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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de 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 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 03 horas, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

01. A Zona de Desenvolvimento Proximal é um conceito desenvolvido por Lev Vygotsky para definir o 

constante movimento do intelecto rumo: 

A) Ao amadurecimento e a sua autonomia, já que uma tarefa que hoje é executada com auxílio de 

um adulto poderá ser em um futuro próximo algo que a criação executará sozinha.  

B) As capacidades inatas ao indivíduo compromissado na condensação e adequação das 

capacidades intelectuais às mudanças constantes do conteúdo aprendido. 

C) Ao fortalecimento das experiências mecânicas e automáticas da intuição da criança em atributos 

mentais intelectualmente melhorados pelo aprendizado.  

D) Aos mecanismos de imaginação e memória da criança enquanto os conteúdos recém-assimilados 

ainda não passaram pela devida categorização e assimilação.  

 

02. Acerca das múltiplas teorias da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo, é correto afirmar 

que: 

A) A partir do que os comportamentalistas definem é possível afirmar que a interação social é uma 

identidade genética passiva que sofre alterações e adequações conforme se relaciona com o meio 

ativo.  

B) A teoria genética parte do princípio de que a razão e o intelecto são conjuntos inatos ao indivíduo 

e são desenvolvidos e ativados conforma ocorrem interações precisas com o meio, tão como são 

perdidas essas capacidades pelo mau uso.  

C) Nas noções sócio-afetivas é considerado que as capacidades intelectivas do aluno surgem 

conforme a necessidade orgânica e através da influência imediata do meio em suas reações 

cognitivas.  

D) A aprendizagem ocorre através das mediações e interações sociais, assim como os adultos e 

indivíduos mais experientes contribuem para o aprendizado e adequação do conhecimento 

adquirido, se considerarmos a teoria sócio-construtivista.  

 

03. A carga horária mínima anual do Ensino Fundamental regular e sua distribuição em dias de efetivo 

trabalho escolar são de: 

A) 800 horas distribuídas em 200 dias.  

B) 850 horas distribuídas em 220 dias. 

C) 750 horas distribuídas em 180 dias.  

D) 900 horas distribuídas em 250 dias.  
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04. Acerca da base nacional comum e da parte diversificada do currículo do Ensino Fundamental, é 

incorreto afirmar que: 

A) São considerados dois blocos distintos entre si possuindo aspectos definidos dentro das 

temáticas divididas.  

B) A articulação de ambos possibilita a sintonia dos interesses mais amplos na formação básica do 

cidadão com a realidade local, as necessidades dos alunos, as características regionais da 

sociedade, da cultura e da economia. 

C) Os conteúdos que compõem ambas têm origem nas disciplinas científicas, no desenvolvimento 

das linguagens, no mundo do trabalho, na cultura e na tecnologia, na produção artística, entre 

outros aspectos.  

D) A parte diversificada é um aspecto complementar adequado a cada sistema de ensino e em cada 

estabelecimento escolar diferente.  

 

05. Às Diretrizes Curriculares Nacionais são distribuídas entre três conceitos-chave enquanto 

paradigmas curriculares diretamente preocupados com a organização do currículo escolar, sendo cada 

um destes três definidos pelas seguintes alternativas, exceto: 

A) Currículo Formal, com planos e propostas pedagógicas claras. 

B) Currículo em Ação, com sua efetivação prática em sala de aula. 

C) Currículo Acadêmico, com as diretrizes funcionais e técnicas envolvidas. 

D) Currículo Oculto, carregando aquilo que tanto aluno, quanto professores trazem de experiência 

própria.  

 

06. A Base Nacional Comum representa o conjunto de conteúdos mínimos das áreas de conhecimento 

articuladas com as necessidades particulares dos alunos enquanto cidadãos e deve ser preponderante 

sobre a dimensão diversificada do ensino. Porém, para que isso possa acontecer, os estabelecimentos 

escolares, através de sua proposta pedagógica e da integração da Base às partes diversificadas, deve 

assumir uma postura: 

A) Adequada aos princípios estabelecidos por lei e pelo regimento regional das escolas públicas. 

B) Autônoma e responsável por como a proposta irá lidar com essas questões.  

C) Autentica e inovadora que complemente o texto oficial com as necessidades regionais atribuídas 

por lei. 

D) Que adéque às necessidades dos alunos as partes fixas normais aos conteúdos diversificados.  
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07. Acerca das metas estabelecidas para o futuro do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC), leia: 

 I - Suas propostas estão pautadas na sustentabilidade da gestão nas escolas e nas redes públicas; 

 II - Desenvolver a progressiva autonomia dos educadores para resolver desafios da sala de aula e 

para buscar seu próprio desenvolvimento profissional; 

 III - No envolvimento de todas as instituições formadoras e educacionais do país visando sempre o 

cumprimento dos objetivos centrais do PNAIC; 

 IV - Na compreensão da alfabetização como um processo humano subjetivo, definitivo, justo e 

adequado às contribuições aos altos níveis de rendimento escola primariamente.  

Assinale a alternativa que apresente somente afirmações corretas: 

A) I, II e III. 

B) II e IV. 

C) I e II. 

D) I e III. 

 

08. O profissional de ensino dentro do quadro formado pela organização do Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa é qualificado como professor alfabetizador responsável por planejar e 

executar ações pedagógicas visando o progresso da aprendizagem de cada aluno de sua turma, também 

pode ser chamado por: 

A) Coordenador de formação. 

B) Coordenador local. 

C) Formador Local. 

D) Formador Estadual.  

 

09. As equipes de pesquisa dentro do planos elaborador pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade 

Certa são formadas principalmente de: 

A) Coordenadores de pesquisa e pesquisadores. 

B) Formadores locais, coordenadores de formação e pesquisadores. 

C) Coordenadores pedagógicos e consultores.  

D) Coordenadores Undime, de pesquisa e locais.  

 

10. “Neste ciclo, os alunos devem ser estimulados a aperfeiçoar seus procedimentos de cálculo aritmético, 

seja ele exato ou aproximado, mental ou escrito, desenvolvido a partir de procedimentos não-

convencionais ou convencionais, com ou sem uso de calculadoras. Certamente, eles ainda não têm domínio 
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total de algumas técnicas operatórias, como da multiplicação e da divisão envolvendo números naturais, 

compostos de várias ordens, ou aquelas com números decimais, e isso precisa ser trabalhado 

sistematicamente. O importante é superar a mera memorização de regras e de algoritmos (divide pelo de 

baixo e multiplica pelo de cima, inverte a segunda e multiplica) e os procedimentos mecânicos que limitam, 

de forma desastrosa, o ensino tradicional do cálculo.” (Caderno de Matemática dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais) 

As funções citadas acima são correspondentes ao ciclo: 

A) Quarto. 

B) Terceiro. 

C) Segundo. 

D) Primeiro.  

 

11. Para Emília Ferreiro a linguagem escrita é objetivamente: 

A) Um objeto cultural que desempenha diversos papéis dentro da existência humana.  

B) Um produto do sistema de ensino-aprendizagem que deve ser funcional e objetivo.  

C) O resultado natural do processo racional e da tentativa de adequar os símbolos a estruturas 

gráficas.  

D) Uma série de adequações da habilidade de comunicação inerente aos indivíduos.  

 

12. Considere o conceito de signos para Lev Vygotsky e assinale a alternativa correta: 

A) Possuem uma função de intermediação entre o mundo através de representações mentais e do 

conhecimento adquiridas.  

B) Eles servem para mediar os objetos da realidade e as imagens cognitivas abstratas. 

C) São instrumentos elaborados pela capacidade intuitiva primária da mente sem o encontro com 

sua representação formal no mundo. 

D) Representam a capacidade racional e objetiva das representações das figuras mentais recém-

adquiridas em um processo de aprendizagem.  

 

13.  Nessa etapa a criança desenvolveu sua capacidade de raciocínio sobre hipóteses ao passo em que 

ela é apta de desenvolver esquemas conceituais abstrativos que servirão de base para operações 

cognitivas dentro de princípios da lógica. Esta descrição é adequada à etapa da teoria de Jean Piaget que 

leva o nome de:  

A) Sensório-Motor. 

B) Pré-Operatório. 
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C) Operatório Formal. 

D) Operatório Concreto. 

 

14. Para Dermeval Saviani a pedagogia histórico-crítica é aquela empenhada em posicionar a educação 

a serviço da transformação das relações de produção humana. Sendo assim, a relação encontrada entre 

a educação e o aspecto social é bem definida pela alternativa:  

A) O aspecto histórico tem como função definir os limites sociais, culturais, tradicionais e humanos 

encontrados no curso da civilização, buscando superá-los por meio de adequações reformistas.  

B) A análise crítica dos processos históricos contribui para uma visão científica e imparcial, que irá 

colher as melhores contribuições humanas encontradas na história da civilização. 

C) Uma abordagem pedagógica que valoriza e reconhece as mudanças adequadas na sociedade 

contribui para sua relevância e importância enquanto instrumento de mudança social.  

D) A educação tem uma função objetiva e operativa, já que tem a serventia direta em contribuir 

para o progresso e para as mudanças sociais contínuas.  

 

15. Para Dermeval Saviani, ao elaborar a teoria pedagógica histórico-crítica foi necessário um 

pressuposto filosófico encontrado através do conceito de: 

A) Dialética. 

B) Maiêutica.  

C) Empirismo.  

D) Reducionismo.  

 

16. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, se considerarmos o processo da formação de 

leitores a partir dos incentivos produzidos pelo ambiente escolar é preciso compreender que tais 

demandas devem ser cumpridas, pelo menos, a partir do (s): 

A) Segundo ciclo. 

B) Terceiro ciclo. 

C) Terceiro e Quatro ciclo. 

D) Segundo e Terceiro ciclo.  

 

17. Referente às hipóteses criadas por Emília Ferreiro, há uma diferenciação entre as representações 

icônicas e não-icônicas no início do aprendizado da escrita que são adequadamente descritas na 

alternativa: 
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A) Ambas têm uma função simbólica preliminar, onde as primeiras representam um estágio 

avançado da linguagem simbólica. 

B) As representações icônicas já são formas primitivas de letras e símbolos numéricos, as não-

icônicas são rabiscos desordenados. 

C) Rabiscos e garatujas, para as não-icônicas, e expressões do pensamento através de desenhos 

para as icônicas. 

D) As linguagens icônicas são o estágio final da alfabetização quando a criança compreende os 

símbolos da linguagem escrita. 

 

18. O momento que a criança desenvolve suas capacidades mais plenas e concretas, é chamado pela 

teoria piagetiana de operatório-concreto, momento que o egocentrismo é menos presente, há 

diferenciação entre o real e o concreto, além de conseguir desenvolver exercícios mentais mais 

complexos. Sendo assim o ponto de partida de três operações mentais que são plenamente 

desenvolvidas nessa etapa; são elas, exceto: 

A) Seriação. 

B) Conservação. 

C) Classificação. 

D) Experimentação.  

 

19. Para Jean Piaget, a operação das capacidades cognitivas que leva o nome de acomodação é um 

fenômeno que acontece quando: 

A) Novas informações assimiladas promovam mudanças nos esquemas já existentes, aumentando 

e qualificando as formas e categorias prévias observadas no mundo. 

B) Há o devido amadurecimento das capacidades intelectivas ao meio de apreensão dos conteúdos 

novos assimilados e modificados pelos conteúdos antigos prévios.  

C) Todo o esquema intuitivo da memória e do aprendizado da criança é readequado às fontes de 

informação primárias previamente reestruturadas antes do processo assimilativo.  

D) Novos esquemas mentais subscrevem as reflexões e estruturas anteriores substituindo e 

alterando as categorias mnemônicas.  

 

20. O Atendimento Educacional Especializado é realizado, prioritariamente, nos seguintes espaços: 

A) Em escolas adequadas ao atendimento especializado com equipe multifuncional focada nesse 

atendimento exclusivamente.  
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B) Salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no 

turno inverso da escolarização. 

C) Pedagógicos comuns com instrumentos multifuncionais que adéquem as etapas de escolarização 

básica ao conjunto da escola regular.  

D) Instituições de ensino especializado com adequação exclusiva ao atendimento dos alunos com 

necessidades especiais preferencialmente. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 

 

TEXTO 
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21. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

(...)” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do 

Texto: 

A) “EUA planejam diminuir quantidade de nicotina do cigarro” (Título do Texto) 

B) “O FDA (Food And Drug Administration), órgão que regulamenta medicamentos nos Estados 

Unidos, lançou...” (linhas 1 a 3) 

C) “Também foi aberta uma consulta pública nesta sexta-feira (16)...” (linhas 7 e 8) 

D) “A medida, segundo o FDA, vem na esteira do reconhecimento dos limites...” (linhas 10 e 11) 

 

22. A respeito das relações sintáticas nas orações do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) O sujeito do verbo “lançou” (linha 3) é oculto e refere-se ao “órgão” citado anteriormente. 

B) A partícula “que” (linha 1) exerce a função sintática de sujeito. 

C) A palavra “insignificante” (linha 5) é classificada como um adjunto adverbial de intensidade. 

D) O predicado do verbo “foi” (linha 7), no contexto em que está inserido, é nominal. 

 

23. Em relação à pontuação, assinale uma opção de reescrita correta do trecho abaixo retirado do Texto: 

“O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou um plano de ação para 

diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com quantidade tão insignificante 

que o vício não poderia ser deflagrado.” (linhas 1 a 6) 

A) O FDA [...] – órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de 

ação para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

B) O FDA [...], (órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos), lançou um plano de 

ação para diminuir (a quantidade de nicotina no cigarro) a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

C) (O FDA) [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou – um plano de 

ação – para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

D) O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de ação 

para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos (ou com quantidade 

tão insignificante) que o vício não poderia ser deflagrado. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo: 
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 I - A palavra “sexta-feira” (linha 8) pode ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 

por “sexta feira”, pois esta palavra perdeu o hífen com o Novo Acordo Ortográfico; 

 II - O termo “à” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “a”, mantendo a correção e o 

sentido original do texto; 

 III - O termo responsável pela regência do emprego do acento grave indicador de crase em “à saúde” 

(linha 20) e “à produtividade” (linhas 20 e 21) é “custa” (linha 19) 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição possível do termo do Texto, que mantém o 

sentido original, a correção gramatical ou que corrige erro existente: 

A) “nos” (linha 2) por “no”. 

B) “A medida” (linha 10) por “À medida”. 

C) “a” (linha 3) por “à”. 

D) “intensos” (linha 14) por “acentuados”. 

 

26. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no Texto, é correto afirmar que: 

A) É uma partícula de realce, não possuindo importância semântica ou morfossintática.  

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, podendo ser substituído por “o qual”. 

D) Inicia uma oração coordenada sindética aditiva. 

 

27. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) Os parênteses da linha 1 foram utilizados pelo autor a fim de isolar – à semelhança da vírgula e 

do travessão – a oração adjetiva explicativa. 

B) A vírgula que isola a expressão “A medida” (linha 10) é utilizada para separar um vocativo. 

C) Manteria o sentido original do texto se adicionássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “lançou” (linha 3). 

D) As vírgulas utilizadas em “diz o FDA” (linha 22) foram utilizadas pelo autor com o objetivo de 

isolar oração assindética. 
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28. Assinale a alternativa que justifica corretamente o porquê de o termo “A” em “A medida” (linha 10) 

não ter sido craseado: 

A) O termo “A” em “A medida” está escrito de forma incorreta, pois trata-se de uma locução 

prepositiva e, diante de locuções prepositivas, vai crase. 

B) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução conjuntiva e, diante 

de locuções conjuntivas, não vai crase. 

C) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de um artigo “A” e um substantivo 

“medida”, portanto, não há regência para o emprego do acento grave indicador de crase. 

D) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução adjetiva e, diante de 

locuções adjetivas, não vai crase. 

 

29. “‘Apesar dos intensos esforços para administrar a principal causa de mortes prevenível nos Estados 

Unidos, o tabaco ainda mata mais de 480 mil americanos todo o ano’, disse Scott Gottlieb, médico que 

comanda o FDA.” (linhas 14 a 18).  

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “principal” (linha 15) refere-se diretamente a “esforços” (linha 14). 

B) O verbo “mata” (linha 16) introduz uma oração com ideia concessiva. 

C) O termo “Apesar dos” (linha 14) poderia ser corretamente substituído por “Não obstante”. 

D) Há erro de paralelismo semântico no trecho em questão. 

 

30. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 

“Gottlieb disse ainda que os Estados Unidos estão "em uma encruzilhada" quando se trata da tentativa de 

diminuir o impacto do cigarro...” (linhas 25 a 27) 

A) Retoma o objeto indireto da oração anterior e exerce a função de sujeito simples da oração a que 

pertence. 

B) Poderia ser corretamente substituída por “o qual”, sem quaisquer outras alterações no período. 

C) Introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta e exerce função morfológica de 

conjunção integrante. 

D) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Princesa - SC, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 
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“Para o exercício da auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, os órgãos da administração 

direta e indireta municipal deverão remeter ao __________________________, nos termos e prazos estabelecidos, 

balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrativos e documentos que forem solicitados.” 

A) Tribunal Patrimonial do Município.  

B) Tribunal Operacional do Estado.  

C) Tribunal Contábil Municipal.  

D) Tribunal de Contas do Estado. 

 

32. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise:  

I - Em extensão, o menor município brasileiro é Santa Cruz de Minas;  

II - A Capital do Acre é Rio Branco, e a de Rondônia é Boa Vista; 

III - O Brasil já teve 4 (quatro) capitais, contando com a atual Brasília; 

IV - O território brasileiro é composto por 26 (vinte e seis) Estados e 1 (um) Distrito Federal. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens III e I estão corretos.  

 

33. A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul, entre os anos de 1864 

e 1870. Nesta guerra o Paraguai lutou conta a Tríplice Aliança formada por: 

A) Argentina, Chile e Equador.  

B) Brasil, Argentina e Uruguai. 

C) Uruguai, Argentina e México. 

D) Brasil, Chile e Bolívia.  

 

34. Foi um pintor e professor do Brasil Império, um dos mais importantes representantes da pintura 

histórica brasileira do século XIX. Nasceu na vila Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em Santa 

Catarina, no dia 18 de agosto de 1832. [...] A partir de 1885 passou a se dedicar à execução de “panoramas”, 

entre eles destacam-se: “Panorama Circular da Cidade do Rio de Janeiro” e “Entrada da Esquadra Legal 

no Porto do Rio de Janeiro em 1894”. 

O trecho acima faz referência a qual artista brasileiro?  

A) Alfredo Volpi.  

B) Romero Britto.  
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C) Candido Portinari. 

D) Victor Meirelles. 

 

35. Em várias partes do mundo, países unem-se por meio de acordos intergovernamentais dando 

origem a blocos inter-regionais com objetivos políticos ou sociais. O Brasil participa de vários blocos, 

são eles, exceto: 

A) BRICS.  

B) NAFTA. 

C) G-20.  

D) MERCOSUL.  

 


