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 Estado de Santa Catarina 
Município de São Miguel do Oeste 

Caderno de Provas 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2015 

 
 
                                                                                                                          Prova: Conhecimentos Específicos 
                                                                                                                                         Conhecimentos Gerais  
                                                                                                                                         Língua Portuguesa 
 

Prova para provimento do cargo de:  
COORDENADOR PEDAGÓGICO 

� HABILITADO  

 

 
TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, 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 DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 
CARTÃO DE 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 DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01. O trecho do Projeto Político Pedagógico, denominado marco referencial é onde: 

A) Serão discutidas as referências e a missão da escola na sociedade em que está 

inserida.   

B) Serão definidas as formas de avaliação que serão utilizadas. 

C) Ocorre a definição dos valores financeiros necessários para manter a escola. 

D) A diretoria de ensino define o que deve ser conteúdo de ensino. 

 

02. Dentro do Projeto Político Pedagógico, é o trecho que apresenta os ideais das ações pedagógicas 

e como deve ser o cotidiano escolar. Trata-se do:  

A) Marco relativo. 

B) Marco sistêmico. 

C) Marco operacional. 

D) Marco situacional.  

 

03. A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática, possibilitando o 

envolvimento de todos os integrantes da escola no processo de tomada de decisões e no 

funcionamento da organização escolar.  O planejamento participativo considera: 

A) Apenas a intervenção da coordenação pedagógica. 

B) Apenas a intervenção da direção.  

C) Apenas o compartilhamento de ideais entre direção e coordenação. 

D) A intervenção dos profissionais da educação e dos usuários (alunos e pais). 

 

04. Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação infantil, modificar a concepção de 

educação assistencialista significa atentar para várias questões que vão muito além dos aspectos 

legais. Envolve, principalmente, assumir as especificidades da educação infantil e rever concepções 

sobre a infância, as relações entre classes sociais, as responsabilidades da sociedade e o papel do 

Estado diante: 

A) Dos jovens. 

B) Dos adultos. 

C) Das crianças pequenas. 

D) Dos adolescentes. 
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05. Philippe Perrenoud em seu livro “10 Novas Competências para Ensinar”, relaciona o que é 

fundamental saber para ensinar bem dentro de uma sociedade em que o conhecimento está cada 

vez mais acessível para todos. Dentre as dez competências para ensinar estão: 

(__) Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; 

(__) Organizar e dirigir situações de aprendizagem;  

(__) Administrar a progressão das aprendizagens;  

(__) Trabalhar a política nacional e estadual. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 

A) V-V-V-F. 

B) F-F-V-V. 

C) V-F-V-F. 

D) F-F-F-V. 

 

06. Na hipótese de escrita ______________________, a criança está apenas começando a se questionar 

sobre o significado dos sinais escritos. Ainda não percebe a correspondência entre escrita e fala, faz 

tentativas de construir um sistema que se assemelhe formalmente a escrita adulta.  

Complete corretamente a lacuna acima: 

A) Monossilábica. 

B) Pré-alfabética. 

C) Alfabética. 

D) Pré-silábica. 

 

07. Dermeval Saviani é o idealizador da pedagogia por ele denominada: 

A) Histórico-social. 

B) Histórico-crítica. 

C) Moderna-crítica. 

D) Moderno-social. 

 

08. Complete a lacuna corretamente. Para Lev Vygotsky, a zona de desenvolvimento 

____________________ trata sobre aquilo que a criança hoje somente consegue realizar com a ajuda de 

alguém e que mais adiante ela certamente conseguirá realizar sozinha.  

A) Nostálgico. 
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B) Amoral. 

C) Proximal. 

D) Natural. 

 

09. Para fins das Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, na modalidade Educação Especial, considera-se público-alvo, alunos com 

transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou 

estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com: 

(__) autismo clássico; 

(__) autismo de Nuremberg; 

(__) síndrome de Asperger; 

(__) síndrome de Rett. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas: 

A) F-V-F-F. 

B) V-F-F-V. 

C) F-V-V-F. 

D) V-F-V-V. 

 

10. Os jogos simbólicos ocorrem a partir da aquisição da representação simbólica, impulsionada 

pela imitação. A criança bem pequena só é capaz de imitar um modelo que esteja presente, pois 

ainda não é capaz de imaginar; mais adiante na etapa simbólica, a criança passa a imitar os modelos 

ausentes, ou seja, ela reproduz um modelo interiorizado.  

O trecho acima: 

A) Está totalmente incorreto. 

B) Está totalmente correto. 

C) Apenas a primeira frase está correta. 

D) Apenas a última frase está correta. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. Analise os tópicos segundo o disposto na lei orgânica municipal de São Miguel do Oeste – SC: 
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 I - O Município manterá o professorando municipal em nível econômico, social e moral à altura 

de suas funções; 

 II - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de trinta e cinco (35%), por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está incorreto. 

B) Ambos os itens estão corretos. 

C) Ambos os itens estão incorretos. 

D) Apenas o item II está incorreto. 

 

12. É a data ladeada no brasão de Armas de São Miguel do Oeste – SC.: 

A) 30 de janeiro de 1950. 

B) 30 de dezembro de 1950. 

C) 30 de dezembro de 1953. 

D) 30 de novembro de 1955. 

 

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são atribuições do Conselho Tutelar, exceto: 

A) Representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder 

familiar, após, esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente 

junto à família natural.  

B) Julgar e determinar penas no caso de jovens infratores. 

C) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. 

D) Expedir notificações. 

 

14. A lei nº 9.394/96 determina a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obrigatórias: 

A) Somente no primeiro ano do ensino médio. 

B) Somente no primeiro e no segundo ano do ensino médio. 

C) Em todas as séries do ensino médio. 

D) A partir do quinto ano do ensino fundamental. 

 

15. O Plano Decenal de Educação do Município de São Miguel do Oeste – SC, para o período 2009 a 

2018 determina como metas para o ensino fundamental: 
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(__) Garantia dos temas transversais no currículo; 

(__) Ensino Fundamental noturno para alunos maiores de doze anos; 

(__) Oferecimento da língua estrangeira moderna – espanhol – em todos os anos, mantendo a 

língua estrangeira – inglês. 

Assinale (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas: 

A) V-F-V. 

B) V-F-F. 

C) F-F-V. 

D) F-V-V. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

16. Em relação às ideias do texto, analise as proposições e assinale a alternativa correta: 

 I. Ban Ki-moon defende ajuda e assistência para os migrantes. 

 II. Os países que criminalizam e punem os refugiados serão sancionados pela ONU. 

 III. Esse texto pertence ao gênero artigo de opinião. 

 IV. Os refugiados podem estar suscetíveis ao tráfico de pessoas e contrabando. 
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A)  Apenas I, III e IV estão corretas. 

B)  Apenas I e II estão corretas. 

C)  Apenas I e IV estão corretas. 

D)  Apenas III e IV estão corretas. 

 

17. Em relação às estruturas linguísticas do texto, assinale a alternativa incorreta: 

A) A palavra “imigrantes” (linha 7) é sinônimo de emigrantes. 

B) O pronome pessoal “eles” (linha 11) refere-se aos atuais imigrantes da Síria, do Iraque, do 

Afeganistão e da África. 

C) As vírgulas imediatamente antes e imediatamente após a palavra “Iraque” (linha 3) são 

usadas para separar, numa enumeração, termos com a mesma função sintática. 

D) O verbo “caíam” (linha 13) concorda em pessoa e número com seu sujeito e está conjugado 

na 3º pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. 

 

18. Assinale a alternativa incorreta de acordo com a norma padrão: 

A) Anexa à correspondência vão os documentos. 

B) Anexos à correspondência vão os documentos. 

C) Anexo à correspondência vai o documento. 

D) Em anexo à correspondência vão os documentos. 

 

19.  Assinale a alternativa que completa as lacunas abaixo: 

I. Ninguém ___________________ inconveniente. 

II. ___________________ muito, hoje em dia, sobre distribuição de renda. 

III. Não ___________________ condições para se realizar pedido. 

IV. Brevemente __________________ as instruções necessárias. 

 

A) Lhe foi / fala-se / havia / nos enviarão. 

B) Foi-lhe / falam-se / haviam / enviar-nos-ão. 

C) Lhe foi / falam-se / havia / enviarão-nos. 

D) Foi-lhe / fala-se / haviam / nos enviarão. 

 

20. No dia a dia, utilizamos diversas formas de comunicação. Chamamos de gêneros textuais todos 

os tipos de textos utilizados pelo emissor para transmitir uma informação. Um deles se caracteriza 
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por mensagens simples, escritas de forma clara e rápida e é usado como meio de comunicação entre 

as pessoas, como um pequeno aviso ou lembrete. Podemos dizer que esse gênero é o: 

A) E-mail. 

B) Bilhete. 

C) Carta. 

D) Verbete. 

 

 

 




