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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! 

________________________________________________________________________________ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

 

1



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de São José do Cedro 

Edital de Processo Seletivo nº 04/2021  

 

 

Conhecimentos Específicos

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 01 a 07.

Pensioners         face         £1,000         fine         if         they         don't         get         TV
licence         this         week

1º§         The         BBC         confirmed         it         will         start         to         charge
everyone         for         the         licence         from         August         1,         so         you         only
have         until         Saturday         before         the         change         comes         in.
Anybody         who         watches         live         telly         has         to         pay         for         a
licence.         Brits         over         the         age         of         75         used         to         get         free         TV
licences,         but         the         benefit         was         axed         last         year         -         unless
you         claim         pension         credit.
2º§         The         government         stopped         funding         the         free
licences         for         over-75s         in         2015,         handing         the
responsibility         over         to         the         BBC.         But         the         BBC         last         year
announced         it         would         also         pull         the         plug         on         the         initiative
to         save         cash.
3º§         There         was         a         transition         period         set         up         because         of
the         coronavirus         crisis,         which         meant         anyone         who
couldn't         afford         a         TV         licence         wouldn't         be         fined.         But         that
all         comes         to         an         end         this         weekend,         and         anyone
without         a         licence         that         needs         one         after         the         end         date         of
July         31         will         face         the         fine.
4º§         The         BBC         has         said         that         more         than         nine         in         10
over-75s         households         have         already         made
arrangements         for         a         paid         licence,         or         updated         changes
in         their         circumstances         to         entitle         them         to         a         free         one.         In
its         latest         update         on         the         changes,         the         broadcasting
house         said         it         would         otherwise         write         to         the         remaining
260,000         customers         who         hadn't         yet         made
arrangements.         Over         2,838,000         people         now         have         a
paid-for         licence.
5º§         Since         the         over-75s         have         been         forced         to         pay         the
annual         fee,         the         BBC         has         reportedly         raked         in         an         extra
£250million         in         licence         fees,         and         this         will         only         go         up
with         the         end         of         the         grace         period         looming.         You'll         want
to         make         sure         to         get         a         licence         before         the         deadline         or
risk         paying         the         hefty         fine.
6º§         You         need         a         TV         licence         to         watch         or         record         live
programmes         on         any         channel         in         the         UK,         or         if         you're
watching         something         live         on         a         streaming         service         too.
7º§         If         you're         using         those         services         but         you         don't         pay
the         fee         then         you         could         face         prosecution         plus         a         fine         of
up         to         £1,000.         To         get         one,         it's         going         to         cost         you         £159
for         a         standard         colour         TV         licence,         otherwise         it's         £53.50
for         a         black         and         white         one.
8º§         You         don't         have         to         pay         for         the         licence         if         you're         over
75         and         on         Pension         Credit         though,         but         you'll         need         to
apply         for         a         free         licence         on         the         TV         licensing         website         or

call         0300         790         6117.
9º§         You         can         apply         for         a         TV         licence         online         or         by         calling
0300         790         6165.         The         fee         you         pay         will         last         you         a         whole
year         and         starts         from         the         day         that         you         buy         it.
10º§         You'll         want         to         make         a         note         of         when         this         is         so         you
know         when         to         renew         it         next         year         too         -         after         12         months
you'll         have         to         pay         the         £159         (or         £53.50)         all         over         again.
11º§         You'll         only         need         one         per         household         and         it
doesn't         matter         how         many         people         live         with         you.         But         if
you         or         someone         you         live         with         is         blind         or         severely
sight-impaired,         you         can         get         50%         off         the         fee.
12º§         If         you         live         in         a         residential         care         home         or         sheltered
accommodation,         you         may         be         able         to         apply         for         a
reduced         licence         which         will         normally         cost         you         £7.50
instead.         Plus         if         you're         a         student         you         don't         have         to         pay
yourself         as         you         can         be         covered         by         your         parents
licence         despite         living         away         from         home,         but         you         can't
watch         something         plugged         into         the         mains         in         this         case.

source(adapted):https://www.thesun.co.uk/money/
15704333/pensioners-face-fine-for-no-tv-licence
-this-week/

(Adapted):https://www.thesun.co.uk/money/15704333/pensioners-face-fine-for-no-t

v-licence-this-week/

Questão 01

Which         paragraph         provide         information         about         the
situation         of         students         regarding         the         payment         of         the         TV
licence?

(A) §12.
(B) §8.
(C) §11.
(D) §9.

Questão 02

According         to         the         text,         what's         happening         with         the         TV
licence         for         the         over-75s?

(A) The         BBC         confirmed         that         over-75s         will         have         to         pay
the         licence.

(B) The         BBC         confirmed         that         over-75s         will         not         need         to
pay         the         licence.

(C) The         BBC         confirmed         that         over-75s         will         not         be         fined.
(D) The         BBC         confirmed         that         over-75s         will         benefit         from

cable         TV         credits.

Questão 03

According         to         the         text,         how         much         discount         will         be
obtained         from         TV         licence         for         those         who         are         blind         or
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severely         sight-impaired?

(A) 50%         off.
(B) £53.50         off.
(C) £159         off.
(D) £7.50         off.

Questão 04

According         to         the         text,         how         much         does         it         cost         to         get         a
licence         to         a         black         and         white         TV?

(A) £         53,50.
(B) £         159.
(C) £         7,50.
(D) £         250.

Questão 05

Consider         the         §12         and         the         following         assertives:

I.The         "residential         care         home"         could         be         translated         as
"casa         de         repouso".
II.In         the         context         of         the         sentence         in         the         paragraph,         the
word         "cost"         is         an         adverb.
III.The         word         "apply"         could         be         replaced         by         "request".

Which         one(s)         is(are)         CORRECT?

(A) Only         I.
(B) Only         III.
(C) Only         I         and         II.
(D) Only         I         and         III.

Questão 06

According         to         the         text,         how         do         you         get         a         TV         licence?

(A) You         can         apply         for         a         TV         licence         only         by         the         phone.
(B) You         can         apply         for         a         TV         licence         online         and         in         TV

agencies.
(C) You         can         apply         for         a         TV         licence         only         online.
(D) You         can         apply         for         a         TV         licence         online         or         by         the

phone.

Questão 07

"Face         prosecution"         (7º         §)         could         be         translated         as:

(A) Enfrentar         um         processo.

(B) Encarar         uma         fraude.
(C) Ir         contra         uma         diretriz.
(D) Suspender         um         procedimento.

Questão 08

Skinner,         na         obra         O         comportamento         verbal         (1978),
afirma         que         a         leitura         é         um         comportamento
discriminativo.         Isso         quer         dizer         que:

(A) Há         uma         gradação         no         que         concerne         às         habilidades
de         leitura.

(B) Muitas         pessoas         podem         ser         discriminadas         por         não
saberem         ler.

(C) A         leitura         não         é         uma         habilidade         e         visável         para
todos         os         seres         humanos.

(D) A         leitura         se         relaciona         ao         estimulo         visual         (ou         táctil,
no         caso         de         pessoas         cegas)         e         requer         a         emissão         de
uma         resposta         vocal         (audível         ou         silenciosa).

Questão 09

Sobre         a         visão         behaviorista         da         aprendizagem         de
Língua         Estrangeira         de         acordo         com         Parâmetros
Curriculares         Nacionais         (PCNs),         assinale         a         alternativa
CORRETA.

(A) Na         visão         behaviorista         desloca-se         o         foco         do         ensino
para         o         aluno         ou         para         as         estratégias         que         ele         utiliza
na         construção         de         sua         aprendizagem         da         Língua
Estrangeira.         Entende-se         que         a         mente         humana
está         cognitivamente         apta         para         a         aprendizagem         de
línguas.         Ao         ser         exposto         à         língua         estrangeira,         o
aluno,         com         base         no         que         sabe         sobre         as         regras         de
sua         língua         materna,         elabora         hipóteses         sobre         a
nova         língua         e         as         testa         no         ato         comunicativo         em
sala         de         aula         ou         fora         dela.

(B) Na         visão         behaviorista,         os         traços         característicos         da
língua         construída         pelo         aprendiz         são         vistos         como
constitutivos         da         língua         em         construção         no         processo
de         aprendizagem         -         sua         interlíngua,         uma         língua         em
constante         desenvolvimento,         no         contínuo         entre         a
língua         materna         e         a         língua         estrangeira,         e         que
resulta         de         suas         tentativas         de         aprendizagem.

(C) Na         visão         behaviorista,         o         foco         da         aprendizagem
está         na         interação         entre         o         professor         e         aluno         e         entre
alunos.         Logo,         a         aprendizagem         é         de         natureza
sociointeracional,         pois         aprender         é         uma         forma         de
estar         no         mundo         social         com         alguém,         em         um
contexto         histórico,         cultural         e         institucional.

(D) A         visão         behaviorista         é         compreendida         como         um
processo         de         adquirir         novos         hábitos         linguísticos         no
uso         da         língua         estrangeira.         Isso         seria         feito,
primordialmente,         por         meio         da         automatização
desses         novos         hábitos,         usando         uma         rotina         que
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envolveria         ESTÍMULO,         a         exposição         do         aluno         ao
item         lexical,         à         estrutura         sintática         etc.         a         serem
aprendidos,         fornecidos         pelo         professor;
RESPOSTA         do         aluno;         REFORÇO,         em         que         o
professor         avaliaria         a         resposta         do         aluno.

Questão 10

Julgue         as         sentenças         abaixo         como         (V)         verdadeiras         ou
(F)         falsas.

1.(__)O         desenvolvimento         da         escrita         infantil         está
vinculado         à         vida         social.
2.(__)A         descoberta         da         escrita         pela         criança         é         um
fenômeno         homogêneo         e         ocorre         a         partir         dos         4         anos.
3.(__)A         escrita         infantil         se         desenvolve         a         partir         da
imitação         de         uma         atividade         do         adulto.

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

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

Questão 11

De         acordo         com         os         Parâmetros         Curriculares         Nacionais
(PCNs)         de         Língua         Estrangeira,         em         salas         de         aulas
específicas,         o         professor         saberá         determinar         conteúdos
mais         apropriados,         principalmente         no         que         se         refere         ao
conhecimento         de         mundo         dos         alunos.         Os         conteúdos
referentes         ao         conhecimento         de         mundo         podem         estar
relacionados         aos         seguintes         aspectos:

I.À         convivência         entre         meninos         e         meninas         na         cultura
da         língua         estrangeira,         à         vida         na         escola         em         outro         país,
aos         direitos         conseguidos         pelas         mulheres         em         outros
países,         à         organização         das         minorias         em         outras         partes
do         mundo,         à         visão         da         cultura         da         língua         estrangeira
como         múltipla,         à         organização         e         à         ética         políticas         em
outros         países,         às         campanhas         de         esclarecimento
sobre         a         Aids         em         outras         partes         do         mundo,         à         questão
da         opção         sexual         em         outros         países         etc.
II.À         determinação         da         divisão         do         trabalho         em         casa,
com         base         nas         identidades         sociais         de         meninos         e
meninas,         à         convivência         entre         meninos         e         meninas,         ao
respeito         às         diferenças         entre         as         pessoas         (do         ponto         de
vista         étnico         ou         de         tipo         físico,         por         exemplo),         a
problemas         ecológicos         na         cidade         em         que         vivem,         aos
direitos         e         responsabilidades         do         aprendiz         e         do
cidadão.

III.À         vida         das         crianças         na         escola,         aos         problemas         de
locomoção         até         a         escola,         à         vida         em         família,         às
atividades         de         lazer         com         os         amigos,         aos         problemas         da
cidade,         do         estado         e         do         país         em         que         vivem.

Está         (ão)         CORRETA(S)         as         seguintes         proposições:

(A) I,         II         e         III.
(B) Apenas         II         e         III.
(C) Apenas         I         e         III.
(D) Apenas         I         e         II.

Questão 12

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         alguns         tipos         de
avaliação         escolar.

(A) Avaliação         subjetiva         global,         Avaliação         funcional,
Avaliação         comparativa,         Avaliação         somativa.

(B) Avaliação         subjetiva         global,         Avaliação         funcional,
Avaliação         psicossocial,         Avaliação         somativa.

(C) Avaliação         diagnóstica,         Avaliação         formativa,
Avaliação         comparativa,         Avaliação         somativa.

(D) Avaliação         diagnóstica,         Avaliação         formativa,
Avaliação         psicossocial,         Avaliação         somativa.

Questão 13

Sobre         a         diferença         entre         habilidades         e         competências
pedagógicas,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) A         nota         é         o         único         indicador         capaz         de         aferir         a
competência         no         âmbito         do         desempenho         escolar.

(B) A         habilidade         está         vinculada         à         aplicação         prática         de
uma         competência.

(C) A         competência         está         associada         à         capacidade         para
apreciar         e         resolver         algo.

(D) Quando         um         estudante         aprende         a         ler,         podemos
dizer         que         ele         apresenta         as         habilidades
necessárias         para         tanto.

Questão 14

Vygotsky,         numa         perspectiva         marxista,         estudou         a
formação         das         funções         psicológicas         superiores
constituídas         a         partir         dos         aportes:

(A) Filogenético,         sócio-histórico,         ontogenético         e
microgenético.

(B) Desenvolvimentista,         antropológico,         ontogenético         e
microgenético.
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(C) Filogenético,         antropológico,         cognitivista         e
microgenético.

(D) Desenvolvimentista,         sócio-histórico,         cognitivista         e
microgenético.

Legislação

Questão 15

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

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

(C) Processo         de         administração         financeira         de         uma
unidade         de         ensino         com         a         participação         da
comunidade         escolar.

(D) Gestão         centralizada         na         figura         do         diretor.

Questão 16

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

(A) Atendimento         educacional         especializado.
(B) Formação         de         professores         para         o         atendimento

educacional         especializado         e         demais         profissionais
da         educação         para         a         inclusão         escolar.

(C) Continuidade         da         escolarização         nos         níveis         mais
elevados         do         ensino.

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

Questão 17

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

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

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?

(A) São         pequenos         corpos         celestes         que         orbitam         no
espaço         e         invadem         a         atmosfera.

(B) São         fragmentos         de         satélites         que         caem         na         terra.
(C) São         aparelhos         lançados         do         espaço         para         efetuar

medição         do         nível         de         poluição.
(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)
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Os         avanços         científicos         têm         possibilitado         à
humanidade         promover         façanhas         inimagináveis         e,
dividindo         opiniões,         bilionários         investem         no         chamado
"Turismo         Espacial",         que         consiste         em:

(A) Viagens         ao         espaço         tendo         como         única         finalidade         o
lazer.

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

(C) Visitas         às         agências         espaciais.
(D) Construção         de         hotéis         que         simulam         cápsulas

espaciais.
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