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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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Conhecimentos Específicos

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 01 a 04.

El         Ártico         se         calienta         tres         veces         más         rápido         que         el
planeta         desde         1971
Según         las         proyecciones         citadas         en         el         informe,         las
temperaturas         medias         del         Ártico         subirán         desde         ahora
a         finales         de         siglo         entre         3,3         °C         y         10         °C         por         encima         de
la         media         del         periodo         1985         -         2014.         Una         subida         del
termómetro         más         acelerada         de         lo         que         se         creía,
advierte         un         informe         del         Programa         de         Evaluación         y
Vigilancia         del         Ártico         (AMAP)         publicado         este         jueves.
El         hielo         marino         o         banquisa,         un         elemento         emblemático
de         la         región,         aparece         como         una         víctima         anunciada         y
cada         fracción         de         grado         cuenta:         las         posibilidades         de
que         desaparezca         totalmente         en         verano         -antes         de
volverse         a         formar         en         invierno-         son         diez         veces         más
elevadas         si         la         temperatura         en         la         Tierra         aumenta         2         °C,
que         si         lo         hace         1,5         °C,         el         objetivo         establecido         por         el
Acuerdo         de         París,         según         este         informe         dado         a         conocer
en         ocasión         de         una         reunión         ministerial         del         Consejo         del
Ártico         en         Islandia.
"El         Ártico         es         realmente         un         punto         clave         del
calentamiento         climático",         resume         Jason         Box,
especialista         en         glaciares         en         el         Servicio         Geológico         de
Dinamarca         y         Groenlandia.         En         menos         de         medio         siglo,
de         1971         a         2019,         su         temperatura         media         anual         subió
3,1         °C,         frente         al         1         °C         del         planeta.
Se         trata         de         fenómenos         meteorológicos         que         se
precipitan         en         la         región,         sobre         todo         durante         el         periodo
de         formación         de         hielos,         entre         octubre         y         mayo.         Al
"verano",         de         junio         a         septiembre,         se         suma         el         calor
liberado         por         los         océanos,         cada         vez         con         menos         hielos
marinos         y         el         aislamiento         que         proporcionan.
Clarín.         20/05/2021         (adaptado)

Clarín. 20/05/2021 (adaptado)

Questão 01

Sobre         o         texto,         preencha         os         parênteses         com         (V)
verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)A         temperatura         não         está         tendo         muita         variação.
(__)A         antártica         está         esquentando         3         vezes         mais.
(__)O         planeta         não         está         sofrendo         com         o         aquecimento
global.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a

sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         F,         F.
(B) V,         F,         V.
(C) F,         V,         V.
(D) V,         V,         V.

Questão 02

De         acordo         com         o         texto,         marque         a         alternativa         que
corresponde         ao         período         de         formação         de         gelo.

(A) Entre         outubro         e         junho.
(B) Entre         outubro         e         maio.
(C) Entre         maio         e         outubro.
(D) Entre         junho         e         outubro.

Questão 03

A         partir         da         interpretação         do         texto,         marque         a
alternativa         que         corresponde         à         estação         do         ano         que         o
calor         interfere         mais.

(A) Outono.
(B) Inverno.
(C) Primavera.
(D) Verão.

Questão 04

De         acordo         com         o         texto,         marque         a         alternativa         que
corresponde         ao         lugar         que         é         ponto         chave         do
aquecimento         climático.

(A) Islândia.
(B) Antártica.
(C) Ártico.
(D) Finlândia.

Questão 05

Sobre         os         métodos         de         leitura,         relacione         os         métodos
com         seus         respectivos         conceitos.

1.Método         ideofónico.
2.Método         fónico.
3.Método         silábico.

(__)Toma         a         letra         como         seu         ponto         de         partida.
(__)Toma         como         ponto         de         partida         a         sílaba,         para
formar         as         palavras.
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(__)Relações         entre         fonemas         e         grafemas.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) 1,         3,         2.
(B) 2,         3,         1.
(C) 3,         2,         1.
(D) 2,         1,         3.

Questão 06

Marque         a         alternativa         INCORRETA         sobre         estudos         e
pensamentos         de         Paulo         Freire.

(A) Desenvolveu         um         pensamento         pedagógico
assumidamente         político.

(B) Metodologia         dicotômica         e         relações         hierarquizadas.
(C) O         objetivo         maior         da         educação         é         conscientizar         o

aluno.
(D) Objetivo         da         escola         é         ensinar         o         aluno         a         "ler         o

mundo"         para         poder         transformá-lo.

Questão 07

Marque         a         alternativa         que         corresponde         a         um         artigo
indefinido.

(A) "Lo"         em         "lo         que         se         creia".
(B) "A"         em         "de         1971         a         2019".
(C) "Una"         em         "Una         subida         del         termómetro".
(D) "De"         em         "de         la         media         del         período".

Questão 08

Marque         a         alternativa         que         corresponde         ao         tempo
verbal         de         "El         Ártico         es         realmente         un         punto         clave         del
calentamiento         climático".

(A) Pretérito         Perfeito.
(B) Pretérito         Indefinido.
(C) Pretérito         Imperfeito.
(D) Presente         do         Indicativo.

Questão 09

Marque         a         alternativa         que         corresponde         a         um         advérbio
de         quantidade.

(A) "Que"         em         "que         si         lo         hace         1,5         °C".

(B) "Más"         em         "tres         veces         más         rápido".
(C) "Por"         em         "por         encima         de         la         media".
(D) "En"         em         "en         invierno-         son         diez         veces".

Questão 10

Sobre         os         objetivos         dos         Parâmetros         Curriculares
Nacionais,         preencha         os         parênteses         com         (V)
verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)O         desenvolvimento         da         capacidade         de         aprender,
tendo         como         meios         básicos         o         pleno         domínio         da         leitura,
da         escrita         e         do         cálculo.
(__)A         compreensão         do         ambiente         natural         e         social,         do
sistema         político,         da         tecnologia,         das         artes         e         dos
valores         em         que         se         fundamenta         a         sociedade.
(__)O         desenvolvimento         da         capacidade         de
aprendizagem,         tendo         em         vista         a         aquisição         de
conhecimentos         e         habilidades         e         a         formação         de
atitudes         e         valores.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

(A) F,         F,         F.
(B) V,         F,         V.
(C) F,         V,         V.
(D) V,         V,         V.

Questão 11

Marque         a         alternativa         que         corresponde         a         uma
conjunção         coordenativa.

(A) "Desde"         em         "medias         del         Ártico         subirán         desde
ahora".

(B) "Al"         em         "Al         'verano',         de         junio".
(C) "Com"         em         "cada         vez         con         menos         hielos".
(D) "Y"         em         "anunciada         y         cada         fracción".

Questão 12

Marque         a         alternativa         que         corresponde         a         um         pronome
reflexivo.

(A) "Su"         em         "su         temperatura         media         anual         subió".
(B) "Se"         em         "El         Ártico         se         calienta         tres         veces".
(C) "Del"         em         "advierte         un         informe         del         Programa         de

Evaluación".
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(D) "El"         em         "el         periodo         de         formación".

Questão 13

Marque         a         alternativa         que         NÃO         corresponde         a         um
artigo         simples.

(A) "Las"         em         "Según         las         proyecciones         citadas".
(B) "La"         em         "en         la         Tierra         aumenta".
(C) "Del"         em         "un         punto         clave         del         calentamiento".
(D) "El"         em         "El         hielo         marino         o         banquisa".

Questão 14

Marque         a         alternativa         que         corresponde         ao         autor         que
desenvolveu         estudos         sobre         a         Pedagogia         da
Autonomia.

(A) Piaget.
(B) Cagliari.
(C) Emília.
(D) Paulo         Freire.

Legislação

Questão 15

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         município         de         São
José         do         Cedro/SC,         o         ensino         é         livre         à         iniciativa
privada,         desde         que         sejam         atendidas         as         seguintes
condições:

I.Cumprimento         das         normas         gerais         da         educação
nacional.
II.Oferta         de         bolsas         de         estudo         para         alunos         da         rede
pública.
III.Autorização         e         avaliação         de         sua         qualidade         pelos
órgãos         competentes.
IV.Divisão         de         lucros         com         as         entidades         de         ensino
público.

Analisando         os         itens         acima         podemos         afirmar         que:

(A) Os         itens         I         e         II         não         fazem         parte         desta         lei.
(B) Os         itens         II         e         III         não         fazem         parte         desta         lei.
(C) Os         itens         III         e         IV         não         fazem         parte         desta         lei.
(D) Os         itens         II         e         IV         não         fazem         parte         desta         lei.

Questão 16

O         Plano         Nacional         de         Educação         -         PNE         estabelece         10
diretrizes         para         melhorar         a         educação         no         período         de

sua         vigência,         que         vai         de         2014         a         2024.         Entre         estas
diretrizes         consta         a         promoção         do         princípio         da         gestão
democrática         da         educação         pública,         que         pode         ser
definida         como:

(A) Democratização         da         administração         pedagógica         da
escola,         delegando         a         definição         de         ações         educativas
aos         mais         variados         segmentos         da         comunidade
escolar.

(B) Processo         de         gestão         baseado         na         participação         de
todos         os         segmentos         da         comunidade         escolar,
incluindo         pais,         responsáveis         e         sociedade         em         geral.

(C) Gestão         centralizada         na         figura         do         diretor.
(D) Processo         de         administração         financeira         de         uma

unidade         de         ensino         com         a         participação         da
comunidade         escolar.

Questão 17

Entre         os         objetivos         da         Política         Nacional         de         Educação
Especial         na         Perspectiva         da         Educação         Inclusiva         NÃO
consta:

(A) Transversalidade         da         educação         especial         desde         o
ensino         médio         até         a         educação         superior.

(B) Formação         de         professores         para         o         atendimento
educacional         especializado         e         demais         profissionais
da         educação         para         a         inclusão         escolar.

(C) Atendimento         educacional         especializado.
(D) Continuidade         da         escolarização         nos         níveis         mais

elevados         do         ensino.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A         região         sul         do         Brasil         tem         uma         grande         pluralidade
cultural,         graças         à         forte         influência         dos         imigrantes
europeus.         Em         particular,         o         estado         de         Santa         Catarina
tem         como         um         exemplo         herança         cultural         desses
povos:

(A) O         congo.
(B) A         fanfarra.
(C) O         cultivo         da         soja.
(D) A         cultura         vinhateira.

Questão 19

"SC         teve         2,4         mil         registros         de         meteoros         em         julho."
(www.nsctotal.com.br)
A         estação         Monte         Castelo,         localizada         ao         norte         do
estado,         registrou         o         fenômeno.         Mas,         o         que         são
meteoros?
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(A) São         fragmentos         de         satélites         que         caem         na         terra.
(B) São         aparelhos         lançados         do         espaço         para         efetuar

medição         do         nível         de         poluição.
(C) São         pequenos         corpos         celestes         que         orbitam         no

espaço         e         invadem         a         atmosfera.
(D) São         aparelhos         lançados         por         satélites         para

melhorar         suas         transmissões.

Questão 20

"Na         época         das         Grandes         Navegações,         marinheiros         se
aventuravam         na         imensidão         dos         oceanos         para         ampliar
rotas         de         comércio         e         explorar         novas         terras.         Hoje,         500
anos         depois,         somos         navegadores         espaciais         e
rumamos         em         direção         às         estrelas."
(www.tecmundo.com.br)

Os         avanços         científicos         têm         possibilitado         à
humanidade         promover         façanhas         inimagináveis         e,
dividindo         opiniões,         bilionários         investem         no         chamado
"Turismo         Espacial",         que         consiste         em:

(A) Visitas         técnicas         a         observatórios         espaciais,
oferecidas         aos         estudantes.

(B) Construção         de         hotéis         que         simulam         cápsulas
espaciais.

(C) Visitas         às         agências         espaciais.
(D) Viagens         ao         espaço         tendo         como         única         finalidade         o

lazer.

PROFESSOR DE ESPANHOL  (1) 5


