenário. 

C) Os aspectos naturais e humanos do espaço geográfico, utilizando conceitos e conectando-os 

com a realidade concreta de seus alunos. 

D) Os aspectos humanos do espaço geográfico, deixando de lado o aspecto natural por conta de 

sua completa autonomia em relação ao homem. 

 

09. Divergindo de certa visão tradicional sobre currículo, Paulo Freire defendeu em suas obras que a 

própria experiência dos educandos deve ser a fonte primária de busca dos temas significativos ou 

geradores que irão constituir o conteúdo programático do currículo dos programas de educação de 

adultos. O conteúdo a ser ensinado, portanto, deve sempre ser resultado de uma pesquisa no 

universo experiencial dos próprios educandos, que também se veem envolvidos nessa pesquisa. 

Antes, nas visões ditas tradicionais, o conteúdo programático era imposto aos alunos e, geralmente, 

traziam em seu cerne elementos da ideologia da classe dominante. Em sua crítica a essa antiga visão, 

Freire denominou-a de: 

A) Educação ideológica. 

B) Educação bancária. 

C) Educação silenciosa. 

D) Educação oculta. 

 

10. As ditas Regiões Temperadas caracterizam-se pelo domínio do clima temperado, que se subdivide 

em temperado continental, oceânico e subtropical ou mediterrâneo. No geral, apresentam as quatro 

estações do ano bem definidas, cima mesotérmico (temperaturas que variam em média de -4ºC, no 

inverno, a 20ºC, no verão) e elevada amplitude térmica. Quanto à paisagem, esta é dominantemente 

marcada pela floresta temperada decídua e perene, além de vegetações rasteiras e mediterrâneas. 

De possa dessas informações e de seus conhecimentos, seria correto afirmar que: 

A) As Regiões Temperadas localizam-se entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio e os círculos 

polares Árticos e Antártico. 

B) As Regiões Temperadas abrangem apenas os países do continente Europeu. 

C) As Regiões Temperadas envolvem uma parcela considerável de países ao redor do globo, 

sobretudo aqueles localizados no sul e sudeste asiático. 

D) As Regiões Temperadas, em sua maioria, não apresentam uma boa rede hidrográfica, sendo 

regiões de escassez hídrica. 
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11. Observe a imagem a seguir: 

 

No mapa acima, as regiões destacadas representam: 

A) Áreas de conflito étnico. 

B) Regiões de Clima Desértico. 

C) Regiões de Mineração. 

D) Regiões pacificadas por tropas internacionais. 

 

12. O Brasil assistiu a um rápido aumento de sua população urbana, seguido de uma diminuição 

considerável de sua população rural. Acerca desse movimento, conhecido com êxodo rural, é 

incorreto afirmar que: 

A) A urbanização, que contribuiu com o processo de deslocamento da população do campo para 

as cidades, teve considerável influência da industrialização. 

B) Os desequilíbrios setoriais de crescimento – cidade crescendo mais do que o campo, por 

exemplo – contribuíram, no conjunto da economia, para o êxodo rural. 

C) Muitos trabalhadores rurais foram em direção às cidades por conta dos problemas 

socioeconômicos do setor primário, sobretudo da agropecuária. 

D) O êxodo rural como o conhecemos é meramente resultante da queda da taxa de natalidade no 

campo, impactando o crescimento natural dessa população quando em comparação com a 

urbana. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto para responder as questões de 13 a 15. 
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O Romualdo, marido de D. Eufêmia, era um rapaz 
sério, lá isso era, e  tão incapaz de cometer a mais 
leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de 
São Francisco de Paula; mas – vejam como o diabo 
as arma! Um dia D. Eufêmia foi chamada, a toda a 
pressa, a Juiz de Fora, para ver o pai que estava 
gravemente enfermo, e como o Romualdo não podia 
naquela ocasião deixar a casa comercial de que era 
guarda-livros (estavam a dar balanço), resignou-se a 
ver partir a senhora acompanhada pelos três 
meninos, o Zeca, o Cazuza, o Bibi, e a ama-seca 
deste último, que era ainda de colo. 
Foi a primeira vez que o Romualdo se separou da 
família. Custou-lhe muito, coitado, e mais lhe custou 
quando, ao cabo de uma semana, D. Eufêmia lhe 
escreveu, dizendo que o velho estava livre de perigo, 
mas a convalescença seria longa, e o seu dever de 
filha era ficar junto dele um mês pelo menos.  
O Romualdo resignou-se. Que remédio!...  
Durante os primeiros tempos saía do escritório e 
metia-se em casa, mas no fim de alguns dias 
entendeu que devia dar alguns passeios pelos 
arrabaldes, hoje este, amanhã aquele. Era um meio, 
como outro qualquer, de iludir a saudade. [...] 
Nessa noite fatal a virtude do Romualdo deu em 
pantanas: tencionando ele ir até o fim da linha, como 
fazia todas as noites, apeou-se na Rua Mariz e 
Barros, ali pelas alturas da Travessa de São 
Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças 
antes. E ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela 
saltitante e esquivo, e apressou o passo para 
apanhá-la, o que conseguiu facilmente, porque, 
pelos modos, ela já contava com isso. 

(Artur Azevedo, A ama-seca. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000040.pdf> Acesso em: 

2 out. 2017) 

 

 

 

13. Indique a alternativa em que todos os vocábulos são substantivos: 

A) Infidelidade – arma – pressa – guarda-livros. 

B) Conjugal – pressa – enfermo – ama-seca. 

C) Infidelidade – pressa – guarda-livros – ama-seca.  

D) Conjugal – arma – guarda-livros – ama-seca. 

 

14. Na linha 4, quando o autor fala “mas – vejam como o diabo as arma!”, o primeiro sinal gráfico 

refere-se: 

A) A um travessão para pontuar a ideia de fala. 

B) Hífen, que está colocado no lugar da vírgula. 
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C) Traço, para indicar uma pausa maior que a vírgula. 

D) Traço, indicando omissão de texto. 

 

15. Os significados de “arrabaldes”, “dar em pantanas” e “apear-se” são, respectivamente: 

A) circo – acabou em pântanos – pentear-se. 

B) subúrbio – fracassar – desceu. 

C) favelas – perdeu – avolumou-se. 

D) zonas rurais – atascadeiro – empoderar-se. 

 

16. Complete a frase a seguir de acordo com as regras de regência verbal: 

“Cheguei _______________________ cidade no sábado. Estava muito cansado para ir _________________________ 

um restaurante. Pedi um lanche e deitei para assistir _________________________ futebol. Acordei na manhã 

seguinte com o pescoço duro e a televisão ligada.” 

A) à – a – ao 

B) na – à – o 

C) à – à – o 

D) na – a – ao  

 

17. Assinale a alternativa que contém uma oração coordenativa conclusiva: 

A) Caroline digita rapidamente, contudo sua produção é baixa. 

B) Jefferson saiu-se bem no concurso; logo, será um dos melhores colocados. 

C) Os camaleões mudam de cor, não só diante de predadores, mas também para conseguir 

alimentos. 

D) As crianças no berçário ora mamavam ora choravam. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS  

 

18. O filósofo viveu em Atenas, Grécia, entre 427 aC e 347 aC. Foi o fundador da “Academia”, a 

primeira instituição de ensino superior ocidental e criou o “mito da caverna”, segundo o qual a 

humanidade vivia presa em um mundo de sombras sem enxergar a realidade. Trata-se de: 

A) Aristóteles.  

B) René Descartes.  

C) Platão.  

D) Charles Darwin.  

 



 

9 

19. “Santa Catarina quer importar milho do Paraguai para reduzir custos de transporte. Estado 

brasileiro só produz metade do que é consumido. Restante vem do Mato Grosso, a 1,1 mil quilômetros 

de distância.” 

O Brasil e o Paraguai são uns dos membros efetivos do Mercosul, assim como: 

A) França e Espanha.  

B) Argentina e Uruguai.  

C) Uruguai e Estados Unidos.  

D) Argentina e Canadá.   

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guaraciaba - Santa Catarina, analise o trecho e assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna:  

Caberá ao __________________________ assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa 

popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 

A) Vice-Prefeito. 

B) Regimento Externo da Câmara.  

C) Juiz de Primeira Estancia.  

D) Regimento Interno da Câmara.   


