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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – 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:  

 

 

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 o texto da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional, “os estabelecimentos de 

ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de”:  

I – Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

II – Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

III – Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a 

escola; 

IV – Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

V – Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. 

Assinale a alternativa correta: 

A) II, III e V estão corretas. 

B) I, II e IV estão corretas. 

C) I, II e III estão corretas. 

D) I, IV e V estão corretas. 

 

02. “Os campos do conhecimento científico — Astronomia, Biologia, Física, Geociências e Química — 

têm por referência as teorias vigentes, que se apresentam como conjuntos de proposições e 

metodologias altamente estruturados e formalizados, muito distantes, portanto, do aluno em formação. 

Não se pode pretender que a estrutura das teorias científicas, em sua complexidade, seja a mesma que 

organiza o ensino e a aprendizagem de Ciências Naturais no ensino fundamental.” (Brasil. Secretaria 

de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: ciências naturais / Secretaria de 

Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1997.) 

Lido esse trecho é correto concluir que poderá ser suposta uma diferenciação quanto ao método 

científico e a metodologia do ensino de Ciências, pois: 

A) O método científico por si só não poderá ser suficiente para que os alunos consigam assimilar 

as teorias científicas, sendo necessária uma metodologia de ensino que consiga transmitir 

todo o grau de complexidade e estruturação dos métodos científicos.  

B) Os conteúdos apresentados no método científico poderão apresentar um grau de 

complexidade maior do que o aluno seria capaz de compreender, enquanto a metodologia do 

ensino de Ciências deverá cuidar para que tais conteúdos científicos passem a ser acessíveis 

no horizonte do aluno.  
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C) O método científico sempre será inacessível aos alunos do ensino do fundamental e do médio 

precisando ser substituído por uma metodologia voltada à pedagogia e ao ensino básico, desse 

modo surge a metodologia de ensino de Ciências.  

D) Enquanto a metodologia científica cuida do ensino na ordem instrumental e prática, ou seja, 

através de modos empíricos e comprováveis, a metodologia de ensino de Ciências cuida de 

toda bagagem teórica necessária para a formação primária de um cientista.  

 

03. O uso instrumental de ferramentas como material dourado, fichas, moedas, palitos, instrumentos 

de medidas – seja de distância, como réguas, assim como do tempo, através de calendários – 

possibilitará um apoio no que diz respeito à aprendizagem da matemática nos primeiros anos, 

quando aplicados: 

A) Em situações-problemas, permitindo aproximar a aprendizagem de matemática como algo 

próximo e aplicável a realidade. 

B) Em situações estáticas e prontas, demonstrando a precisão probabilística que a matemática 

possui. 

C) De forma direcional e cautelosa, sempre se preocupando com os limites instrumentais 

possíveis e até onde eles comprometem no aprendizado teórico. 

D) Com o propósito de situar que nos aspectos básicos das quatro operações iniciais, a 

matemática poderá ser encontrada diretamente no mundo real.  

 

04. Acerca do ensino de língua portuguesa nos primeiros anos do ensino fundamental é correto 

afirmar que: 

A) O domínio e compreensão do estágio gramatical deverá ser o objetivo atingido nesse período 

do ensino. 

B) A alfabetização completa e plena é a principal meta que deverá estar estabelecida pelos 

docentes.  

C) O exercício de redação e análise de texto deverá ser desenvolvido tendo por bases as teorias 

gramaticais do nosso idioma desde os primeiros momentos. 

D) O que é iniciado aqui nesse primeiro momento quanto à alfabetização inicial dos alunos, 

deverá ser finalizado nos últimos anos do ensino fundamental.  

 

05. O equilíbrio entre os momentos de acomodação e assimilação, segundo a teoria de Jean Piaget, é 

entendido como a modificação de algo para as qualidades de outra coisa, ou melhor, quando a criança 

passa de um certo nível de conhecimento para outro mais complexo. Futuramente passou a receber 

o nome de equilibração, porém em sua origem levava o nome de: 

A) Açambarcamento. 
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B) Completude. 

C) Adaptação. 

D) Evolução cognitiva.  

 

06. Segundo Lev Vygotsky, a solução de problemas no aprendizado enquanto desenvolvimento 

potencial da criança deverá ser considerada como: 

A) O momento em que a criança ainda não possui o domínio, nem o estabelecimento inicial em 

construção, mas que precisa da interferência de um adulto ou de alguém mais experiente.  

B) É o limiar entre a aprendizagem em construção e o domínio pleno da solução deste problema 

de forma independente e consolidada. 

C) Situação paradoxal, pois aquilo que já é desenvolvido não pode ser considerado potência de 

aprendizagem, mas conhecimento plenamente estabelecido.  

D) Uma condição supostamente prejudicial para a aprendizagem, limitando o nível de acesso ao 

conhecimento correto e instrumental da zona de desenvolvimento proximal. 

 

07. Quando são levantadas as questões acerca dos Projetos Políticos-Pedagógicos referem-se aos 

planos e metas que uma escola traçará enquanto objetivo. Nesse contexto, a palavra “político” quer 

dizer que: 

A) O projeto tratará das ideologias políticas que serão trabalhadas ao longo de todas as 

disciplinas escolares adotadas.  

B) A estruturação global e coletiva que o aluno passará a ter como forma de atuar efetivamente 

na sociedade. 

C) A escola deverá cumprir o papel de formar cidadãos conscientes e responsáveis, com uma 

postura atuante e crítica. 

D) Está relacionada ao contexto atual da sociedade que busca como forma de atuação política a 

problematização constante da realidade circundante.  

 

08. Leia as afirmações acerta do texto do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

I - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo; 

II - É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais; 

III - É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a seis anos de idade; 

IV - Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 

de maus-tratos envolvendo seus alunos. 

Assinale corretamente: 
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A) I e II estão incorretas. 

B) Somente III está incorreta. 

C) Somente IV está incorreta. 

D) II e IV está incorreta. 

 

09. Segundo o texto da Constituição Federal Brasileira, no artigo 206, o ensino será ministrado com 

base nos princípios de uma gestão _______________________________ do ensino público, na forma de lei. 

Complete corretamente a lacuna: 

A) Democrática. 

B) Autocrática. 

C) Liberal. 

D) Humanitária.  

 

10. “O professor, por deter o conhecimento do conteúdo que irá ensinar, por superestimar a capacidade 

de abstração dos alunos ou por considerar trabalhosa a administração de uma atividade com recursos 

diferentes do livro e do quadro de giz, dentre outros motivos, dispensa o uso de materiais que poderiam 

enriquecer e mediar a construção do saber, optando por aulas apenas expositivas ou com poucos 

recursos.” 

A afirmação acima poderá servir como forma de defesa no uso de: 

A) Materiais didáticos diversos, desde que os mesmos contribuam no ensino e na qualidade da 

transmissão das informações do professor.  

B) Ferramentas pedagógicas de uso individual que contribuam para a evolução e a adequação do 

aluno aos conteúdos gerais apresentados em aula. 

C) Instrumentos pedagógicos de uso exclusivo do professor, pois somente assim haverá controle 

necessário na transmissão do conhecimento sem que os alunos se distraiam.  

D) Dos materiais didáticos e pedagógicos tradicionais, mas que ainda hoje são subestimados por 

conta do despreparo e desconhecimento destes instrumentos, onde ainda não há formação 

curricular correta que os englobe nas técnicas de ensino. 

 

11. Uma tendência pedagógica progressista é assim considerada quando sua conceituação teórica 

compreenda, de modo geral, e incluir as especificidades encontradas em seus ramos posteriores: 

A) Formas de ensino que analisem criticamente as realidades sociais, assim como o papel do 

aluno enquanto indivíduo inserido nelas e cidadão participante.  

B) Instituições de ensino que busquem se apropriar do conhecimento cientifico e humano, 

servindo dessa maneira como ferramenta na luta de classes e como meio de eliminação das 

disparidades sociais.  
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C) Práticas democráticas e descentralizadoras, tirando o poder de decisão das mãos dos 

docentes e criando métodos de ensino ambivalentes, onde um educando participa ativamente 

da construção do conhecimento. 

D) A postura constante problematizadora e reflexiva, que trata todas as experiências sociais 

como material pedagógico importante e suficiente na compreensão da estrutura social, 

cultural e política.  

 

12. A lei nº 13.478 de 30 de agosto de 2017 estabelece alterações quanto a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (nº 9.394/1996). As alterações previstas na atual lei correspondem principalmente aos 

fatores relacionados a: 

A) O direito de acesso aos profissionais do magistério a cursos de formação de professores, por 

meio de processo seletivo diferenciado. 

B) Base Comum Curricular, onde é estabelecido novos parâmetros de ensino, avaliação e 

estrutura curricular vigente.  

C) O papel das instituições de ensino enquanto locais de práticas democráticas, cidadãs e 

político-pedagógicas.  

D) Instrumentalização do ensino técnico e profissionalizante, principalmente voltado aos alunos 

de ensino noturno. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o a letra da canção “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga e José Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 
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D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 

 

14. O termo “fulora” é o mesmo que: 

A) Florear. 

B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 

 

16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 

A) Composto de – Relativo a. 

B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 

 

17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada por rejeitar os “excessos 

do modernismo” para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se do: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  
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C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 

 

19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, era tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

 

20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 

I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


