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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Campo Erê-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 11 de fevereiro de 2017, após às 
20h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no dia 13 de fevereiro de 2017. 
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Língua Portuguesa 

 
Poema para a questão 01 e 02: 
 

Poema do Beco 
 

Que importa a paisagem, a Glória, a baía, a linha do 
horizonte? 

 
-O que eu vejo é o beco. 

 
BANDEIRA, Manoel. Poema do beco. In: MORICONI, Ítalo. Os 
cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2001. 

 
01) Sobre o poema: 
 
1. É possível inferir que o eu lírico, ao escrever o 

poema, estava taciturno. 
2. A oposição das imagens criadas pelo eu lírico “a 

Glória, a baía, a linha do horizonte” e o “beco” 
reforçam seu estado ditoso. 

3. O último vocábulo utilizado remete à ideia da falta 
de sentido, do olhar penoso do eu lírico para com o 
mundo. 

4. O neologismo “beco” utilizado pelo poeta instaura 
no poema ideia de várias imagens na mesma 
paisagem. 

 
A alternativa que apresenta todas as alternativas 
corretas é: 
 
a) 2 e 4. 
b) 1 e 3.     
c) 1 e 2. 
d) 3 e 4. 
e) 1, 2 e 3. 
 

02) “Que importa a paisagem...” Com frequência 

vemos na escrita erros de ortografia relacionados ao 
emprego do G e do J. Marque a alternativa que contém 
pelo menos um vocábulo escrito incorretamente: 
 
a) manjedoura – monja - ligeiro 
b) tangerina – tigela - gorjeta 
c) auge – sargento - ojeriza 
d) ultraje – majestade - relógio 
e) rabujento – ferrugem - refúgio 
 
03) Uma das orações abaixo utiliza uma palavra 
parônima e/ou homônima fora de seu contexto. 
Indique-a: 
 
a) A bandeira foi arriada no final da tarde. 
b) O documento foi inserto no relatório. 
c) Mamãe cozeu uma maravilhosa lasanha. 
d) O sino da igrejinha soava às 6. 
e) Os anjos acenderam ao céu. 

04) O uso do acento grave está correto somente em: 
 
a) Papai saiu rapidamente e foi à reunião da empresa. 
b) Ficou frente à frente com a nova namorada de seu 

ex. 
c) A pianista começou à tocar o piano logo após a fala 

do apresentador. 
d) O marinheiro chegou à terra. 
e) Àquela hora a apresentação já havia começado. 
 
05) Na sentença: “A secretária não cobrará o 

telefonema, desde que você não demore.” a oração 
adverbial sublinhada é classificada como: 
 
a) concessiva 
b) temporal 
c) causal 
d) condicional 
e) proporcional 
 

Conhecimentos Gerais 

 
06) Começou a valer no dia 1º de janeiro de 2017 o 
novo salário mínimo nacional. De R$ 880,00, o valor 
passou para: 
 
a) R$ 980,00 
b) R$ 937,00 
c) R$ 950,00 
d) R$ 975,00 
e) R$ 990,00 
 
07) Assinale a alternativa que corresponde ao Juiz 
Federal responsável pela Operação Lava Jato (a maior 
investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o 
Brasil já teve). Trata-se de: 
 
a) Ricardo Lewandowski. 
b) Teori Zavascki. 
c) Gilmar Mendes. 
d) Sérgio Moro. 
e) Dias Toffoli. 
 
08) Nesse ano em que dia será festejado o domingo de 
Páscoa? 
 
a) 16 de abril. 
b) 01 de abril. 
c) 21 de abril. 
d) 04 de abril. 
e) 28 de março. 
 
09) Em 2017 que dia inicia o horário de inverno? 
 
a) 17 de fevereiro. 
b) 16 de fevereiro. 
c) 19 de fevereiro. 
d) 14 de fevereiro. 
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e) 20 de fevereiro. 
 
10) Recentemente a Chapecoense anunciou o novo 
técnico do time. Trata-se de: 
 
a) Vagner Mancini. 
b) Ney Franco. 
c) Emerson Leão. 
d) Levir Culpi. 
e) Enderson Moreira. 
 

Conteúdos Específicos 

 
11) De acordo com as bases psicológicas da 
aprendizagem e do desenvolvimento, sobre a 
concepção interacionista é correto afirmar: 
 
a) Considera que tanto os fatores biológicos como os 

ambientais são fundamentais para o 
desenvolvimento humano e não podem ser 
dissociados. 

b) Considera que tanto os fatores sociais como os físicos 
são fundamentais para o desenvolvimento humano e 
não podem ser dissociados. 

c) Considera que tanto os fatores biológicos como os 
ambientais são fundamentais para o 
desenvolvimento humano e a ambos devem ser 
dissociados. 

d) Considera que tanto os fatores sociais como os físicos 
são fundamentais para o desenvolvimento humano e 
ambos devem ser dissociados. 

e) Considera que tanto os fatores sociais como os 
culturais são fundamentais para o desenvolvimento 
humano e ambos devem ser dissociados. 

 
12) Qual é a Lei que Regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação – 
FUNDEB? 
 
a) Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. 
b) Lei nº 13.974, de 10 de julho de 2006. 
c) Lei nº 12.472, de 27 de agosto de 2004.  
d) Lei nº 17.349, de 13 de julho de 2014. 
e) Lei nº 12.596, de 07 de setembro de 2010. 
 
13) Os estudos do psicólogo sobre aprendizado 
decorrem da compreensão do homem como um ser 
que se forma em contato com a sociedade. Ele rejeitava 
tanto as teorias inatistas, segundo as quais o ser 
humano já carrega ao nascer as características que 
desenvolverá ao longo da vida, quanto as empiristas e 
comportamentais, que veem o ser humano como um 
produto dos estímulos externos. Para ele a formação se 
dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade 
a seu redor - ou seja, o homem modifica o ambiente e o 
ambiente modifica o homem.  
 

O trecho acima refere-se a: 
 
a) Wallon 
b) Vygotsky 
c) Paulo Freire 
d) Rubens Alves  
e) Cipriano Luckesi 
 
14) De acordo com a aquisição dos conceitos 
matemáticos e a importância do estudo da matemática 
na educação infantil analise as assertivas e assinale a 
resposta correta:  
 

I. O trabalho com a Matemática pode contribuir para 
a formação de cidadãos autônomos, capazes de 
pensar por conta própria, sabendo resolver 
problemas. 

II. O ensino/aprendizagem da matemática dispensa a 
intencionalidade e o planejamento. 

III. O trabalho com noções matemáticas na educação 
infantil atende, por um lado, às necessidades das 
próprias crianças de construírem conhecimentos 
que incidam nos mais variados domínios do 
pensamento; por outro, corresponde a uma 
necessidade social de instrumentalizá-las melhor 
para viver, participar e compreender um mundo 
que exige diferentes conhecimentos e habilidades. 

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente III está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
15) Em relação a criança analise as assertivas e assinale 
V para Verdadeiro e F para Falso: 
 
(__) A criança como todo ser humano, é um sujeito 
social e histórico e faz parte de uma organização 
familiar que está inserida em uma sociedade, com uma 
determinada cultura, em um determinado momento 
histórico. 
(__) As crianças possuem uma natureza singular, que as 
caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo 
da mesma maneira que os adultos que as cercam.  
(__) A concepção de criança é uma noção 
historicamente construída. 
(__) As crianças constroem o conhecimento a partir das 
interações que estabelecem com as outras pessoas e 
com o meio em que vivem.  
 
a) F-V-V-F 
b) V-F-V-V 
c) F-F-V-F 
d) V-V-V-F 
e) V-V-F-V 
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16) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 2º, a 
educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade: 
 

I. O pleno desenvolvimento do educando. 
II. Igualdade de condições. 

III. Preparo para o exercício da cidadania. 
IV. Qualificação para o trabalho. 
V. Formação de hábitos e desenvolvimento da 

cultura. 
 

a) Somente I, II e V estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II, III e IV estão corretos. 
d) Somente II, IV e V estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
17) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 23, § 2º, o 
calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades 
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino: 
 
a) Podendo reduzir o número de horas letivas previsto 

nesta Lei. 
b) Devendo aumentar o número de horas letivas 

previsto nesta Lei. 
c) Sem com isso reduzir o número de horas letivas 

previsto nesta Lei. 
d) Devendo adequar-se a diferente número de horas 

letivas previsto nesta lei. 
e) Devendo aumentar em 5% o número de horas letivas 

previsto nesta lei. 
 
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 64, a 
formação de profissionais de educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a educação básica, será 
feita em_____________________________________, a 
critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna acima:  
 
a) cursos de graduação em pedagogia ou em nível de 

pós-graduação 
b) cursos do magistério 
c) cursos do magistério e cursos de graduação em 

pedagogia 
d) cursos do magistério ou em nível de pós-graduação 
e) cursos do magistério, cursos de graduação em 

pedagogia e cursos em nível de graduação 
 

19) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 147, leia o 
trecho abaixo e assinale a alternativa que complete 
corretamente as lacunas, respectivamente: 
 
“O ensino oficial do Município será _________ em 
todos os graus e atuará prioritariamente no 
____________________.”  
 
a) Gratuito – ensino médio. 
b) Gratuito – ensino superior. 
c) Gratuito – ensino profissionalizante. 
d) Gratuito – ensino fundamental e pré-escolar. 
e) Gratuito – ensino pré-escolar e médio. 
 
20) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 148, o ensino é 
livre a iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 
 

I. Cumprimento das normas gerais de educação 
nacional. 

II. Autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos 
competentes. 

III. Contratação de profissionais habilitados através de 
rigoroso sistema de seleção. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente I e II estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




