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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

18 de agosto

14 às 17h

25 questões

3h de duração*
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Aspectos históricos, geográficos, 
econômicos, políticos e culturais 5 questões

1. Apenas dois países sul-americanos não fazem fron-
teira com o Brasil.

Assinale a alternativa que os identifica.

a. SQUARE Argentina e Bolívia
b. SQUARE Canadá e Uruguai
c. Check-square Chile e Equador
d. SQUARE Chile e Paraguai
e. SQUARE Panamá e Colômbia

2. O Brasil é, segundo o OEC (The Observatory of Eco-
nomic Complexity), a 22a maior economia de exporta-
ção no mundo.

Assinale a alternativa que indica o produto catari-
nense, que em maio de 2019 foi o principal produto 
da pauta de exportações do nosso Estado, contri-
buindo para o incremento das exportações nacionais.

a. Check-square carnes de aves
b. SQUARE flores e verduras
c. SQUARE móveis de madeira
d. SQUARE ova de tainha salgada
e. SQUARE arenque e tilápia defumados

3. A dança clássica, ou balé clássico, tem sua provável 
origem na Itália, no século XV, e ainda hoje atrai milha-
res de pessoas. Entre as grandes companhias de balé 
do mundo contemporâneo está o Ballet Bolshoi , a 
Companhia do Grande Teatro Acadêmico para Ópera 
e Ballet de Moscou.

No Brasil existe uma Escola do Teatro Bolshoi que 
tem como proposta formar artistas e promover a 
arte-educação.

Assinale a cidade onde funciona essa escola.

a. SQUARE Campinas, São Paulo
b. Check-square Joinville, Santa Catarina
c. SQUARE Petrópolis, Rio de Janeiro
d. SQUARE Florianópolis, Santa Catarina
e. SQUARE Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

4. O início do povoamento da região de Chapecó 
está intimamente ligado à expansão de uma atividade 
econômica.

Assinale a alternativa que indica essa atividade.

a. SQUARE Pescado
b. SQUARE Extração de carvão
c. SQUARE Mineração e erva mate
d. SQUARE Agricultura de soja, sorgo e milho
e. Check-square Criação e transporte de gado

5. O povo catarinense é resultado do caldeamento de 
muitos povos, muitas línguas, muitas culturas.

Assinale a alternativa que indica uma cidade catari-
nense fundada por imigrantes austríacos.

a. SQUARE Piçarras
b. SQUARE São José
c. SQUARE Gramado
d. Check-square Treze Tílias
e. SQUARE Alfredo Wagner

Língua Nacional 5 questões

Leia atentamente o texto abaixo.

O piscinão da Torre Eiffel

Os (1)            neste início de verão 
europeu cravaram temperaturas inéditas, insufladas 
por uma massa de ar quente vinda direto do Saara. 
Calejados que estão pela inclemente temporada de 
calor de agosto de 2003, que varreu a Europa e, só na 
França, deixou 15000 mortos, vários países ativaram 
o alerta laranja – o número 3 na escala do perigo que 
vai até 4. No rol dos mais castigados estão Espanha, 
Bélgica, Alemanha e França, que deve experimentar 
o mesmo sufoco de 1947, cujo recorde (médias de 40 
graus no dia) nunca foi ultrapassado. E eis que, voilà, 
os parisienses acharam um jeito de fazer do “inferno”, 
como definiu a meteorologia local, uma festa. Muita 
gente se banhou nos chafarizes belle époque e em 
piscinas temporárias, como a que deu graça ao cartão-

-postal da Torre Eiffel, para amenizar a canícula . A pre-
feitura ainda espalhou um arsenal de bebedouros e 
vaporizadores de água pelos bulevares e, em espaços 
internos públicos, instalou salas climatizadas. Carros 
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mais antigos e poluentes (algo aferido por um adesivo 
afixado ao veículo) não podem circular até segunda 
ordem. Espera-se para os próximos dias temperatura 
de 40 graus ou mais, e sensação térmica ainda pior. 
Paris concentra relativamente pouco verde em relação 
ao tanto de pedras e concreto que acumula, o que faz 
da cidade uma (2)            arquite-
tônica de distintos estilos – e uma estufa ao mesmo 
tempo. Os cientistas (3)           nessas 
ondas de calor cada vez mais frequentes, precoces e 
intensas, um sintoma dos novos tempos de aqueci-
mento global. Enquanto isso, os parisienses reclamam, 
mas também aproveitam.

Weinberg, M. Editora Abril; Veja ano 52, no 27.

6. Assinale a alternativa que completa corretamente 
as lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) termometros • (2) apoteose • (3) vêem
b. SQUARE (1) termometros • (2) apoteóse • (3) vêem
c. Check-square (1) termômetros • (2) apoteose • (3) veem
d. SQUARE (1) termometros • (2) apoteóse • (3) veem
e. SQUARE (1) termômetros • (2) apoteóse • (3) veem

7. Analise as afirmativas abaixo de acordo com o texto:

1. Não espera-se que o recorde de temperatura 
ocorrido em 1947 se repita.

2. A prefeitura de Paris tomou várias providên-
cias para amenizar as altas temperaturas no 
verão do corrente ano.

3. O calor que assolou a Europa em 2003, dei-
xando um total de 15000 mortos, ocorreu 
somente em julho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 1.
b. Check-square É correta apenas a afirmativa 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

8. No texto temos exemplos de arcaísmo e estran-
geirismo que são, respectivamente:

a. Check-square canícula • voilà
b. SQUARE amenizar • voilà
c. SQUARE arsenal • Torre Eiffel
d. SQUARE chafarizes • Torre Eiffel
e. SQUARE precoces • arquitetônica

9. Analise o texto abaixo:

    dois anos Júlia e Carlos Moura esperam pela 
oportunidade de ficar cara     cara com a neve.  
    medida que     previsão do tempo para o 
primeiro final de semana de julho se concretiza, sub-
metem-se          alegria antecipada de 
concretizar seu sonho.

Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente as lacunas do texto.

a. SQUARE A • à • A • à • àquela
b. SQUARE A • à • À • à • àquela
c. SQUARE À • a • A • a • aquela
d. SQUARE Há • à • A • a • aquela
e. Check-square Há • a • À • a • àquela

10. Escolha a palavra (entre parênteses) que com-
pleta corretamente as frases.

 � Prometi levá-la ao ( concerto / conserto ) de sua 
banda preferida neste final de semana.

 � Aquele advogado, que já foi muito respeitável, hoje 
é ( incipiente / insipiente ) .

 � A ( cessão / seção / sessão ) da assembleia de asso-
ciados durou apenas uma hora.

 � A nova diretoria já foi ( empoçada / empossada ) . 

Assinale a alternativa que indica as palavras que com-
pletam corretamente as frases.

a. SQUARE concerto • insipiente • seção • empoçada
b. SQUARE conserto • insipiente • sessão • empoçada
c. Check-square concerto • insipiente • sessão • empossada
d. SQUARE conserto • incipiente • cessão • empossada
e. SQUARE conserto • incipiente • seção • empossada
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14. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (1996), a verificação do rendimento 
escolar observará os seguintes critérios:

1. Avaliação contínua e cumulativa do desempe-
nho do aluno, com prevalência dos aspectos 
qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais.

2. Realização de avaliações semanais para verifi-
car os conhecimentos dos campos da língua 
portuguesa e matemática.

3. Possibilidade de avanço nos cursos e nas 
séries mediante verificação do aprendizado.

4. Possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

15. Analise o texto abaixo:

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(1996), 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      do total de horas letivas para 
aprovação.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE 70%
b. Check-square 75%
c. SQUARE 65%
d. SQUARE 50%
e. SQUARE 25%

Legislação e Temas de Educação 5 questões

11. Qual a teoria de aprendizagem que defende o 
pressuposto de que quanto mais o sujeito aprende, 
mais ele se desenvolve?

a. SQUARE Inatismo
b. SQUARE Cognitivista
c. SQUARE Behaviorismo
d. Check-square Histórico-Cultural
e. SQUARE Ambientalismo

12. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proxi-
mal/Iminente, que é a distância entre o que sujeito 
realiza de maneira autônoma e o que ele realiza com 
auxílio de sujeitos mais experientes, foi elaborada por:

a. SQUARE Piaget.
b. SQUARE Pavlov.
c. SQUARE Freinet.
d. SQUARE Decroly.
e. Check-square Vigotski.

13. Consta no artigo 3o da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (1996) que o ensino será minis-
trado com base nos seguintes princípios:

1. Igualdade de condições para o acesso e a 
permanência na escola.

2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber.

3. Pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas.

4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
5. Incentivo à meritocracia escolar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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Conhecimentos Específicos 10 questões

16. Assinale a alternativa que indica corretamente 
a corrente do campo da psicologia que define 
o comportamento humano como resultado das 
influências dos estímulos do meio, ou seja, que o com-
portamento pode ser moldado de acordo com estímu-
los e respostas.

a. Check-square Behaviorismo
b. SQUARE Construtivismo
c. SQUARE Estruturalismo
d. SQUARE Fundamentalismo
e. SQUARE Teoria Histórico-Cultural

17. Pesquisas revelam que, para Piaget, o desenvolvi-
mento da mente é um processo que ocorre por meio da:

a. SQUARE Cultura.
b. SQUARE Internalização.
c. Check-square Autorregulação.
d. SQUARE Mediação semiótica.
e. SQUARE Transformação dos conceitos cotidianos em 

conceitos científicos.

18. Estudos relacionados à teoria da aprendizagem 
significativa se propõem a construir novos conheci-
mentos por meio do conhecimento prévio dos estu-
dantes, utilizando-se para isso de alguns meios como:

a. SQUARE As repetições.
b. SQUARE A memorização.
c. SQUARE O pensamento linear.
d. SQUARE Estímulo e resposta.
e. Check-square O mapa conceitual.

19. Estudos revelam que a teoria Histórico-Cultural 
está centrada, basicamente, no processo de mediação.

Tal processo abarca os seguintes tipos de elementos 
mediadores:

a. SQUARE A provisão e a tutela.
b. SQUARE A linguagem e a metafísica.
c. SQUARE Os conceitos e os conteúdos.
d. Check-square Os instrumentos e os signos.
e. SQUARE A percepção e a internalização.

20. Para a corrente Histórico-Cultural, a tarefa funda-
mental do professor é desenvolver nos estudantes:

a. SQUARE Condutas passivas.
b. SQUARE O pensamento linear.
c. Check-square A formação do pensamento teórico.
d. SQUARE A reprodução mecânica da cultura vigente.
e. SQUARE A formação do pensamento cartesiano.

21. De acordo com os estudos contemporâneos, o 
ideal é que os professores alfabetizadores realizem 
propostas para que os estudantes possam:

a. SQUARE Escrever para depois ler o código escrito.
b. SQUARE Primeiramente ler, para em seguida escrever.
c. SQUARE Codificar e decodificar de maneira segmentada.
d. Check-square Ser alfabetizados na perspectiva do letramento.
e. SQUARE Memorizar e decodificar linearmente o código 

escrito.

22. Os estudos da psicogênese da leitura e escrita 
revelam que quando a criança escreve utilizando 
letras aleatórias, números ou desenhos ela encontra-

-se no nível de escrita denominado:

a. SQUARE Alfabético.
b. Check-square Pré-silábico.
c. SQUARE Silábico.
d. SQUARE Silábico-alfabético.
e. SQUARE Ortográfico.
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23. Com relação aos temas transversais, é correto 
afirmar:

1. Os estudantes podem desenvolver a capaci-
dade de posicionar-se diante das questões 
que interferem na vida coletiva, superar a 
indiferença e intervir de forma responsável.

2. Os estudantes têm a possibilidade de desen-
volver uma visão ampla e consistente da reali-
dade brasileira e sua inserção no mundo.

3. Os professores podem desenvolver um traba-
lho educativo que possibilite uma participa-
ção social dos estudantes.

4. Os professores podem realizar propostas pau-
tadas na conformação dos corpos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

24. Identifique abaixo os temas transversais pre-
sentes nos documentos oficiais do Ministério da 
Educação:

1. Democracia
2. Equidade
3. Ética
4. Meio ambiente
5. Pluralidade cultural

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 5.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretos apenas os itens 3, 4 e 5.

25. Para a constituição dos temas transversais foram 
utilizados os seguintes critérios:

1. Urgência social
2. Meritocracia
3. Abrangência nacional
4. Tutela

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. Check-square São corretos apenas os itens 1 e 3.
b. SQUARE São corretos apenas os itens 2 e 4.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
e. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
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Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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