
 
 

Página 1 de 7 

 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Palma Sola 

Edital de Processo Seletivo nº 09/2020  

________________________________________________

___________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de 1º ao 5º ano do ensino fundamental 01 
 

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

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 
 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 conferencia 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: 
 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 (14 questões) 
 

01. Leia o trecho abaixo tirado da BNCC e responda: 
“Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências quanto o 
desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades 
de ler e formular hipóteses sobre os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de elaborar 
conclusões, em uma atitude ativa na construção de conhecimentos.” 
A descrição aponta para especificidades do aluno recém-ingressado nos anos iniciais do ensino 
fundamental, e aponta como essencial nesta etapa: 

A) Articular experiências vividas no ensino infantil, valorizando situações lúdicas de 
aprendizagem. 

B) Articular a experiência docente com as diferenças individuais dos alunos, de modo a 
paulatinamente homogeneizar a turma. 

C) Articular o currículo escolar com as necessidades de aprendizagem de cada aluno, 
impondo-os em novos saberes. 

D) Articular os conteúdos com saberes populares, paulatinamente substituindo-os pelo saber 
escolar. 

 
02. A BNCC defende que ao longo dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, a progressão do 
conhecimento ocorre da seguinte forma: 

A) Pelo domínio da linguagem escrita e falada segundo as normas gramaticais formais, e pelo 
domínio das operações de cálculo. 

B) Pela apropriação de conhecimentos baseados em modelos científicos e em sua aplicação 
cotidiana, abandonando crenças e saberes considerados pseudocientíficos.  

C) Pela consolidação das aprendizagens anteriores e pela ampliação das práticas de 
linguagem e da experiência estética e intercultural das crianças. 

D) Pela substituição da educação familiar e inclusão dos paradigmas norteadores dos 
currículos escolares, a fim de edificar uma educação cidadã. 

 
03. O ensino de artes elenca quatro linguagens em seu componente curricular, Artes visuais, 
Dança, Música e Teatro. Nos anos iniciais do ensino fundamental, é correto afirmar como Objeto 
de conhecimento da Unidade Temática de Dança: 

A) Linguagem corporal. 
B) Processos de criação. 
C) Ritmos brasileiros. 
D) Coordenação. 

 
04. Em qual unidade temática do ensino de matemática dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
são trabalhadas ideias de regularidade, generalização de padrões e propriedades da igualdade? 

A) Números. 
B) Probabilidade e estatística. 
C) Grandezas e medidas. 



 

 

 

Página 3 de 7 

 

D) Álgebra. 
 
05. Tendo em vista as competências específicas de linguagem para o ensino fundamental, 
considere: 

I. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de 
natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade 
e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais; 

II. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em 
diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades 
de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, 
democrática e inclusiva; 

III. Utilizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar informações, experiências, 
ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao diálogo, à 
resolução de conflitos e à cooperação, com exceção de libras, que é trabalhado com alunos do 
AEE. 
Estão corretos:  

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas o item II está correto. 

 
06. Leia o trecho e responda o que se pede: 
“A avaliação _______________ tem a função controladora e deve ser realizada durante todo o 
ano letivo para investigar se os estudantes estão atingindo os objetivos planejados. É o tipo de 
avaliação que acompanha o caminhar da aprendizagem do aluno, etapa por etapa, possibilitando 
ao professor conhecer a realidade da turma antes de avançar no planejamento.” 
A lacuna deve ser corretamente preenchida pela alternativa: 

A) Diagnóstica. 
B) Associativa. 
C) Formativa. 
D) Somativa. 

 
07. A Recuperação Paralela é compreendida como uma nova oportunidade que é dada ao aluno 
de se apropriar dos conteúdos não compreendidos, de modo que tal prática, para ser efetiva e 
obter resultados, deve: 

A) Trabalhar visando um boletim equilibrado, demonstrando ao aluno que não é preciso ter 
notas altas em todas as matérias, apenas que é preciso lograr cada uma delas 
individualmente independente da nota. 

B) Ir além da mera aquisição de nota, uma vez que envolve reflexão docente e busca 
contínua pelo aperfeiçoamento das práticas pedagógicas que devem priorizar o acesso 
aos saberes pelo aluno. 

C) Focar nas oscilações das notas dos alunos, de modo a perceber matérias de maior 
interesse e assim trabalha-las de modo transdisciplinar. 
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D) Conceituar melhor os conteúdos dos alunos ali retidos a fim de que possam acompanhar 
melhor a turma e removendo os estigmas atrelados ao atraso intelectual. 

 
08. Uma das características dos componentes do Programa Nacional Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) é descrita pela alternativa: 

A) Realização de avaliações externas anuais para todos os alunos concluintes dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 

B) Monitoramento e acompanhamento pelos pelas Diretorias de Ensino regionais. 
C) Incentivo para as escolas que mais avançarem, face aos objetivos de alfabetização na 

forma de materiais didáticos. 
D) Formação continuada, presencial, para os Professores Alfabetizadores, com foco na 

alfabetização. 
 
09. No Ensino de Ciências, para o primeiro ano do Ensino Fundamental, o objeto de 
conhecimento específico a ser trabalhado na Unidade Temática “Terra e Universo” é: 

A) Escalas de tempo. 
B) Características dos materiais. 
C) Seres vivos e ambiente. 
D) Características e desenvolvimento dos animais. 

 
10. Considere as duas situações hipotéticas a seguir: 

I. O professor apresenta um conjunto de temas a ser abordado em sua disciplina, cada aluno 
escolhe o tema de sua preferência, e com ajuda do professor para desenvolvê-lo. No final, 
incentiva que cada aluno descreva como avalia a atividade; 

II. O professor debate com os alunos e faz um levantamento de suas origens, classes sociais 
e características pessoais. Baseado nestas informações o professor cria situações-problema que 
servem de ponto de partida para o desenvolvimento dos conteúdos. 
Assinale a alternativa que descreve correta e respectivamente quais tendências pedagógicas 
correspondem aos exemplos citados: 

A) Tendência pedagógica liberal tradicional, e Tendência pedagógica liberal crítica dos 
conteúdos. 

B) Tendência pedagógica liberal renovada, e Tendência pedagógica progressista não diretiva. 
C) Tendência pedagógica liberal não diretiva, e Tendência pedagógica progressista 

libertadora. 
D) Tendência pedagógica liberal libertária, e Tendência pedagógica progressista crítica dos 

conteúdos. 
 
11. É fundamental que a instituição inclua o desenvolvimento psicomotor no planejamento das 
aulas e das atividades, pois é essencial para o desenvolvimento global infantil. Por exemplo, 
problemas de percepção espacial, dificuldade para acompanhar o sentido da leitura e escrita, 
incapacidade de diferenciar letras como “d” e “b”, estão atrelados a (o): 

A) Redução da motricidade. 
B) Formação da Imagem corporal. 
C) Redução de tônus muscular. 
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D) Desenvolvimento da lateralidade. 
 
12. Em psicomotricidade fala-se em tônus muscular para se referir à tensão fisiológica dos 
músculos, diretamente relacionado a aspectos fisiológicos do indivíduo em desenvolvimento, e 
que lhe proporciona: 

A) Equilíbrio estático e dinâmico, coordenação e postura. 
B) Simetria entre ambos os lados do corpo. 
C) Relação de coordenação motora entre a parte superior e inferior do corpo. 
D) Apenas representa uma apreciação estética dos sujeitos. 

 
13. De acordo com seus conhecimentos sobre a teoria de ensino e aprendizagem da 
alfabetização cunhada pela educadora Emilia Ferreiro, assinale a alternativa correta: 

A) A compreensão da função social da escrita deve ser estimulada com o uso de textos de 
atualidade, livros, histórias, jornais, revistas, que didaticamente podem ser compilados em 
cartilhas que orientam o trabalho do professor. 

B) Os desempenhos díspares apresentados por crianças de classes sociais diferentes na 
alfabetização não revelam capacidades desiguais, mas o acesso maior ou menor a textos 
lidos e escritos desde os primeiros anos de vida. 

C) A leitura acompanha a escrita em seu processo de aprendizagem, se o aluno consegue ler, 
é porque, necessariamente já pode escrever com exatidão o mesmo texto. 

D) A autora se apoia em pressupostos behavioristas e comportamentais para elaborar uma 
epistemologia da aprendizagem dos processos de leitura e escrita. 

 
14. Leia o trecho que tematiza aspectos relativos ao educador brasileiro Paulo Freire: 
“Um enfoque essencial em Freire é a ______________, afinal, o homem relaciona-se com o 
mundo pelo diálogo, usufruindo-se deste como meio de comunicação com a realidade e, na 
relação dialógica estabelecida o indivíduo vai-se tornado consciente de sua vocação ontológica, 
vocação para o “ser mais”, aprofundando o seu conhecimento da realidade, assumindo uma 
consciência crítica por sobre a mesma.” 
A lacuna deve ser corretamente preenchida pela alternativa: 

A) Dialogicidade. 
B) Politicidade. 
C) Criticidade. 
D) Versatilidade.  

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 
15. De acordo com a Lei n° 13.146/15, é correto afirmar que o atendimento preferencial à pessoa 
com deficiência nas dependências das Instituições de Ensino Superior (IES) e nos serviços é: 

A) Vedado.  
B) Obrigatório. 
C) Impossível.  
D) Possível mas não aplicado. 
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16. A Lei Orgânica do Município de Palma Sola (SC) prevê que os Vereadores são invioláveis 
pelas suas opiniões e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município. De acordo 
com a referida Lei, assinale a alternativa correta em relação à situação em que o Vereador tenha 
que testemunhar perante a Câmara, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do 
exercício do mandato, ou sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações: 

A) Os Vereadores são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, mas não são obrigados a 
prestar testemunho sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

B) Os Vereadores não são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, mas são obrigados a prestar 
sobre pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. 

C) Os Vereadores não são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 

D) Os Vereadores são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, e sobre pessoas que lhes 
confiaram ou deles receberam informações. 

 
17. De acordo com a Lei n° 8.069/90, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e 
dá outras providências, assinale a alternativa correta: 

A) É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

B) A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não 
se prolongará por mais de 28 (vinte e oito) meses, salvo comprovada necessidade que 
atenda ao seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. 

C) Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de 
liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses 
de acolhimento institucional, pela entidade responsável, somente mediante autorização 
judicial. 

D) A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar não 
poderão participar de programa de apadrinhamento. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 
18. Embora tenha um território relativamente pequeno (95,4 mil km²), o estado de Santa Catarina 
possui uma grande diversidade geográfica, e apresenta o clima subtropical úmido como 
predominante, com verões quentes e invernos com temperaturas baixas, inclusive, neste estado 
registra-se a maior ocorrência de neve do Brasil, na região: 

A) Planalto Serrano. 
B) Serra do Mar. 
C) Chapada dos Castelhanos. 
D) Vale do Itajaí. 
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19. No início de janeiro foi noticiada a construção de uma cidade planejada, baseada na utilização 
de energia limpa, e livre da dependência de petróleo, que será capaz de abrigar um milhão de 
residentes, e destinadas a empreendimentos urbanos positivos em carbono movidos a energia 
100% limpa, numa zona de negócios conhecida como Neom. O início de sua construção está 
previsto para o primeiro trimestre de 2021, e será empreendida pelo país: 

A) Catar. 
B) Arábia Saudita. 
C) Canadá. 
D) China. 

 
20. Após a invasão ao Capitólio por apoiadores de Donald Trump para impedir a nomeação de 
Joe Biden como presidente, o Congresso estadunidense estudou o afastamento do presidente, 
mesmo com poucos dias para findar seu mandato, baseado na chamada 25ª emenda 
constitucional, que significa: 

A) Permite que novas eleições sejam convocadas com novas chapas eleitorais, quando não 
há consenso de vencedor, mesmo realizadas as eleições nacionais. 

B) Adianta a posse no do novo presidente eleito encerrando o mandato do atual devido a 
crime de responsabilidade cometido e devidamente comprovado. 

C) Anula e cancela decretos presidenciais dos últimos 90 dias, se o mandatário for 
considerado mentalmente instável, o que colocaria em xeque suas decisões. 

D) Permite que o vice-presidente se torne presidente em exercício quando um presidente 
estiver impossibilitado de continuar suas funções.  

 
 
 
 
 
 


