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Município de Mondaí 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

 

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 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Assinale a alternativa incorreta. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do 

ensino fundamental, pode ser feita: 

A) Por promoção, para alunos que cursaram, com aproveitamento, a série ou fase anterior, na 

própria escola. 

B) Por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas. 

C) Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina 

o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa 

adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino. 

D) Por aclamação ou consenso de avaliações favoráveis.  

 

02. Sobre Paulo Freire, é incorreto afirmar: 

A) Foi o mais célebre educador brasileiro. 

B) Conhecido principalmente pelo método de alfabetização de adultos que leva seu nome. 

C) Desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente apolítico. 

D) O objetivo maior de sua educação é conscientizar o aluno.  

 

03. “Poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de 

adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes 

curriculares.” 

Sobre o trecho acima podemos afirmar: 

A) Está completamente incorreto. 

B) Está completamente correto. 

C) Torna-se correto se suprimida referência a turmas.  

D) Torna-se correto se suprimida referência a turmas equivalentes.  

 

04. Sobre Vygotsky e seu pensamento, é incorreto afirmar: 

A) A cultura molda o psicológico. 

B) A cultura não determina a maneira de pensar. 

C) Pessoas de diferentes culturas têm diferentes perfis psicológicos. 

D) As funções psicológicas de uma pessoa são desenvolvidas ao longo do tempo e mediadas pelo 

social. 

 

05. A verificação do rendimento escolar observará o seguinte critério: 



3 
 

A) Avaliação descontínua e não cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais. 

B) Impossibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

C) Impossibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 

D) Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

 

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

“Para Vygotsky, os conceitos são construídos e ____________________ de maneira não linear e diferente para 

cada pessoa. Toda abordagem é feita de maneira _________________ e o cotidiano é sempre em movimento, 

em transformação. É a Dialética. A palavra é o microcosmo, o início de tudo e tem vários significados, ou 

seja, é _______________________; a mente vai sendo substituída historicamente pala pessoa, que é sujeito do seu 

conhecimento.” 

A) Internalizados – Lúdica – Monossêmica. 

B) Externalizados – Onírica – Polissêmica. 

C) Internalizados – Holística – Polissêmica.  

D) Externalizados – Tíbia – Monossêmica. 

 

07. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas 

do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de: 

A) 75% do total de horas letivas para aprovação. 

B) 15% do total de horas letivas para aprovação. 

C) 95% do total de horas letivas para aprovação. 

D) 55% do total de horas letivas para aprovação. 

 

08. Leia com atenção: 

I - Cabe ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características 

regionais e locais, estabelecer parâmetro para atendimento do disposto neste artigo; 

II - Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série 

e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 
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09. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

“Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional 

______________________ a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, 

por uma parte ________________________, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da ________________________ e dos educandos.”      

A) Comum – Diversificada – Economia. 

B) Estratificada – Sectária – Espiritualidade. 

C) Sectária – Fixa – Religiosidade. 

D) Extraordinária – Fixa – Fisiologia.   

 

10. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 

A) Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 

B) Educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 10 anos de idade. 

C) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade máxima. 

D) Oferta de ensino noturno regular, adequado ou não às condições do educando. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta. A Constituição garante atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de: 

A) Material didático escolar. 

B) Transporte. 

C) Alimentação. 

D) Assistência metafísica.               

 

12. Assinale a alternativa incorreta. Segundo Emília Ferreiro, os níveis / fases da escrita são: 

A) Nível Pré-Silábico. 

B) Nível Silábico. 

C) Nível Alfabético. 

D) Nível Pleno. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Não deveria ser acentuada a seguinte palavra: 

A) Cômodo. 
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B) Asteróide. 

C) Também. 

D) Sifá. 

 

14. Sobre o imperativo, é incorreto afirmar: 

A) Expressa ordem, conselho, convite, súplica, pedido. 

B) Fala-se diretamente a um interlocutor. 

C) Habitualmente são usadas apenas as pessoas que indicam os ouvintes. 

D) É um tempo verbal e não um modo verbal.   

 

15. Para separar termos da mesma função (termos coordenados) usa-se: 

A) Vírgula. 

B) Reticências. 

C) Travessão. 

D) Aspas. 

 

16. Está incorreto quanto à concordância: 

A) Ela tem irmão e primo pequeno. 

B) As nossas meninas são mais felizes. 

C) O aluno resolveu mesmos os problemas. 

D) É necessária muita paciência. 

   

17. Não corresponde a sinônimos: 

A) Fulgurante – Brilhante. 

B) Ventura – Felicidade. 

C) Fugaz – Odor. 

D) Ansioso – Aflito.  

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Corresponde ao período da história brasileira em que a extração e comercialização de látex para 

produção da borracha foram atividades basilares da economia: 

A) Ciclo da Saraiva.  

B) Revolução Látex.  

C) Revolução Amazônica.  
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D) Ciclo da Borracha.  

 

19. Em 1889 houve a Proclamação da República, banimento da Família Imperial e formação de um 

Governo Provisório chefiado por: 

A) Floriano Peixoto.  

B) Deodoro da Fonseca.  

C) Prudente de Morais.  

D) Campos Sales.  

 

20. Leia com atenção: 

I - É formada por 7 (sete) Unidades de Federação; 

II - Os planaltos da região são formados principalmente pelos Planaltos das Guianas, onde sua 

origem está nos escudos cristalinos e se estende até a divisa do Brasil com a Venezuela e as Guianas; 

III - Também é nessa região que se pode encontrar o ponto mais alto do país, o Pico da Neblina.  

Os itens acima fazem referência a seguinte Região Brasileira:  

A) Região Nordeste.  

B) Região Centro-oeste.  

C) Região Norte.  

D) Região Sudeste.  

 


