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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:     . 

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 30 (trinta) 

minutos do início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia atentamente o texto do Professor Pedro Menezes, apresentado na sequência, e responda as duas 

próximas questões. 

 

Machismo e feminismo 

 

 Qual a diferença entre machismo e feminismo? Machismo é um comportamento 

fundamentado na compreensão de que os homens são superiores às mulheres. O feminismo é um 

movimento social, político e filosófico que se opõe a essa concepção e visa a igualdade entre os 

gêneros. 

 O machismo baseia-se na cultura patriarcal que associa a figura do pai a uma liderança, que 

pode ser transposta para todas as áreas do desenvolvimento social. Assim, pela concepção machista, 

a mulher desempenha um papel de subalternidade em relação ao homem, servindo e obedecendo. 

 Entretanto, o feminismo tem em consideração que os indivíduos são iguais dentro de uma 

sociedade, não possuindo nenhum tipo de determinação biológica que imponha uma hierarquia. 

 O feminismo aponta para a necessidade de discussão sobre o desempenho destes papéis em 

vista da construção de uma sociedade mais justa. Opõe-se ao machismo, mas não é o seu contrário, 

não tem como objetivo a submissão dos homens. 

 O machismo sustentado pela dominação masculina busca desenvolver a ideia de 

diferenciação, hierarquização e submissão das mulheres. O feminismo visa a equidade (igualdade 

de direitos e respeito às diferenças identitárias) e a justiça social.  

 

01. Em relação ao texto, analise as assertivas abaixo. 

I. Machismo é um comportamento fundamentado na compreensão de que os homens são mais  

fortes que as mulheres e a equidade deve prevalecer. 

II. Na cultura machista os indivíduos são iguais dentro de uma sociedade, contudo as mulheres são 

mais frágeis e os homens devem protegê-las. 

III. O machismo baseia-se na cultura patriarcal que associa a figura do pai a uma liderança, que 

pode ser transposta para todas as áreas do desenvolvimento social. 
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IV. O feminismo opõe-se ao machismo e apregoa a superioridade das mulheres. Mulheres e homens 

devem lutar juntos pelos direitos humanos. 

É correto o que se firma em 

A) I e III, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

 

02. O terceiro parágrafo está relacionado ao segundo parágrafo pelo conectivo “entretanto”, que 

introduz a ideia de: 

A) Conformidade. 

B) Adição. 

C) Contraposição. 

D) Conclusão. 

 

03. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal e verbal de acordo com a norma 

culta. 

A) A alegria de todos os manifestantes empolgavam os policiais. 

B) Será entregue, no início do ano, os cadernos para os alunos novos. 

C) O aumento dos preços das mercadorias espantaram os consumidores do supermercado. 

D) Foi suspensa, por causa da pandemia, a segunda etapa do concurso. 

 

04. Analise as afirmativas quanto às recomendações da norma culta sobre acentuação gráfica. 

I. Sera apresentada uma pequena síntese do trabalho cientifico.  

II. A vítima, até o presente instante, permanece em estado patético.  

III. O Banco Central intervêm toda vez que o dólar dispara no mercado. 

IV. O catálogo apresentado no brechó era de uma sutileza profundamente estonteante. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

B) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

C) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

D) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
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05. De acordo com a ortografia, marque (V) para a frase grafada corretamente ou (F) para a frase 

que apresenta erro ortográfico e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

(   ) O trenador chamou todos os jogadores para o campo. 

(   ) Gosto quando eu avizo antes e não acreditam em mim. 

(   ) É um grande privilégio viver uma vida difícil. 

(   ) Ela pegou sua vassoura e sumiu pela noite. 

A) V – V – V – F. 

B) F – F – V – F. 

C) V – F – V – V. 

D) F – F – V – V. 

 

06. Assinale a sequência em que a separação silábica está corretamente efetuada em todas as 

palavras. 

A) Ama-nhe-cer – gno-mo. 

B) U-ru-gu-ai – Pa-ra-guai. 

C) Au-ro-ra – bis-ca-tei-ro. 

D) As-pe-cto – pas-sa-ri-nho. 

 

Matemática 

 

07. A Dona Maria Silva faz uso de medicamentos para o Lúpus que normalmente vem importado 

dos Estados Unidos. Quando o dólar era cotado a R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) ela 

gastava R$ 172,80 (Cento e setenta e dois reais e oitenta centavos). Agora que o dólar é cotado a R$ 

5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos), quanto Dona Maria irá gastar no próximo mês: 

A) R$ 1.000,00 (mil reais). 

B) R$ 500,00 (quinhentos reais). 

C) R$ 263,04 (Duzentos e sessenta e três reais e quatro centavos). 

D) R$ 5,48 (Cinco reais e quarenta e oito centavos). 

 

08. Carlos Eduardo Monforte é representante comercial da Empresa Costa Canto e CIA Ltda e seu 

trabalho é fazer visitas aos clientes para medir o grau de satisfação com os produtos adquiridos. 

Quando trabalha 5 dias por semana ele percorre no total 800Km. Trabalhando 4 dias em uma 
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semana, quantos quilômetros a mais por dia ele terá que percorrer para manter a mesma 

quilometragem semanal: 

A) 200Km a mais. 

B) 40Km a mais.  

C) 160Km a mais. 

D) 60Km a mais. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

09. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Maravilha, estabelece em seu Artigo 101, que 

será concedida licença ao servidor ocupante de cargo efetivo em algumas situações. No entanto, o 

parágrafo primeiro deste artigo estabelece que o servidor não poderá permanecer em licença da 

mesma espécie por período superior a vinte e quatro meses, salvo em três situações. Assinale a 

alternativa que está de acordo com o Artigo 101, §1º do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais: 

A) Para o serviço militar obrigatório; para tratar de interesses particulares; para desempenho de 

mandato classista. 

B) Por motivo de doença em pessoa da família; para concorrer a cargo eletivo; para tratar de 

interesses particulares. 

C) Para o serviço militar obrigatório; para concorrer a cargo eletivo; para desempenho de mandato 

classista. 

D) Por motivo de doença em pessoa da família; para concorrer a cargo eletivo; para desempenho de 

mandato classista. 

 

10. Segundo a OMS, uma pandemia é declarada quando uma nova doença para a qual as pessoas 

não têm imunidade se espalha de pessoa para pessoa em várias partes do mundo, além do esperado 

e de forma muito rápida (Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/oms-declara-pandemia-

do-coronavirus/). Em 2020, a OMS – Organização Mundial da Saúde, declarou que vivemos uma 

pandemia do novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2. Em que data a OMS declarou que 

estávamos vivendo em uma pandemia: 

A) 20 de fevereiro de 2020. 

B) 04 de março de 2020. 

C) 30 de janeiro de 2020. 

D) 11 de março de 2020. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

11. Podemos concluir que a construção coletiva do __________ deve ocorrer visando, antes de 

tudo, à instalação de uma autonomia construída e dialogada na escola, e não meramente para 

cumprir um dispositivo legal. Essa autonomia, sim, deve ser criada em torno de um projeto 

educativo que vise, prioritariamente, à melhoria da qualidade de ensino e ao sucesso da 

aprendizagem do aluno. Essa é a razão que torna importante a construção do __________. As 

lacunas referem-se a qual documento escolar:  

A) Sistema Municipal de Ensino. 

B) Regimento do Conselho Deliberativo. 

C) Plano Municipal de Educação. 

D) Projeto Político Pedagógico. 

 

12. Qual a Lei que afirma no seu Art. 13, que os docentes incumbir-se-ão de participar da 

elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, participarão da elaboração e 

cumprirão o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da escola: 

A) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996). 

B) Estatuto da criança e do Adolescente (1990). 

C) Proposta Curricular de SC (2014). 

D) Base Nacional Comum Curricular (2017). 

 

13. A Constituição Federal Brasileira (1988), no Art. 210, afirma que serão fixados conteúdos 

mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos 

valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O artigo 210 está representado da seguinte 

forma: 

I. § 1º O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental. 

II. § 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

III. § 3º O ensino religioso, de matrícula obrigatória, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  
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IV. § 4º As séries iniciais contemplarão os componentes de língua Inglesa, assegurada às 

comunidades rurais também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. 

V. § 5º O ensino de História, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais 

das escolas públicas de ensino fundamental.  

VI. § 6º A Educação Infantil e os Anos Iniciais terão suas linguagens e conceitos  garantidos, sendo 

ministrados por professores das licenciaturas, independente da área de formação. 

Assinale a alternativa correta: 

A) I, II. 

B) III, IV.  

C) V, VI. 

D) Todas estão corretas. 

 

14. No Estatuto da Criança e do Adolescente,  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Art. 17, o 

direito ao respeito consiste na  inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 

adolescente, abrangendo: 

I. A preservação da imagem. 

II. Da identidade. 

III. Da autonomia. 

IV. Servidão e subordinação. 

V. Dos valores, ideias e crenças. 

VI. Dos espaços e objetos pessoais. 

VII. Da estética e postura moral. 

De acordo com as assertivas acima, assinale alternativa correta: 

A) Somente I, II, III, VI. 

B) Somente III, IV, VI, VII. 

C) Somente I, II, V, VI. 

D) Somente I, II, III, V, VI. 

 

15. O inciso V, do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor desde 20 

de dezembro de 1996, diz que a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

Sobre os critérios analise as afirmativas abaixo.  
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I. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos 

qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais 

provas finais. 

II. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

III. Exame no final do segundo semestre, sendo permitida recuperação integral aos alunos que 

possuem dificuldade na área da Matemática e Português. 

IV. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. 

V. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. 

VI. Avaliação tradicional, contemplando o conteúdo desenvolvido durante o ano letivo. 

VII. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os 

casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus 

regimentos. 

Assinale alternativa correta: 

A) I, II, IV, VI. 

B) II, III, IV, VII. 

C) III, IV, V, VII. 

D) I, II, IV, V, VII. 

 

16. Análise Fictícia do rendimento de um aluno no Conselho de Classe Final: “Desde que Antonio 

chegou à minha sala de aula, percebi que era fraquinho e tinha poucas condições de aprender. 

Identifiquei que os pais de Antonio são analfabetos e os irmãos também. Os pais concordam que ele 

não tem jeito, é isso mesmo”. E logo a professora afirma: “Filho de peixe peixinho é”; “pau que 

nasce torto morre torto”.  Qual a concepção pedagógica dessa professora ao fazer o tal comentário: 

A) Ambientalista. 

B) Construtivista. 

C) Inatista. 

D) Sóciointeracionista. 

 

17. Educador brasileiro reconhecido por sua contribuição para a história das ideias pedagógicas no 

Brasil e América Latina, especialmente no que diz respeito aos processos de alfabetização de 

Educação de Jovens e Adultos (1921-1997). Defendia uma educação preocupada com os problemas 

atuais e com o desenvolvimento da consciência crítica. Possui fundamentação humanista ao 

vislumbrar na educação um ato criador, a medida em que proporciona ao indivíduo autonomia, 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2020 

9 

Prova Pedagogo 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

consciência crítica e capacidade de decisão. Foi educador, filósofo reconhecido como Patrono da 

Educação Brasileira. A quem refere-se essa afirmação: 

A) Lev Semyonovich Vygotsky. 

B) Paulo Reglus Neves Freire. 

C) Mario Sergio Cortella. 

D) Jean William Fritz Piaget. 

 

18. Para o Sociointeracionismo (Vygotsky), o conhecimento emerge da relação sujeito – sociedade 

– objeto. Portanto, é uma relação mediada por: 

A) Maturidade e etapas de desenvolvimento.  

B) Processos Histórico-Culturais. 

C) Desenvolvimento biológico. 

D) Assimilação e acomodação. 

 

19. Para Piaget, os humanos passam por quatro fases de desenvolvimento de sua inteligência: 

sensório motor, intuitivo ou simbólico, operações concretas e operações formais. O Construtivismo 

provocou uma verdadeira revolução no ensino, pelo mundo inteiro. Trouxe elementos científicos 

para que muitas práticas tradicionais pudessem ser superadas no ensino brasileiro, tais como: 

I. Utilização de castigo de ordem física e/ou psicológica. 

II. Desrespeito ao ritmo individual de construção do conhecimento. 

III. Concepção de ensino como transmissão de informações e de aprendizagem como treino ou 

memorização. 

IV. O processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que cria a área de desenvolvimento 

potencial. 

V. Autoritarismo na relação professor-aluno. 

VI. Concepção de aluno como um ser passivo. 

VII. Criação do método dialético que faria a grande síntese entre o subjetivismo e o materialismo 

histórico.  

Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta: 

A) I, II, III, IV. 

B) V, VI, VII. 

C) I, II, III, V, VI. 

D) II, IV, VI, VII. 
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20. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira". Qual lei estabelece tal encaminhamento: 

A) Lei n
o
 10.639, de 9 de janeiro de 2003. 

B) Lei nº 11.619. de 10 de janeiro de 2004. 

C) Lei nº 18.629. de 12 de janeiro de 2005. 

D) Lei nº 15.139. de 10 de janeiro de 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


