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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 06.

(1º§)         The         fast         food         chain         will         give         health         service
workers         money__the         entire         menu,         so         they         can         enjoy
their         favourite         McDonald's         food         at         a         lower         price.
(2º§)         The         deal         will         start         on         July         19         -         or         'Freedom         Day'
-         to         thank         frontline         workers         for         their         actions         during         the
pandemic.
(3º§)         McDonald's         said         the         offer         is         a         "small         token         of
thanks         to         the         National         Health         Service         (NHS)         workers
for         their         tireless         efforts__the         last         15         months,         and
beyond".
(4º§)         Health         service         employees         can         use         the         discount
once         a         week         for         the         rest         of         the         year,         and         it         is
applicable         across         all         menu         items.
(5º§)         For         example,         a         medium         Big         Mac         meal         with         a
drink         usually         costs         around         £4.79,         but         with         the
discount         it         would         be         reduced         to         £3.83.
(6º§)         NHS         workers         have         to         download         the         My
McDonald's         app__access         their         discount.

Source (adapted): https://www.thesun.co.uk/money/15588383

Questão 01

Which         one         could         be         better         for         the         title         of         the         text?

(A) McDonald's         gives         their         employees         20%         off         for         two
years.

(B) McDonald's         gives         NHS         workers         gifts         and         discounts
for         the         rest         of         the         year.

(C) McDonald's         gives         their         employees         salary
increases.

(D) McDonald's         gives         NHS         workers         20%         off         for         the
rest         of         the         year.

Questão 02

According         to         the         text,         how         can         they         get         the         discount?

(A) Downloading         the         app.
(B) Going         to         the         restaurant.
(C) Calling         the         restaurant.
(D) Getting         the         tickets.

Questão 03

Consider         the         sentence         below         from         the         text         and         the
following         assertives:

I.         The         opposite         of         "lowest         price"         (§         1º)         is         "loudest
price".
II.         In         the         context         of         the         sentence         (§         4º),         the         word
"week"         is         a         noun.
III.         The         word         "chain"         (§         1º)         could         be         translated         as
"cadeira".

Which         one(s)         is(are)         CORRECT(S)?

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

Questão 04

The         word         "tireless"         (3º         §)         could         be         translated         as:

(A) Inimaginável.
(B) Imensurável.
(C) Incansável.
(D) Insondável.

Questão 05

(4º§)         "Health         service         employees         can         use         the         discount
once         a         week         for         the         rest         of         the         year         [...]"

The         above         sentence         can         be         turned         negative         as         follow:

(A) "Health         service         employees         couldn't         use         the
discount         once         a         week         for         the         rest         of         the         year         [...]"

(B) "Health         service         employees         no         use         the         discount
once         a         week         for         the         rest         of         the         year         [...]"

(C) "Health         service         employees         can't         use         the         discount
once         a         week         for         the         rest         of         the         year         [...]"

(D) "Health         service         employees         could         use         the         discount
once         a         week         for         the         rest         of         the         year         [...]"

Questão 06

Mark         the         alternative         that         correctly         fills         in         the         blanks         of
paragraphs         1º,         3º         and         6º.

(A) in         -         an         -         on.
(B) on         -         to         -         off.
(C) in         -         by         -         over.
(D) off         -         over         -         to.
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Questão 07

O         sucesso         no         local         de         trabalho         geralmente         requer         um
equilíbrio         entre         o         conhecimento         específico         do
trabalho         e         as         chamadas         "habilidades         interpessoais".
Sobre         esse         assunto,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) As         relações         interpessoais         no         trabalho         referem-se
exclusivamente         às         conexões         estabelecidas         entre
as         pessoas         que         atuam         profissionalmente         numa
mesma         empresa.

(B) Uma         liderança         eficaz         é         aquela         que         incorpora         uma
série         de         habilidades         interpessoais,         incluindo         a
escuta         ativa         e         a         paciência.

(C) A         empatia         pode         ser         intendida         como         a         capacidade
de         compreender         as         necessidades         e         os
sentimentos         dos         outros.

(D) A         obtenção         de         habilidades         interpessoais         facilita         no
desenvolvimento         de         bons         relacionamentos.

Questão 08

Acerca         das         diferenças         e         semelhanças         entre         o
sistema         de         ensino         norte-americano         e         o         brasileiro         no
âmbito         da         Educação         Básica,         assinale         a         alternativa
INCORRETA.

(A) Há         algumas         diferenças         significativas         entre         o
calendário         letivo         o         norte-americano         e         o         brasileiro.

(B) No         que         concerne         à         grade         curricular,         o         sistema
educacional         brasileiro         é         mais         flexível         do         que         o
norte-americano.

(C) Enquanto         a         educação         norte-americana         valoriza         a
vivência         e         o         processo         de         aprendizado,         a         brasileira
se         preocupa         mais         com         o         cumprimento         do         currículo
e         a         aprovação         no         vestibular.

(D) Tanto         o         governo         brasileiro         quanto         o
norte-americano         oferecem         educação         pública.

Questão 09

Relacione         a         coluna         1         com         a         coluna         2.

Coluna         1
(1)         Método         Construtivista.
(2)         Método         Montessoriano.
(3)         Método         Tradicional.

Coluna         2
(__)O         objetivo         desse         método         é         preparar         o         estudante
intelectual         e         moralmente         para         ocupar         uma         posição         na
sociedade.

(__)A         criança         passa         por         estágios         de         desenvolvimento
bem         delimitados,         de         acordo         com         esse         método.
Ademais,         esse         método         apresenta         dois
conceitos-chave         para         se         compreender         o         processo         de
ensino-aprendizagem,         a         saber:         o         racionalismo         e         o
empirismo.
(__)A         valorização         da         individualidade         da         criança         é         um
dos         pilares         desse         método         o         qual         tem         como         foco         o
desenvolvimento         da         autonomia         e         a         liberdade         do
indivíduo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA:

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

Questão 10

São         estratégias         que         o         professor         pode         adotar         de         modo
a         construir         relacionamentos         melhores         com         os         seus
alunos,         EXCETO:

(A) Financiar         cursos         de         aperfeiçoamento         para         os
alunos.

(B) Conhecer         a         família         dos         alunos.
(C) Ouvir         os         alunos         nas         suas         queixas         e         demandas.
(D) Valorizar         e         divulgar         o         trabalho         dos         alunos.

Questão 11

Julgue         o         excerto         abaixo.

Parâmetros         Curriculares         Nacionais         (PCNs)         de         Língua
Estrangeira         afirmam         que         a         aprendizagem         de         Língua
Estrangeira         no         ensino         fundamental         não         é         só         um
exercício         intelectual         em         aprendizagem         de         formas         e
estruturas         linguísticas         em         um         código         diferente,         é,         sim,
uma         experiência         de         vida,         pois         amplia         as
possibilidades         de         se         agir         discursivamente         no         mundo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         CORRETA         que
representa         o         excerto         acima:

(A) O         excerto         está         completamente         correto.
(B) O         excerto         está         completamente         incorreto.
(C) O         excerto         está         parcialmente         correto         uma         vez         que

a         aprendizagem         de         Língua         Estrangeira         se         dá         a
partir         da         experiência         de         vida         e         não         aborda         o
ensino         da         gramática.
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(D) O         excerto         está         parcialmente         correto         uma         vez         que
a         aprendizagem         de         Língua         Estrangeira         no         ensino
fundamental         prioriza         somente         o         exercício
intelectual         em         aprendizagem.

Questão 12

Assinale         a         alternativa         que         NÃO         apresenta         um         dos
papeis         essenciais         da         escola.

(A) Promover         o         pensamento         crítico.
(B) Fornecer         um         ambiente         que         estimule         a         criatividade.
(C) Proporcionar         uma         atmosfera         de         aceitação,

tolerância         e         respeito         mútuo.
(D) Oferecer         os         mais         modernos         equipamentos         de

informática         para         um         aprendizado         efetivo.

Questão 13

Julgue         as         sentenças         abaixo         como         verdadeiras         ou
falsas.

(__)O         ensino         à         distância         foi         um         modelo         educacional
criado         com         o         advento         da         Internet.
(__)O         ensino         à         distância         tornou         a         educação         mais
acessível         a         grupos         maiores         de         pessoas.
(__)O         ensino         à         distância         é         um         processo         educacional
no         qual         os         alunos         recebem         instruções         por         meio         de
aulas         online,         gravações         de         vídeo,         videoconferência
ou         qualquer         outro         meio         de         tecnologia         audiovisual.

A         sequência         CORRETA         é:

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

Questão 14

Sobre         o         Projeto         Político         Pedagógico         (PPP),         julgue         as
frases         abaixo.

I.O         Projeto         Político         Pedagógico         (PPP)         é         um
documento         produzido         pelas         Superintendências
Regionais         de         Ensino         e         aplicado         nas         escolas.
II.         A         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da         Educação         Nacional
nº         9394/96         não         se         dedica         a         falar         sobre         o         Projeto
Político         Pedagógico         (PPP).
III.O         Projeto         Político         Pedagógico         (PPP)         estabelece
diretrizes         sobre         a         formação         de         professores.

Está(ão)         CORRETA(S)         a(s)         seguinte(s)
proposição(ões):

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

Legislação

Questão 15

Em         relação         aos         cursos         de         formação         de         docentes,         a
Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da         educação         nacional         diz
que:

(A) Qualquer         pessoa         pode         ministrar,         independente         de
formação         ou         liberação         dos         órgãos         competentes.

(B) Seus         currículos         devem         ter         como         referência         a         Base
Nacional         Comum         Curricular.

(C) A         elaboração         de         seus         currículos         é         de         livre
iniciativa         das         instituições         que         os         oferecem.

(D) Todos         devem         ser         ministrados         no         interior         da
instituição         na         qual         o         profissional         trabalha.

Questão 16

A         criação         do         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         foi
um         marco         no         processo         de         reconhecimento         e
valorização         destes,         como         seres         humanos         dotados         de
desejos         e         necessidades,         portanto,         esta         lei         dispõe
sobre:

(A) O         sistema         de         doação         das         crianças         cujas         famílias
não         desejam         mais         entre         os         seus.

(B) A         proteção         integral         à         criança         e         ao         adolescente.
(C) As         regras         para         o         trabalho         infantil.
(D) O         papel         da         criança         como         parte         contribuinte         da

economia         familiar.

Questão 17

Entre         os         itens         abaixo         constam         as         possibilidades         de
organização         em         estabelecimentos         municipais         de
ensino,         concedidas         pela         Lei         Orgânica         do         município
Itapiranga/SC,         aos         pais,         professores,         alunos         e
funcionários,         a         fim         de         estabelecer         contribuições         para
o         seu         perfeito         funcionamento.

I.Associações.
II.ONG's.
III.Grêmios         estudantis.
IV.Fundações         de         caráter         privado.
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Analise-os         de         acordo         com         sua         veracidade         e         escolha
a         alternativa         CORRETA.

(A) Os         itens         II         e         IV         não         são         verdadeiros.
(B) Os         itens         III         e         IV         não         são         verdadeiros.
(C) Os         itens         II         e         III         não         são         verdadeiros.
(D) Os         itens         I         e         IV         não         são         verdadeiros.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A         volta         das         aulas         presenciais         tem         sido         um         dos         temas
mais         debatido         neste         momento,         dada         a         baixa         do
quadro         de         risco         da         covid-19,         principalmente         porque
não         há         consenso         entre         pais         e         profissionais         da
educação,         assim         como,         em         alguns         casos,         entre         os
poderes         federal,         estadual         e         municipal.

De         acordo         com         uma         determinação         de         abril         de         2020
do         Supremo         Tribunal         Federal,         de         quem         é         a
competência         para         a         tomada         de         decisões         que,         como
esta,         dizem         respeito         a         ações         para         o         combate         da
pandemia?

(A) Da         união.
(B) Somente         dos         municípios.
(C) Dos         estados         e         municípios.
(D) Somente         dos         estados.

Questão 19

Santa         Catarina         é         um         dos         estados         brasileiros         que
mais         sofrem         com         o         frio         e         chegou         a         bater         recordes         de
baixas         temperaturas         em         2021.         Com         isso,         a         principal
preocupação         da         população         e         dos         visitantes         é
manter-se         sempre         bem         aquecido,         pois         quando         o
corpo         perde         mais         calor         do         que         pode         gerar,         pode         ser
levado         à         falência.

Qual         é         o         nome         dado         a         este         tipo         de         ocorrência?

(A) Infratermia.
(B) Hipotermia.
(C) Supertermia.
(D) Hipertermia.

Questão 20

"Organizado         a         partir         de         1964,         pelo         Padre         João
Alfredo         Rohr,         o         Museu,         tombado         em         âmbito         federal         e
estadual,         possui         um         dos         maiores         acervos

arqueológicos         do         Brasil,         reunindo         mais         de         cinco         mil
peças.         Especializado         em         arqueologia         pré-histórica,         o
Museu         contém         peças         com         aproximadamente         8         mil
anos.         Destacam-se         esqueletos         retirados         das
centenas         de         sítios         arqueológicos         descobertos         pelo
Padre         Rohr         na         Ilha         de         Santa         Catarina         e         interior         do
Estado         catarinense,         urnas         funerárias,         sepultamentos
indígenas,         artefatos         indígenas         líticos         e         fragmentos
cerâmicos.         A         maioria         das         escavações         foi         realizada         no
Sul         da         Ilha:         na         Base         Aérea,         na         Armação         do         Sul,         no
Pântano         do         Sul         e         na         Praia         da         Tapera.         Foram         também
realizadas         escavações         na         Praia         das         Laranjeiras
(Município         de         Camboriú)         e         no         Município         de
Itapiranga."         (www.pmf.sc.gov.br/entidades)
O         texto         acima         descreve         um         dos         mais         relevantes
patrimônios         culturais         do         estado         de         Santa         Catarina,         o
Museu         do         Homem         do         Sambaqui.

Escolha         a         alternativa         que         descreve
CORRETAMENTE         o         que         representa         o         termo
Sambaqui,         neste         contexto.

(A) Acampamento         de         povos         nômades.
(B) Sítio         arqueológico         em         forma         de         monte.
(C) Casas         construídas         em         cavernas.
(D) Vegetação         usada         como         alimento         por         povos

antigos.
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