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CARGO: PROFESSOR ÁREA DE ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 
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Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

O texto abaixo é um fragmento de entrevista feita a Vinicius de Moraes em 1979 e servirá de 

subsídio para as questões 1 a 4: 

Você está satisfeito consigo mesmo? 

Vinicius de Moraes — Bem, eu gostaria de mudar algumas coisas de mim, mas de um modo geral 

não sou um sujeito de jogar fora. Tenho uma estima por mim bastante grande, sabe. Uma estima que 

vem da constatação das coisas que fiz, das pessoas que eu amei, dos amigos que tive e tenho. 

Considero tudo conquistas consideráveis, no cômputo geral. Às vezes tenho a imodéstia de dizer a 

mim mesmo: ―Você vale a pena‖. Isso sem nenhum sentimento de vaidade. Não tenho qualquer 

preocupação com a glória literária. Se tivesse essa preocupação, eu trataria muito melhor das minhas 

coisas. A publicação de antologia dos meus poemas pela Aguilar (editora) foi um dos partos mais 

difíceis e demorados que já houve, tudo por despreocupação minha. Hoje em dia tenho uma preguiça 

enorme de trabalhar, escrever. 

Que tipo de sociedade você gostaria que houvesse no Brasil? 

Vinicius de Moraes — Acho que uma volta a uma democracia relativa já seria muito bom! O povo 

ter liberdade — isso me parece fundamental. Quer dizer, ver as pessoas felizes, contentes, com as 

caras alegres, sem angústia. E, sobretudo, haver a realização, ou pelo menos um arremedo de 

realização, de uma organização social mais justa, com uma melhor distribuição da riqueza, uma 

reforma agrária legal. Isso eu gostaria de ver: os problemas sociais mais graves resolvidos ou, no 

mínimo, colocados num bom caminho. Isso já me daria um pouco de paz, de calma, de uma 

tranquilidade bastante maior do que aquela que eu tenho hoje. Eu não consigo me destacar do 

problema humano. 

https://www.revistabula.com/369-a-ultima-entrevista-de-vinicius-de-moraes/ 

1 - “Tenho uma estima por mim bastante grande, sabe. Uma estima que vem da constatação das 

coisas que fiz, das pessoas que eu amei, dos amigos que tive e tenho.” Com relação as palavras em 

destaque é possível classificá-las como pertencentes a classe gramatical dos verbos. Nesse sentido, é 

correto afirmar:  
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a) Fiz e amei estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo e Tive no pretérito 

imperfeito do modo indicativo. 

b) Fiz e amei estão conjugados no pretérito imperfeito do modo indicativo e Tive no futuro do 

modo indicativo. 

c) Os três verbos estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo. 

d) Fiz e Tive estão conjugados no pretérito perfeito do modo indicativo e Amei está no 

gerúndio.  

e) Fiz e amei estão conjugados no pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo e Tive no 

futuro do pretérito. 

2 - ―A publicação de antologia dos meus poemas pela Aguilar (editora) foi um dos partos mais 

difíceis e demorados que já houve, tudo por despreocupação minha.” O significado para vocábulo 

antologia, em destaque, está em: 

a) É o estudo cronológico de uma de obra literária de um determinado escritor. 

b) É a negação da qualidade literária de produções de autores ilustres. 

c) É o descaso do autor com sua própria produção literária. 

d) É a obra em que se tratam muitos ramos da atividade e do saber humano. 

e) É uma compilação de textos, acompanhados ou não de notas e observações. Normalmente 

eles são escolhidos conforme certas normas de avaliação e personificam uma determinada 

vertente literária ou a obra completa de um escritor.  

3 - O vocábulo imodéstia pode ter como sinônimos: orgulho, vaidade, arrogância, etc. Algumas 

palavras, na língua portuguesa, ganham o sentido de negação ou ausência pelo acréscimo do prefixo 

―i‖. Assinale a única palavra que não possui sentido de negação/ ausência pelo acréscimo de prefixo:  

a) apimentado  

b) desdentado 

c) infeliz 

https://www.sinonimos.com.br/orgulho/
https://www.sinonimos.com.br/vaidade/
https://www.sinonimos.com.br/arrogancia/
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d) acéfalo  

e) desleal 

4 - ―E, sobretudo, haver a realização, ou pelo menos um arremedo de realização, de uma 

organização social mais justa, com uma melhor distribuição da riqueza...” A palavra que não pode 

substituir o vocábulo em destaque observando o sentido proposto encontra-se em:  

a) maiormente  

b) especialmente 

c) mormente  

d) extremamente  

e) principalmente 

5 - Observe: “Fui me confessar ao mar. O que ele disse? Nada.” - Lygia Fagundes Telles -  

A figura ou vício de linguagem observada na construção acima pode ser classificado como: 

a) pleonasmo 

b) ambiguidade 

c) catacrese  

d) metáfora  

e) onomatopeia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

6 - As placas dos automóveis no Brasil são compostas de 3 letras do nosso alfabeto e quatro 

algarismos, nessa ordem. O número de placas que podem ser formadas com as letras A, Z e E, cujos 

dois primeiros algarismos são 1 e 0, nessa ordem é: 

a) 3.000 

b) 2.700 

c) 2.430 

d) 448 
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e) 1.728 

 

7 - Uma agência de automóveis está vendendo um veículo à vista por R$ 49.600,00. Se um cliente 

fizer a compra com financiamento, a entrada deverá ser de 40% do valor inicial do veículo e mais 36 

parcelas mensais consecutivas de R$ 1.273,07 correspondentes ao restante do valor. Nessas 

condições a taxa mensal de juros simples utilizada no financiamento é de: 

a) 2,75%  

b) 2%  

c) 2,25%  

d) 1,5%  

e) 2,5%  

 

8 - As raízes da equação  são o primeiro e segundo termos de uma sequência 

aritmética crescente. A razão dessa sequência é: 

a) 7 

b) 6 

c) 8 

d) 5 

e) 9 

 

9 - No início da manhã quando um posto de combustíveis abriu as portas para os trabalhos, um 

tanque possuía 7,8  de gasolina. No final do dia, quando foram lacradas as bombas que retiram 

gasolina deste tanque, percebeu-se que estas registravam um total de 4.500 litros de gasolina 

retirados (pelos abastecimentos ao longo do dia), logo restaram no tanque: (em ): 

a) 2,8 milhões de  

b) 3,1 milhões de  

c) 3,3 milhões de  

d) 3,8 milhões de  

e) 4,3 milhões de  
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10 - A tabela abaixo apresenta dados coletados nas inscrições dos candidatos de um concurso, de 

acordo com a idade de cada um. 

 

IDADE DOS INSCRITOS 

(EM ANOS) 

NÚMERO DE 

INSCRITOS 

18 140 

19 120 

20 100 

21 80 

22 40 

 

Se escolhermos aleatoriamente apenas um desses candidatos, a probabilidade de ele ter 21 ou 22 anos 

é: 

a) 25% 

b) 20% 

c) 23% 

d) 16,7% 

e) 12% 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11 - Com relação aos fatos históricos, geográficos e/ou políticos  do município de Seara e segundo as 

informações contidas na página da Prefeitura de Seara e IBGE é Correto: 

I - O primeiro prefeito do município foi Osny Amaro Romão, mas não foi eleito por voto popular. 

O primeiro prefeito eleito por voto da população foi Biágio Aurélio Paludo. 

II - Para ser elevado a município, Arvoredo foi o último distrito desmembrado do município de 

Seara. 
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III – 1956 foi Inaugurado o primeiro frigorífico de grande porte da cidade de Seara em Santa 

Catarina e, em pouco tempo, já ficou conhecidos pela qualidade em carnes de aves e suínos "in 

natura" e processados. 

IV - Originalmente, Nova Milano, pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. Em 15 de 

março de 1944, Nova Milano passou a se chamar Seara. Sugestão do então prefeito de Concórdia, 

Dogello Goss, homenageando o Engenheiro Agrimensor Carlos Otaviano Seara, que era 

encarregado de trabalhos de demarcação de terras pelo Estado. No dia 03 de abril de 1954 Seara 

emancipa-se de Concórdia. 

V - A Prefeitura Municipal de Seara vendeu em 1982 a coleção entomológica de Fritz Plaumann 

favorecendo a construção do museu que conta com três pavimentos. Tudo foi construído 

obedecendo às normas de interesse científico, aclimatação ambiental, laboratórios e equipamentos 

próprios de manutenção e guarda do acervo. 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/seara e  https://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas exceto a II. 

c) Apenas a alternativa V está incorreta e as demais corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II e V estão corretas.  

e) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

12 - Santa Catarina está no topo do ranking de desenvolvimento humano e econômico. A qualidade 

de vida do estado é uma das maiores do país e o índice de expectativa de vida é superior à média 

nacional. Além disso, Santa Catarina tem a melhor distribuição de renda entre todos os estados 

brasileiros e os menores índices de pobreza, analfabetismo e violência. Nas últimas três décadas, a 

economia catarinense cresceu 340% e hoje o estado possui o 4° maior PIB per capita do Brasil. 

Segundo as estimativas do IBGE, com dados divulgados em julho do corrente ano, expectativa de 

vida a nível nacional e do estado de Santa Catarina, respectivamente está apresentada em: 

Fonte: http://turismo.sc.gov.br/o-estado/ e https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-

expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/seara
https://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185
http://turismo.sc.gov.br/o-estado/
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/santa-catarina-tem-a-maior-expectativa-de-vida-ate-2060-segundo-ibge
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a) 75 e 80 anos 

b) 64, 2 e 75 anos 

c) 81 e 83,7 anos 

d) 76,2 e 79,6 anos 

e) 72 e 73,2 anos 

13 - Com relação aos símbolos oficiais  do município de Seara estabelecido por meio da Lei nº 46, de 

24 de fevereiro de 1971 e alteração segundo a Lei n.º 1451/2007 é verdadeiro, exceto: 

a) O Brasão Municipal.  

b) Museu Fritz Plaumann.  

c) A Bandeira Municipal.  

d) O Hino Municipal.  

e) a Borboleta fêmea Morpho Anaxibia (Nymphalidae). 

14 - A Amazônia Legal, estabelecida no artigo 2 da lei nº 5.173, de outubro de 1966, representa 59% 

do território brasileiro, distribuído por 775 municípios, onde viviam em 2000, segundo o Censo 

Demográfico, 20,3 milhões de pessoas (12,32% da população nacional), sendo que 68,9% desse 

contingente em zona urbana. Assinale a alternativa que apresenta um estado que não faz parte da 

Amazônia Legal: 

a) Mato Grosso do Sul 

b) Acre 

c) Amazonas 

d) Tocantins 

e) Amapá 
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15 - Segundo a divisão atualmente adotada pela Agência Nacional de Águas - ANA, os rios que 

drenam o território estadual de Santa Catarina integram três grandes Regiões Hidrográficas, assim 

denominadas: 

a) Região Hidrográfica do Paraguai, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Sul. 

b) Região Hidrográfica Atlântico Sudeste, Região Hidrográfica do Uruguai e Região 

Hidrográfica Atlântico Sul. 

c) Região Hidrográfica do Paraná, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Sul. 

d) Região Hidrográfica do Paraguai, Região Hidrográfica do Uruguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Norte. 

e) Região Hidrográfica do Paraná, Região Hidrográfica do Paraguai e Região Hidrográfica 

Atlântico Norte. 

Fonte:http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/bacias_hidrograficas/bacias_hidrograficas_sc.pdf 

INFORMÁTICA 

16 - Dentre as opções de memória apresentadas a seguir, escolha a que possui o mais alto 

desempenho e trabalha mais próxima ao processador, aumentando a velocidade e desempenho do 

mesmo: 

a) CACHE 

b) RAM 

c) ROM 

d) FLASH 

e) EPROM 

17 - Em que consiste o processo de scannear/digitalizar um documento em formato OCR? 

http://www.aguas.sc.gov.br/jsmallfib_top/DHRI/bacias_hidrograficas/bacias_hidrograficas_sc.pdf
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a) Gerar um documento digitalizado em formato de foto com alta resolução que não permite 

edição. 

b) Gerar um documento digitalizado em formato de imagem com média resolução que não 

edição. 

c) Gerar um arquivo digitalizado em formato PDF não editável. 

d) Gerar um documento digitalizado de texto editável por um computador. 

e) Gerar um arquivo no formato de foto que permite total edição. 

18 - Em que consiste o processo de HIFENIZAÇÃO no Microsoft Word: 

a) Cópia de formatos.  

b) Busca em dicionário de sinônimos. 

c) Uso de referência bibliográfica. 

d) Marcar as palavras modificadas antes do ultimo salvamento. 

e) Separação de palavras que ocorre no final de cada linha do parágrafo. 

19 - Com base na seguinte tabela gerada no Microsoft Excel: 

 

Ao selecionar toda tabela, pedir para Copiar e acionar a opção Colar – Transpor (T), conforme 

representado na figura a seguir, na Célula D1: 
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Qual será o resultado do processo? 

a) Irá criar uma cópia idêntica da tabela a partir da célula D1. 

b) Irá criar uma cópia da tabela a partir da célula D1, porém agrupada em linhas. 

c) Irá criar uma cópia somente com os dados da tabela a partir da célula D1. 

d) Irá criar uma cópia somente a estrutura da tabela a partir da célula D1. 

e) Irá criar uma cópia da estrutura da tabela, sem dados e nome das colunas a partir da célula 

D1. 

20 - Qual a função do pressionamento das teclas ―CTRL‖ e ―+‖ (CTRL+) estando em uma página 

selecionada e aberta por ferramenta de navegação ou browser: 

a) Melhorar a qualidade de apresentação ou imagem da página. 

b) Abrir uma nova guia para digitação de uma nova página. 

c) Abrir algum item presente na pagina apresentada atualmente. 

d) Aumentar a tela para visualização. 

e) Adicionar a página na opção de favoritos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR ÁREA DE ENSINO FUNDAMENTAL I 

21 - Assinale somente a alternativa CORRETA que se refere às atribuições do Professor do 

Município de Seara: 

a) Entregar mensalmente à Secretaria Municipal de Educação, o planejamento a ser executado 

para determinada turma ou disciplina, aplicando-o somente quando autorizado. 

b) Criar e desenvolver sob sua única responsabilidade sorteios, bingos, jogos ou eventos que 

possam angariar recursos financeiros para sua disciplina ou turma, sem que para isso precise 

notificar ou receber autorização de seus superiores. 

c) Promover recuperações preventivas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e 

aprofundamento, conforme exigências dos diagnósticos de avaliações. 

d) Promover recuperações paralelas somente àqueles alunos que apresentarem rendimento 

inferior a 4,0 (quatro) visto que estes correm risco de reprovação. 

e) Dar ciência aos pais ou responsáveis sobre o desempenho insatisfatório ou insuficiente do 

aluno no último bimestre ou trimestre, para que assim, providências familiares possam ser 

adotadas. 

22 - Leia as afirmativas que as responsabilidades relacionadas ao cargo de professor. Analise as 

mesmas segundo as atribuições da Rede Municipal de Seara: 

I- Seguir as diretrizes educacionais do estabelecimento e da Secretaria de Educação, 

comprometendo-se não apenas a aceitá-las, mas também a integrar sua ação na consecução dos 

fins e objetivos. 

II- Notificar Conselho Tutelar e Ministério Público quanto ao não cumprimento de tarefas 

extraclasse por parte de alunos. 

III- Realizar com clareza, precisão e certeza, toda a escrituração referente à execução da 

programação, frequência e aproveitamento dos alunos. 

IV- Repreender e suspender de todas as atividades escolares, encaminhando posteriormente ao 

serviço de Orientação Escolar qualquer caso de indisciplina ocorrido em sala de aula. 

V- Promover recuperações preventivas e/ou atividades de complementação, aperfeiçoamento e 

aprofundamento, conforme exigências dos diagnósticos de avaliações. 

Assinale a alternativa que contém todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas II e III. 
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c) Somente as alternativas IV e V. 

d) Somente a alternativa IV. 

e) Somente as alternativas II e IV. 

23 - Enquanto professores, estudamos e compreendemos a importância das teorias educacionais na 

história da educação e no contexto atual. Dermeval Saviani, educador brasileiro, em seu livro 

“Escola e Democracia” (2001), ao estudar e discutir este tema define as teorias educacionais em dois 

grupos. Assinale somente a alternativa que apresenta a resposta CORRETA: 

a) Teorias Não-Críticas e Teorias Crítico-Reprodutivistas. 

b) Teorias Tradicionais Renovadas e Teorias Construtivista-Lógico Matemáticas. 

c) Teorias Tradicionais e Teorias Psicossociais-Modernas. 

d) Teorias Tecnicistas Tradicionais e Teorias Sociointeracionistas. 

e) Teorias Histórico-Materialistas e Teorias Construtivistas Modernas. 

24 - Complete a sentença abaixo com a alternativa CORRETA: 

A_______________________________ transforma a escola em espaço para todos. Ela favorece a 

__________________________, o respeito ao direito de todos aprenderem sem negar as 

dificuldades que os estudantes encontram no decorrer do processo. Ela garante também, diferentes 

__________________________ para que os alunos possam construir seus 

_________________________. 

a) Pedagogia do afeto – técnica – formas – sonhos. 

b) Educação Tradicional – repetição – estratégias – conteúdos. 

c) Educação Inclusiva – diversidade – oportunidades – conhecimentos. 

d) Educação Técnica– dicotomia – repetições – ideais. 

e) Pedagogia – Educação Inclusiva – regras de atuação– responsabilidades. 

25 - Quanto a Educação Inclusiva é INCORRETO afirmar: 

a) Uma Escola Inclusiva organiza o Projeto Político Pedagógico coletivamente tendo como 

foco os alunos e suas potencialidades, sua capacidade de aprender a seu tempo e seu modo. 

b) Uma escola Inclusiva garante que os alunos que aprendem avancem para a turma seguinte e 

aqueles que estão com dificuldades ou em processo de construção do conhecimento sejam 

retidos sem atividades de reforço ou recuperação paralela. 

c) Uma Escola Inclusiva busca a participação da família e da comunidade nas mais diferentes 

situações. Todos juntos tornam a escola próxima do cotidiano do aluno e de suas aspirações. 
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d) Uma Escola Inclusiva é coletiva, democrática, aceita a criticidade e desenvolve a cidadania 

de todos os alunos. 

e) Uma Escola Inclusiva parte do pressuposto que todos podem aprender, que existem 

diferentes metodologias de ensinar e construir conceitos. Que todos os alunos aprendem 

trocando experiências, interagindo com os outros, pesquisando, analisando e vivenciando o 

conhecimento. 

26 - Leia as alternativas e assinale aquela que apresenta a resposta INCORRETA quanto ao processo 

de mediação desencadeado pelo professor em turmas de Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 

a) O professor deve se aproximar dos alunos, estabelecendo um clima de confiança e 

coletividade para que o trabalho seja desenvolvido de forma prazerosa e efetiva. 

b) O professor deve valorizar aqueles que aprendem secundarizando aqueles que apresentam 

dificuldade de aprendizagem ou demoram a aprender, assim há um equilíbrio adequado no 

processo de ensino e aprendizagem. 

c) A mediação é o processo pelo qual, o professor interage com os alunos, juntos pesquisam, 

estudam, problematizam e vivenciam o conhecimento em diferentes situações pedagógicas. 

Todos se tornam responsáveis pela construção de conceitos e entendimentos sobre os 

assuntos abordados. 

d) O professor mediador incentiva os alunos a trabalharem coletivamente, uns auxiliando os 

outros. Juntos pensam, aprendem e constroem uma sociedade mais justa e igualitária. 

e) O professor mediador não centraliza o conhecimento, ele divide com os alunos, planeja com 

eles, reflete sobre os avanços e dificuldades da turma, retoma conhecimentos sob diferentes 

óticas, garante que todos ao seu tempo possam avançar no conhecimento. 

27 - Nos últimos trinta anos, o conceito de alfabetização tem sido revisto, discutido e refinado entre 

aqueles que se dedicam a estudar o tema bem como entre os professores que atuam diretamente em 

sala de aula. Considerando alfabetização e letramento, leia as alternativas e assinale (V) para as 

sentenças verdadeiras e (F) para as sentenças falsas: 

(   ) Ser alfabetizado é ser letrado. Um conceito é o mesmo que o outro e os utilizamos quando nos 

referimos àqueles alunos que dominam os conhecimentos essências de letras, nomes, formas e 

números descrevendo-os minimamente. 

(   ) Indivíduo letrado é aquele que possui o conhecimento de letras e sílabas no sentido restrito da 

palavra, compreende seu uso e função social. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

16 
 

(   ) O exercício da alfabetização amplia-se a medida que a criança faz uso desta prática social. 

Este processo é interno, objetivo e avança conforme o sujeito usa estes conceitos essenciais. 

 (  ) Alfabetizar e letrar são ações distintas, mas não são inseparáveis; o ideal na escola é 

alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da 

escrita. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V- V- F- V 

b) F- F- F- V 

c) V- V- V- V 

d) V- V- V- F 

e) F- V- F- V 

28 - O psicólogo e filosofo suíço Jean Piaget (1896-1980) é conhecido por seu trabalho no campo da 

inteligência infantil. Sobre este tema leia as afirmativas que seguem: 

I- Para Piaget ―a linguagem não é suficiente para explicar o pensamento uma vez que este tem 

raízes na ação e nos mecanismos sensório-motores‖. 

II- Piaget define o desenvolvimento cognitivo em quatro estágios: sensório-motor, pré-operatório, 

operatório concreto e operatório formal. 

III- Para Piaget ―necessariamente todo individuo que possui alguma deficiência deve receber 

tratamento e acompanhamento escolar em espaços exclusivos para este fim, dadas às 

características dos mesmos.‖ 

IV- Piaget considera quatro fatores essenciais para o desenvolvimento cognitivo da criança sem 

deficiências: biológico, hereditário, da ação do adulto sob o sujeito, da assimilação e conotação.  

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e IV. 

b) Somente as alternativas II e III. 

c) Somente as alternativas III E IV. 

d) Somente a alternativa I. 

e) Somente a alternativa II. 
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29 - Discutir a mediação na aprendizagem é também compreender que o bullying tem se tornado uma 

prática frequente nas escolas. Debater este tema no contexto educativo é fundamental e necessário. 

Neste sentido, leia as afirmativas que seguem: 

I- É imperioso que a escola desenvolva ações de reflexão, conversas e estudos sobre o tema. 

Respeitar o outro em toda e qualquer situação é fundamental e necessário. 

II- Bullying é a prática de atos violentos e intencionais permitidos pelo agredido; sua prática pode 

causar danos físicos e psicológicos às vitimas. 

III- A escola deve estabelecer um clima de diálogo e respeito com todos os alunos para coibir 

qualquer situação de bullying, estabelecendo ações de prevenção e tratamento dos casos 

observados. 

IV- O bullying é um comportamento agressivo intencional e repetitivo. Quem agride utiliza a 

violência para afirmar seu poder nas relações interpessoais. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e IV. 

b) Somente as alternativas III e IV. 

c) Somente as alternativas II e IV. 

d) Somente a alternativa II. 

e) Somente a alternativa III. 

30 - A matemática é um campo do conhecimento que sempre mereceu atenção especial do professor 

dos Anos Iniciais. Assinale a afirmativa que apresenta a resposta CORRETA neste sentido: 

a) No estudo da Matemática nos Anos Iniciais, a exploração de materiais concretos pode ser 

substituída pela utilização dos conceitos abstratos, uso de fórmulas e regras. Ao 

compreender a forma correta de realizar o cálculo a criança consegue criar imagens mentais 

e conceituais. 

b) A tarefa da escola no que tange ao processo de construção do número é transmitir os 

conhecimentos adquiridos pelas gerações precedentes, de forma a treinar o aluno para a 

utilização do pensamento lógico formal. 

c) Nos Anos Iniciais, o aluno aprende a construir conceitos matemáticos partindo das relações 

qualitativas, ou seja, o professor desencadeia situações em que o aluno compara, troca, 

separa, divide e realiza experiências para consolidar o conceito de número nas mais diversas 

situações cotidianas. Fazendo uso em diferentes situações o aluno compreende e relaciona o 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA - SC 

 

18 
 

conceito, a forma correta de registro do número, o valor relativo e absoluto e sua 

importância nas questões cotidianas. 

d) O estudo da Matemática nos Anos Iniciais é a base para os anos subsequentes. Neste 

sentido, a atuação do professor deve garantir que o aluno aprenda de forma tradicional e 

mecânica os conceitos numéricos, essenciais para a ampliação do repertório matemático. 

e) A construção da representação numérica deve ocorrer de forma que o professor demonstre e 

o aluno repita a ação. A aprendizagem ocorre quando a criança demonstra que é capaz de 

memorizar a explicação efetuada pelo professor. 

31 - A discussão em torno do currículo na área educacional é constante no cotidiano daqueles que 

atuam na escola. Assim, podemos dizer que currículo é: 

a) Documento que contem as características do lugar em que a escola está inserida, aponta as 

especialidades sócio demográficas, as concepções de homem e de sociedade e aponta as 

diretrizes operacionais técnicas selecionadas pela equipe da Secretaria de Educação. 

b) O currículo aponta o plano de estudo que uma determinada turma será submetida durante 

certo período letivo. È normatizado pela Secretaria de Educação e Direção da Escola, onde 

os limites pedagógicos são delimitados e organizados para que o professor coloque em 

prática. 

c) Currículo é a organização linear de estratégias e experiências pedagógicas que se vinculam 

indiretamente aos conteúdos escolares. Excetua-se desta organização concepções de mundo, 

de homem e de sociedade, dada as questões de que o currículo norteia o fazer pedagógico 

escolar. 

d) O currículo escolar norteia todo processo educacional da escola, orienta as ações dos 

professores nos diferentes níveis de ensino. Os professores das diferentes áreas contribuem 

neste processo de reflexão, novas práticas escolares são consideradas, a participação da 

comunidade é fortalecida e a identidade dos alunos valorizada. A construção de um currículo 

começa pela concepção de escola crítica, cidadã e igualitária e se identifica com os 

conhecimentos historicamente acumulados. 

e) O currículo é a marca excepcional da sociedade em que vivemos. Esta sociedade excludente, 

individualista e mercadológica planta estes valores no cotidiano escolar. Não há como fugir 

a este cenário. Assim, a escola deve promover a preparação fundamental para o mercado de 

trabalho, desconsiderar as questões sociais e coletivas e garantir o domínio das operações 
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fundamentais, leitura e escrita. A construção deste currículo se fundamenta com as 

legislações vigentes na área da educação. 

32 - Realizar uma avaliação coerente, que demonstre o conhecimento alcançado pelos alunos é um 

desafio para o professor. Leia as afirmativas que se referem à avaliação nos Anos Iniciais: 

I- A avaliação deve ter como foco o processo de construção do conhecimento do aluno. O que ele 

já sabia, como ele constrói o conhecimento, quais relações estabelece, como dialoga com o 

conhecimento e com os demais colegas frente aos desafios pedagógicos. 

II- Na avaliação devem prevalecer os aspectos quantitativos sobre os qualitativos; o percurso dos 

alunos deve ser observado pelo professor, percebendo o avanço e necessidade dos mesmos. 

III- No processo de avaliação é somente através da aplicação de provas e testes que o professor 

consegue mensurar o conhecimento dos alunos. Instrumentos distintos de testagem garantem ao 

professor tranquilidade quanto aos resultados obtidos pela turma.  

IV- No cotidiano escolar, a avaliação traz elementos de análise quanto ao desempenho do aluno 

bem como aspectos institucionais e de atuação do professor. Desta forma, a avaliação deve 

servir de indicativo para reflexões em todas as direções e não ser vista apenas como resultado 

obtido pelo aluno. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas II e III. 

c) Somente as alternativas III e IV. 

d) Somente a alternativa III. 

e) Somente a alternativa I. 

33 - Lev Vygotsky (1896-1934) psicólogo bielo-russo é leitura fundamental quando nos debruçamos 

no estudo da psicologia humana e sua relação com a escola. Suas obras são essenciais para a 

compreensão do desenvolvimento do sujeito no contexto escolar. Leia as afirmativas que apontam 

concepções deste autor no que tange ao desenvolvimento e aprendizagem: 

I- Desenvolvimento e aprendizagem são dois processos que se fundem no cérebro infantil, 

ocorre de forma abstrata e conexa. 

II- Aprendizagem e desenvolvimento são processos que mantem complexas inter-relações, há 

um entrelaçamento entre os dois aspectos. São processos independentes, mas que se 

complementam. 
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III- Aprendizagem e desenvolvimento são processos sociais que mantém relações 

contraditórias e desvinculadas do contexto social. 

IV- Desenvolvimento e aprendizagem são processos que ocorrem diferentemente, o 

primeiro de cunho biológico e o segundo exclusivamente social e independente. 

Assinale somente a resposta CORRETA: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa II. 

c) Somente a alternativa III. 

d) Somente a alternativa IV. 

e) Somente as alternativas III e IV. 

34 - A prática educativa do professor reflete também sua concepção de escola e de sociedade, quando 

o mesmo possui uma concepção crítica e emancipadora de educação possui uma compreensão quanto 

ao erro cometido pelo aluno. Quanto ao erro é CORRETO afirmar: 

a) O erro é uma forma do aluno demonstrar que não está emocionalmente seguro de sua 

aprendizagem e por isso precisa de acolhimento e retomada do processo de forma repetitiva. 

b) A responsabilidade sobre o erro do aluno recai sobre a atuação do professor. A mediação da 

aprendizagem deve sempre garantir o acerto no processo pedagógico e nunca o erro. 

c) O erro na escola é uma estratégia que grande parte dos alunos utiliza para polarizar a atenção 

do professor para si. 

d) O erro é a falta de condições psicológicas da criança para lidar com um conhecimento que 

não domina. 

e) O erro é parte do processo de construção do conhecimento. O professor percebe nas crianças 

progressos da atividade cognitiva e utiliza estes momentos para realizar intervenções 

pedagógicas positivas para que elas revisem, retomem e aprendam. 

35 - O planejamento é uma ferramenta indispensável para o exercício da docência. Leia as 

afirmativas que se referem ao mesmo e assinale (V) para as sentenças verdadeiras e (F) para as 

sentenças falsas. 

(   ) Um bom planejamento é fundamental para o sucesso das ações realizadas em sala de aula, é 

por meio dele que podemos perceber quais são as necessidades dos alunos e atuar de forma a 

desencadear novas situações de aprendizagem que auxiliem na resolução das dificuldades 

observadas. 
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(   ) Além de dar subsídios ao professor, um bom planejamento contribui para uma organização da 

escola, como um todo. Procura garantir que as metas pensadas coletivamente sejam alcançadas e 

busca desenvolver o aprendizado de todos os alunos. 

(  ) Um planejamento que garantiu boas notas aos alunos precisa ser repetido em anos 

subsequentes, em turmas diferentes. Considerando que planejamento é o conjunto de estratégias a 

serem utilizadas em determinado período escolar, as atividades de sucesso devem ser retomadas 

constantemente. 

(  ) O planejamento é um momento de pesquisa e reflexão no fazer docente. É fundamental pensar 

sobre os alunos que frequentam determinada turma, analisar suas necessidades e traçar estratégias 

e metodologias que contemplem estas observações. Análise, estratégias, objetivos e avaliação 

estão presentes nestas reflexões. 

A alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) F- V- F- V 

b) V- F- F- V 

c) F- F- V- V 

d) F- F- F- V 

e) V- V- F- V 

36 - A escola tem papel fundamental no desenvolvimento de todos os alunos. Um desafio a ser 

perseguido neste cotidiano é o esforço em desenvolver alunos praticantes da leitura e da escrita. 

Neste sentido, é INCORRETO: 

a) Desenvolver estratégias de leitura em sala onde os alunos no decorrer do processo sejam 

capazes de selecionar textos em diferentes suportes e ler para colegas da turma ou 

familiares, alguém de sua rua, de seu convívio, assim a leitura se constitui em prática social. 

b) A leitura é um ato complexo que abrange processos perceptuais, cognitivos, linguísticos, 

comunicativos, sociais e emocionais. Por isso, as estratégias adotadas pelo professor devem 

garantir o domínio deste processo, a repetição, a leitura em voz alta, o jogral e a prova oral 

permitem o avanço desta aprendizagem. 

c) O professor deve cotidianamente desenvolver no aluno o gosto pela leitura, apresentando 

diversos materiais, utilizando estratégias de contação de história, e de leitura compartilhada, 

ampliando o repertório e aguçando o desejo de ler do aluno. 

d) O professor deve se posicionar como exemplo aos alunos: ser leitor, conhecer as obras que  

sugere, ler com prazer e motivação diferentes livros, poesias e textos nos mais diferentes 
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materiais: livros, bulas, jornais, revistas entre outros. Desta forma, o aluno segue os passos 

do professor e lê com motivação. 

e) A escola precisa garantir em seu Projeto Político Pedagógico planejamento e metas a serem 

alcançadas com relação à leitura e escrita em todos os níveis. Este trabalho precisa ser 

conjunto e de responsabilidade de todos os profissionais que atuam neste educandário. Ler e 

escrever devem ser ato conjunto desenvolvido cotidianamente na escola buscando o 

desenvolvimento de todos os alunos. 

37 - Leia as afirmativas que se referem à sequência didática: 

I- As sequências didáticas são conjuntos de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um 

conteúdo, etapa por etapa. Organizadas de acordo com os objetivos que o professor quer 

alcançar para a aprendizagem de seus alunos, elas envolvem atividades de aprendizagem e de 

avaliação. 

II- As sequências didáticas são usadas em qualquer disciplina ou conteúdo, auxiliam o professor a 

organizar o trabalho na sala de aula de forma gradual, partindo de níveis de conhecimento que 

os alunos já dominam para chegar a níveis que eles precisam dominar. 

III- A sequência didática é uma forma de organização do trabalho pedagógico que permite 

antecipar o que será enfocado em um determinado período, é variável em função do que os 

alunos precisam aprender, da mediação e do monitoramento do professor. 

IV- O termo sequência didática surge no Brasil, após 1995, no documento ―Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Anos Iniciais‖ e seu significado relaciona-se a necessidade de 

definição de um currículo a ser abordado com estas turmas durante em curto período letivo.  

Assinale a alternativa que apresenta a resposta INCORRETA: 

a) Somente a alternativa I e II. 

b) Somente a alternativa III e IV. 

c) Somente a alternativa III. 

d) Somente a alternativa I. 

e) Somente a alternativa IV. 

38 - Na atuação docente, é comum identificarmos alunos com dificuldades de aprendizagem. 

Assinale a alternativa CORRETA a ser realizada pelo professor ao percebe estas situações: 

a) Chamar o aluno apontando as dificuldades que percebe no mesmo, descrevendo a 

necessidade de que o mesmo estude mais para não se atrasar em relação aos demais colegas 

da turma. 
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b) Conversar com a equipe pedagógica da escola para traçar metas coletivas de atuação, juntos 

informar à família do trabalho a ser desenvolvido com o aluno. Planejar atividades 

diferenciadas para serem realizadas em sala que auxiliem no desenvolvimento da criança. 

c) Encaminhar o aluno para aulas de reforço, pois lá a dificuldade deve ser vencida. Em sala o 

professor deve dar sequência normal aos conteúdos e estratégias pensadas para aquela 

turma. 

d) Solicitar a família laudo médico que aponta o grau de comprometimento da criança para 

então, avaliá-la de forma diferenciada. 

e) Conversar com a turma sobre as dificuldades da criança e solicitar que todos os alunos 

estudem mais para não apresentarem as mesmas necessidades. 

39 - A indisciplina na escola e na sala de aula é fator de preocupação entre os educadores, entender 

suas causas e consequências é tema constante de estudos e reflexões. Leia as afirmativas quanto a 

indisciplina na sala de aula:  

I- Indisciplinado é aquele aluno que contesta o professor, que pergunta demais, que quer saber 

além do conteúdo proposto, pois assim atrapalha o raciocínio do professor. 

II- O trabalho para solucionar a indisciplina da sala de aula deve ser realizado pelo professor que 

se sente incomodado por ela; ser mais rígido e austero, baixar notas e aplicar provas resolve 

consideravelmente o problema. 

III- Tratar a indisciplina na sala de aula deve ser ação coletiva da escola como um todo, traçar 

metodologias assertivas, ouvir e compreender as necessidades dos alunos, aproximar a família 

do cotidiano escolar são bons exemplos de intervenções pedagógicas a serem realizadas. 

IV- É fundamental que professores e escola discutam as causas da indisciplina, as reais 

necessidades dos alunos e como aliar estas observações aos conhecimentos escolares. Garantir 

aos alunos espaço para reflexão e discussão, propor projetos alternativos e educativos 

possibilitam que o aluno se identifique com a escola e dê a ela importância necessária ao seu 

desenvolvimento. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas III e IV. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas I e II. 

d) Somente as alternativas II e III. 

e) Somente a alternativa IV. 
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40 - A professora do Segundo Ano do Ensino Fundamental recebeu em agosto, um aluno vindo de 

outro município. Neste dia a turma está trabalhando uma poesia construída coletivamente. Para obter 

um diagnóstico do aluno, a professora solicita que o mesmo leia a poesia que está escrita no quadro 

em voz alta. Ele gagueja, foca nervoso e não consegue, a professora percebe que ele não é 

alfabetizado; ao olhar seu caderno vê atividades incompletas e muitas páginas em branco. Qual 

atitude CORRETA a professora deve tomar nesta situação? 

a) Combinar com a Direção da escola e encaminhar o aluno para a turma do Primeiro Ano, 

pois assim as dificuldades dele serão trabalhadas. 

b) Discutir com a equipe pedagógica estratégias coletivas de reforço, revisão e trabalho 

coletivo com este aluno; buscando desenvolvê-lo, dar-lhe segurança para que aos poucos as 

dificuldades observadas sejam vencidas por ele. 

c) Não tendo sido aluno da escola desde o inicio do ano letivo, a melhor atitude é reprová-lo 

para que no ano seguinte ele inicie mais forte e seguro. 

d) Chamar a família e solicitar que busquem algum serviço privado de reforço escolar com 

vistas a auxiliar o aluno nas dificuldades observadas. 

e) Realizar os registros no Diário Escolar e na entrega de boletins informar aos pais a situação 

observada. Informar também que o trabalho será desenvolvido normalmente, pois a turma 

não pode parar para esperar o desenvolvimento do colega. 

 


