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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: Professor de Ensino Fundamental Séries Iniciais 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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. De acordo com Vygotsky, apropriar-se de conceitos científicos é basilar para o desenvolvimento das 

funções psicológicas superiores no aluno através da escola. Isso ocorre quando: 

A) A criança passa a se apropriar do patrimônio intelectual e material de forma natural e 

espontânea durante o processo de aprendizagem.  

B) Os processos pedagógicos proporcionam condições favoráveis ao aprendizado do saber 

sistematizado e conceitual da ciência desenvolvido ao longo da história.  

C) As funções teóricas encontradas na prática pedagógica encontram um meio de definir tais 

conceitos através da concatenação com o entendimento dos alunos e com os elementos de 

transição da ciência.  

D) Os elementos centrais de um corpo teórico podem ser expostos de acordo com a realidade 

subjetiva de cada aluno, adequando os conceitos ao que é cotidiano e comum dele.  

 

02. A relação entre professor e aluno poderá ser benéfica, segundo Piaget, caso o professor assuma um 

papel: 

A) Cooperativo, auxiliando, instigando e provocando a dinâmica e a vontade da aprendizagem no 

aluno. 

B) Adaptável, cuja função é se adequar às funções e necessidades do aluno, em busca dos objetivos 

pedagógicos descritos.  

C) Funcional, dirimindo habilidades e conteúdos que devam ser assimilados e entendidos para o 

bom cumprimento do processo de aprendizagem. 

D) Que auxilie as crianças enquanto parte na estrutura organizacional do ensino, sendo ela a parte 

receptiva do conhecimento.  

 

03. Faz parte dos elementos preponderantes mais importantes das atividades lúdicas voltadas ao 

trabalho pedagógico, exceto na função: 

A) Espontânea dessas atividades.  

B) Do desenvolvimento ativo. 

C) De prazer e satisfação.  

D) De liberdade irrepreensível.  

 

04. Os temas transversais dos parâmetros curriculares nacionais podem ser observados como temáticas 

de uma importância e urgência: 

A) Social. 
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B) Estratégica. 

C) Disciplinar. 

D) Diagnóstica.  

 

05. Os novos desafios da sociedade contemporânea e das mudanças sociais constantes impõem a função 

do docente uma postura: 

A) Definitiva e assertiva, já que o professor precisa assumir certezas e valores diante das 

transitoriedades. 

B) Que assimile novas informações, buscando junto aos alunos respostas aos novos 

questionamentos e circunstâncias.  

C) Eminentemente liberal e livre de metodologias em qualquer nível de prática pedagógica que 

delimite funções e objetivos de aprendizagem. 

D) Relacionada puramente aos conteúdos ensinados e às disciplinas adotadas pelo plano 

pedagógico e currículo.  

 

06. Acerca da inclusão de uma língua estrangeira moderna no currículo do ensino fundamental, é 

correto afirmar que: 

A) Pertence a parte diversificada do currículo, sendo incluída, obrigatoriamente, a partir do sexto 

ano.  

B) Está inclusa na Base Comum Curricular, sendo incluída no último ciclo pedagógico do ensino 

fundamental obrigatoriamente.  

C) Está inclusa entre as partes diversificadas do currículo e é iniciada desde os anos iniciais do 

ensino fundamental. 

D) Pertence a Base Comum Curricular, sendo incluída a partir dos últimos dois ciclos do ensino 

fundamental obrigatoriamente.  

 

07. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, há uma tendência dominante na abordagem de 

conteúdos na educação escolar que se assenta no binômio transmissão-incorporação. Dessa forma a 

incorporação de conteúdos pelo aluno é: 

A) Parte circundante do processo de aprendizagem. 

B) A finalidade essencial do ensino. 

C) A base primária do desenvolvimento pedagógico. 

D) O limite subjetivo da aprendizagem. 
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08. O conteúdo e aprendizagem procedimentais podem ser entendidos como:  

A) Uma fundamentação obrigatória ao processo de ensino teórico.  

B) Um elemento processual burocrático existente nos sistemas de ensino. 

C) O saber fazer, decidir e realizar com uma meta a ser atingida.  

D) Uma configuração central da educação contemporânea.  

 

09. O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é um compromisso formal do governo 

federal junto ao Distrito Federal, aos estados e aos municípios, buscando alfabetizar todas as crianças 

até os oito anos de idade. Entre os eixos centrais está a avaliação da qualidade de aprendizagem, além 

dele existem outros eixos de atuação, exceto: 

A) No que diz respeito a formação continuada dos professores. 

B) Aos materiais didáticos e literatura utilizados.  

C) Na gestão, mobilização e controle social.  

D) Nos elementos processuais e técnicos do ensino. 

 

10. Considerando os tipos textuais, é possível que sirva de exemplo para um tipo de texto explicativo 

injuntivo: 

A) Um manual de instruções.  

B) Cláusulas de um contrato.  

C) Um Abaixo-assinado.  

D) Verbetes de enciclopédia.  

 

11. Os blocos de informações e conteúdos da matemática, quando separados de acordo com as 

propostas apresentadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, podem encaixar o tratamento das 

informações como algo relacionável especificamente com a: 

A) Geometria. 

B) Álgebra. 

C) Aritmética. 

D) Estatística.  

 

12. Segundo a Resolução nº 04 de 2009 sobre o Atendimento Educacional Especializado, são recursos 

de acessibilidade na educação todos aqueles que: 

A) Asseguram condições de acesso ao currículo dos alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, 

promovendo a utilização de todos os materiais, espaços, serviços e equipamentos comuns ao 

ensino regular.  
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B)  Desenvolvem as habilidades psicomotoras de forma especializada e diferenciada, dando um 

direcionamento operacional e ocupacional para a criança no processo exato à aprendizagem 

global. 

C) Se enquadram enquanto elemento adaptativo e complementar aos instrumentos da educação 

padronizada e regular, promovendo uma adaptação sistemática e temporária.  

D) Reunirem em si funções puramente inclusivas, já que são voltadas às práticas comuns e diárias 

dos alunos de ensino especializado e adaptado. 

 

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. 

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” 
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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. 

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: 
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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.   

 

 


