MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE -SC
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2018

CARGO: PROF. DE ENSINO FUNDAMENTAL
CANDIDATO (A): ____________________________________________________
FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão,
nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 30 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do processo seletivo.
11. A duração da prova será de Duas Horas.

...........................................................................................................................................................................
Anote aqui suas respostas.
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01. Sobre o Novo Acordo Ortográfico,
podemos afirmar:
( ) O alfabeto passou a ter 26 letras.
( ) Não existe mais acento diferencial nas
palavras homógrafas.
( ) Paroxítonas com os ditongos abertos ói e éi
perderam o acento.
( ) A palavra “semiaberto” perdeu o hífen.
Qual opção preenche corretamente as lacunas:
a) V V V V
b) F F F F
c) V F F V
d) F V F V
02. Analise morfologicamente:
Na frase: “O menino lia o livro concentrado na
biblioteca.”
( ) O vocábulo “menino” é substantivo masculino.
( ) O vocábulo “lia” é verbo no pretérito imperfeito
do indicativo.
( ) O vocábulo “concentrado” é adjetivo na palavra
biblioteca.
( ) O vocábulo “na” é a preposição EM + A
Qual opção preenche corretamente as lacunas:
a) V V V V
b) F F F F
c) V F F V
d) V V F V
03. A figura semântica existente na frase
abaixo é:
“Tinhas a alma de sonhos povoada.” (Olavo
Bilac)
a) Comparação
b) Metáfora
c) Catacrese
d) Sinestesia
04. Para pontuar corretamente o diálogo
abaixo deveremos usar sequencialmente:
- Você vai estudar
- Sim vou estudar
- Depois você vai sair
- Não vou ficar em casa
a) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final –
ponto de interrogação – vírgula – ponto final.

b) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final –
ponto de interrogação – ponto final – ponto final.
c) Ponto final – vírgula – ponto final – ponto de
interrogação – vírgula – ponto final.
d) Ponto de interrogação – vírgula – ponto final –
ponto final – vírgula – ponto final.
05.
Antônio tem um total de 700 laranjas.
Distribuiu para seus vizinhos 2% destas
laranjas, que corresponde a:
a) 11 laranjas
b) 12 laranjas
c) 13 laranjas
d) 14 laranjas
06. Pedro tem uma poupança de R$ 7.000,00 e
economiza R$ 1.187,50, por mês, para
conseguir comprar o carro de seus sonhos.
Considerando que o carro que Pedro deseja
comprar custa R$ 45.000,00. Em quantos
meses Pedro reunirá o montante necessário
para efetuar a compra?
a) 32 meses
b) 35 meses
c) 30 meses
d) 36 meses
07. A condição de existência de um triângulo
diz que o maior lado de um triângulo está
compreendido entre a soma e a diferença dos
dois menores. Caso isto não aconteça, não é
possível formar um triângulo e teremos uma
linha poligonal aberta. Com base nisso, sendo
as medidas de lados 𝒂 = 𝟏𝟎 cm, 𝒃 = 𝟒 cm e 𝒄 =
𝟐 cm, assinale a alternativa correta:
a) Não é possível formar um triângulo com os
lados dados. É como se faltasse ainda
“completar” um segmento para terminar a
construção da figura.
b) É possível formar um triângulo com os
lados dados, pois todos os segmentos de
retas se encontraram e formaram a figura.
c) É possível formar um triângulo com os
lados dados e sua área é igual a 15 cm².
d) Não é possível formar um triângulo com os
lados dados. O mesmo ocorre quando os
lados são 𝑎 = 3 cm, 𝑏 = 4 cm e 𝑐 = 5 cm.
08. Carlos comprou uma peça para seu carro e
pagou R$ 2.540,00. Recebeu um desconto de
R$ 1.143,00. Podemos afirmar que o desconto
foi de:
a)
b)
c)
d)

38%
40%
43%
45%

09. IDMS (Índice de Desenvolvimento Municipal
Sustentável),é uma ferramenta para a aplicação
do conceito de desenvolvimento municipal
sustentável construído a partir de uma série de
indicadores considerados fundamentais para
diagnosticar o grau de desenvolvimento de um
território.
De acordo com o que está publicado no site
oficial do Município de Novo Horizonte
podemos afirmar que o índice geral do
município é de:
a)
b)
c)
d)

0,458
0,581
0,658
0,759

10. A atividade econômica, predominante no
Oeste de Santa Catarina é:
a)
b)
c)
d)

Têxtil;
Eletro Metal-Mecânico;
Agroindustrial;
Tecnológico

11.
Considerando
as
possibilidades
encontradas
dentro
do
planejamento
participativo, é importante considerar:
I- Tal planejamento possibilita com que
todos que queriam tomar parte do planejamento
possam
se
sentir
responsáveis
pelo
desenvolvimento dos processos educativos;
II- Há a possibilidade do acumulo de
funções e do desgaste por parte das equipes
educacionais e seus gestores quanto aos
problemas propiciados quanto a abertura
excessiva para os espaços de discussão de
conflitos;
III- Aqueles que fazem parte do
planejamento precisam ter em mente que sua
participação, para ser efetiva, assim como os
objetivos por ela propostos, ampliam a
consciência das necessidades reais da escola;
IV- O planejamento participativo não
corresponde a uma estruturação anárquica, sendo
então necessário detalhamento dos participantes,
sua quantidade, o perfil dos mesmos, além de
propor planos, atas e controles avaliativos da
qualidade das reuniões.
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)

I e III estão corretas.
I e IV estão corretas.
II e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.

12. O Conselho Escolar é mais bem descrito
pela alternativa:
a) O Conselho cuida dos fatores objetivos,
principalmente, as questões financeiras,
materiais e técnicas, sendo deliberado ao
conselho pedagógico o resto das decisões.
b) É o órgão máximo no interior de uma
escola, servindo para as tomadas de
decisões mais importantes.
c) Fazem parte do Conselho os professores,
gestores,
pedagogos,
diretores
e
coordenadores de ensino.
d) As questões analisadas pelo Conselho são
deliberativas e objetivas, pensando nas
normas internas e nos resultados finais
somente.
13. Das tendências progressistas, quais delas
está de acordo com que fica definido pela
pedagogia desenvolvida por Paulo Freire:
a)
b)
c)
d)

Crítico-social.
Libertária.
Libertadora.
Histórico-crítica.

14. O Planejamento Escola deve dar conta e
abarcar diversas possibilidades dentro do
ensino, entre elas, assinale a que não está de
acordo com tais necessidades:
a) Domínio do conteúdo e sua relação com o
cotidiano do aluno.
b) Valorizar os aspectos socioculturais e
individuais dos alunos.
c) Relacionar corretamente os valores da
educação escolar e projeto políticopedagógico.
d) Controlar o conhecimento ensinado e
adquirido por meio da equipe gestora.
15. Anísio Teixeira foi o grande pioneiro da
Escola Nova no Brasil, um dos primeiros
métodos pedagógicos utilizados e que
colocava a criança no centro das questões
pedagógicas. Tal tendência também leva o
nome de:
a)
b)
c)
d)

Tecnicista.
Renovada Progressista.
Liberal.
Renovadora não-diretiva.

16. Para compreender o desenvolvimento da
qualidade do ensino devemos ter em mente
que a formação continuada é:
a) Uma obrigação e dever individual dos
professores,
sendo,
os
mesmos,

responsáveis por tais investimentos em
suas carreiras.
b) Algo necessário de ser estabelecido tanto
nas políticas públicas, quanto como meios
privados para a manutenção da qualidade
do ensino.
c) Uma política pública menosprezada e
ineficiente, já que haveriam tantos outros
objetivos primários frente a esse processo.
d) Exclusivamente uma ferramenta de
atualização
e
capacitação
dos
profissionais já há muitas décadas no
ensino público.
17. Acerca da interdisciplinaridade, leia e
assinale corretamente:
a) As abordagens interdisciplinares tiveram
inicio na década de 1970, inclusive ao
serem colocadas nas pautas legislativas.
b) Ela se preocupa em abarcar os diversos
conteúdos em várias frentes e objetivos
diversos, possibilitando a pluralidade de
ideias e objetivos.
c) Sua funcionalidade pode e deve ser
aplicada no máximo de disciplinas
possíveis, como modo de ampliar as
discussões e a pluralidade de ideias.
d) A interdisciplinaridade vai de encontro à
noções globalizantes, mas respeita os
limites naturais existentes em certas
disciplinas.
18. O desafio da educação inclusiva,
principalmente em ambientes de ensino
regulares, é devido a diversos fatores, exceto:
a) A dificuldade na criação de metodologias e
procedimentos
eficientes,
além
de
instrumentos e linguagem para tornar
acessível o ensino inclusivo.
b) Aos fatores como o preparo e a instrução
aos professores voltados ao atendimento
especializado, já que os mesmos precisam
ter
uma
formação
específica
especializada.
c) Nem sempre as instituições de ensino
contam com equipamentos, equipe e
outros tipos de recursos voltados para um
atendimento especializado.
d) Os alunos com necessidades especiais
possuem dificuldades das mais diversas e
específicas, desde aqueles com altíssimos
níveis de capacidade, bem como alunos
com deficiências e transtornos globais.
19. Considere os campos conceituais de
Metodologia de Ensino, Método de Ensino e
Técnica de Ensino e leia:

I- Técnica desenvolve-se, principalmente,
no campo teórico, já que não existe enquanto
parte de um conjunto prático não refletido;
II- A metodologia descreve o processo da
pesquisa, descrição, conceituação e justificação
dos melhores modos e práticas em determinada
área, assim, abarca tanto os métodos quanto as
técnicas em sua composição;
III- O método está relacionado as
possibilidades e por onde o ensino poderá ser
conduzido de modo mais eficiente e chegar assim
ao seu objetivo;
IV- Aos preocupados com as técnicas de
ensino não é necessário o conhecimento
metodológico e rigoroso das possibilidades do
ensino.
Assinale corretamente:
a)
b)
c)
d)

I e III estão corretas.
II e IV estão corretas.
I, II e III estão corretas.
II e III estão corretas.

20. Acerca da didática é correto afirmar que:
a) Esse campo de estudo é determinado pela
produção e modos de transmissão de
conhecimentos e conteúdos curriculares
através de métodos e técnicas específicas.
b) A didática não pode servir como um
instrumento qualificador no trabalho de um
docente, já que considerá-lo com falta ou
excesso da mesma possibilita sua
exclusão no campo profissional.
c) A didática segue pela história servindo de
uma definição purista quanto a qualidade
do professor enquanto transmissor de
conhecimento e de conteúdos específicos
de forma eficiente.
d) Fazendo analogias, a didática tem tanto de
arte quanto de ciência, já que demanda do
professor criatividade em lidar com as
situações específicas, assim como saber
utilizar e ter conhecimentos teóricos sobre
teorias da aprendizagem.

