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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ 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 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: 
✓ 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: 
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1



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São Miguel do Oeste 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2021  
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 01

Relacionar-se         de         forma         harmoniosa         e         colaborativa
com         os         colegas         de         trabalho         é,         sem         dúvida         alguma,
uma         virtude         que         qualifica         um         profissional.         Mas,
sabemos         que         nem         todas         as         pessoas         têm         facilidade
para         manter         boas         relações         ou         que,         pelo         menos         em
algum         momento,         possam         ter         se         envolvido         em         algum
conflito         no         ambiente         de         trabalho.         Entre         as         posturas
adotadas         para         manter         boas         relações         humanas         no
trabalho         NÃO         podemos:

(A) Respeitar         os         colegas         e         superiores.
(B) Saber         impor         suas         ideias.
(C) Ter         paciência         para         saber         ouvir.
(D) Respeitar         as         diferenças.

Questão 02

A         educação         tem         um         papel         fundamental         na         construção
do         conhecimento         de         todo         indivíduo,         mas         para         isso         é
preciso         entender         que         ensinar         não         é         só         uma         ação         de
transmissão         de         conhecimento.         Qual         dos         itens         abaixo
cita         fatores         que         tornam         a         prática         letiva         significativa,
unindo         o         ato         de         ensinar         à         vontade         de         aprender?

(A) O         alto         grau         de         instrução         do         professor         e         a         estrutura
física         da         escola.

(B) A         flexibilização         das         práticas         avaliativas         e         dos
horários         de         entrada         e         saída.

(C) A         afetividade,         o         reconhecimento         pessoal         e         a
valorização         das         vivências         do         estudante.

(D) A         liberdade         de         escolha         dos         conteúdos         a         serem
estudados         e         dos         métodos         avaliativos         aos         quais
deseja         ser         submetido.

Questão 03

Como         o         construtivismo         encara         o         erro         no         processo         de
aprendizagem?

(A) Não         deve         ser         levado         em         consideração         em         um
processo         de         aprendizagem,         pois         não         diz         nada
sobre         o         estudante.

(B) É         a         melhor         forma         de         determinar         o         nível         de
aprendizagem         do         estudante.

(C) O         erro         deve         ser         entendido         como         base         para         novas
propostas         e         metodológicas,         alinhando         a
aprendizagem         com         a         criação         e         a         reconstrução.

(D) Trata-se         de         uma         forma         de         avaliar         o         processo         de
interação         do         indivíduo         com         o         que         lhe         é         proposto,
sendo         consequência         do         que         não         foi         praticado.

Questão 04

Em         um         de         seus         estudos,         Vygotsky         se         depara         com         a
importante         observação         de         que         existe         um         limite         entre
a         capacidade         que         a         criança         tem         de         realizar         atividades
de         forma         autônoma         e         a         de         realizá-las         de         forma
assistida.         Essa         teoria         é         ainda         hoje         muito         aplicada,
pois         por         meio         dela         o         professor         orienta         seu         trabalho,
criando         ambientes         favoráveis         à         aprendizagem
daqueles         que         não         se         encontram         no         nível         de
desenvolvimento         real,         nem         no         nível         potencial.         O         lugar
que         o         estudante         se         encontra         nesta         fase         foi         chamado
por         Vygotsky         de:

(A) Zona         de         Desenvolvimento         Proximal.
(B) Lugar         de         Desenvolvimento         Limitado.
(C) Momento         de         Aprendizagem         Real.
(D) Área         de         Aprendizagem         Aproximada.

Questão 05

Com         base         no         estudo         "Proteger         e         Responsabilizar",         de
Fernando         Luz,         Leila         Paiva         e         Renato         Roseno,         o         Plano
Nacional         de         Enfrentamento         da         Violência         Sexual
Infanto         Juvenil         elaborou         uma         síntese         metodológica
com         seis         eixos         estratégicos         para         nortear         suas         ações.
Entre         os         itens         abaixo         foram         citados         alguns         destes
eixos.

I.Análise         da         Situação.
II.Defesa         e         Responsabilização.
III.Desassistência.
IV.Protagonismo         Infantojuvenil.

Após         análise,         marque         a         alternativa         CORRETA:

(A) O         item         IV         não         corresponde         a         um         dos         eixos         em
questão.

(B) O         item         I         não         corresponde         a         um         dos         eixos         em
questão.

(C) O         item         III         não         corresponde         a         um         dos         eixos         em
questão.

(D) O         item         II         não         corresponde         a         um         dos         eixos         em
questão.

Questão 06

Com         o         avanço         de         seus         estudos,         Piaget         determinou
que         o         desenvolvimento         infantil         passa         por         quatro
estágios.         Dos         itens         abaixo,         qual         NÃO         representa         um
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dos         estágios         definidos         por         ele?

(A) Sensório-motor.
(B) Pré-motor.
(C) Operatório         formal.
(D) Operatório         concreto.

Questão 07

A         aprendizagem         é         algo         constante         por         toda         a         vida         de
qualquer         indivíduo,         mas         nos         estudos         voltados         para         o
desenvolvimento         infantil         ela         é         tratada         de         forma
diferenciada         e,         na         maioria         das         vezes,         está         atrelada
ao         processo         educacional.         Neste         cenário         destacam-se
dois         grandes         nomes:         Jean         William         Fritz         Piaget         e         Lev
Semenovitch         Vygotsky.         Estes         dois         grandes
estudiosos         do         processo         de         desenvolvimento         e
aprendizagem         infantil         divergiam         em         um         ponto
fundamental         para         caracterizar         suas         defesas.         Como
podemos         descrever         essa         divergência?

(A) Em         uma         análise         minuciosa         dos         estudos         realizados
pelos         dois,         é         possível         até         defender         a         ideia         de         que
as         duas         teorias         se         fundem,         porém         é         importante
ressaltar         que         para         Piaget         o         indivíduo         é         fruto         do
meio,         enquanto         que         para         Vygotsky         todas         as
construções         de         aprendizagem         são         inerentes         ao
próprio         indivíduo.

(B) Piaget         acredita         que         durante         o         processo         de
desenvolvimento         todas         as         crenças,         valores         e
conhecimentos         que         já         fazem         parte         do         indivíduo
sobressaem         àquilo         que         lhe         é         proporcionado
externamente,         enquanto         que         Vygotsky         defende         a
ideia         de         que         o         desenvolvimento         está         condicionado
à         variação         do         meio         no         qual         se         insere.

(C) Enquanto         Vygotsky         entende         que         a         evolução         de         um
indivíduo         independe         de         suas         aprendizagens,
Piaget         atribui         única         e         exclusivamente         à         escola         o
desenvolvimento         infantil.

(D) Na         teoria         Piagetiana         nada         há         de         conhecimento         em
uma         criança,         quando         esta         se         insere         em         um
ambiente         escolar,         ela         é         considerada         um         papel         em
branco,         já         Vygotsky         entende         que         ao         iniciar         seus
estudos         a         criança         tem         muito         mais         para         ensinar         do
que         para         aprender.

Questão 08

Os         serviços         de         acolhimento         institucional         que
acontecem         em         Casa-Lar,         Casa         de         Passagem         e
Residência         Inclusiva         estão         classificados         na
Tipificação         Nacional         dos         Serviços         Socioassistenciais
como         sendo         de:

(A) Média         complexidade.
(B) Altíssima         complexidade.
(C) Baixa         complexidade.
(D) Alta         complexidade.

Questão 09

A         concepção         do         jovem         como         ator         principal         de         suas
ações,         compromissos         e         responsabilidades,
valorizando         sua         liberdade         e         iniciativa         é         conceituada
como:

(A) Autonomia         Juvenil.
(B) Direitos         dos         Jovens.
(C) Direitos         da         Criança         e         do         Adolescente.
(D) Protagonismo         Juvenil.

Questão 10

Por         que         os         jogos         e         brincadeiras         são         tão         importantes
para         que         as         crianças         participem         da                  construção         do
seu         próprio         conhecimento?

(A) Porque         o         desenvolvimento         de         uma         criança         está
quase         sempre         atrelado         a         suas         vivências         e
atividades,         que         precisam         despertar         seu         interesse,
pois         só         assim         poderá         contribuir         de         forma
significativa         com         sua         evolução.

(B) Porque         a         lei         não         permite         que         sejam         oferecidas         às
crianças         outras         atividades         que         não         sejam
brincadeiras         e         jogos.

(C) Porque         o         desenvolvimento         de         um         indivíduo         tem         e
acontece         de         formas         diferentes         em         cada         fase         da
vida         e         na         infância         só         é         possível         aprender         por         meio
de         brincadeiras.

(D) Porque         a         brincadeira         é         a         única         forma         de         fazer         com
que         as         crianças         se         envolvam         em         alguma         atividade.

Questão 11

A         Norma         Operacional         Básica         de         Assistência         Social
sistematiza         as         ações         do         SUAS         e         cria,         entre         outras
regulamentações,         os         instrumentos         de         gestão         que
lhes         servirão         como         ferramentas         de         planejamento.
Qual         dos         itens         abaixo         NÃO         corresponde         a         um         destes
instrumentos?

(A) Plano         de         Assistência         Social.
(B) Orçamento         da         Assistência         Social.
(C) Gestão         da         Informação,         Monitoramento         e

Avaliação.
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(D) Relatório         Mensal         de         Gestão.

Questão 12

De         que         forma         podemos         justificar         a         inserção         de         temas
como         o         da         cidadania         na         elaboração         de         um         currículo?

(A) Todo         indivíduo         tem         direito         de         aprender         a
defender-se         das         mazelas         políticas         dos
governantes         e         a         escola         tem         a         obrigação         de
prepará-lo         para         isso.

(B) Com         a         implantação         dos         sistemas         de         gestão
democrática         a         sociedade         passou         a         influenciar
diretamente         em         todas         as         práticas         das         instituições
de         ensino,         modificando,         inclusive,         a         elaboração         do
currículo         que         hoje         visa         atender         às         suas
necessidades.

(C) Atualmente         a         educação         deixou         de         lado         seu         papel
na         formação         intelectual         e         passou         a         ser         identificada
como         um         meio         através         do         qual         o         indivíduo
receberá         toda         a         sua         formação         política         e         social.

(D) A         capacidade         de         posicionar-se         criticamente         diante
dos         desafios         econômicos,         políticos,         sociais         e
culturais         aos         quais         todo         indivíduo         está         sujeito         é
uma         habilidade         que         pode         ser         desenvolvida
durante         o         processo         de         aprendizagem.

Questão 13

A         Declaração         Universal         dos         Direitos         das         Crianças         foi
o         primeiro         passo         para         que         crianças         e         adolescentes
passassem         a         ser         reconhecidos         como         sujeitos         de
direito,         sendo         o         Brasil         o         primeiro         país         a         tornar         lei         esta
defesa.         Qual         o         documento         legal         brasileiro         que         tipifica
este         marco?

(A) A         Base         Nacional         Comum         Curricular.
(B) Os         Parâmetros         Curriculares         Nacionais.
(C) O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente.
(D) A         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da         Educação.

Questão 14

O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         dispõe
sobre:

(A) A         proteção         integral         à         criança         e         ao         adolescente.
(B) O         apoio         financeiro         às         famílias         em         situação         de         risco

social,         que         tenham         crianças         de         até         cinco         anos.
(C) As         políticas         públicas         para         o         desenvolvimento

infantil.
(D) As         leis         de         apoio         ao         desenvolvimento         da         educação.

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 15 a 17.

"Indústria         precisa         descobrir         o         full         commerce"

Terceirização         total         do         e-commerce         permite         que
grandes         marcas         tenham         agilidade         para         criar
plataformas         parrudas         de         venda         direta         ao         consumidor.

inflação         -         indústria         -         tecnologia
29.mar.2021         às         7h00

Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,         em
situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos         para
acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas.

Sua         afirmação         é         confirmada         por         dados.         De         acordo
com         o         relatório         elaborado         pela         Ebit|Nielsen,         o
e-commerce         brasileiro         cresceu         47%         apenas         no
primeiro         semestre         do         ano         passado.         As         vendas
saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro         semestre         de
2019,         para         R$         38,8         bilhões         no         mesmo         período         de
2020.         Nos         anos         anteriores,         o         crescimento         anual         não
passava         de         12%.         E         a         tendência         de         crescimento         não
para         por         aí.         A         consultoria         prevê         que         as         vendas         online
devam         aumentar         mais         26%         em         2021,         atingindo
faturamento         de         nada         menos         do         que         R$         110         bilhões
no         ano.

"Com         a         pandemia         e         o         fechamento         das         lojas,         muitas
empresas         tiveram         de         dar         mais         atenção         ao         comércio
eletrônico,         que         se         tornou         estratégico",         diz         Fregonesi.
"Outras,         que         ainda         não         estavam         no         online,
precisaram         criar         presença         com         urgência",         afirma.
Entre         essas         empresas,         estão         muitas         indústrias         que
perceberam         a         necessidade         -         e         a         oportunidade         -         de
vender         diretamente         para         seus         consumidores,         o
chamado         D2C         (do         inglês         direct         to         consumer).

O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para         seus
clientes.         "Vender         online         para         o         consumidor         final
definitivamente         não         é         o         'core'         da         indústria",         afirma         o
especialista.
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Para         resolver         a         questão,         o         setor         tinha         basicamente
três         opções.         Desenvolver         tudo         internamente         (e         arcar
com         os         custos         de         toda         uma         infraestrutura         dedicada),
terceirizar         partes         da         operação         (e         se         desdobrar         para
gerenciar         todos         os         contratos         e         etapas         com         diferentes
fornecedores)         ou         fazer         a         terceirização         total         da
operação.

É         nessa         terceira         alternativa         que         entra         o         serviço
prestado         pela         Synapcom.         "A         indústria         precisa
descobrir         o         full         commerce",         afirma         Fregonesi.         Full
commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e         entregar
a         melhor         experiência         para         seu         consumidor.         "Nós
criamos         projetos         customizados         de         ponta         a         ponta         e
fazemos         todo         o         gerenciamento         do         e-commerce         da
marca,         que         nos         remunera         de         acordo         com         as         vendas",
explica.

https://estudio.folha.uol.com.br/synapcom/2021/03/industria-precisa-descobrir-o-ful

l-commerce.shtml Acessado em 30/03/2021

Questão 15

A         partir         dos         seus         conhecimentos         linguísticos         e         de         sua
análise         do         texto         jornalístico,         é         CORRETO         afirmar
que:

(A) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo"         (quarto         parágrafo)         -         esse         trecho         não
possui         recursos         coesivos,         apenas         de         coerência
textual.

(B) Eduardo         Fregonesi         é         enunciador         e         autor         do         texto
jornalístico.

(C) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um
único         parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de
um         comércio         eletrônico."         O         termo         destacado
exerce         a         função         sintática         de         sujeito         da         oração         e
está         na         voz         passiva.

(D) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer."         O         enunciado         que         abre         o         corpo         de
texto         é         iniciado         por         uma         locução         adverbial,         recurso
muito         comum         da         linguagem         jornalística.

Questão 16

A         partir         da         reportagem         sobre         tecnologia,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         representa         o         tema         central         do
texto:

(A) "Em         2020,         o         comércio         eletrônico         cresceu         o         que,
em         situação         normal,         levaria         de         três         a         cinco         anos
para         acontecer.         É         essa         a         conclusão         de         Eduardo
Fregonesi,         CEO         e         cofundador         da         Synapcom,
empresa         que         fornece         solução         completa         de
e-commerce         para         indústrias         e         grandes         varejistas."
(primeiro         parágrafo)

(B) "De         acordo         com         o         relatório         elaborado         pela
Ebit|Nielsen,         o         e-commerce         brasileiro         cresceu         47%
apenas         no         primeiro         semestre         do         ano         passado.         As
vendas         saltaram         de         R$         26,4         bilhões,         no         primeiro
semestre         de         2019,         para         R$         38,8         bilhões         no
mesmo         período         de         2020."         (segundo         parágrafo)

(C) "Full         commerce         é         o         serviço         fornecido         por         um         único
parceiro         que         disponibiliza         toda         a         estrutura         de         um
comércio         eletrônico         para         a         marca         criar         seu
e-commerce         com         características         próprias         e
entregar         a         melhor         experiência         para         seu
consumidor."         (sexto         parágrafo)

(D) "O         grande         desafio         com         que         essas         indústrias         se
depararam,         no         entanto,         foi         a         complexidade         de
viabilizar         rapidamente         um         comércio         eletrônico
parrudo,         capaz         de         gerar         boas         experiências         para
seus         clientes."         (quarto         parágrafo)

Questão 17

Sobre         as         estratégias         de         intertextualidade         para         a
citação         da         fala         de         terceiros,         é         CORRETO         afirmar
sobre         o         texto         jornalístico         que:

(A) O         primeiro         parágrafo         apresenta         a         polifonia         por
meio         de         discurso         indireto,         trazendo         a         fala         de
Eduardo         Fregonesi         parafraseada         e         sem         uso         de
aspas.

(B) O         segundo         parágrafo         não         apresenta         polifonia
porque         suspende         a         citação         indireta         da         fala         de
Eduardo         Fregonesi         para         referir-se         a         dados
estatísticos.

(C) O         título         apresenta         um         enunciador         indefinido         devido
ao         uso         das         aspas         que         denotam         citação         direta,
embora         não         haja         referência         ao         seu         autor.

(D) O         terceiro         parágrafo         apresenta         polifonia         por         meio
do         discurso         direto         livre,         uma         vez         que         há
intercalação         das         citações         diretas         das         falas         de
Eduardo         com         a         fala         do         jornalista         que         está
narrando         a         matéria         jornalística.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 18

Ao         município         de         São         Miguel         do         Oeste         compete,
segundo         sua         Lei         Orgânica,         prover         a         tudo         quanto         diga
respeito         ao         seu         peculiar         interesse         e         ao         bem-estar         de
sua         população.         Entre         as         atribuições         inerentes         à         esta
competência         NÃO         se         inclui:

(A) Elaborar         o         plano         diretor         de         desenvolvimento
integrado.

(B) Criar,         organizar         e         suprimir         Distritos,         observada         a
legislação         específica.

(C) Manter,         com         exclusiva         responsabilidade         técnica         e
financeira,         programas         de         educação         pré         -         escolar         e
de         ensino         fundamental.

(D) Suplementar         a         legislação         federal         e         a         estadual,         no
que         lhe         couber.

Questão 19

"São         Miguel         do         Oeste         é         um         município         com         grande
potencial         turístico         pela         sua         diversidade         cultural,
empreendedorismo,         qualidade         de         vida,         além         das
belezas         naturais."         (www.saomiguel.sc.gov.br)
O         turismo         deste         município         tem,         entre         outras         opções,
as         visitas         a         propriedades         rurais         como         a         que         produz         o
Mel         do         Oeste         e         o         Sítio         Santos         Cherobin,
especializada         na         produção         orgânica         de         pitaya         e
limão.         Este         tipo         de         turismo         é         conhecido
nacionalmente         como:

(A) Turismo         de         roça.
(B) Agroturismo.
(C) Turismo         Rural.
(D) Hortiturismo.

Questão 20

"Em         reunião         ampliada         nesta         quarta-feira,         17,         o
Centro         de         Operações         de         Emergência         em         Saúde
(Coes)         descartou         lockdown         neste         momento         em         Santa
Catarina."
A         notícia         divulgada         no         site         do         governo         do         estado         de
Santa         Catarina         traz         um         termo         muito         ouvido         nos
últimos         tempos,         em         todo         o         mundo.         Qual         é         o
significado         da         palavra         inglesa         LOCKDOWN,         que         hoje
reflete         uma         necessidade         imposta         em         muitos         lugares
como         forma         de         conter         a         proliferação         do         coronavírus?

(A) Flexibilização.
(B) Confinamento.
(C) Abertura.
(D) Contingência.
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