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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São João do Oeste 
Edital de Processo Seletivo nº 005/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de prova.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01.  Segundo a Lei nº 9.394/96, a educação de jovens e adultos deverá, na forma do regulamento, 

articular-se, preferencialmente, com: 

A) O ensino médio. 

B) O ensino fundamental. 

C) A educação profissional. 

D) A educação superior. 

 

02. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com 

vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, 

compreendendo, de acordo com a Lei nº 9.394/96, as que se destinam a, exceto: 

A) Aquisição de material didáticoescolar e manutenção de programas de transporte escolar. 

B) Concessão de bolsas de estudo prioritariamente a alunos de escolas da rede pública de ensino. 

C) Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da 

qualidade e à expansão do ensino. 

D) Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos necessários ao 

ensino. 

 

03. Conforme estabelece a Lei nº 8.069/90, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente 

de crianças na primeira infância receberão: 

A) Formação continuada e avaliações frequentes realizadas pelo Conselho Tutelar em vigor na 

região, visando o melhor desempenho profissional. 

B) Condições para proporcionar a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável 

na instituição de educação, nos casos de necessidade de acompanhamento contínuo da criança. 

C) Remuneração estabelecida por Lei com acréscimo de 5% para cada criança que educam que 

necessite cuidados especiais.   

D) Formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento 

psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. 

 

04. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de alguns itens. Assinale a alternativa que apresenta um deles: 

A) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um. 

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos cinco aos dezoito anos de idade. 

C) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede particular de ensino. 

D) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições dos educadores. 

 

05. Para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas 

garantam, segundo a Base Nacional Comum Curricular: 

A) O ensino de competências gerais singulares em cada região brasileira. 

B) Programas alternativos de ensino à distância para famílias necessitadas. 

C) Formas de acesso de professores à educação continuada.  
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D) Um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes. 

 

06. A Base Nacional Comum Curricular estabelece alguns direitos de aprendizagem e desenvolvimento 

na educação infantil. São alguns deles: 

I. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e 

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 

solidários; 

II. Expressar, como sujeito dialógico, criativo e sensível, suas necessidades, emoções, sentimentos, 

dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos, por meio de diferentes linguagens; 

III. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural; 

IV. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, 

relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes 

sobre a cultura, em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia; 

V. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva 

de si e de seus grupos de pertencimento, nas diversas experiências de cuidados, interações, brincadeiras e 

linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. 

Dos itens acima:  

A) Apenas os itens I, II e V estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III, IV estão corretos. 

C) Apenas os itens II, IV e V estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

07. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, o exercício da cidadania exige: 

A) Combate à profunda estratificação social e à justa distribuição de renda presente no Brasil 

atualmente.  

B) O acesso de todos à totalidade dos recursos culturais relevantes para a intervenção e a 

participação responsável na vida social. 

C) Uma prática educativa inadequada às necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da 

realidade brasileira. 

D) Que o processo educacional seja um instrumento para a imposição, por parte do governo, de um 

projeto de sociedade e de nação. 

 

08. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos 

sejam capazes de, exceto: 

A) Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir 

conhecimentos. 

B) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas.  

C) Utilizar prioritariamente a linguagem verbal como meio para produzir, expressar e comunicar 

suas ideias, interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados.  

D) Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus 

elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio 

ambiente. 
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09. Na educação infantil, a avaliação é um importante instrumento para que o professor possa obter 

dados sobre o processo de aprendizagem de cada criança, elaborar seu planejamento e: 

A) Reorientar sua prática. 

B) Classificar os alunos. 

C) Reprovar alunos não letrados. 

D) Avaliar quem será aprovado.  

 

10. Segundo o autor Paulo Freire, na superação da contradição opressores-oprimido, que somente pode 

ser tentada e realizada por estes, está implícito: 

A) O enrijecimento de uma burocracia dominadora de dimensão humanista. 

B) A luta no sentido de se fazer homem, o que não estão proibidos de ser. 

C) O desaparecimento dos primeiros, enquanto classe que oprime. 

D) A ânsia do oprimido em ser opressor e do opressor em ser oprimido. 

 

11. A escrita, segundo Emília Ferreiro, pode ser concebida de duas formas muito diferentes e conforme 

o modo de considera-las, as consequências pedagógicas mudam drasticamente. O primeiro modo é 

conceitua-la como transcrição gráfica de unidades sonoras, já o segundo a conceitua como: 

A) Signo representativo predeterminado. 

B) Sistema de codificação de elementos culturais. 

C) Complexo ideográfico fonético.  

D) Representação da linguagem. 

 

12. Ao organizar um ambiente e adotar atitudes e procedimentos de cuidado com a segurança, conforto 

e proteção da criança na instituição, os professores oferecem: 

A) Oportunidades para que ela desenvolva atitudes e aprenda procedimentos que valorizem seu 

bem-estar. 

B) Cerceamento das oportunidades das crianças em explorar o ambiente e em conquistar novas 

habilidades. 

C) Ambiente confortável, acompanhamento seguro e o fim da avaliação constante das capacidades 

das crianças. 

D) O fim dos cuidados excessivos com a ventilação, insolação, estética e higiene do ambiente.  
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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13. Podemos entender sobre o texto acima: 

A) A privacidade da vida conjugal deve se sobrepor às vaidades sociais. 

B) A trama visa satirizar o amor exagerado que deixa o homem “cego” para os defeitos de sua 

amada. 

C) Usa a diminuição física da personagem como metáfora da diminuição social a que a mulher é 

submetida em seu casamento. 

D) O texto é surrealista e conduz o leitor para um desfecho que deixa claro que a história versa 

sobre o absurdo e não busca ter sentido nenhum.    

   

14. São palavras que, respectivamente, apresentam encontro vocálico e encontro consonantal: 

A) Provavelmente – Marido. 

B) Opinião – Desconsolado. 

C) Mulherzinha – Panela. 

D) Ponta – Aconteceu. 

 

15. Quais das palavras abaixo, retiradas do texto, estão incorretamente escritas? 

A) Ternamente – Afagava. 

B) Aspargo – Proporcionada. 

C) Troucha – Cosinhar. 

D) Cafezinho – Xícara.  

 

16. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras está incorretamente acentuada: 

A) História – Opinião. 

B) Agüentava – Sério. 

C) Xícara – Médico. 

D) Preocupadíssimo – Fenômeno. 

 

17. O trecho “se resignava”, em destaque no texto acima, não poderia ser substituída por: 

A) Acatava. 

B) Aquiescia. 

C) Acedia. 

D) Alentava. 

 

Questões de Matemática 
 

18. Considere a seguinte equação: – 5x² + 3 – 2x = – 3x² – 1. O resultado para x que corretamente satisfaz 

a equação é o que está exposto na alternativa: 

A) x = 0 ou x = 1. 

B) x = 1 ou x = -2. 

C) x = 2 ou x = 0. 

D) x = 1 ou x = -1. 
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19. Márcia foi a uma loja para comprar um hidratante. Ela costuma pagar R$ 8,00 em uma embalagem 

de 400 ml, mas, dessa vez, só haviam disponíveis embalagens de 250 ml, da mesma marca que Márcia 

costuma comprar, ao preço de R$ 5,80. Pode-se dizer, comparando ao custo por ml que ela costumava 

pagar, que: 

A) Se o preço por ml não sofresse alteração, o preço do produto na embalagem de 250 ml deveria 

ser de R$ 4,00. 

B) O preço pago, por ml de produto, foi menor, por isso Márcia economizou ao comprar a 

embalagem de 250 ml. 

C) Márcia pagou mais caro ao comprar a embalagem de 250 ml, pois o preço pago, por ml, foi maior 

do que costumava pagar. 

D) O preço por ml permaneceu o mesmo, por isso Márcia teve o mesmo custo, independente da 

embalagem escolhida. 

 

20. Uma criança possui um baú com bolas vermelhas, bolas amarelas e bolas azuis. Ela retira uma bola, 

observa a sua cor e, em seguida, a devolve para o baú. Tal procedimento é repetido três vezes. Pode-se 

dizer que o número de resultados possíveis, nas 3 extrações sucessivas, é de: 

A) 3. 

B) 9. 

C) 18. 

D) 27. 

 

 


