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Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Santa Helena

Editai de Processo Seletivo n° 02/2020
AMEOSC

Associação dos Municípios 
do Extremo Oeste de 

Santa Catarina

CADERNO DE PROVAS

Cargo Prova Tipo

Pedagogo 1

>  AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS.

Leia atentamente as instruções abaixo:

s  O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19.

S  Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
feita de material transparente.
Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos.
Verifique se:
No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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 conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no 
caderno de prova.
Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 Resposta: w
As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 
questão.

S  É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta.
■s A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta
S  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.
s  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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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em linhas gerais a democracia constitui a 
representação legal do povo por meio de 
representantes por ele eleito, mas em uma análise 
mais aprofundada da significação do termo podemos 
afirmar que:

(A) Democracia é a liberdade social que garante ao 
povo o direito de eleger seus representantes nas 
instâncias do poder judiciário.

(B) Democracia é o exercício do direito social e a 
fundamentação legal para que se busque o 
cumprimento das prerrogativas que em sua 
essência ela própria concede à sociedade.

(C) Democracia é a liberdade concedida aos agentes 
políticos para agir e tomar decisões em nome do 
povo.

(D) Democracia é um tipo de governo onde o poder 
executivo é soberano e inquestionável.

Questão 02

Os direitos à educação, à saúde, à segurança e a 
condições dignas de sobrevivência são garantias 
constitucionais para qualquer indivíduo, mas quando 
diz respeito à criança ganham destaque e são 
fortalecidos por outros instrumentos legais. Entre os 
principais conselhos especificamente para este fim, 
qual podemos citar como sendo o principal:

(A) Conselho Nacional de Proteção à Criança e ao 
Adolescente - CONPROCA.

(B) Conselho Mundial de Proteção à Criança e ao 
Jovem - CMPCJ

(C) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONAN DA.

(D) Conselho Mundial de Defesa da Criança - 
COMDEC.

Questão 03

O Art. 9o do Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens - Projovem diz que:

"Fica criado, no âmbito da estrutura organizacional 
da Secretaria-Geral da Presidência da República, o
_______________, com a finalidade de formular e
propor diretrizes da ação governamental voltadas à 
promoção de políticas públicas de juventude, 
fomentar estudos e pesquisas acerca da realidade 
socioeconômica juvenil e o intercâmbio entre as

organizações juvenis nacionais e internacionais."

A lacuna no texto se refere ao:

(A) Núcleo de Apoio ao Jovem - NAJ.
(B) Conselho Nacional de Apoio à Juventude - CNAJ.
(C) Sistema de Apoio ao Jovem - SAJ.
(D) Conselho Nacional de Juventude - CNJ.

Questão 04

De acordo com a Política Nacional de Assistência 
Social - PNAS/2004 qual é o público usuário deste 
instrumento?

(A) Cidadãos pertencentes a coletivos organizados.
(B) Cidadãos e grupos que se encontram em 

situações de vulnerabilidade e riscos.
(C) Indivíduos considerados culturalmente 

desenvolvidos.
(D) Agentes políticos de idoneidade ilibada.

Questão 05

As teorias de Vygotsky e Piaget sobre o processo de 
construção da aprendizagem baseiam-se em 
pensamentos que podem até convergir em alguns 
pontos, mas que possuem como divergência uma 
concepção que define a identidade de cada uma. 
Qual é o tema sobre o qual as duas teorias 
divergem?

(A) A relação entre o quociente intelectual (Ql) e o 
quociente emocional (QE) no processo de ensino 
e aprendizagem.

(B) O cálculo do quociente que determina o nível de 
inteligência de cada indivíduo.

(C) A influência que o meio no qual o indivíduo está 
inserido pode ou não exercer sobre o 
desenvolvimento de sua aprendizagem.

(D) A influência do processo gestacional na 
capacidade de aprender.

Questão 06

Mais que uma metodologia de trabalho, o 
Construtivismo é o resultado de estudos que levaram 
a uma forma de se entender e se construir uma 
aprendizagem carregada de significados para o 
estudante. O principal nome ligado à esta teoria que 
revolucionou o processo de alfabetização no Brasil 
na década de 80 é o de:
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(A) Rubem Alves.
(B) Vygotsky.
(C) Augusto Cury.
(D) Emilia Ferreiro.

Questão 07

A defesa dos direitos de uma sociedade está 
garantida em meios institucionais, mas também se 
dá de forma indireta, principalmente quando a 
primeira não é capaz de cumprir com o que lhe cabe. 
Qual dos itens abaixo é considerado a mais 
relevante forma institucional de participação popular 
na garantia de seus direitos?

(A) Os protestos de rua.
(B) O direito de eleger seus representantes por meio 

do voto.
(C) A liberdade de expressão.
(D) A participação em conselhos.

Questão 08

Em qualquer meio social o indivíduo estabelece 
relações que podem ser harmoniosas ou 
conflituosas, mas o sucesso das relações humanas 
jamais estará baseado no conflito. Entre os itens 
abaixo qual representa um princípio básico para que 
o convívio seja estabelecido de forma harmoniosa?

(A) Entender que todos somos dotados de direitos e 
deveres e que o seu direito deve se limitar a não 
prejudicar o dos outros indivíduos.

(B) Defender os seus direitos a qualquer custo, 
independente de estar invadindo o espaço alheio.

(C) Permitir que o direito do outro seja prioridade e 
entender como seu dever respeitar e não 
questionar.

(D) Aceitar que, em se tratando de relações de 
trabalho, a hierarquia seja respeitada mesmo que 
você acredite estar recebendo tratamento 
degradante.

Questão 09

Entre os itens dados abaixo citamos alguns dos 
princípios que regem a política nacional do idoso 
(Política Nacional do Idoso - PN1/1994; Estatuto do 
Idoso). Analise-os para identificar quais fazem e 
quais não fazem parte destes princípios.

I.O processo de envelhecimento diz respeito à 
sociedade em geral, devendo ser objeto de 
conhecimento e informação para todos.
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II. É exclusivamente da família o dever de assegurar 
ao idoso todos os direitos da cidadania, garantindo 
sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade, bem-estar e o direito à vida.
III. O idoso não deve sofrer discriminação de 
qualquer natureza.
IV. O idoso deve ser o principal agente e o 
destinatário das transformações a serem efetivadas 
através desta política.

De acordo com a análise feita podemos afirmar que:

(A) II, III e IV fazem parte destes princípios.
(B) I, III e IV fazem parte destes princípios.
(C) I, II e III fazem parte destes princípios.
(D) l, II e IV fazem parte destes princípios.

Questão 10

O poder público e seus órgãos têm o dever de 
assegurar às pessoas portadoras de deficiência o 
pleno exercício de seus direitos. Qual das opções 
abaixo NÃO configura um desses direitos que devem 
ser garantidos pelo estado, no que diz respeito à 
educação?

(A) A inserção, no referido sistema educacional, das 
escolas especiais, privadas e públicas.

(B) A matrícula compulsória em cursos regulares de 
estabelecimentos públicos e particulares de 
pessoas portadoras de deficiência capazes de se 
integrarem no sistema regular de ensino.

(C) A oferta, obrigatória e gratuita, da Educação 
Especial em estabelecimento público de ensino.

(D) O acesso de alunos portadores de deficiência a 
vários benefícios que não são conferidos aos 
demais educandos, inclusive material escolar, 
merenda escolar e bolsas de estudo.

Questão 11

Todo indivíduo que vive em sociedade e se entende 
como parte integrante deste todo, que se impõe de 
forma ativa para garantir para sim e para seus pares 
os direitos que lhes são concedidos e entende que 
neste contexto também é preciso cumprir com seus 
deveres está exercendo sua:

(A) Cooperação.
(B) Cidadania.
(C) Responsabilidade.
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(D)Autonomia.

Questão 12

A Dinâmica Familiar pode ser entendida como sendo 
a forma de organização, de funcionamento e de 
interação e inter-relação dos indivíduos que a 
compõem. O estudo desta dinâmica tem sido 
intensificado nos últimos tempos, mas seus objetivos 
ainda são pouco conhecidos. Qual das opções 
dadas cita uma importante função do estudo da 
Dinâmica Familiar?

(A) Conhecer a realidade de cada família e, caso seja 
necessário, cooperar com sua estruturação, 
definindo quem são as lideranças e quem são os 
liderados liderados.

(B) Fazer um censo populacional, a fim de contribuir 
com a organização do estado na construção de 
políticas públicas assistencialistas.

(C) Conhecer a realidade populacional, a fim de 
construir políticas públicas que atendam de forma 
mais eficaz às necessidades sociais de seus 
componentes.

(D) Identificar desajustes familiares e encaminhar 
seus componentes a tratamentos que possam 
estabelecer a normalidade no seio familiar.

Questão 13

O trabalho em grupo é uma prática que bem 
trabalhada pode alcançar objetivos muito 
construtivos para o processo educacional. Porém, 
esta metodologia sempre apresentou muitos 
desafios, havendo até mesmo resistência por parte 
de alguns alunos para executar esta tarefa. Qual dos 
itens dados abaixo NÃO pode ser considerado um 
ponto negativo no uso desta dinâmica de trabalho?

(A) A descentralização das tarefas como instrumento 
para a formação da consciência do que é um 
trabalho em equipe.

(B) A divisão igualitária de notas quando nem todos 
executaram as tarefas que lhes foram atribuídas.

(C) A centralização das atividades nas mãos de um 
indivíduo que se destaca como liderança, mas 
não a exerce de forma construtiva.

(D) A falta de interação quando os integrantes não 
possuem afinidades.

Questão 14

A suposta transferência de conhecimentos de 
professor para aluno foi considerada por muito 
tempo a principal função da escola, mas as 
mudanças políticas e sociais imprimiram à escola um
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outro papel, que vai muito além de um
desenvolvimento cognitivo. Como a escola passou a
ser vista com estas mudanças?

(A) Como um ambiente capaz de oferecer ao 
estudante as condições necessárias para o seu 
pleno desenvolvimento cultural e social, 
assumindo, entre outros, o papel de garantir-lhe 
proteção social.

(B) Como a única porta que conduz o estudante ao 
crescimento pessoal e profissional.

(C) Como um ambiente onde o processo criativo leva 
o indivíduo a se entender como mandatário de 
seus direitos, devendo defendê-los 
independentemente das implicações sociais de 
seu exercício.

(D) Como uma instituição que deve ofertar aos 
estudantes os conhecimentos de ética e de 
valores necessários para que estes vivam em 
sociedade.

LEGISLAÇÃO

Questão 15

Marque a alternativa incorreta, conforme a Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva:
Disponível em: 900-ppootcca-nncionaldde-eeducacao-espeeca-naperspctva-daedu 

caccao

&alias=16690-politica-nacional-de-educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao 

-inclusiva-05122014&ltemid=30192

(A) Para atuar na educação especial, o professor 
deve ter como base da sua formação, inicial e 
continuada, conhecimentos gerais para o 
exercício da docência e conhecimentos 
específicos da área.

(B) O gestor escolar ou autoridade competente pode 
se recusar matricular à pessoas com qualquer tipo 
de deficiência, sem sofrer punição.

(C) Os pais ou responsável têm a obrigação de 
matricular seus filhos ou pupilos na rede regular 
de ensino.

(D) Os sistemas de ensino devem organizar as 
condições de acesso aos espaços, aos recursos 
pedagógicos e à comunicação que favoreçam a 
promoção da aprendizagem e a valorização das 
diferenças, de forma a atender as necessidades 
educacionais de todos os estudantes.

Questão 16

Conforme o art. 29. da Lei Orgânica do município de 
Santa Helena/SC, o servidor público estável não
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perderá o cargo:

(A) Mediante processo de avaliação periódica de 
desempenho e eficiência, na forma prevista no 
estatuto dos servidores públicos, assegurada 
ampla defesa.

(B) Em virtude de extinção do cargo ou declarada a 
desnecessidade do servidor.

(C) Mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurado ampla defesa.

(D) Em virtude de sentença judicial, transitada em 
julgado.

Questão 17

Marque a alternativa incorreta, conforme a Lei n°
13.146/15:

(A) A pessoa com deficiência será protegida de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, tortura, crueldade, opressão e 
tratamento desumano ou degradante.

(B) É dever somente da família comunicar à 
autoridade competente qualquer forma de 
ameaça ou de violação aos direitos da pessoa 
com deficiência.

(C) Considera-se pessoa com deficiência aquela que 
tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.

(D) Toda pessoa com deficiência tem direito à 
igualdade de oportunidades com as demais 
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 
discriminação.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

São exemplos concretos da diversidade cultural 
catarinense:
https://www.sc.gov.br/conhecasc/cultura

(A) Oktoberfest, folclore e Desfile Escolar do Dia da 
Raça.

(B) Pomeranos, Barriga-verde e Nativismo.
(C) Vaquejada, Farra do Boi e população indígena.
(D) Os casarões portugueses do Litoral, a arquitetura 

em estilo enxaimel no Vale do Itajaí e no Norte do 
Estado e as tradições italianas ainda fortes no 
Oeste.

Questão 19

O governo de São Paulo anunciou no dia 19/10/2020 
os primeiros resultados dos testes da vacina contra a 
Covid-19, feitos no Brasil, desenvolvida pela 
empresa chinesa Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan. Qual é o nome desta vacina?

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54609665

(A) CoronaVac
(B) AntiCovid
(C) Sinotan
(D) SB19

Questão 20

O aumento no número de casos de Coronavírus no 
Brasil, na chamada 1a onda, levou à suspensão de 
aulas da rede pública e privada em todo o país. A 
medida serviu para evitar aglomerações e 
deslocamentos. Sem aulas, estabelecimentos de 
ensino adotaram:

(A) a educação a distância (EAD).
(B) a educação face-a-face.
(C) a educação off-line.
(D) a suspensão da educação.
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