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 Estado de Santa Catarina 

Município de Palma Sola – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR COM LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA – SÉRIES INICIAIS” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

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 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 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 ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Segundo o disposto no art. 12 da Lei nº 9.394/96, os estabelecimentos de ensino deverão notificar 

o Conselho Tutelar do Município, o juiz competente da comarca e o respectivo representante do 

Ministério Púbico a relação dos alunos que apresentarem um percentual de faltas: 

A) Acima de 20%. 

B) Entre 30% e 40%. 

C) Acima de 50%. 

D) Acima de 70%. 

 

02. Lev Vygotsky (1896-1934) ressalta que o processo de desenvolvimento da criança se fundamenta 

por conceitos cotidianos e conceitos científicos. A esse respeito o autor afirma que: 

I - Os conceitos cotidianos ou espontâneos se desenvolvem durante a atividade prática da criança e são 

ascendentes, ou seja, partem da experiência para a abstração. 

II - Os conceitos científicos são adquiridos em situações de ensino-aprendizagem e são aprofundados 

com leituras e atividades escolares, por meio de um desenvolvimento descendente que parte de uma 

definição geral para uma compreensão mais elementar e concreta. 

Dos itens mencionados: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

03. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem que os conteúdos curriculares sejam 

abordados a partir de três categorias presentes nos documentos que definem os Objetivos Gerais do 

Ensino Fundamental. Qual alternativa abaixo representa essas três grandes categorias: 

A) Temas específicos, transversais e interdisciplinares. 

B) Conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. 

C) Saberes extracurriculares relacionados à autonomia, ética e decência.  

D) Conteúdos sociais, culturais e econômicos. 

 

04. De acordo com Emília Ferreiro, a respeito da linguagem e sobre o processo de alfabetização, seria 

incorreto afirmar que: 

A) A escrita deve ser estimulada para além dos manuais ou livros didáticos, visto que estes 

proporcionam apenas um ambiente desinteressante e artificial em sala de aula. 
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B) Para a escola se transformar em um ambiente alfabetizador, é necessário estimular a escrita 

com o uso de textos atuais, jornais, revistas, livros etc. 

C) A escrita deve ter uma importante função social, e a alfabetização deve se apropriar de tal 

característica, uma vez que crianças de classes sociais distintas apresentam desempenhos 

desiguais. 

D) As cartilhas são de grande importância para o aprendizado nas séries iniciais, pois garantem 

ao aluno uma ampla compreensão do contexto social em que estão inseridos. 

 

05. Entende-se por avaliação uma coleta de dados e informações obtidos a partir de diversos 

instrumentos de verificação, que têm por tarefa principal verificar se os objetivos propostos pelo 

professor foram alcançados. Quando se considera a avaliação no processo de ensino-aprendizagem, 

é correto afirmar que: 

A) Funciona como teste crítico ao aprendizado dos alunos, por meio de aplicação de provas e 

atribuição de notas e/ou conceitos. 

B) Deve ter uma função diagnóstica baseada em uma possível reestruturação dos conteúdos. 

C) O professor deve avaliar subjetivamente o rendimento individual de cada aluno. 

D) Deve-se sempre recompensar os bons alunos e punir os que são indisciplinados ou mostram 

desinteresse durante as aulas. 

 

06. Segundo com Paulo Freire (1921-1997) em Pedagogia da Autonomia, “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.  

Na relação entre professor e aluno, tendo em vista tal perspectiva progressista, seria correto afirmar 

que: 

A) Os alunos devem gerenciar seus estudos independentemente do que lhes é ensinado em sala 

de aula, visto que tal prática estimularia o distanciamento necessário entre professor e aluno, 

com o propósito de não comprometer a ética educacional. 

B) A prática docente deve exigir uma construção exata do conhecimento, na qual os alunos estão 

comprometidos apenas com a aquisição superficial dos saberes, sem a necessidade de uma 

discussão mais aprofundada e crítica a respeito de um determinado tema a ser trabalhado. 

C) Embora professores e alunos sejam sujeitos diferentes entre si, há uma relação de 

proximidade entre ambos, pois não há docência sem discência, uma vez que educador e 

educando participam de um processo no qual quem ensina aprende ao ensinar e quem 

aprende ensina ao aprender. 

D) Os professores têm autonomia para limitar a reflexão crítica dos alunos, pois estes ainda estão 

em pleno processo de desenvolvimento e não seriam capazes de criar conceitos de forma 

satisfatória sem uma devida orientação. 
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07. Os recursos em educação são de grande importância para estimular o interesse, a atenção, a 

percepção, a receptividade, a participação mental ativa, o nível de conhecimentos e as experiências 

dos alunos. Com relação à utilização dos recursos na prática docente, assinale (V) para as afirmativas 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

(__) Facilitar o reconhecimento e descrição de objetos. 

(__) Promover o aprendizado imediato. 

(__) Apresentar situações complexas para a sua análise. 

(__) Garantir uma boa comunicação entre os alunos. 

(__) Descrever o funcionamento de processos. 

As alternativas corretas são, respectivamente, 

A) V, V, F, F e V 

B) F, V, F, F e V 

C) V, F, V, F e V 

D) F, F, V, V e F 

 

08. Entende-se o Projeto Político Pedagógico como um trabalho coletivo que visa: 

A) Democratizar a dinâmica pedagógica e organizacional escolar por meio da pluralidade de 

reflexões. 

B) Centralizar as ações e restringir a tomada de decisão dos professores e gestores. 

C) Desvincular as decisões dos diretores em relação ao trabalho autônomo do professor em sala 

de aula. 

D) Desenvolver as tarefas a partir de uma perspectiva hierárquica. 

 

09. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar do 

Município os casos de: 

I - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

II - elevados níveis de repetência. 

Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos os itens estão corretos. 

D) Ambos os itens estão incorretos. 

 

10. Conforme a Lei nº 9.394/96, a educação básica no nível fundamental será organizada de acordo 

com as seguintes regras: 
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A) Carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 

200 (duzentos) dias letivos. 

B) Carga horária mínima anual será de 500 (quinhentas) horas, distribuídas por um mínimo de 

100 (cem) dias letivos. 

C) Carga horária mínima anual será de 600 (seiscentas) horas, distribuídas por um mínimo de 

100 (cem) dias letivos. 

D) Carga horária mínima anual será de 700 (setecentas) horas, distribuídas por um mínimo de 

300 (trezentos) dias letivos. 

 

11. Os trabalhos de Jean Piaget (1896-1980) indicam que o aluno deve guiar-se livremente no 

processo de ensino-aprendizagem. Assim, a postura do professor deve ser de um: 

A) Recrutador. 

B) Colaborador. 

C) Auxiliador. 

D) Ouvinte. 

 

12. Qual das alternativas abaixo se refere ao conceito de educação bancária descrito por Paulo Freire: 

A) Trata-se da relação entre a prática de ensino e os conhecimentos sobre economia, uma vez 

que se torna essencial aos alunos saber gerenciar suas finanças de maneira satisfatória. 

B) Este conceito considera o aluno apenas como um receptor de informações externas, enquanto 

o professor é aquele que tem por tarefa depositar tais informações e conhecimentos nos 

alunos. 

C) É o método pelo qual o professor avalia os conhecimentos dos alunos, a partir de um ponto de 

vista libertário capaz de garantir uma educação emancipadora. 

D) É uma forma de educação multicultural que garante aos alunos uma compreensão holística 

dos conteúdos transmitidos e dos saberes adquiridos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Completa corretamente as lacunas:  

O pai se pôs _________ a dialogar com os filhos, percebeu que estava sendo ignorado e disse _________ filha 

que eles estavam sendo ingratos. Ela, assim, respondeu que era devido _________ contradição explícita no 

que foi dito. 

A) à – a – a. 

B) a – à – a. 

C) à – à – a. 
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D) a – à – à. 

 

14. Indique a alternativa em que o uso da vírgula não atende à norma culta: 

A) Em palestra em Washington, a presidenta do STF se contrapõe, à opinião do colega de 

Supremo Gilmar Mendes e defende proteção de conteúdo vazado à imprensa. 

B) Não é preciso ser um gênio, para compreender que Trump, um especialista na arte de fazer as 

coisas pela metade, quer fazer com a China o mesmo que fez, com os bancos que cometeram 

o erro de emprestar dinheiro a ele: dar a menor contrapartida possível. 

C) Em palestra em Washington, a presidenta do STF se contrapõe à opinião do colega de Supremo 

Gilmar Mendes e defende, proteção de conteúdo vazado à imprensa. 

D) Não é preciso ser um gênio para compreender que Trump, um especialista na arte de fazer as 

coisas pela metade, quer fazer com a China o mesmo que fez com os bancos que cometeram o 

erro de emprestar dinheiro a ele: dar a menor contrapartida possível. 

 

15. Considerando os contextos apresentados: 

I. Marcela teve primeiro um silêncio indignado. Pretérito perfeito. 

II. Que fora a vida, se nela não houvera lágrimas. Pretérito mais-que-perfeito. 

III. (...) seja econômica e fiel.  Subjuntivo em ação que exprime fim. 

Pode-se observar como corretas: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III apenas. 

D) I, II, III. 

 

16. Fazer uma paráfrase significa reproduzir as ideias de um texto, só que utilizando outras palavras, 

dentro de uma nova montagem. É o recurso intertextual que se faz presente, por exemplo, em 

resumos, atas e relatórios, que fazem parte do nosso cotidiano. (Fonte: E. B. Souza)  

Considerando a perspectiva apresentada pela autora, considera-se exemplo de paráfrase o contido 

na alternativa: 

A) Minha Dinda tem cascata/ Onde canta o curió/ Não permita Deus que eu tenha/ De voltar pra 

Maceió/ Minha Dinda tem coqueiros/ Da Ilha de Marajó/ As aves, aqui, gorjeiam/ Não fazem 

cocoricó. (J. Soares). 

B) Meus olhos brasileiros se fecham saudosos /Minha boca procura a “Canção do Exílio”. / Como 

era mesmo a “Canção do Exílio”? / Eu tão esquecido de minha terra.../ Ai terra que palmeiras/ 

onde canta o sabiá. (Drummond) 
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C) Minha terra tem palmeiras, / Onde canta o Sabiá;/ As aves, que aqui gorjeiam, / Não gorjeiam 

como lá. 

D) A lua despencou em mim.../ Chorei ao lembrar-me, / que em mim canções morreram. (A. 

Aguiar). 

 

17. Completa corretamente as lacunas: 

Quando _____________________ em lugar desconhecido, a vítima correu à delegacia. Acreditou ter sido 

dopada, os policiais, desconfiados de que fosse um trote de adolescente, conversaram bastante 

debochados, e a vítima, constrangida, não _________________________ nada. 

A) “se viu” – “omitiu-lhe”. 

B) “se viu” – “lhe omitiu”. 

C) “viu-se” – “lhe omitiu”. 

D) “se viu” – “omitiu-lhe”. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que extingue o foro privilegiado nos casos em que a 

autoridade cometer crimes comuns, como roubo e corrupção, saiu da pauta de votações do plenário 

do Senado nesta terça-feira (3) e voltou para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 

(Fonte: http://g1.globo.com/) 

Sobre o “Foro Privilegiado” é correto afirmar que:  

A) Foro privilegiado é um direito adquirido por algumas autoridades públicas, de acordo com o 

ordenamento jurídico brasileiro, garantindo que possam ter um julgamento especial e 

particular quando são alvos de processos penais. 

B) O foro privilegiado é atribuído aos indivíduos que ocupam cargos de alta responsabilidade 

pública, como: Juízes, promotores e desembargadores. 

C) Conforme consta na Constituição Brasileira de 1988, a investigação e o julgamento das 

infrações penais das autoridades com foro privilegiado é somente competência do Tribunal 

Regional Eleitoral – TRE. 

D) O foro privilegiado garante a todos os cidadãos o cumprimento da legislação jurídica, pois 

trata da garantia de igualdade entre as classes sociais. 

  

19. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos, ocorridos na Europa durante o século XX, 

que apresentavam como principais características a oposição ao tradicionalismo e a adoção de 

projetos inovadores e experimentais. São movimentos da vanguarda européia, exceto: 

A) Cubismo. 
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B) Expressionismo. 

C) Surrealismo. 

D) Barroco. 

 

20. Completa corretamente a lacuna: 

A guerra da Síria, que começou como um levante pacífico contra o presidente _________________________, se 

converteu em um conflito brutal e sangrento que não apenas afeta a população local, mas arrasta 

potências regionais e internacionais. 

A) Benjamin Netanyahu. 

B) Bujar Nishani. 

C) Bashar al-Assad. 

D) Hamad bin Isa al-Khalifa. 

 


