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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de 1ª a 4ª Série 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 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 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Pensando na perspectiva criada pela Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/71, nela há uma 

supervalorização em certa abordagem pedagógica:  

A) Da tecnologia e suas especificações técnicas. 

B) Do aluno como protagonista do desenvolvimento de seus talentos e habilidades. 

C) Do professor, enquanto ferramenta principal na estrutura pedagógica. 

D) Do método avaliativo e sua composição somativa e organizacional.  

 

02. Em consonância a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, a gestão democrática do ensino 

público é um princípio também estabelecido pela Constituição Federal/88, sendo que tal concepção é 

descrita pelos textos das leis. Para que a gestão seja democrática no ensino escolar, é necessário haver 

como princípios: 

A) Instigar o investimento do tempo e de atenção por parte de grupos de pessoas envolvidos em 

múltiplos projetos administrativos, pedagógicos e disciplinares da escola.  

B) A promoção ativa da participação de todos os envolvidos no projeto político-pedagógico da 

escola, ou seja, todo o corpo docente e equipe pedagógica. 

C) A participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, 

assim como a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

D) O desenvolvimento de atividades que ocupem o espaço escolar pela comunidade da região, pelos 

alunos, pais e professores, mesmo fora do período de aulas, dando sentido e significado ao 

espaço escolar plural.  

 

03. O desenvolvimento da alfabetização na educação infantil, além de seu sentido óbvio – de aprender 

as regras da linguagem –, também tem o sentido desenvolvido a partir do letramento, que se importa 

com o desenvolvimento e a compreensão da língua escrita como: 

A) Uma função social, promotora da interação entre as pessoas, registro da memória e apreensão 

do mundo. 

B) A pela apropriação das capacidades cognitivas do indivíduo sob os signos e símbolos gerais da 

humanidade.  

C) Uma ferramenta constitutiva das abrangências do mundo real, dos objetos dela, além das 

pessoas, como símbolos propícios para a comunicação e a interação.  

D) Um conjunto de temas e conceitos que permite ao indivíduo assimilar em blocos as categorias 

próprias do real, além de suas funções práticas. 
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04. As dificuldades de aprendizagem não podem ser confundidas com o ritmo e o estilo próprio de cada 

aluno, algo que é totalmente subjetivo e variável, porém, diversos fatores poderão influenciar 

negativamente a capacidade de aprendizagem do aluno, gerando uma real dificuldade. Quando um 

problema de aprendizagem for real, é importante considerar que: 

A) Geralmente produziram menores resultados em um espaço de tempo maior, porém a 

intervenção pedagógica deverá vir através da paciência e atenção com tais alunos.  

B) Habitualmente os problemas de aprendizagem estão ligados a atitudes, posturas e experiências 

afetivoemocionais que podem interferir diretamente em suas capacidades cognitivas.  

C) Tais alunos necessitam de adaptações curriculares, processos avaliativos diferenciados e uma 

equipe pedagógica preparada para atendê-los.  

D) Sejam diagnosticados e pensados dentro da circunstâncias coletivas e de suas necessidades 

enquanto um aluno inserido em um grupo, devendo alcançar a média geral do mesmo. 

 

05. Atividades recreativas que irão cumprir o seu papel e atingir um grau de sucesso geral deverão ter 

como principal preocupação a capacidade de: 

A) Motivarem os alunos envolvidos.  

B) Desenvolverem a disciplina individual. 

C) Estabelecer e fazer-se cumprir regras.  

D) Elaborar e seguir estratégias prévias.  

 

06. Planejamento escolar é definido como um processo de: 

A) Organização, coordenação e racionalização da prática docente junto a atividade escolar e os 

questionamentos do contexto sócio-cultural.  

B) Seleção, administração e compreensão dos temas e conteúdos que serão aplicados em sala e suas 

previsões quanto as prováveis dificuldades encontradas.  

C) Reflexão sob os aspectos positivos e negativos encontrados em cada sala de aula e como o 

professor deverá intervir com uma proposta pedagógica que reaja a tais circunstâncias.  

D) Adequação ao meio acadêmico através de propostas interativas, demarcadas pelos campos 

teóricos de atuação e sua função pragmática dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

 

07. A metodologia presente na tendência pedagógica liberal tradicional é fundamentada: 

A) No esforço, no talento e nas capacidades individuais, além da prática constante baseada em 

instrumentos e quantificações diversas dos assuntos trabalhados. 
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B) Em análises sistemáticas e organizadas de conteúdos cientificamente comprovados, forte 

presença do auxílio da tecnologia e de sua efetividade. 

C) Em práticas de exercícios e lições, aulas expositivas, análises comparativas e deveres de casa.  

D) Na prática, no exercício experimental e nas análises de hipóteses, por meio da interação com 

elementos, conceitos, objetos e aspectos da realidade. 

 

08. A coordenação global – também conhecida por motricidade ampla – é a ação: 

A) De ordenação constante e rítmica de um movimento e ação motora, organizada no espaço e 

tempo. 

B) Simultânea de conjuntos musculares ao efetuar uma cadeia de movimentos, sejam eles simples, 

amplos ou complicados.  

C) Referente ao tônus, cuja tensão fisiológica dos músculos permite equilíbrio e dinamismo em sua 

composição de movimentos.  

D) Realizada por movimentos coordenados e específicos a um certo tipo de atividade que demanda 

precisão e delicadeza.  

 

09. Em observância ao Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as seguintes assertivas: 

 I - Ter ciência do processo pedagógico é direito dos pais e responsáveis, bem como participar da 

definição das propostas educacionais; 

 II - Às crianças e aos adolescentes são assegurados o direito de contestar critérios avaliativos, 

podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

 III - É dever de o Estado organizar, manter e participar de entidades estudantis junto aos jovens; 

 IV - O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino, é um dever a ser assegurado pelo Estado. 

Assinale a alternativa que apresente somente as afirmações corretas: 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) II, III e IV. 

D) I e IV. 

 

10. A partir dos estudos de Emília Ferreiro e seus seguidores foi estabelecido etapas do 

desenvolvimento da escrita. Assinale a alternativa incorreta em relação a esse tema: 

A) No estágio pré-sibálico, a criança já possui pela compreensão que a escrita representa os sons 

da fala, porém ainda não os sabe reproduzir. 
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B) No estágio silábico, cada letra, para o aluno, representa uma sílaba oral diferente, reduzindo 

palavras a conjuntos de letras individuais agrupadas. 

C) Através da proposta construtivista, o desenvolvimento da escrita é observado e acompanhado 

por suas mudanças na capacidade lógica da criança acerca da linguagem escrita.  

D) No estágio alfabético, a criança compreende a articulação que as letras têm e como formar sílabas 

e palavras através da junção das mesmas em um sentido lógico.  

 

11. Segundo os estágios do desenvolvimento propostos por Jean Piaget, a incapacidade de descentração 

é um aspecto que surge durante o estágio: 

A) Sensório-motor. 

B) Pré-operatório. 

C) Operatório concreto. 

D) Operatório formal. 

 

12. Como forma elemento e sistema mediador da relação entre indivíduo e realidade, Vygotsky aponta 

que tal relação não existe sem ferramentas que auxiliem, ou seja: 

A) A capacidade cognitiva. 

B) As expressões radicais da intuição. 

C) A racionalidade categórica.  

D) Os sistemas simbólicos. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 
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B) Moral. 

C) Nefas. 

D) Lícito. 

 

15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética explicativa. 

B) Oração coordenada sindética conclusiva. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Por que. 

B) Porque. 

C) Por quê. 

D) Porquê. 

 

17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

B) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

B) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 



7 
 

C) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

D) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 

 

19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-V-F. 

 

20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

C) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


