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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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Conhecimentos Específicos

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

Crescimento         em         Grupo

Um         membro         de         um         determinado         grupo,         sem         nenhum
aviso         deixou         de         participar.
Após         algumas         semanas,         o         mestre         do         grupo         decidiu
visitá-lo.         Era         uma         noite         muito         fria.         O         mestre         encontrou
o         homem         em         casa         sozinho,         sentado         diante         de         um
brilhante         fogo.
Supondo         a         razão         para         a         visita,         o         homem         saudou-lhe,
conduziu-lhe         a         uma         grande         cadeira         perto         da         lareira         e
ficou         quieto         esperando.
O         mestre         se         fez         confortável,         mas         não         disse         nada.         No
silêncio         sério,         contemplou         a         dança         das         chamas         em
torno         da         lenha         ardente.         Após         alguns         minutos,         o
mestre         examinou         as         brasas,         cuidadosamente
apanhou         uma         brasa         ardente         e         deixou-a         de         lado.
Então         voltou         a         sentar-se         e         permaneceu         silencioso         e
imóvel.         O         anfitrião         prestou         atenção         a         tudo,         fascinado
e         quieto.
Então         foi-se         diminuindo         a         chama         da         solitária         brasa,
houve         um         brilho         momentâneo         e         seu         fogo         apagou         de
vez.         Logo         estava         frio         e         morto.         Nenhuma         palavra         tinha
sido         dita         desde         o         cumprimento         inicial.
O         mestre,         antes         de         se         preparar         para         sair,         recolheu         a
brasa         fria         e         inoperante         e         colocou-a         de         volta         no         meio
do         fogo.         Imediatamente         começou         a         incandescer         uma
vez         mais         com         a         luz         e         o         calor         dos         carvões         ardentes
em         torno         dela.
Quando         o         mestre         alcançou         a         porta         para         partir,         seu
anfitrião         disse:
-         Obrigado         tanto         por         sua         visita         quanto         pelo         sermão.
Eu         estou         voltando         ao         convívio         do         grupo.

https://semeandocatequese.wordpress.com/category/mensagem/page/2/ -

Adaptado.

Questão 01

A         forma         verbal         em         destaque         no         trecho         "Um         membro
de         um         determinado         grupo,         sem         nenhum         aviso         deixou
de         participar."         exprime         uma         ação:

(A) Relacionada         a         um         futuro         incerto         e         imprevisível.
(B) Passada         que         se         repetia         e         era         habitual.

(C) Passada         que         era         vista         como         duvidosa         e         hipotética.

(D) Passada         que         ocorria         em         um         momento         anterior         ao
atual         e         que         foi         totalmente         terminada.

Questão 02

O         texto         é         predominantemente:

(A) Descritivo.
(B) Injuntivo.
(C) Expositivo.
(D) Narrativo.

Questão 03

Observe         o         fragmento         do         texto:

O         mestre         se         fez         confortável,         MAS         não         disse         nada.

Qual         a         ideia         expressa         pela         conjunção         destacada         no
fragmento?

(A) Consequência.
(B) Explicação.
(C) Adição.
(D) Oposição.

Questão 04

No         período         "O         mestre,         ANTES         DE         SE         PREPARAR
PARA         SAIR,         recolheu         a         brasa         fria         e         inoperante         e
colocou-a         de         volta         no         meio         do         fogo."         A         oração         em
destaque         relaciona-se         sintaticamente         com         as         demais
orações         por         meio         do         processo         de:

(A) Subordinação.
(B) Correlação.
(C) Justaposição.
(D) Coordenação.

Questão 05

Figuras         de         linguagem,         figuras         de         estilo         ou         figuras         de
retórica         são         estratégias         que         o         orador         pode         aplicar         ao
texto         para         conseguir         um         determinado         efeito         na
interpretação         do         ouvinte.                  Qual         a         figura         de         linguagem
está         presente         no         período         "Então         foi-se         diminuindo         a
chama         da         solitária         brasa,         houve         um         brilho
momentâneo         e         seu         fogo         apagou         de         vez."?
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(A) Sinestesia.
(B) Catacrese.
(C) Aliteração.
(D) Gradação.

Questão 06

A         forma         verbal         destacada         em         "Após         algumas
semanas,         o         mestre         do         grupo         decidiu         VISITÁ-lo."         pode
ser         classificada,         no         contexto         em         que         foi         empregada,
quanto         à         sua         transitividade         (Regência         Verbal)         como
sendo:

(A) Transitiva         direta.
(B) Transitiva         direta         e         indireta.
(C) Intransitiva.
(D) Transitiva         indireta.

Questão 07

No         trecho         "Após         algumas         semanas,         o         mestre         do
grupo         decidiu         visitá-lo.",         a         vírgula         destacada         foi
empregada         para:

(A) Separar         orações         coordenadas.
(B) Isolar         o         aposto.
(C) Isolar         o         vocativo.
(D) Intercalar         adjunto         adverbial         deslocado.

Questão 08

As         Tendências         Pedagógicas         Brasileiras         foram         muito
influenciadas         pelo         momento         cultural         e         político         da
sociedade.         Partindo         desse         contexto,         qual         Tendência
Pedagógica         enfatiza         a         profissionalização         e         modela         o
indivíduo         para         integrá-lo         ao         modelo         social         vigente.         Os
conteúdos         que         ganham         destaque         são         os         objetivos         e
neutros.

O         professor         administra         os         procedimentos         didáticos,
enquanto         o         aluno         recebe         as         informações.         O         educador
tem         uma         relação         profissional         e         interpessoal         com         o
aluno?

(A) Tendência         Progressista         Libertadora.
(B) Tendência         Liberal         Tradicional.
(C) Tendência         Liberal         Renovada.
(D) Tendência         Liberal         Tecnicista.

Questão 09

O         _______________         retomou         o         poder         do         Afeganistão
20         anos         depois         que         eles         foram         derrubados         pelas
tropas         norte-americanas         que         invadiram         o         país         em

2021.         A         retomada         do         poder         se         iniciou         com         o         anúncio
do         governo         norte-americano         de         que         as         tropas         dos
Estados         Unidos         abandonariam         o         país.

Assinale         a         alternativa         que         completa         o         excerto
CORRETAMENTE:

(A) Talibã
(B) Estado         Islâmico         (EIIS)
(C) Al-Qaeda
(D) Boko         Haram

Questão 10

A         leitura         é         um         processo         de         compreensão         abrangente
que         envolve         aspectos         neurológicos,         naturais,
econômicos         e         políticos.         Acerca         desse,         julgue         as
afirmativas         abaixo:

I.A         leitura         é         definida         como         uma         maneira         de
comunicar-se         com         o         texto         impresso         por         meio         da
busca         de         compreensão.
II.A         leitura         é         um         dos         meios         mais         eficazes         de
desenvolvimento         sistemático         da         linguagem         e         da
personalidade.
III.A         leitura         favorece         a         remoção         das         barreiras
educacionais         de         que         tanto         se         fala,         concedendo
oportunidades         mais         justas         de         educação
principalmente         pela         promoção         do         desenvolvimento         da
linguagem         e         do         exercício         intelectual,         e         aumenta         a
possibilidade         de         normalização         da         situação         pessoal         de
um         indivíduo.
IV.Considerando         a         premissa         de         que         a         leitura         implica
compreensão,         mesmo         que         uma         pessoa         seja         capaz
de         simplesmente         decodificar         as         palavras,         sem
alcançar         o         entendimento         da         ideia         nelas         contida,         ainda
assim         pode         ser         considerado         alguém         que         realmente
lê.

Qual(is)         afirmativa(s)         está(ão)         CORRETA(S):

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

Questão 11

Alguns         teóricos         da         Educação         afirmam         que         a
avaliação         da         aprendizagem         está         sendo         praticada
independente         do         processo         ensino-aprendizagem,
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pois         mais         importante         do         que         ser         uma         oportunidade         de
aprendizagem         significativa,         a         avaliação         vem         se
tornando         um         instrumento         de         ameaça.
Por         isso,         uma         avaliação         que         busca         a         transformação
social         deve         ter         como         objetivo:

(A) O         avanço         do         educando         para         as         séries         seguintes
estagnando         o         conhecimento         através         de         práticas
disciplinadoras.

(B) O         avanço         e         o         crescimento         do         educando         com
destaque         às         práticas         disciplinadoras.

(C) A         garantia         da         formalidade         do         sistema         que         dá
ênfase         aos         aspectos         quantitativos.

(D) O         avanço         e         o         crescimento         do         educando         e         não
estagnar         o         conhecimento         através         de         práticas
disciplinadoras.

Questão 12

Porque         a         linguagem         sendo         uma         forma         comunicativa
pessoal         sua         orientação         se         dá         e         se         realiza         num
processo         de         prática         social         em         distintos         grupos
sociais,         como         preconizou         os         estudiosos         e         professores
que         redigiram         os         Parâmetros         Curriculares         Nacionais
de         Língua         Portuguesa.

Partindo         dessa         premissa,         é         INCORRETO         afirmar
que:

(A) A         linguagem         é         um         processo         de         interlocução         que
se         realiza         nas         práticas         sociais         existentes         numa
sociedade,         nos         distintos         momentos         de         sua         história.

(B) Produzir         linguagem         não         significa         produzir
discursos,         pois         é         produzindo         linguagem         que
aprende-se         linguagem.

(C) A         linguagem         é         "uma         forma         de         ação         interindividual
orientada         para         uma         finalidade         específica".

(D) A         importância         e         o         valor         dos         usos         da         linguagem         são
determinados         historicamente         segundo         as
demandas         sociais         de         cada         momento.

Questão 13

Segundo         os         PCN         de         Língua         Portuguesa,         o         domínio
da         língua,         oral         e         escrita,         é         fundamental         para         a
participação         social         efetiva,         pois         é         por         meio         dela         que         o
homem         se         comunica,         tem         acesso         à         informação,
expressa         e         defende         pontos         de         vista,         partilha         ou
constrói         visões         de         mundo,         produz         conhecimento.

Nesse         sentido,         a         responsabilidade         da         escola         no
ensino         da         língua         é:

(A) Transmitir         a         todos         os         seus         alunos         conhecimentos
eruditos,         necessários         para         o         exercício         da
cidadania,         direito         inalienável         de         todos.

(B) Garantir         a         todos         os         seus         alunos         o         acesso         aos
saberes         linguísticos,         necessários         para         o         exercício
da         cidadania,         direito         inalienável         de         todos.

(C) Compartilhar         a         todos         os         seus         alunos         os
conhecimentos         das         regras         gramaticais         e
ortográficas,         indispensáveis         para         o         exercício         da
cidadania,         direito         inalienável         de         todos.

(D) Garantir         a         todos         os         seus         alunos         o         acesso         aos
saberes         gramaticais,         necessários         para         o         exercício
do         mercado         de         trabalho,         direito         inalienável         de
todos.

Questão 14

"Para         que         um         novo         instrumento         lógico         se         construa,         é
preciso         sempre         instrumentos         lógicos         preliminares,
quer         dizer         que         a         construção         de         uma         nova         noção
suporá         sempre         substratos,         subestruturas         anteriores         e
isso         por         regressões         indefinidas."         Jean         Piaget,         no         livro
Problemas         de         Psicologia         Genética         (coleção         Os
Pensadores)

A         partir         dessa         citação,         assinale         a         opção
INCORRETA:

(A) Ao         agir         sobre         um         novo         objeto         ou         situação         que
entre         em         conflito         com         as         capacidades         já
existentes,         as         pessoas         fazem         um         esforço         de
modificação         para         que         suas         estruturas
compreendam         a         novidade.

(B) A         partir         da         adolescência,         as         pessoas         começam         a
realizar         um         processo         contínuo         e         infinito         de
construção         do         conhecimento,         alcançando         níveis
cada         vez         mais         complexos.

(C) Construídas         passo         a         passo,         as         estruturas
cognitivas         são         condições         prévias         para         a
elaboração         de         outras         mais         complexas.

(D) Para         Piaget,         todo         conhecimento         somente         é
possível         porque         há         outros         anteriores.         É         dessa
maneira         que         se         desenvolve         a         inteligência.

Legislação

Questão 15

A         LDB         -         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da         Educação
Brasileira         trata,         entre         outras         questões,         das
incumbências         dos         docentes,         sendo         uma         delas         a         de:

PROFESSOR DE PORTUGUÊS (1) 4



Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2021  

 

 

(A) Delegar         a         outros         o         zelo         pela         aprendizagem         do
aluno.

(B) Colaborar         com         as         atividades         de         articulação         da
escola         com         as         famílias         e         a         comunidade.

(C) Escolher         os         representantes         de         cada         setor         para
participar         da         elaboração         da         proposta         pedagógica
da         escola.

(D) Determinar         sua         própria         carga         horária         de         trabalho         e
seu         calendário         de         dias         letivos.

Questão 16

De         acordo         com         a         Lei         Orgânica         do         município         de         Iporã
do         Oeste,         para         que         ocorra         a         divisão         deste         município
em         distritos         ou         áreas         administrativas,         é         preciso         que
seja         feita         uma         lei         municipal,         que         sejam         preservadas         a
continuidade         e         a         unidade         histórico-cultural         do
ambiente         urbano         e,         ainda         assim,         será         necessária
uma         consulta         prévia         à         população         da         respectiva         área
ou         distrito,         por         meio         de:

(A) Referendo.
(B) Sorteio.
(C) Plebiscito.
(D) Eleição.

Questão 17

Entre         os         itens         abaixo         constam         algumas         das         diretrizes
do         Plano         Municipal         de         Educação         de         Iporã         do         Oeste.
Analise-os:

I.Erradicar         a         pobreza         no         âmbito         municipal.
II.Universalizar         o         atendimento         escolar         no         município
de         Iporã         do         Oeste.
III.Promover         o         princípio         da         gestão         democrática         no
âmbito         da         educação         pública         municipal.
IV.Promover         humanística,         científica,         cultural         e
tecnologicamente         ações         que         visem         o
desenvolvimento         de         seu         povo         e         sua         cultura.

Está         (ão)         CORRETO         (S),         apenas:

(A) O         item         III         não         é         uma         destas         diretrizes.
(B) O         item         I         não         é         uma         destas         diretrizes.
(C) O         item         IV         não         é         uma         destas         diretrizes.
(D) O         item         II         não         é         uma         destas         diretrizes.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Com         95,4         mil         km²         de         extensão         territorial,         apesar         de
ser         um         dos         menores         estado         do         Brasil,         Santa         Catarina
possui         uma         variada         vegetação         que         se         faz         presente
ricamente         em:

I.Mangue.
II.Praia.
III.Caatinga.
IV.Duna.
V.Mata         Atlântica.
VI.Restinga.

Qual         dos         itens         acima         NÃO         corresponde         a         um         tipo         de
vegetação         encontrado         no         estado         de         Santa         Catarina?

(A) O         item         II.
(B) O         item         VI.
(C) O         item         III.
(D) O         item         IV.

Questão 19

"De         olho         nas         mudanças         climáticas,         20         estados
brasileiros         observaram         mais         de         100         ameaças         que
colocam         em         risco         os         municípios         e         os         cidadãos.         Ao
mesmo         tempo,         apenas         sete         locais         já         implementam
estudos         de         vulnerabilidade         e         cinco         se         comprometem
a         reduzir         gases         do         efeito         estufa.         É         isso         que
demonstrou         a         pesquisa         do         CPD         Latin         America,
laboratório         de         pesquisa         sem         fins         lucrativos         que
monitora         questões         ambientais."         (noticias.uol.com.br)
A         preocupação         com         a         emissão         de         gases         que
favorecem         o         efeito         estufa         tem         sido         cada         vez         maior
em         todo         o         mundo,         pois         como         cita         o         texto         acima,         suas
consequências         colocam         em         risco         toda         a         humanidade.

Qual         dos         itens         abaixo         NÃO         representa         um         impacto
deste         problema         no         desenvolvimento         humano?

(A) Revitalização         de         nascentes.
(B) Escassez         de         alimentos.
(C) Desertificação         de         áreas         férteis.
(D) Inundações         de         ilhas         e         cidades         costeiras.
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Questão 20

A         história         do         município         de         Iporã         do         Oeste         conta         que
os         primeiros         colonos         que         chegaram         à         então         chamada
Vila         Pinhal         eram,         em         sua         maioria,         imigrantes         alemães
e         italianos,         vindos         diretamente         da         europa         ou         mesmo
de         algumas         localidades         do         Rio         Grande         do         Sul.
Batizada         como         Pinhal         por         ter         em         seu         território         uma
grande         quantidade         de         pinheiros,         a         localidade         teve
como         principal         atrativo         para         a         migração:

(A) A         oferta         de         emprego         como         catadores         de         café.
(B) O         arrendamento         de         colônias.
(C) A         grande         disponibilidade         de         madeiras         de         lei.
(D) Uma         doação         de         terra         organizada         pelos

responsáveis         pela         localidade         à         época.
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