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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

8 às 11h

30 questões

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

1. O Brasil é um país imenso, com uma superfície de 
mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. 
Essa imensidão territorial é dividida em regiões.

Assinale a alternativa que indica a maior região brasi-
leira em extensão territorial.

a. SQUARE Sul
b. Check-square Norte
c. SQUARE Centro-Oeste
d. SQUARE Nordeste
e. SQUARE Sudeste

2. O comércio externo tem significativa importância 
para a economia brasileira e vem crescendo. Em 2018 
as vendas para o mercado externo tiveram um cresci-
mento de 10% em relação ao ano anterior.

Assinale a alternativa que indica o produto mais 
exportado pelo Brasil em 2019, segundo informações 
divulgadas pelo MDIC.

a. Check-square Soja
b. SQUARE Café
c. SQUARE Carne de frango
d. SQUARE Carne bovina
e. SQUARE Minério de ferro

3. A Revolução Farroupilha (ou Guerra dos Farrapos) 
teve início no Rio Grande do Sul, mas as tropas revolu-
cionárias invadiram Santa Catarina.

Assinale a alternativa que indica o episódio da nossa 
história que pode ser associado a essa invasão.

a. SQUARE A vinda dos Açorianos
b. SQUARE Início da Revolução Federalista
c. SQUARE Início da Guerra do Contestado
d. Check-square Proclamação da República Juliana
e. SQUARE Fundação da cidade de Farroupilha no Rio 

Grande do Sul

4. Assinale a alternativa que indica a cidade mais 
populosa de Santa Catarina (estimativa do IBGE, 2018).

a. SQUARE São José
b. SQUARE Chapecó
c. SQUARE Florianópolis
d. SQUARE Blumenau
e. Check-square Joinville

5. Nosso Estado destaca-se pela diversificação de sua 
economia. As diferentes regiões de Santa Catarina pro-
duzem de minérios a automóveis, exportam móveis e 
pescados, atraem milhares de turistas por suas praias 
e produzem deliciosas carnes de frango e suína.

Assinale a região catarinense que se destaca pela 
extração de carvão e produção de pisos e revestimen-
tos cerâmicos.

a. Check-square Sul
b. SQUARE Norte
c. SQUARE Oeste
d. SQUARE Nordeste
e. SQUARE Vale do Itajaí

Língua Nacional 5 questões

Leia atentamente o texto abaixo.

 Junho é o segundo melhor mês no ano

Junho foi o segundo melhor mês do ano para o 
mercado financeiro. No período, o Ibovespa bateu o 
recorde histórico duas vezes e acumulou alta de 4%  
e o dólar depreciou 2%. O mês só não supera o 
desempenho de janeiro, marcado pela euforia dos 
investidores com o início do governo Bolsonaro, em 
que     Bolsa subiu 10,82% e o dólar caiu 5,6%. 
No semestre, o Ibovespa acumula alta de 14,5%, 
melhor desempenho desde 2016.    moeda  
americana tem queda de 0,6% no período.

Depois de um início de maio turbulento, marcado pela 
guerra comercial entre China e Estados Unidos e incer-
tezas quanto    aprovação da reforma da Previdên-
cia, junho surfou no otimismo que marcou    duas 
últimas semanas. Investidores passaram a condicionar 
o andamento da reforma da Previdência ao presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Segundo ele, o 
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governo detém apoio da maioria dos deputados para 
aprovação do projeto em plenário antes do recesso 
parlamentar, que inicia em 18 de julho.

Júlia, M. Folhapress. in nscDC, ano 34; no 11.920.

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

a. SQUARE a • À • à • às
b. SQUARE à • A • a • as
c. Check-square a • A • à • as
d. SQUARE à • A • a • às
e. SQUARE a • À • à • as

7. Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

a. SQUARE Segundo a autora, a depreciação do dólar foi 
maior em junho do que em janeiro.

b. SQUARE Segundo Rodrigo Maia, o projeto da Previdên-
cia será aprovado no segundo semestre.

c. SQUARE Junho foi um ótimo mês para o mercado finan-
ceiro em decorrência da guerra comercial entre 
China e Estados Unidos.

d. SQUARE O mês de janeiro não conseguiu suplantar o 
desempenho do mercado financeiro do mês de 
junho que bateu o recorde duas vezes e acu-
mulou alta de 4%.

e. Check-square Incertezas em relação à aprovação da reforma 
da Previdência e a guerra comercial entre China 
e EUA foram fatores determinantes para um 
mês de maio intranquilo quanto ao mercado 
financeiro.

8. A concordância verbal está de acordo com a nor-
ma-padrão da Língua Portuguesa em:

a. SQUARE Apenas 1% dos candidatos faltaram.
b. Check-square O pessoal chegou mais cedo ao estádio.
c. SQUARE Sempre tem um ou outro que chegam atrasado.
d. SQUARE Os Estados Unidos nunca viu um ataque como 

o de 11 de setembro!
e. SQUARE O correr e o folgar era o que ela gostava de 

fazer!

9. Assinale a alternativa em que a colocação pronomi-
nal está de acordo com a norma-padrão.

a. SQUARE Aqui, se sabe tudo sobre o novo time.
b. SQUARE Se amanhã quiseres me ver, feliz eu ficarei.
c. SQUARE Tudo passou-se numa fração de segundos.
d. Check-square Sabe-se que a temperatura global está cada dia 

mais elevada.
e. SQUARE Em tratando-se de futebol, ou melhor de fute-

bol estadual, ele era uma sumidade.

10. Considere as seguintes afirmativas sobre correio 
eletrônico ou e-mail.

1. Como gênero textual, o e-mail pode ser con-
siderado como um documento oficial, assim 
como o ofício.

2. Local e data são necessários no corpo da 
mensagem.

3. Um dos atrativos da comunicação por meio 
eletrônico é sua flexibilidade. No entanto, a 
linguagem do texto dos correios eletrônicos 
ou e-mails deve ser formal.

4. A assinatura do e-mail deve conter o nome 
completo, o cargo, a unidade, o órgão e o 
telefone do remetente.

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

Legislação e Temas de Educação 10 questões

11. Qual dos teóricos defende o pressuposto de que 
a dimensão cultural é fundamental no processo de 
desenvolvimento humano?

a. SQUARE Freud
b. SQUARE Piaget
c. Check-square Vigotski
d. SQUARE Skinner
e. SQUARE Pavlov
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16. Na concepção pedagógica Tecnicista, o estudante 
é visto como depositário passivo dos conhecimentos, 
que devem ser acumulados na mente através de 
associações.

O principal expoente dessa corrente psicológica, tam-
bém conhecida como behaviorista, é:

a. SQUARE Luria.
b. Check-square Skinner.
c. SQUARE Davidov.
d. SQUARE Freinet.
e. SQUARE Wallon.

17. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (1996), é correto afirmar:

1. O calendário escolar deverá adequar-se às 
peculiaridades locais, inclusive climáticas 
e econômicas, a critério do respectivo sis-
tema de ensino, podendo inclusive reduzir o 
número de horas letivas previsto nesta Lei.

2. A educação básica tem por finalidades desen-
volver o educando, assegurar-lhe a formação 
comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 
no trabalho e em estudos posteriores.

3. O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente 
curricular obrigatório da educação básica. 
(Redação dada pela Lei no 13.415, de 2017)

4. O ensino da História do Brasil levará em conta 
as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana 
e europeia.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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

12. Para a corrente Histórico-Cultural, o professor 
tem a tarefa de auxiliar a criança no processo de 
desenvolvimento:

a. SQUARE Do pensamento linear.
b. SQUARE Da conformação dos corpos.
c. SQUARE Das funções psicológicas inferiores.
d. Check-square Das funções psicológicas superiores.
e. SQUARE De apropriação do conhecimento fragmentado.

13. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proxi-
mal/Iminente está presente na teoria de aprendiza-
gem e desenvolvimento humano conhecida como:

a. SQUARE Cognitivista.
b. SQUARE Essencialista.
c. SQUARE Estruturalista.
d. SQUARE Ambientalista.
e. Check-square Histórico-Cultural.

14. As tendências pedagógicas são divididas em:

a. SQUARE Formais e informais.
b. Check-square Liberais e progressistas.
c. SQUARE Estruturadas e analíticas.
d. SQUARE Ambientalistas e generalistas.
e. SQUARE Comportamentais e meritocráticas.

15. A tendência pedagógica intitulada libertadora, 
vincula a educação à luta e organização de classe do 
oprimido. Para essa abordagem, o saber mais impor-
tante é que o sujeito tenha consciência da realidade 
em que vive e que busque as possibilidades que 
visem à transformação social. Centraliza-se na discus-
são de temas sociais e políticos. O professor coordena 
atividades e atua juntamente com os estudantes.

A tendência libertadora também é conhecida como a 
pedagogia:

a. Check-square de Paulo Freire.
b. SQUARE meritocrática.
c. SQUARE das emoções.
d. SQUARE de Henry Ford.
e. SQUARE assistencialista.
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18. Consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1996) que a integralização curricular poderá 
incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e 
pesquisas envolvendo:

a. Check-square Os temas transversais.
b. SQUARE A formação de sujeitos passivos e ordeiros.
c. SQUARE Práticas voltadas à conformação dos corpos.
d. SQUARE Uma organização curricular linear e disciplinar.
e. SQUARE Conteúdos que atendam às exigências do mer-

cado financeiro.

19. O artigo 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (1996) expressa que os conteúdos curri-
culares da educação básica observarão, entre outras, 
as seguintes diretrizes:

1. A difusão de valores fundamentais ao inte-
resse social, aos direitos e deveres dos cida-
dãos, de respeito ao bem comum e à ordem 
democrática.

2. Consideração das condições de escolaridade 
dos alunos em cada estabelecimento.

3. Orientação para o trabalho.
4. Promoção do desporto educacional e apoio 

às práticas desportivas formais e de alto 
rendimento.

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

20. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(1996), em seu artigo 26-A (Redação dada pela Lei 
no 11.645, de 2008), determina que nos estabeleci-
mentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo:

a. SQUARE Da cultural oriental.
b. SQUARE Da língua de sinais (libras).
c. SQUARE De todas as religiões e crenças.
d. SQUARE Da história dos colonizadores do país.
e. Check-square Da história e cultura afro-brasileira e indígena.

Conhecimentos Específicos 10 questões

21. A alfabetização, além de representar fonemas 
(sons) em grafemas (letras), no caso da escrita e repre-
sentar os grafemas (letras) em fonemas (sons), no 
caso da leitura, os aprendizes, sejam eles crianças ou 
adultos, precisam, para além da simples codificação/
decodificação de símbolos e caracteres, passar por um 
processo de:

a. SQUARE Memorização do código escrito.
b. SQUARE Segmento da linguagem falada.
c. Check-square Compreensão de significados do código escrito.
d. SQUARE Transposição linear da linguagem escrita.
e. SQUARE Sistematização mecânica dos signos e 

instrumentos.

22. Analise o texto abaixo:

Estudiosos da linguística defendem o pressuposto de 
que há uma especificidade,            ,  
           e            da 
língua escrita, pois não se escreve como se fala, 
mesmo quando se fala em situações formais, e tam-
bém não se fala como se escreve, mesmo quando se 
escreve em contextos informais.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square morfológica • sintática • semântica
b. SQUARE ortográfica • conceitual • faseológica
c. SQUARE instrumental • conceitual • segmentada
d. SQUARE gramatical • linear • segmentada
e. SQUARE metafórica • linear • sintática

23. O termo didática corresponde a uma expressão 
grega (Τεχνή – ou Techné didaktiké) que, traduzindo-se 
para a linguagem vernacular, significa:

a. SQUARE Instrumentos ou signos.
b. SQUARE Ensinar de maneira linear.
c. SQUARE Metodologia de pesquisa.
d. Check-square Arte ou técnica de ensinar.
e. SQUARE Processos de aprendizagem.
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24. Em meados de 1970, as pesquisas realizadas por 
Emilia Ferreiro e Ana Teberosky passam a entender 
a alfabetização não como um simples método a ser 
seguido pelos professores para que os estudantes 
decorem e se apropriem do alfabeto, mas como 
um processo complexo e multifacetado, que ocorre 
quando esses estudantes se apropriam do sistema de 
escrita alfabética.

Essas pesquisas realizadas por Emilia Ferreiro e  
Ana Teberosky são conhecidas como:

a. SQUARE Método fônico.
b. SQUARE Mediação semiótica.
c. Check-square Psicogênese da língua escrita.
d. SQUARE Decodificação da linguagem escrita.
e. SQUARE Alfabetização na perspectiva do letramento.

25. Estudos indicam que a aprendizagem das regras 
e convenções do alfabeto não é um processo que 
ocorre automaticamente pela mera acumulação de 
informações que os professores transmitem, prontas, 
para os sujeitos, mas por um percurso evolutivo em 
que os sujeitos precisam dar conta de dois tipos de 
aspectos do sistema alfabético:

a. SQUARE Os formais e os analíticos.
b. SQUARE Os estruturais e os evolutivos.
c. SQUARE Os simbólicos e os estruturais.
d. SQUARE Os formativos e os normativos.
e. Check-square Os conceituais e os convencionais.

26. Analise o texto abaixo:

A                   defende o 
pressuposto que a infância é uma categoria geracional, 
social e histórica e geograficamente construída, hete-
rogênea, atravessada pelas variáveis de gênero, classe, 
religião e etnia.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE corrente liberal
b. SQUARE psicologia evolutiva
c. SQUARE tendência tecnicista
d. Check-square pedagogia da infância
e. SQUARE pedagogia essencialista

27. São considerados níveis de hipóteses de escrita:

1. Pré-silábico
2. Pré-alfabético
3. Silábico com ou sem valor sonoro
4. Silábico-alfabético
5. Alfabético
6. Estruturado

Assinale a alternativa que indica todos os itens 
corretos.

a. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 4.
b. Check-square São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
c. SQUARE São corretos apenas os itens 1, 3, 5 e 6.
d. SQUARE São corretos apenas os itens 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretos apenas os itens 3, 4, 5 e 6.

28. Com relação à Pedagogia da Infância, é correto 
afirmar:

1. Constitui-se de um conjunto de fundamentos 
e indicações de ação pedagógica que tem 
como referência as crianças e as múltiplas 
concepções de infância em diferentes espaços 
educacionais.

2. Essa perspectiva pedagógica consolida-se, na 
contemporaneidade, a partir de uma crítica 
histórica, política, sociológica e antropológica 
aos conceitos de criança e infância.

3. É uma pedagogia centrada na criança e que 
teve sua emergência nos movimentos da 
Escola Nova do final do século XIX e início do 
século XX, na Europa e nos Estados Unidos e 
que, no Brasil. Tal pedagogia é representada 
pelos Pioneiros da Educação como Anísio 
Teixeira e Lourenço Filho.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 2.
b. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

29. Ao realizar a atividade de ensino o professor pre-
cisa formar na criança a atividade de estudo.

Essa afirmativa está de acordo com a Teoria:

a. SQUARE Essencialista.
b. SQUARE Existencialista.
c. SQUARE Ambientalista.
d. SQUARE Comportamental.
e. Check-square Histórico-Cultural.

30. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao pro-
porem uma educação comprometida com a cidada-
nia, elegeram, baseados no texto constitucional, os 
seguintes princípios:

1. Dignidade da pessoa humana.
2. Igualdade de direitos.
3. Participação.
4. Corresponsabilidade pela vida social.
5. Polarização social.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

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