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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL – SÉRIES INICIAIS 
 

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. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é correto afirmar que:  

A) Deve existir desigualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

B) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber 

são princípios e fins da educação nacional. 

C) Deve existir apenas uma concepção pedagógica atuando em todo o território nacional. 

D) Ensino pago em estabelecimentos oficiais de ensino. 

 

02. De acordo com a Lei Federal no 9.394/96, o poder público, na esfera de sua competência federativa, 

deverá: 

I. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, excluindo os jovens e adultos 

que não concluíram a educação básica;             

II. Fazer-lhes a chamada pública; 

III. Zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

03. Assinale a alternativa que apresente um sociólogo francês conhecido por seus trabalhos a respeito 

da ligação entre a Escola e a Sociedade, e que teoriza sobre a função social desta instituição: 

A) Émile Durkheim. 

B) Max Weber. 

C) Karl Marx. 

D) Friedrich Hegel. 

 

04. Assinale a alternativa que apresente fatores orgânicos que causam problemas de aprendizagem: 

A) Baixa auto estima.  

B) Depressão. 

C) Alimentação inadequada. 

D) Ansiedade.  

 

05. O fracasso escolar pode ser compreendido como consequência de fatores: 

A) Unicamente orgânicos, como a má nutrição.  

B) Unicamente psicológicos, como a ansiedade.  

C) Unicamente ambientais ou sociais, como o pertencimento às classes menos favorecidas.  

D) Como uma junção de fatores sociais, ambientais e psicológicos.  

 

 

 

 

 



3 
 
 

06. A psicomotricidade pode ser definida como: 

A) Uma ação pedagógica que utiliza parâmetros da educação física com a finalidade de propiciar ao 

discente um maior conhecimento sobre seu corpo. 

B) Uma ação pedagógica que utiliza parâmetros da linguística com a finalidade de melhorar a 

escrita.  

C) Uma ação pedagógica que utiliza parâmetros da matemática com o intuito de melhorar o 

raciocínio lógico dos alunos.  

D) Uma ação pedagógica que utiliza parâmetros da História para melhorar o conhecimento sobre o 

patrimônio cultural local dos discentes.  

 

07. Assinale a alternativa que apresente o país persa que está em grande tensão com os Estados Unidos 

por conta de seu programa nuclear: 

A) Iraque.  

B) Irã. 

C) Líbano.  

D) Arábia Saudita. 

 

08. Assinale a alternativa que apresenta um país que faz fronteira com o Brasil, e possui uma das 

maiores reservas de petróleo do mundo: 

A) Venezuela.  

B) Argentina.  

C) Chile. 

D) Equador.  

 

09. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n° 8.069/90, considera-se criança:  

A) Pessoa até dez anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

B) Pessoa até treze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

C) Pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

D) Pessoa até onze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

 

10. O direito à liberdade, segundo o ECA - Lei n° 8.069/90, compreende: 

I. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, sem ressalvas as restrições legais; 

II. Opinião e expressão; 

III. Crença e culto religioso. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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11. Assinale a alternativa que apresente o autor pai da denominada: “epistemologia genética”: 

A) Paulo Freire.  

B) Jean Piaget.  

C) Jean Jacques Rousseau.  

D) Lev Vygotsky. 

 

12. Paulo Freire é reconhecido como Patrono da Educação Brasileira, título outorgado pela Lei no 

12.612/12. Assinale a alternativa que não apresenta uma das obras do autor pernambucano: 

A) Pedagogia do Oprimido.  

B) Educação como Prática da Liberdade.  

C) Emílio ou da Educação.  

D) Pedagogia da Autonomia.  

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

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

respondê-las. 

 
 

13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar: 

A) A celebridade é privilégio dos maiorais e não de seus acólitos. 

B) A atenção é algo que serve aos propósitos mais variados e nem sempre resultados pífios são 

irrelevantes. 

C) Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. 

D) Devemos sempre levar em consideração a máxima: “falem bem, falem mal mas falem de mim”.   
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14. Das palavras do texto quais apresentam encontros vocálicos e consonantais em ambas as palavras: 

A) Apareceu – Nascer. 

B) Barulhão – Multidão. 

C) Muitos – Montanha. 

D) Começou – Repente. 

 

15. Algo “insólito”, no contexto do texto, não é algo necessariamente: 

A) Extraordinário. 

B) Inacreditável. 

C) Incrível. 

D) Pusilânime. 

 

16. Assinale as duas palavras ortograficamente erradas no texto acima:  

A) Rujido – Paralizadas. 

B) Arrepiar – Fortíssimo. 

C) Palpites – Nascer. 

D) Rachar – Findar. 

 

17. No texto acima falta acento em qual palavra? 

A) Respiravam. 

B) Palpites. 

C) Montanha.  

D) Ha. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, os Poderes Executivo e 

Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e orçamentos do Município; 

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Município. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  
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19. É o estado mais novo do Brasil, sua criação ocorreu após o desmembramento do norte do estado de 

Goiás, 1988. Após esse processo houve um acelerado crescimento demográfico estadual, impulsionado 

pelos fluxos migratórios regionais. Estamos falando do estado de: 

A) Mato Grosso. 

B) Tocantins.  

C) Minas Gerais. 

D) Amapá.  

 

20.  Itaipu Binacional lançou (20/07/2019), em Carmelo Peralta, no Paraguai, a licitação no valor de US 

$ 7,5 milhões (R$ 28,05 milhões) para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o 

projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará o país ao Brasil, 

a Bioceânica. A nova ponte vai ser construída sobre o rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta, a Porto 

Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Hoje, a ligação entre as duas cidades ocorre somente por meio de balsas. 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 22 de julho de 2019) 

Com base no trecho acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

Presidente do Paraguai é: 

A) Tabaré Vázquez. 

B) Mario Abdo Benítez.  

C) Lenín Moreno. 

D) Sebastián Piñera. 

 

 


