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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 Series Iniciais do Ensino Fundamental  

________________________________________________________________________________________________________________________________

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. Analise o trecho de Paulo Freire, e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“Nenhuma pedagogia que seja verdadeiramente ___________________ pode permanecer distante do oprimido, 

tratando-os como _____________________ e apresentando-os aos seus modelos de _____________________ entre os 

opressores. Os oprimidos devem ser o seu próprio exemplo na luta pela sua redenção.” 

A) Libertadora – Infelizes – Emulação. 

B) Opressora – Adultos – Aversão. 

C) Emancipatória – Gente – Ilação. 

D) Recuperadora – Gente – Aversão. 

 

02. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto 

dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado: 

A) PCN. 

B) ECA. 

C) PPP. 

D) EJA. 

 

03. “Os opressores devem estar dispostos a repensarem seu modo de vida e a examinarem seu próprio papel 

na opressão se a verdadeira libertação deve ocorrer: aqueles que autenticamente se comprometem com o 

povo devem reexaminar-se constantemente.” 

O trecho acima: 

A) Coaduna com o pensamento de Skinner. 

B) Condiz com o pensamento de Paulo Freire. 

C) Vaio de encontro com o pensamento de Paulo Freire. 

D) Vai ao encontro do pensamento de Skinner. 

  

04. Para Piaget, quando houver situações que gere grande desequilíbrio mental: 

I- O professor deve adotar passos intermediários para adequá-los às estruturas mentais da fase de 

desenvolvimento do aluno; 

II- O aluno deve exercer um papel passivo e construir seu conhecimento, sob a orientação constante do 

professor. 

Sobre os itens acima: 
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A) Apenas II está correto. 

B) Ambos estão corretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

05. Sobre Paulo Freire: 

(__) - Defendia uma pedagogia acrítica; 

(__) - Professores e alunos devem desconsiderar as "políticas" que cercam a educação; 

(__) - A forma como os alunos são ensinados e o que lhes é ensinado serve a uma agenda política; 

(__) - Professores, eles próprios, têm noções políticas que trazem para a sala de aula. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso a sequência das 

proposições acima é: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-F-V. 

C) V-V-F-F. 

D) F-F-V-V. 

 

06. Os métodos de alfabetização no Brasil se dividem basicamente em duas grandes famílias: 

A) Artificiais e superficiais. 

B) Sintéticos e analíticos. 

C) Natos e inatos. 

D) Intensivos e francos. 

 

07. Em termos de pedagogia, Freire é conhecido por seu ataque ao que chamou de conceito de educação: 

A) Bancário. 

B) Cartorário. 

C) Tabaréu. 

D) Anímico. 

 

08. Para Piaget, o período Operatório Formal se dá a partir dos: 

A) Seis meses de idade. 

B) Dois anos de idade. 

C) Oito anos de idade. 

D) Doze anos de idade.  
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09. A criança aprende primeiro as famílias de sílabas para, depois, compreender as palavras. O 

aprendizado é feito de forma mecânica. Falamos do método: 

A) Pleno. 

B) Arábico. 

C) Silábico. 

D) Tíbio. 

 

10. Leia com atenção: 

I- A avaliação diagnóstica deve acontecer no início de cada ciclo ou ano letivo, pois assim fica mais fácil 

detectar os erros e planejar as atividades que serão realizadas; 

II- Avaliação formativa tem como propósito informar ao professor e aluno sobre os resultados da 

aprendizagem, durante as atividades escolares. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas II está correto. 

B) Apenas I está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

11. Nesse caso, o aprendizado da alfabetização se inicia por frases inteiras. Trata-se do método 

denominado de: 

A) Global. 

B) Sentenciação. 

C) Palavração. 

D) Triangulação. 

 

12. Neste tipo de avaliação permite reter tudo aquilo que se vai aprendendo no decorrer das aulas e o 

professor pode estar acompanhando o aluno dia a dia, e usar quando necessário. Trata-se de avaliação: 

A) Cumulativa. 

B) Expansiva. 

C) Deletéria. 

D) Alegórica.  

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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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. 

 

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. 
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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: 

“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: 
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“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. 


