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Município de Belmonte 

Estado de Santa Catarina 

Processo Seletivo Público nº 001/2018 

 

TIPO DE PROVA: 01  

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Educação Especial – 2º Professor 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

✓ Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

✓ Conferir no seu cartão resposta se o tipo de 

prova destacado, correspondente ao mesmo 

tipo de prova constante no caderno de prova 

que lhe foi entregue.  

✓ As provas de cada cargo serão identificadas 

pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade 

do candidato a conferencia do tipo de prova 

constante no cartão resposta e no caderno de 

prova.  

✓ Segue demonstrado a forma correta de 

preencher o Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a 

anulação de questões.  

✓ É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

✓ A prova terá duração de 02horas30min, 

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.

__________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

01. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, a educação escolar compõe-se de:  

I- Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; 

II- Educação superior; 

III- Educação Profissionalizante e Extracurricular. 

Com base nos itens apresentados acima, podemos concluir que: 

A) Apernas a afirmação I está correta. 

B) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

C) Apenas a afirmação III está correta. 

D) Todas as afirmações estão corretas. 

 

02. A psicologia da educação tem um papel respeitável no que se trata de aprimoramento de professores 

e profissionais da educação. Além disso, auxilia na busca de: 

A) Solução de problemas que envolvam o aprendiz, devendo descobrir o que ocasiona a dificuldade 

de aprendizado para que se possa evitá-lo e resolver o problema. 

B) Situações de problemas que envolvam o docente, devendo encobrir o que ocasiona a dificuldade 

de aprendizado para que se possa evitá-lo e sem resolver o problema. 

C) Situações de problemas que não envolvam o aprendiz, devendo encobrir o que ocasiona a 

dificuldade de aprendizado para que se possa evitá-lo. 

D) Ocasiões de problemas que envolvam o docente, devendo encobrir o que ocasiona a dificuldade 

de aprendizado para que se possa evitá-lo e resolver a questão. 

 

03. A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva tem como objetivo o 

acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com: 

A) Transtornos Globais do Desenvolvimento e Dificuldades de Aprendizagem, desde que sejam 

assistidos por todos os profissionais necessários para a sua evolução. 

B) Deficiências físicas e múltiplas comprovadas por atestado médico, nas escolas particulares em 

todo território nacional. 

C) Deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

escolas regulares. 

D) Altas habilidades / superdotação desde que avaliados psicologicamente e assistidos por uma 

equipe específica de atendimento. 
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04. Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 

do Magistério serão aplicados diretamente ao ensino fundamental público, bem como na valorização de 

seu corpo docente. Sua distribuição dar-se-á, entre o Governo Estadual e os Governos Municipais, na 

proporção do número de alunos matriculados anualmente nas escolas cadastradas das respectivas 

redes de ensino, considerando-se para esse fim: 

A) A evasão escolar menor que 10% do valor total de matriculados. 

B) As matrículas da 1ª a 8ª séries do ensino fundamental. 

C) As matrículas da 1º a 3º séries do ensino médio. 

D) A evasão escolar maior que 10% do valor total de matriculados. 

 

05. Para o conhecimento, não basta o contato com a informação. É preciso que ela seja organizada, 

contextualizada, criticada em suma, relacionada para que haja sentido. Neste processo, ao sujeito que 

quer aprender, se faz necessário dentre outros aspectos, aqueles apresentados a seguir, com exceção 

somente de: 

A) Que pode ensinar em qualquer nível escolar (tem capacidade de ajudar o outro a aprender). 

B) A consciência da falta do conhecimento (interesse). 

C) A autoridade do outro (professor, portador de um conhecimento, que já fez o caminho). 

D) A sua capacidade de aprender (reconhecimento, através de avaliações). 

 

06. O objetivo da avaliação dialógica é: 

A) Identificar as competências do aluno e adequá-lo num grupo ou nível de aprendizagem. 

B) Utilizar-se do senso de autocrítica e autodesenvolvimento do aluno, através de instrumentos 

como a auto avaliação e a co-avaliação. 

C) Prestar muita atenção nas crianças e nos jovens, insistindo em conhecê-los melhor, em entender 

suas falas, seus argumentos, ouvindo suas perguntas, fazendo-lhes novas e desafiadoras 

questões no intuito de buscar alternativas para uma ação educativa voltada para a autonomia 

moral e intelectual. 

D) Manter um diálogo entre o educador e o educando, visando promover o desenvolvimento do 

estudante e incentivá-lo a avançar e procurar formas de transformar o meio em que vive. O 

educador age como o mediador, incentivando a integração e a participação, em favor da 

aprendizagem escolar. 

 

07. De acordo com a Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ato de deixar o médico, 

professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola 
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ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 

suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente constitui um(a): 

A) Recurso Público. 

B) Infração Administrativa. 

C) Ato contra a Ordem. 

D) Infração Criminal. 

 

08. A metodologia sugerida em uma tendência liberal tradicional é: 

A) Aprender experimentando, aprender a aprender sempre sozinho. 

B) O excessivo uso da técnica para atingir objetivos instrucionais, aprender-fazendo, cópia, 

repetição, treino. 

C) Aulas expositivas, comparações, exercícios, lições/ deveres de casa; Conteúdos: passados como 

verdades absolutas - separadas das experiências; Avaliação: centrada no produto do trabalho. 

D) Aulas participativas, buscando a construção do conhecimento individualmente. 

 

09.  A lei nº 10.436/02 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras em seu artigo 1º afirma 

que: 

A) Deve ser opcional, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços 

públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua Brasileira de Sinais 

como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. 

B) A Língua Brasileira de Sinais - Libras poderá substituir a modalidade escrita da língua 

portuguesa. 

C) As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde 

devem garantir atendimento e tratamento parcial aos portadores de deficiência auditiva. 

D) É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais - Libras 

e outros recursos de expressão a ela associados. 

 

10. A Teoria Cognitiva de Aprendizagem afirma que: 

A) A abordagem enfatiza a importância de uma organização ou estruturação na busca de alcançar 

o comportamento ideal do aluno e a aprendizagem. 

B) O desenvolvimento cognitivo é uma instrumentalização regressiva, propondo ainda, realizar a 

aprendizagem por tentativa e erro, apenas em disciplinas teóricas. 

C) O indivíduo atribui significados a partir de sua realidade, ou seja, a partir do mundo que o 

envolve dando continuidade para o surgimento de outros significados.  
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D) A importância da modelagem dos comportamentos no decorrer do processo ensino-

aprendizagem e da disposição de um repertório de condutas dispersivas e invasivas. 

 

11. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente artigo 136°, são atribuições do Conselho 

Tutelar, entre outros itens, os apresentados a seguir com exceção apenas de: 

A) Encaminhar a família ao programa oficial ou comunitário de promoção à menores infratores. 

B) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal 

contra os direitos da criança ou adolescente. 

C) Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 

D) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário.   

  

12. “Vygotsky tem como um de seus pressupostos básicos a ideia de que o ser humano se constitui enquanto 

tal na sua relação com o outro ______________________. A cultura torna-se parte da natureza 

________________________ num processo histórico que, ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, 

molda o ____________________ psicológico do homem.” 

Analisando a linha principal de Vygotsky para a pedagogia, complete as lacunas e assinale a alternativa 

correta. 

A) Virtual – Coletiva – Perfil. 

B) Impessoal – Humana – Caráter. 

C) Interpessoal – Individual – Funcionamento. 

D) Social – Humana – Funcionamento. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O pronome oblíquo átono ficará proclítico ao verbo por causa dos seguintes fatores que o atraem: 

I- Palavras de valor negativo (não, nunca, jamais, ninguém, nada, nem [= e nem]); 

II- Conjunção coordenativa alternativa; 

III- Verbo no gerúndio precedido da preposição “em”.  

Dois itens acima: 

 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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14. “O quarto foi invadido de repórteres, de câmeras.”. É correto afirmar que os termos destacados 

exercem função sintática de: 

A) Agente da passiva. 

B) Vocativo. 

C) Aposto. 

D) Adjunto adnominal. 

 

ATENÇÃO: Com base na frase “o certo seria que a lei fosse para todos.”, responda as próximas duas 

questões: 

 

15. É correto afirmar que o termo destacado no trecho acima introduz uma: 

A) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

B) Oração Subordinada Substantiva Objetiva Direta. 

C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

D) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa. 

 

16. É correto afirmar que o termo destacado no trecho acima exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Pronome relativo. 

C) Partícula expletiva ou de realce. 

D) Pronome indefinido. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

17. A mesorregião do Oeste Catarinense é uma das seis mesorregiões do estado brasileiro de Santa 

Catarina. São cidades pertencentes à Mesorregião do Oeste Catarinense, exceto: 

A) Descanso.  

B) Princesa.  

C) Monte Carlo.  

D) Campo Erê.  

 

18. Segundo a Lei Orgânica de Belmonte- SC, analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: 
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“Art. 14 - O Poder ___________________ é exercido pela Câmara Municipal, composta de Vereadores, 

representantes do povo, eleitos pelo voto direto e secreto, em sistema proporcional, dentre cidadãos 

maiores de 18 anos, no exercício dos direitos políticos.” 

A) Judiciário.  

B) Monarquio.  

C) Executivo.  

D) Legislativo. 

 

19. “Brasil atinge 8º lugar em ranking mundial de energia eólica. País acrescentou 2,022 GW de potência 

eólica ano passado e ultrapassou o Canadá no ranking mundial de capacidade instalada.” 

(Fonte adaptada: https:// https://g1.globo.com/ultimas-noticias/noticia/brasil>acesso em 15 de 

fevereiro de 2018) 

Com base na notícia acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a 

energia eólica é produzida a partir: 

I - De uma reação denominada fissão. 

II - Da queima de combustível.  

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

20. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“O rio Amazonas nasce na ______________________________ e é considerado o maior rio em extensão e volume 

de água do mundo.” 

A) Serra Dourada.  

B) Cordilheira do Atlas. 

C) Serra da Canastra.  

D) Cordilheira dos Antes. 


