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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
EDITAL N. 001/2019 

 

CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 

INSTRUÇÕES 
 
 

1- O Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo 10 questões de 
Língua Portuguesa, 10 questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 20 questões de 
Conhecimentos Específicos. Cada questão com 5 (cinco) opções (A, B, C, D e E) e uma Folha Inter-
mediária de Respostas.  

 
2- Ao receber o material, confira no Cartão de Respostas, seu nome, número de inscrição, data de nas-

cimento, RG e cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão 
aceitas reclamações posteriores.  

 

3- A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluído, neste tempo, o preenchimento do Cartão de 
Respostas.  

 

4- Leia atentamente cada questão e assinale, no Cartão de Respostas, a opção que responde correta-
mente a cada uma delas. O Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção 
eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e a respectiva assinatura serão de inteira res-
ponsabilidade do candidato. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato.  

 

5- Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. É proibido fazer 
qualquer outro tipo de anotação. Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser 
publicado.  

 

6- Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:  
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou 

preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.  
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de 

mais de uma opção, bem como emendadas ou rasuradas.  
 

7- O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a 
presença do coordenador local.  

 
8- Você poderá se retirar, definitivamente, da sala de realização da prova após transcorridos 60 (sessenta) 

minutos contados do seu efetivo início, sem levar o Caderno de Questões e o Cartão-Resposta.  
 

9- É permitido fazer anotações, cálculos, riscos e afins no Caderno de Questões.  
 

10- Após se identificar e se instalar na sala, você não poderá consultar qualquer material enquanto aguarda 
o horário de início da prova.  

 

11- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último deles entregue o Cartão de 
Respostas.  

 

11- Assine no local indicado no Cartão-Resposta e no Caderno de Questões.  
 

12- Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas e Caderno 
de Questões.  

 

Não se esqueça de pegar seus pertences acondicionados em sala.  
 

Blumenau, 06 de outubro de 2019.  
 

BOA PROVA Realização: 

 
Nº de Inscrição: Nome do candidato: 
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 
O tradicional desfile do aniversário de Blumenau, que completa 169 anos de fundação nesta segunda-feira, teve 
outra data especial para comemorar: os 200 anos de nascimento do Doutor Hermann Blumenau. __________ 15 
mil pessoas que estiveram na Rua XV de Novembro nesta manhã acompanhando o desfile, de acordo com estima-
tiva da Fundação Cultural, conheceram um pouco mais da vida do fundador do município. [...] O desfile também 
apresentou aspectos da colonização alemã no Vale do Itajaí. Dessa forma, as bandeiras e moradores das 42 cidades 
do território original de Blumenau, que foi fundado por Hermann, também estiveram representadas na Rua XV de 
Novembro. [...]  

Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/desfile-em-blumenau-comemora-o-aniversario-da-cidade-e-os-200-anos-do-fundador>. 
Acesso em: 02 set. 2019.[adaptado] 

 

1- Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto: 
(A) A cerca de 
(B) Há cerca de  
(C) As cerca de 
(D) Acerca de 
(E) A cercas de 

 
2- Assinale a opção que indica correta e respectivamente a relação que a palavra destacada estabelece no trecho 

“...de acordo com estimativa da Fundação Cultural...”:  
(A) Finalidade 
(B) Conformidade 
(C) Explicação 
(D) Consequência 
(E) Condição 

 
3- Sobre o excerto “Dessa forma, as bandeiras e moradores das 42 cidades do território original de Blumenau, que 

foi fundado por Hermann, também estiveram representadas na Rua XV de Novembro.”, analisando-o sintatica-
mente, podemos afirmar: 
 

I- Há uma oração com sujeito composto. 
II- Há uma oração explicativa. 
III- Há uma oração com agente da passiva. 

 

Está(ão) correta(s): 
(A) Apenas as afirmativas I e a II. 
(B) As três afirmativas. 
(C) Apenas as afirmativas II e a III. 
(D) Apenas a afirmativa I. 
(E) Apenas a afirmativa II. 

 
4- No mesmo excerto “Dessa forma, as bandeiras e moradores das 42 cidades do território original de Blumenau, 

que foi fundado por Hermann, também estiveram representadas na Rua XV de Novembro.”, a palavra destacada 
pertence à classe gramatical: 
(A) conjunção 
(B) preposição 
(C) advérbio 
(D) substantivo 
(E) pronome 

 
5- Assinale a alternativa que contém um antônimo de “tradicional”: 

(A) famoso 
(B) consagrado 
(C) conhecido 
(D) recente 
(E) popular 

 
6- A exemplo de “nascimento”, grafado corretamente com SC, assinale a alternativa que deve ser também escrita 

com SC: 
(A) e____epcional 
(B) a_____essível 
(C) e____etuar 
(D) e____elente 
(E) impre____indível 
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Num contexto em que é cada vez mais importante dominar uma segunda língua, as escolas bilíngues ______ ga-
nhando destaque e se tornando uma tendência. Duas unidades da rede municipal de ensino de Blumenau implan-
taram em 2019 a didática: a Escola Municipal Bilíngue Erich Klabunde oferece matérias em português e alemão, e 
a Escola Básica Municipal Bilíngue Professor Fernando Ostermann, em português e inglês. A iniciativa tornou Blu-
menau um exemplo para a região, sendo uma das pioneiras na implantação da metodologia. 
O ensino bilíngue foi introduzido este ano nas duas unidades, iniciando de forma gradativa pelas turmas de primeiro 
ano do Ensino Fundamental. A escolha do alemão, no caso da EM Bilíngue Erich Klabunde, ocorreu pela história e 
pela colonização municipal, já do inglês na EBM Bilíngue Professor Fernando Ostermann, pelo reconhecimento 
como língua franca.[...] 

Disponível em: <https://www.nsctotal.com.br/noticias/duas-escolas-da-rede-municipal-de-blumenau-implantaram-o-ensino-bilingue-em-2019>. 
Acesso em: 20 ago. 2019. [adaptado] 

 

7- Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto: 
(A) vem 
(B) veem 
(C) vêm 
(D) vém 
(E) vêem 

 
8- No trecho “A Escola Municipal Bilíngue Erich Klabunde oferece matérias em português e alemão, e a Escola 

Básica Municipal Bilíngue Professor Fernando Ostermann, em português e inglês.”, a segunda vírgula está 
sendo usada para: 
(A) separar o adjunto adverbial 
(B) antecipar o sujeito 
(C) separar o vocativo  
(D) separar o aposto  
(E) indicar a elipse de um termo  

 
9- Em “...sendo uma das pioneiras na implantação da metodologia.”, a palavra destacada significa: 

(A) precursoras 
(B) últimas 
(C) únicas 
(D) corretas 
(E) difíceis 

 
10- Assinale a alternativa correta quanto ao tempo e o modo verbal retirados do texto: 

(A) implantaram – pretérito imperfeito do indicativo 
(B) oferece – presente do subjuntivo 
(C) foi – pretérito mais-que-perfeito do indicativo 
(D) é – presente do indicativo 
(E) ocorreu – pretérito imperfeito do subjuntivo 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS  E  LEGISLAÇÃO  EDUCACIONAL 

 
11- “A gastroplastia, ou cirurgia bariátrica, é conhecida por muitos. Não por uma questão estética, mas pelo cresci-

mento no número de pessoas obesas no Brasil” (CLMais, 2019). Ao encontro desse procedimento, afirma-se: 
 

I- O número de cirurgias bariátricas diminuiu nos últimos anos em Santa Catarina. 
II- A Região Sul lidera o número de cirurgias bariátricas no País. 
III- Santa Catarina é referência nacional para esse tipo de operação. 
 

É/estão correta(s): 
(A) Apenas a afirmativa II está correta. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
12- Segundo dados de 2018 do Global Forest Watch, no Brasil foram desmatados 1,3 milhão de hectares de flores-

tas - é o País que mais perdeu árvores no ano passado. Os estados brasileiros que mais desmatam são: 
(A) Amazonas e Pará. 
(B) Roraima e Tocantins. 
(C) Pará e Mato Grosso. 
(D) Acre e Maranhão. 
(E) Amapá e Rondônia.  

  

https://www.nsctotal.com.br/noticias/duas-escolas-da-rede-municipal-de-blumenau-implantaram-o-ensino-bilingue-em-2019
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13- A imagem da resposta de um professor de matemática (abaixo), tentando ajudar uma aluna, viralizou após um 
trecho da prova ser compartilhado no Twitter. Na imagem, a garota, acreditando que não acertaria a questão, 
deixou um recado para o professor: "Jorge, eu sou uma decepção em matemática, então não se assusta com o 
meu zero". Ainda acrescentou: "PS: Me dá ponto?” O professor, por sua vez, retificou a sentença da aluna: 
"Jorge, eu não sou uma decepção em matemática! – e acrescentou: “Então me ajuda a entender melhor?". 
"Claro!", respondeu à sua pergunta arquitetada. A autorresposta foi: "Não há necessidade!", afinal a garota havia 
acertado a questão. 

 

 
 

Imagem: https://bit.ly/2lPKQ54 

 
Abaixo, foram selecionados alguns comentários (adaptados) de internautas à notícia. Assinale o julgamento em 
que o episódio vai de encontro à modernidade líquida: 
(A) Não vi nada de fofo nem de engraçado. O que vi é o que todo mundo já sabe: o nível de aprendizado dos 

alunos no Brasil é uma vergonha. Na minha época, esta aluna, ao invés de ganhar elogios e curtidas, ga-
nharia castigo e tarefas extras com muitos exercícios de matemática, até aprender. Aposto que ela sabe 
tudo sobre a Anita, sobre funk, sobre Instagram e um monte de coisas fúteis. (Angus) 

(B) Professor de matemática bom de português!!! Parabéns. A aluna tentou o jeitinho corrupto brasileiro, e ele 
teve muita classe ao responder. Acho que o professor pode processar a aluna por assédio. (Verde-verde) 

(C) A aluna pediu propina (ponto sem merecer). O professor respondeu que não tem necessidade, ou seja, se 
ela tivesse tirado uma nota ruim, ele daria ponto. Isso é um péssimo exemplo, simboliza a corrupção de 
nossa sociedade, nota 0 para esse professor. (Sr. Santini) 

(D) Estamos precisando de professores assim, positivos e confiantes em ensinar e a ajudar. Um ser humano 
com empatia e serenidade para ensinar a não desistir jamais, ver empatia faz a gente tentar acreditar em 
um mundo melhor. (Patrícia Fiuza) 

(E) Eu sou professor de Matemática e não dou colher de chá para meus alunos e não respondo nenhuma 
mensagem inserida em um documento como uma prova. (SouNon)  

 
14- O mel catarinense é destaque mundial. Recentemente recebeu o título de melhor mel do mundo durante o 46º 

Congresso da Associação Internacional das Federações de Apicultores (Apimondia), realizado no Canadá. Esse 
mel é de: 
(A) Florianópolis. 
(B) Blumenau. 
(C) Joinville. 
(D) Lages. 
(E) Araranguá. 

 
15- O filme brasileiro, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles (2019), premiado em três importantes 

festivais de cinema internacionais, é: 
(A) Legalidade. 
(B) Hunt. 
(C) Bacurau. 
(D) Inferninho. 
(E) Simonal.  
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16- Sobre o Art. 6º da Constituição brasileira, analise, entre outros, os direitos sociais da pessoa e, diante de cada 
um, escreva V, se for verdadeiro, e F, se for falso: 

 
( ) Direito à educação. 
( ) Direito à alimentação. 
( ) Direito ao trabalho. 
( ) Direito à moradia. 
( ) Direito à assistência aos desamparados.  
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F – F.   
(C) V – V – F – F – V. 
(D) V – V – F – V – F. 
(E) V – V – V – F – F. 

 
17- A Lei 9394/96 - Art. 3º prevê que o ensino será ministrado com base, entre outros, nos seguintes princípios: 
 

I- Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
II- Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
III- Valorização da experiência extraescolar. 
IV- Consideração com a diversidade étnico-racial. 
 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Apenas os princípios I e II estão corretos.  
(B) Apenas os princípios I, II e III estão corretos.  
(C) Os princípios I, II, III e IV estão corretos.  
(D) Apenas os princípios I e IV estão corretos.  
(E) Apenas os princípios I, II e IV estão corretos.  

 
18- A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em pro-

cesso de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas 
leis. 
Referir-se ao direito à liberdade implica referir-se ao direito de: 

 
I- Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, de forma irrestrita.  
II- Opinar e se expressar. 
III- Brincar, praticar esportes e divertir-se. 
IV- Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 

 
Assinale a alternativa correta:  
(A) Todos os itens estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens III e IV estão corretos. 
(D) Apenas os itens II e III estão corretos.  
(E) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

 
19- Analise as instituições e órgãos abaixo e, diante de cada um, escreva V, para os que integram a organização 

do Sistema Municipal de Ensino do Município de Blumenau, e F, para os que não integram: 
 

( ) As instituições do Ensino Fundamental e de Educação Infantil, mantidas pelo Poder Público Municipal. 
( ) As instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. 
( ) A Escola Técnica de Saúde de Blumenau, associada ao Sistema Único de Saúde. 
( ) O Conselho Municipal de Educação, órgão normativo, deliberativo, consultivo e fiscalizador. 
 
Assinale a alternativa com a sequência correta: 
(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – F – F. 
(C) V – V – F – V.  
(D) V – F – F – V. 
(E) F – V – V – F. 

 
  



Processo Seletivo Público Simplificado - Edital 001/2019                                                                                                        Página 6 de 13 

20- Considerando-se a Lei Orgânica do Município de Blumenau, assinale a alternativa correta relacionada ao Sis-
tema Municipal de Ensino, organizado de forma a garantir: 
(A) O acesso do educando pré-escolar, fundamental e médio. 
(B) A oferta de ensino noturno regular adequado às condições do corpo administrativo e docente. 
(C) O ensino religioso, de matrícula obrigatória, que constituirá disciplina dos horários normais das escolas 

públicas de ensino fundamental. 
(D) O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. 
(E) O ensino fundamental é gratuito apenas aos que a ele tiverem acesso na idade própria. 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS  

 
21- Após conquistar o Global Teacher Prize, Peter Tabichi, professor queniano de ciências, palestrou, em julho, no 

Brasil. Ele proferiu algumas reflexões abaixo reproduzidas. Nesse sentido, em convergência à imagem exposta: 
“Sua vida é mais do que essa prova (lembre-se que em algum lugar alguém te ama)”, eleja o pensamento de 
Tabichi que mais apropriadamente ratifica as relações interpessoais: 

 

 
 

Imagem: https://bit.ly/2lPQrIC 
 

(A) “Os alunos também precisam entender por que nascemos e por que vivemos em busca de um propósito 
maior.” 

(B) “Como professor, você precisa ter disposição para encarar desafios e não pode achar que vai entrar na sala 
de aula, e todos os alunos estão dispostos e motivados.” 

(C) “Tudo é uma questão de acreditar e ter confiança nos seus alunos. Assim, eles vão conseguir encarar de-
safios e conquistar mais.” 

(D) “A gente define metas em conjunto, e eles sabem que estarei ao seu lado.” 
(E) “Fazer uma palestra sobre valores não dá muito certo. Quando você deixa os meninos participarem das 

atividades, aí sim permite que eles desenvolvam habilidades socioemocionais. Dá para perceber facilmente 
pela observação, e não é necessário fazer prova.” 

 
22- A ética, além de uma necessidade institucional, deve ser tratada, constantemente, como princípio fundamental 

(OLIVEIRA e CARIOCA, 2016). Ao encontro desse tema, analise as afirmativas abaixo e registre V, às assertivas 
verdadeiras, e F, às falsas: 

 

( ) A ética cria a moral. 
( ) A ética tem caráter exclusivamente descritivo. 
( ) A ética analisa e critica os fundamentos e princípios que regem um determinado sistema moral.  

 

A sequência correta é: 
(A) V – V – F. 
(B) F – V – F. 
(C) F – F – V. 
(D) V – F – V. 
(E) V – V – V. 

  

https://bit.ly/2lPQrIC
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23- A Base Curricular Nacional Comum, homologada em 2017, tem caráter normativo e obrigatório, servindo de 
referência para que as redes públicas e privadas de ensino venham formular suas propostas curriculares. A área 
de ciências humanas e sociais aplicadas traz, como competência específica, identificar e combater as diversas 
formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários e 
respeitando os Direitos Humanos. Sobre o trabalho com educação sexual nas escolas, analise as afirmativas 
abaixo: 

 
I- Deve ser capaz de desnaturalizar condutas, relativizar costumes e perceber a desigualdade, o preconceito 

e a discriminação presentes em atitudes e gestos, avaliando as ambiguidades e contradições presentes em 
determinados discursos. 

II- Deve promover a percepção de que as questões acerca da sexualidade estão permeadas e intrinsecamente 
relacionadas aos direitos humanos, tornando fundamental os diálogos sobre as naturalizações e prescrições 
sociais que oprimem, controlam, cerceiam e impedem a manifestação das singularidades e de sujeitos fora 
da norma heterossexual.  

III- O trabalho com orientação sexual nas escolas deve ser promotor do sexismo, da misoginia e da misantropia 
necessária para construção de novas práticas curriculares e culturais, sendo privilégio para a constituição 
de uma sociedade fraterna e justa. 

IV- É preciso respeitar os sujeitos portadores de fobias, sobretudo as relativas à GLBTIfobia e seus entraves 
nas relações de gênero. Nessa perspectiva, acredita-se que é fundamental a tolerância e a busca por uma 
sociedade homogeneamente afetiva. 

 
Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.    

 
24- A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil, reúne princípios, fundamentos e procedimentos para orientar as políticas públicas na área e 
a elaboração, planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Nessa lei, a pro-
posta pedagógica para as instituições de Educação Infantil se relaciona: 

 
I- A datas festivas e comemorativas da tradição da sociedade que se incluem na organização do currículo, a 

partir de calendário social e festivo, cívico ou religioso. 
II- À proteção contra qualquer forma de violência – física ou simbólica – e negligência no interior da instituição 

ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos de violações para instâncias competentes. 
III- À participação e à escuta cotidiana das famílias, assim como o respeito e a valorização de suas formas de 

organização conservadoristas. 
IV- À promoção de interações entre crianças de mesma idade com seleção cuidadosa de interações entre cri-

anças de idades mais avançadas. 
V- A deslocamentos e aos movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de 

referência das turmas e à instituição. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.    

 
25- Todas as escolas possuem objetivos a serem alcançados, metas a serem atingidas e sonhos a serem concreti-

zados. Nesse contexto, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) surge como meio de tornar isso uma realidade, 
pois, além de reunir propostas de ações efetivas, ele ajuda a organizar as atividades e projetos educacionais 
necessários para o processo de ensino e aprendizagem. Sobre esse documento, é correto afirmar: 
(A) É um documento a ser construído com a comunidade escolar, não podendo ser trabalhado por representa-

tividade de Conselhos Escolares ou APPs. 
(B) É um documento que dispensa a participação da gestão, pois é realizado pela comunidade de pais e mes-

tres, dentro do princípio da gestão democrática. 
(C) É um documento a ser construído impreterivelmente com a periodicidade anual. 
(D) Não são necessários fundamentos filosóficos para este documento, uma vez que deve perseguir soluções 

para vida diária da escola. 
(E) É um conjunto de proposições que define princípios, funcionamento, metas, prioridades, medidas e referên-

cias para o trabalho pedagógico que deve sempre ser sempre intencional e político.  
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26- A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as Diretrizes Curriculares para a educação infantil, traz, 
em seu Artigo 6, a recomendação do respeito aos princípios elencados abaixo. Associe a segunda coluna de 
acordo com a primeira, relacionando-os às propostas pedagógicas para educação infantil: 

 
Primeira coluna: princípios: 
1- éticos 
2- estéticos 
3- políticos 
 

Segunda coluna 
(        ) respeito ao bem comum, meio ambiente e diferentes culturas  
(        ) criticidade  
(        ) ludicidade  
(        ) cidadania  
(        ) liberdade de expressão: artística e cultural 

 

A correta associação está em: 
(A) 3 – 1 – 1 – 3 – 2. 
(B) 1 – 3 – 2 – 3 – 2. 
(C) 2 – 1 – 2 – 3 – 3. 
(D) 1 – 2 – 2 – 3 – 3. 
(E) 2 – 2 – 1 – 3 – 1. 

 
27- Segundo as Diretrizes Curriculares Municipais para Educação Básica de Blumenau – Ensino Fundamental – 

volume II, o processo de avaliação de um aluno da educação especial deve ser organizado: 
(A) Somente pelo professor regente e pelo professor de Apoio Pedagógico (PAP), sem a necessidade da ava-

liação do profissional de Atendimento Educacional Especializado (AEE), pois ele não se inclui no quadro de 
docentes do magistério, não tendo obrigação de realizar avaliação documentada. 

(B) Por todos os profissionais que atuam com o aluno em questão. 
(C) Somente pelo professor regente da turma e pelo do professor de Apoio Pedagógico (PAP). 
(D) Somente pelo professor regente e pela Coordenação Pedagógica. 
(E) Somente pelo professor de Apoio Pedagógico (PAP) e pelo professor do Atendimento Educacional Especi-

alizado (AEE), sob a supervisão e assinatura da Coordenação Pedagógica. 
 

28- De acordo com a Lei Complementar nº 662, de 28 de novembro de 2007, que institui o estatuto e o plano de 
carreira para os servidores do magistério público municipal de Blumenau, são atribuições do cargo de coorde-
nador pedagógico: 

 
I- Efetuar registros burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos con-

teúdos e atividades ministradas, ocorrências diversas, frequência do aluno, resultado do processo de en-
sino-aprendizagem, conceitos, notas, entre outros, conforme normas e padrões preestabelecidos. 

II- Ministrar curso, palestra ou aula de aperfeiçoamento e atualização do corpo docente, realizando-as em 
serviço, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos profissionais. 

III- Auxiliar na construção de atitudes e valores significativos para o processo educativo das crianças, no pro-
cesso de observação e registro das aprendizagens e desenvolvimento das crianças e na construção de 
material didático e brinquedos, garantindo que estes estejam sempre organizados e ao alcance da criança. 

IV- Organizar e manter atualizada a memória histórica da escola. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II, e III estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas    
(E) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 
29- A revolução tecnológica trouxe para as salas de aula várias possibilidades e oportunidades, assim, para estar 

inserido na sociedade da informação, são necessários conhecer e ter acesso às tecnologias da informação e 
comunicação, porém, diante do elevado número de informações, houve uma necessidade de aprender a lidar 
com essas novas tecnologias. Sobre o uso de tecnologias, assinale a alternativa correta: 
(A) Editores de textos são um tipo de software em que os alunos podem mudar fontes, cores e inserir apenas 

bordas, sendo inviável à inserção de figuras e tabelas. 
(B) O uso de  planilhas eletrônicas possibilitam a realização de cálculos, mas são prejudiciais para alunos ma-

triculados nos cursos da área de ciências humanas. 
(C) Software utilitários servem para auxiliar o computador nas tarefas executadas pelo sistema operacional, 

entre elas, pode-se citar os antivírus e os compactadores. 
(D) Os editores gráficos são voltados para a elaboração de desenhos e produções artísticas, mas não são re-

comendados para o trabalho com crianças do Ensino Fundamental. 
(E) A wikipédia é considerado um software colaborativo que permite a edição coletiva de documentos, sendo 

recomendadas sua consulta e a sua utilização para elaboração de artigos científicos qualis A1 – MEC. 
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30- Para o Ministério Público de Santa Catarina, para efetivar-se o Bullying, são consideradas atitudes agressivas, 
intencionais e repetitivas, adotadas na escola por um aluno (ou grupo de alunos) contra outro aluno (ou grupo 
de alunos), causando angústia e sofrimento. A lei número 13185, de 6 de novembro de 2015, estabelece que: 

 
I- É preciso prevenir e combater a prática da intimidação sistemática (bullying) em toda a sociedade. 
II- É preciso dar assistência psicológica, social e jurídica às vítimas e aos agressores. 
III- É preciso instituir práticas de conduta e orientação de pais, familiares e responsáveis diante da identificação 

de vítimas e agressores. 
IV- É preciso promover a cidadania, a capacidade empática e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura 

de paz e tolerância mútua. 
V- É preciso evitar, tanto quanto possível, a punição dos agressores, privilegiando mecanismos e instrumentos 

alternativos que promovam a efetiva responsabilização e a mudança de comportamento hostil. 
 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Todas as afirmativas estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 
31- Ao que compete à evasão, abandono e repetência, afirma-se: 

 
( ) A escola é apontada como responsável pelo sucesso ou fracasso dos alunos, principalmente daqueles 

pertencentes às categorias vulneráveis da população, explicando teoricamente o caráter reprodutor 
dessa instituição. (Bourdieu e Passeron) 

( )  Nos anos 80, atribuía-se ao Estado a responsabilidade pelo fracasso escolar do educando na escola: 
a repetência nas quatro primeiras séries era tão grande que os educandos acabavam por abandonar a 
escola. (“A pedagogia da repetência”, de Ribeiro) 

( ) A evasão e a repetência são reflexos da forma como a escola recebe e exerce ação sobre as pessoas 
dos diferentes segmentos da sociedade.  

( ) Na evasão escolar, estão implicados fatores como a falta de escolas, a necessidade de renda e traba-
lho, a falta de interesse e o excelente ensino oferecido aos filhos da classe trabalhadora. 

( ) Faltas, atos delinquentes e abuso de substâncias ilegais são preditores débeis de abandono e de fra-
casso escolar. 

 
Considerando V, às assertivas verdadeiras, e F, às falsas, a sequência correta está em: 
(A) F – V – V – F – V. 
(B) F – F – V – F – V. 
(C) F – F – V – V – V.  
(D) V – F – V – F – F. 
(E) V – V – V – F – F. 

 
32- No início do processo de tramitação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), duas 

tendências polarizaram as disputas em torno de concepções educacionais que deveriam nortear a organização 
do sistema público escolar: a Tendência Histórico Crítica e a Tendência Liberal Tecnicista. Sobre essas duas 
tendências, analise as afirmações abaixo, colocando HC, para Tendência Histórico-Crítica, e LT, para Tendência 
Liberal Tecnicista: 

 
( ) Introduzida na política oficial brasileira no final dos anos 60, fundamentada no pressuposto de que a 

educação deve subordinar-se à sociedade. 
( ) Fundamentada nas relações entre educação e os condicionantes sociais, faz crítica à educação no âm-

bito do capitalismo, tendo em vista o caráter contraditório que preside as relações sociais. 
( ) Para esta tendência, a educação pode interferir na sociedade no sentido de contribuir para sua trans-

formação. 
( ) Essa tendência se fundamenta no pressuposto de que a educação deve subordinar-se à sociedade.  
( ) Para essa tendência de caráter utilitarista, a educação tem a função instrumental de preparar mão de 

obra para o mercado de trabalho. 
 
Assinale a alternativa correta: 
(A) LT – HC – HC – LT – LT. 
(B) HC – HC – HC – HC – HC. 
(C) HC – HC – HC – HC – LT. 
(D) LT – HC – HC – HC – LT. 
(E) HC – LT – HC – LT – HC. 
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33- O projeto político-pedagógico não é mais um documento construído no espaço escolar com o objetivo de se 
realizar uma tarefa burocrática para ao final ser simplesmente arquivado ou remetido a autoridades educacio-
nais. O PPP de uma escola é muito mais que isso, é um instrumento da gestão democrática. Sobre o PPP e 
gestão democrática, afirma-se:   

 

( ) O conselho escolar pode ser considerado como sustentáculo do projeto político-pedagógico. 
( ) A seletividade, a discriminação, a exclusão e o rebaixamento do ensino das camadas populares não é 

necessariamente uma das preocupações do PPP, pois seu eixo central não é ser um instrumento de 
luta contra essas questões. 

( ) O projeto político-pedagógico exige uma ação colegiada para verificar se as atividades pedagógicas 
estão coerentes com os objetivos propostos. Exige também que cada professor tenha uma proposta, 
um plano de ensino articulado ao projeto da escola.  

( ) A legislação torna o projeto político-pedagógico e o conselho escolar instrumentos da gestão escolar, 
outorgando aos sistemas de ensino a tarefa da regulamentação. 

( ) O conselho escolar e o conselho de classe são mecanismos de participação e sustentação do projeto 
político-pedagógico. 

 

Considerando-se V, às assertivas verdadeiras, e F, às falsas, a sequência correta está em: 
(A) V – F – F – F – F. 
(B) V – F – V – V – V. 
(C) V – F – V – V – F. 
(D) F – V – V – V – F. 
(E) F – V – F – F – V. 

 
34- A formação continuada deve ser oferecida aos professores como atualização e complementação ao longo da 

carreira, constituindo-se como parte da organização do sistema de educação nacional sem prescindir de que a 
formação inicial confira aos futuros professores a universalização de conhecimentos científicos explicativos dos 
processos naturais e da sociedade (LEHER, 2014). Sobre a formação de professores, afirma-se: 

 

I- A formação dos profissionais da educação prevê por lei o aproveitamento da formação e experiências ante-
riores, em instituições de ensino e em outras atividades. 

II- Uma formação pautada em competências, em programas de qualificação que levam às escolas materiais já 
estruturados e elaborados, maximizados pelas tecnologias, coloca o professor em sua condição de intelec-
tual organizador da cultura, conceito cunhado por Gramsci (1991). 

III- Formar professores completamente competentes significa treinar o professor no desempenho de suas des-
trezas e competências específicas de sua disciplina. 

IV- As Diretrizes estabelecem um novo perfil docente, centrado no desenvolvimento de competências, em cur-
sos que enaltecem a prática em detrimento da teoria, defendendo a noção de “simetria invertida”. 

V- Para Sacristán (1999), os saberes da experiência não se apresentam como um corpo sistematizado de 
conhecimento, mas são partes constituintes da prática, formando um conjunto de representações que pouco 
ou nada acrescentam ao ensino do conhecimento científico. 

 

Estão corretas as afirmativas: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 
35- Segundo as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica de Blumenau, a proposta de Educação Física da 

Rede Municipal de Ensino de Blumenau vem garantindo as normas das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
que definem as etapas e as modalidades do processo de escolarização. Quanto ao atendimento às crianças de 
educação infantil e ensino fundamental na disciplina de Educação Física, em Blumenau, assinale a alternativa 
correta: 
(A) O atendimento às crianças da Educação Infantil se dá em três momentos semanais e o atendimento com 

três aulas semanais (preferencialmente em dias alternados) a todas as turmas do ensino fundamental.  
(B) O atendimento às crianças da Educação Infantil se dá em dois momentos semanais e o atendimento com 

duas aulas semanais (preferencialmente em dias alternados) a todas as turmas do ensino fundamental.  
(C) O atendimento às crianças da Educação Infantil se dá em quatro momentos semanais de 20 minutos cada 

e o atendimento com três aulas semanais (preferencialmente em dias alternados) a todas as turmas do 
ensino fundamental.  

(D) O atendimento às crianças da Educação Infantil se dá em quatro momentos semanais e o atendimento com 
três aulas semanais (preferencialmente em dias alternados) a todas as turmas do ensino fundamental.  

(E) O atendimento às crianças da Educação Infantil se dá em dois momentos semanais e o atendimento com 
três aulas semanais (preferencialmente em dias alternados) a todas as turmas do ensino fundamental.  
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36- De acordo com a Lei Complementar nº 662, de 28 de novembro de 2007, que institui o estatuto e o plano de 
carreira para os servidores do magistério público municipal de Blumenau, especificamente em seu Artigo 11, 
estão elencados quem pode participar dos cursos de qualificação profissional oferecidos pela Secretaria Muni-
cipal de Educação. Destacam-se os seguintes profissionais: 

 
I- Os servidores que estiverem exercendo suas funções na rede municipal de ensino. 
II- Os servidores que estiverem cedidos para outros órgãos municipais e desempenharem atividades socioe-

ducativas. 
III- Os servidores que estiverem desempenhando mandato eletivo no Sindicato da categoria, na Associação 

dos Servidores Públicos Municipais de Blumenau ou na Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Servidores do Vale do Itajaí - BLUCREDI. 

IV- Os servidores que estiverem aposentados e quiserem regressar na carreira. 
V- Os servidores que estiverem em situação de vacância. 

 
Poderão participar dos cursos de qualificação profissional oferecidos pela Secretaria Municipal de Educação 
aqueles descritos em: 
(A) Apenas os servidores descritos em I, II e III. 
(B) Apenas os servidores descritos em III e IV. 
(C) Apenas os servidores descritos em II e V. 
(D) Apenas os servidores descritos em I e III. 
(E) Todos os servidores descritos. 

 
37- A teoria do capital humano teve sua origem ligada ao surgimento da disciplina Economia da Educação, nos 

Estados Unidos, em meados dos anos 1950. Mais tarde, nas décadas de 1960 e 1970, surge na esfera educa-
cional como um campo disciplinar – economia (política) da educação. Sobre essa teoria, afirma-se: 

 
I- Adam Smith foi seu criador. 
II- Foi concedido o prêmio Nobel de Economia ao teórico da elaboração da teoria. 
III- Essa Teoria reconheceu o processo histórico assimétrico que produziu proprietários privados de meios e 

instrumentos de produção entre detentores de capital, classe capitalista e trabalhadores, cuja mercadoria 
que dispõem para vender ou trocar no mercado é sua força de trabalho.  

IV- Essa teoria deslocou para o âmbito individual os problemas da inserção social, do emprego e do desempe-
nho em uma equação que equiparava capital e trabalho como se fossem ambos igualmente meros fatores 
de produção. 

V- Essa teoria legitimava a ideia de que os investimentos em educação fossem determinados pelos critérios 
do investimento capitalista, uma vez que a educação é o fator econômico considerado essencial para o 
desenvolvimento. 

 
Está correta a alternativa:  
(A) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(E) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas. 

 
38- Vasconcelos (2002) afirma que o planejamento deve estar atrelado a uma concepção de educação, de conhe-

cimento e de currículo. Com essa base, são características de um bom planejamento: 
 

I- Ter foco na aprendizagem de todos, operacionalizando formas para que todos aprendam. 
II- Fazer um planejamento à parte para crianças com deficiência. 
III- Ser constantemente monitorado, com abertura para redirecionamentos. 
IV- Buscar a superação de problemas que estão colocados na sociedade ou na comunidade local. 
V- Acompanhar e avaliar todo o processo, seja dos estudantes, seja do professor. 
 
Estão corretas as características: 
(A) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa III está correta. 
(C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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39- O SINAES, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, tem o objetivo de assegurar o processo 

nacional de avaliação dos(das): 
(A) Instituições de Educação Superior, cursos de graduação e desempenho dos alunos, apenas. 
(B) Instituições de Educação Superior públicas ou privadas, apenas. 
(C) Faculdades e universidades, apenas. 
(D) Instituições de Educação Superior e desempenho dos alunos, apenas. 
(E) Cursos de graduação e desempenho dos alunos, apenas. 

 
40- O currículo aparece especificamente como objeto de estudo nos EUA nos anos 20, fazendo conexão com o 

processo de industrialização e a intensificação da escola de massa. Um modelo voltado para a economia, nessa 
época, o currículo em seu efeito final se torna um processo industrial e administrativo. Essa linha de entendi-
mento sobre educação é reconhecida dentro do currículo com o nome de: 
(A) Teoria Tradicional do currículo. 
(B) Teoria Moderna do currículo. 
(C) Teoria Neoclássica do currículo. 
(D) Teoria Crítica do currículo. 
(E) Teoria Pós-Crítica do currículo. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO 
EDITAL N. 001/2019 

 
 

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS  
 
 
 

Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até as 20h do dia 07 de outubro de 

2019, no endereço eletrônico http://concursos.furb.br/, link Prefeitura Municipal de Blumenau - Pro-

cesso Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2019.  
 

 
 
 

Blumenau, 06 de outubro de 2019. 
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