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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

 Edital de Processo Seletivo nº 002/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Segundo Professor – Ensino Fundamental e Ensino Infantil 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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 

                                        

 

 



2 
 

Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental e, exceto: 

A) Fazer-lhes a chamada. 

B) Zelar pela frequência à escola. 

C) Fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental. 

D) Inspecionar lição de casa. 

 

02. Assinale a alternativa incorreta. A educação básica obrigatória e gratuita é organizada da seguinte 

forma:              

A) Pré-escola.             

B) Graduação. 

C) Ensino fundamental. 

D) Ensino médio. 

 

03. Ao Estado não cabe assegurar: 

A) A postura dos alunos em sala de aula. 

B) Formação básica comum. 

C) Respeito aos valores culturais regionais. 

D) Respeito aos valores artísticos nacionais. 

 

04. Quanto ao Aprendizado Experimental de Carl Rogers, não é pertinente afirmar: 

A) Às pessoas aprendem melhor aquilo que é necessário. 

B) O interesse e a motivação são essenciais para o aprendizado bem sucedido. 

C) Enfatiza a irrelevância do aspecto interacional do aprendizado. 

D) O professor e o aluno aparecem como os corresponsáveis pela aprendizagem. 

 

05. Leia com atenção: 

(__) - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 

indígenas apenas a sua utilização com seus processos próprios de aprendizagem; 

(__) - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus 

sistemas de ensino; 

(__) - Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação 

infantil; 

(__) - Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. 
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Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

A) F-F-V-F. 

B) V-V-V-V. 

C) F-V-V-F. 

D) V-F-F-V. 

 

06. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“A União organizará o sistema federal de ensino e o dos Territórios, financiará as instituições de ensino 

públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função ________________________ e _______________________, 

de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão _________________________________ de 

qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios.” 

A) Redistributiva – Intensiva – Máximo. 

B) Redistributiva – Supletiva – Mínimo. 

C) Distributiva – Paliativa – Mínimo. 

D) Distributiva – Eficaz – Máximo. 

 

07. Em relação aos Temas Transversais, analise: 

I - Caberá aos professores mobilizar os conteúdos em torno de temáticas escolhidas, de forma que 

as diversas áreas não representem pontos isolados, mas digam respeito aos diversos aspectos que compõem 

o exercício da cidadania; 

II - A proposta de transversalidade pode acarretar algumas discussões do ponto de vista conceitual 

como, por exemplo, a da sua relação com a concepção de interdisciplinaridade.  

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão incorretos. 

D) Ambos estão corretos. 

 

08. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“Ao refletir sobre a abrangência do sentido e do significado do processo de Educação _____________________, 

estamos considerando o direito do educando à ________________________. Trata-se de equiparar 

oportunidades, garantindo-se a todos - inclusive às pessoas em situação de deficiência e aos de altas 
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habilidades/superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender 

a ______________________________.” 

A) Exclusiva – Equidade – Querer. 

B) Inclusiva – Iniquidade – Ter. 

C) Exclusiva – Iniquidade – Ter. 

D) Inclusiva – Equidade – Conviver. 

 

09. Não é uma atribuição do professor do Atendimento Educacional Especializado:  

A) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial. 

B) Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. 

C) Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos disfuncionais.  

D) Acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade na 

sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. 

 

10. “A elaboração e a execução do plano de AEE são de competência dos professores que atuam na sala de 

recursos multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular, 

com a participação das famílias e em interface com os demais serviços setoriais da saúde, da assistência 

social, entre outros necessários ao atendimento.” 

Sobre o trecho acima: 

A) Está completamente correto. 

B) Está completamente incorreto. 

C) Torna-se correto se suprimida a palavra “elaboração”. 

D) Torna-se correto se suprimida a palavra “execução”. 

 

11. O projeto pedagógico da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE prevendo 

na sua organização, exceto: 

A) Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáticos, recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos. 

B) Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou de outra escola. 

C) Diagrama de atendimento aos alunos. 

D) Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos alunos, definição dos 

recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas. 
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12. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“No Brasil, a regulamentação mais recente que norteia a organização do sistema educacional é o Plano 

Nacional de educação. Esse documento, entre outras metas e propostas inclusivas, estabelece a nova 

função da Educação especial como modalidade de ensino que ___________________________ todos os segmentos 

da escolarização (da Educação Infantil ao ensino superior); realiza o atendimento educacional 

especializado (AEE); ________________________ os serviços e recursos próprios do AEE e orienta os alunos e seus 

professores quanto à sua utilização nas turmas comuns do ensino ___________________________.” 

A) Perpassa – Disponibiliza – Regular. 

B) Isola – Indisponibiliza – Especial. 

C) Perpassa – Disponibiliza – Especial. 

D) Isola – Indisponibiliza – Regular. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. “Queixa-se de todos os patrões.”. É correto afirmar que o termo “se” sublinhado exerce a seguinte 

função: 

A) Pronome relativo.  

B) Pronome reflexivo recíproco. 

C) Pronome apassivador. 

D) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

 

14. Assinale a alternativa em que o emprego da vírgula se encontra totalmente correto: 

A) Tua irmã é carinhosa, e doce, e meiga, e casta, e consoladora. 

B) Fica claro, que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares. 

C) Não havia mais dúvidas, de que a vida dele era uma questão de dias. 

D) Ficou durante um bom tempo impressionado com o nome, do marido dela. 

 

15. “Tanto chorou que ficou doente dos olhos.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente a lacuna da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque classifica-se morfologicamente como ___________________________________. 

A) Conjunção comparativa. 

B) Conjunção consecutiva. 

C) Conjunção integrante. 
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D) Pronome relativo. 

 

16. Assinale a alternativa em que a palavra é acentuada pela seguinte razão: Assinalam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguidas, ou não, de “s”. 

A) “Chinês” 

B) “Osório”  

C) “Vintém”  

D) “Perdão” 

 

17. “Eles não sabem nada sobre o nosso passado.”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se 

encontra o verbo destacado:  

A) Presente do Indicativo. 

B) Presente do Subjuntivo. 

C) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 

D) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Leia com atenção: 

I - Foi um pintor espanhol que se destacou por suas composições insólitas e desconexas;  

II - Com seu bigode sinuoso e com disposição para escandalizar foi um grande representante da 

Estética Surrealista; 

III - Na década de 30, produziu o melhor de sua obra: telas nas quais pessoas, animais, objetos e 

paisagens se fundem em composições insólitas. 

Os itens acima fazem referência a: 

A) Leonardo da Vinci. 

B) Vincent Van Gogh. 

C) Pablo Picasso. 

D) Salvador Dalí.  

 

19. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Princesa – SC, o dever do Município com a educação 

será efetivado com a garantia de, exceto: 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

B) Profissionais na educação em número suficiente a demanda escolar. 



7 
 

C) Condições físicas inadequadas para o bom funcionamento das escolas. 

D) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

 

20. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas: 

A ________________________________ é bastante complexa e muito variada nas suas características físicas 

e formas de ocupação humana. É a região que possui o maior número de estados da federação, e todos eles 

em contato com o Atlântico. 

A _______________________________, por sua localização quase toda ao sul do Trópico de Capricórnio, 

apresenta condições climáticas diferentes das do restante do país. 

O _______________________________ tem um enorme potencial turístico. A região mais visitada é o 

Pantanal, no Mato Grosso do Sul, também conhecida como Baixada, a maior área inundável do mundo, 

com uma diversidade de fauna e flora bastante rica. 

A) Região Norte / Região Sudeste / Sul.   

B) Região Nordeste / Região Sul / Centro-Oeste.  

C) Região Sul / Região Nordeste / Sudeste.  

D) Região Sudeste / Região Norte / Nordeste.   

 

 


