
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul 

Edital de Processo Seletivo nº 01/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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

Questão 01
O         que         diz         respeito         à         possibilidade         de         se         instituir,         na
prática         educativa,         uma         analogia         entre         aprender
conhecimentos         teoricamente         sistematizados
(aprender         sobre         a         realidade)         e         as         questões         da         vida
real         (aprender         na         realidade         e         da         realidade).

Marque         a         alternativa         CORRETA         relacionado         ao
contexto         acima         sobre         uma         das         visões         do
conhecimento.

(A) Paralelidade.

(B) Transversalidade.

(C) Interdisciplinaridade.

(D) Diversidade.

Questão 02
Constituem         um         referencial         de         qualidade         para         a
educação         no         Ensino         Fundamental         em         todo         o         País.
Sua         função         é         orientar         e         garantir         a         coerência         dos
investimentos         no         sistema         educacional,         socializando
discussões,         pesquisas         e         recomendações,
subsidiando         a         participação         de         técnicos         e
professores         brasileiros,         principalmente         daqueles
que         se         encontram         mais         isolados,         com         menor
contato         com         a         produção         pedagógica         atual.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         está
relacionado         ao         contexto         acima.

(A) Plano         de         ação.

(B) Projeto         Político         Pedagógico.

(C) Parâmetros         Curriculares         Nacionais.

(D) Regimento         escolar.

Questão 03
A         Educação         é         interpretada         segundo         áreas         do
conhecimento         distintas         e         formularam         teorias         e
metodologias         que         permeiam         as         atividades
educacionais         até         os         dias         atuais.         Segundo         as         teorias
psicológicas,         as         concepções         sobre         a         Educação         são:

(I)Tradicionais.

(II)Comportamentalista.

(III)Humanista.

(IV)Cognitivista.

(V)Sociocultural.

Enumere         as         lacunas         abaixo         de         acordo         com         os         tipos
concepções         acima.

(__)Cabe         ao         professor         o         planejamento         das
melhores         ações         para         se         chegar         aos         objetivos         de
aprendizagem         propostos.         São         comumente
utilizados         estímulos         e         punições,         visando         incentivar
o         aluno         ou         corrigir         aspectos         que         não         sejam
positivos.

(__)As         potencialidades         dos         alunos         são         exploradas         e
valorizadas,         e         o         professor         atua         como         um         facilitador
dos         processos         de         aprendizagem.

(__)O         professor         é         o         responsável         por         selecionar         os
conteúdos         e         repassar         aos         alunos         no         ambiente
escolar.         O         método         avaliativo         é         pautado         na
reprodução         dos         conteúdos         trabalhados.

(__)O         professor         é         um         mediador         entre         o
conhecimento         e         o         aluno.

(__)A         relação         entre         estudante         e         professor         é
igualitária,         e         o         aluno         é         instigado         a         questionar
sempre.

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

(A) I,         II,         III,         IV,         V.

(B) II,         III,         I,         V,         IV.

(C) II,         I,         III,         IV,         V.

(D) II,         III,         I,         IV,         V.

Questão 04
O         público-alvo         da         educação         inclusiva,         orientada
pelo         direito         universal         à         educação,         envolve         todas         as
pessoas,         independentemente         de         suas
particularidades.         As         pessoas         com         deficiência         têm
sido         um         dos         principais         focos         da         área         porque         foram
historicamente         privadas         da         participação         nas         redes
de         ensino.         Por         essas         e         outras         razões,         a         legislação
determina         que         o         público-alvo         da         educação         especial
na         perspectiva         da         educação         inclusiva         corresponde
aos         estudantes         com:

(I)Deficiência.

(II)Transtorno         do         espectro         autista         (TEA).

(III)Altas         habilidades/superdotação.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
com         as         informações         citadas         acima:
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(A) I         e         II.

(B) I,         II         e         III.

(C) III         e         I.

(D) II         e         III.

Questão 05
Conforme         a         Lei         n°10.098/2000,         a         respeito         do
desenho         e         da         localização         do         mobiliário         urbano,
analise         as         afirmativas         abaixo.

I.Os         semáforos         para         pedestres         instalados         nas         vias
públicas         deverão         estar         equipados         com         mecanismo
que         emita         sinal         sonoro         suave,         intermitente         e         sem
estridência,         ou         com         mecanismo         alternativo,         que
sirva         de         guia         ou         orientação         para         a         travessia         de
pessoas         portadoras         de         deficiência         visual,         se         a
intensidade         do         fluxo         de         veículos         e         a         periculosidade
da         via         assim         determinarem.

II.Os         elementos         do         mobiliário         urbano         deverão         ser
projetados         e         instalados         em         locais         que         permitam
sejam         eles         utilizados         pelas         pessoas         portadoras         de
deficiência         ou         com         mobilidade         reduzida.

III.Os         sinais         de         tráfego,         semáforos,         postes         de
iluminação         ou         quaisquer         outros         elementos         verticais
de         sinalização         que         devam         ser         instalados         em
itinerário         ou         espaço         de         acesso         para         pedestres
deverão         ser         dispostos         de         forma         a         não         dificultar         ou
impedir         a         circulação,         e         de         modo         que         possam         ser
utilizados         com         a         máxima         comodidade.

É         CORRETO         o         que         se         afirmar         em:

(A) I         e         III.

(B) I         e         II.

(C) I,         II         e         III.

(D) II         e         III.

Questão 06
Segundo         Piaget         (1971)         sobre         desenvolvimento         e
aprendizagem         destaca         a         importância         do         caráter
construtivo         do         jogo         no         desenvolvimento         cognitivo         da
criança,         portanto         existem         três         formas         básicas         de
atividade         lúdica         que         caracterizam         a         evolução         do
jogo         na         criança.

(I)Jogos         de         Exercício         Sensório         motor.

(II)Jogo         Simbólico.

(III)Jogos         de         Regras.

Enumere         as         lacunas         abaixo         de         acordo         com         os         tipos
acima.

(__)Um         modo         de         assimilação         do         real         e         um         meio         de
auto         expressão,         pois         à         medida         que         a         criança         brinca
de         casinha,         representando         papéis         de         mamãe,         papai
e         filho,         ou         brinca         de         escola,         reproduzindo         os         papéis
do         professor         e         aluno,         "ela         está,         ao         mesmo         tempo,
criando         novas         cenas         e         também         imitando         situações
reais         por         ela         vivenciadas".

(__)Consistem         na         repetição         de         gestos         e
movimentos         tais         como:         o         bebê         estica         e         encolhe         os
braços         e         pernas,         agita         mãos         e         dedos,         toca         objetos,
produz         ruídos         e         sons.

(__)São         combinações         sensório-motoras         (corridas,
jogos         com         bolas)         ou         intelectuais         (cartas,         xadrez)         em
que         há         competição         dos         indivíduos         (sem         o         que         a
regra         seria         inútil)         e         regulamentadas         quer         por         um
código         transmitido         de         geração         em         geração,         quer
por         acordos         momentâneos.

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

(A) II,         III,         I.

(B) III,         II,         I.

(C) I,         II,         III.

(D) II,         I,         III.

Questão 07
São         um         conjunto         de         pensamentos         de         filósofos         e
autores         que         falam         de         como         educação         é
compartilhada.         Existem         dois         modelos:         o         liberal         e         o
progressista.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         corresponde
ao         contexto         acima:

(A) Tendências         pedagógicas.

(B) Metodologias         ativas         de         aprendizagem.

(C) Teorias         da         personalidade.

(D) Teorias         da         aprendizagem.

Questão 08
Concepção         pedagógica         formulada         por         Paulo         Freire,
que         suscita         um         método         pedagógico         que         tem         como
ponto         de         partida         a         vivência         da         situação         popular,         de
modo         a         identificar         seus         principais         problemas         e
operar         a         escolha         dos         "temas         geradores",         cuja
problematização         levaria         à         conscientização         que,         por
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sua         vez,         redundaria         na         ação         social         e         política.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         se         refere         o
texto         acima         referente         a         que         tipo         de         concepção
pedagogia.

(A) Histórico-crítica.

(B) Liberal.

(C) Behaviorista.

(D) Libertadora.

Questão 09
Para         _______________,         o         sentido         da         educação,
portanto,         está         em         colocar         o         ser         humano         na
centralidade         dos         processos,         das         intenções         e         ações.
O         pensador         sempre         deixou         evidente         em         seus
escritos         a         exigência         de         virtudes         como         necessárias         à
prática         educativa         humanizadora/transformadora.
Sua         grande         ênfase         está         confirmada         em         Pedagogia
da         Autonomia         (1996),         em         que         elenca
explicativamente         saberes         necessários         à         prática
educativa.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         completa         o
espaço         acima         sobre         o         pensador.

(A) Paulo         Freire

(B) Vygotsky

(C) Piaget

(D) Cagliari

Questão 10
Gestão         Escolar         Participativa         é         um         método
organizacional         que         visa         incluir         de         forma         ativa         e
colaborativa         os         indivíduos         pertencentes         à         instituição
nos         processos         de         tomada         de         decisão         e         de
desempenho         de         tarefas         e         atividades.

Considerando         (V)         para         verdadeiro         e         (F)         para         falso,
complete         as         lacunas         abaixo         sobre         Gestão         Escolar
Participativa:

(__)Tem         como         objetivo         incluir         toda         a         comunidade
escolar         -         alunos,         professores,         funcionários         e         pais
dos         estudantes         -         nos         processos         de         tomada         de
decisão,         na         programação         de         objetivos,         na
implementação         de         projetos         escolares         e         no         auxílio
da         execução         de         atividades         conjuntas.

(__)O         método         não         visa         dar         ciência         a         todos         de         tudo
que         é         feito         e         sim         que         a         comunidade         escolar         se

reconheça         como         parte         importante         da         escola,         e         que
deste         modo         possa         situar         suas         responsabilidades         e
assumir         afazeres         que         possam         contribuir         com         o
melhor         desenvolvimento         escolar.

(__)Ao         incluir         o         núcleo         familiar         no         processo         de
desenvolvimento         escolar,         os         pais         e         responsáveis
ficam         muito         mais         atentos         ao         desempenho         e         ao
comportamento         de         seus         filhos         em         sala         de         aula.         Os
alunos         tornam-se         mais         engajados         e         participativos
tanto         nas         atividades         em         classe         quanto         nos         projetos
da         escola.

(__)O         gestores,         por         sua         vez,         têm         maior         facilidade
para         a         tomada         de         decisões         importantes.         As
responsabilidades         dessas         decisões         são         divididas         de
maneira         proporcional,         de         forma         que         o         peso         dos
erros         e         dos         acertos         não         recaiam         apenas         sobre         uma
ou         poucas         pessoas.

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

(A) V,         V,         V,         V.

(B) F,         V,         V,         V.

(C) V,         F,         V,         V.

(D) V,         F,         V,         F.

Questão 11
Com         relação         à         Lei         n°         10.436/2002.

Considerando         (V)         para         verdadeiro         e         (F)         para         falso,
complete         as         lacunas         abaixo:

(__)Língua         Brasileira         de         Sinais         -         LIBRAS         e         outros
recursos         de         expressão         a         ela         associados         é
reconhecida         como         meio         legal         de         comunicação         e
expressão.

(__)A         Língua         Brasileira         de         Sinais         -         Libras         não
poderá         substituir         a         modalidade         escrita         da         língua
portuguesa.

(__)As         instituições         públicas         e         empresas
concessionárias         de         serviços         públicos         de         assistência
à         saúde         devem         garantir         atendimento         e         tratamento
adequado         aos         portadores         de         deficiência         auditiva,         de
acordo         com         as         normas         legais         em         vigor.

(__)A         Libras         deve         ser         inserida         como         disciplina
curricular         obrigatória         somente         nos         cursos         de
formação         de         professores         para         o         exercício         do
magistério,         em         nível         médio         e         superior.
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Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) F,         V,         V,         V.

(B) V,         F,         V,         V.

(C) V,         V,         V,         F.

(D) V,         F,         V,         F.

Questão 12
A         psicolinguista         argentina         desvendou         os
mecanismos         pelos         quais         as         crianças         aprendem         a
ler         e         escrever,         o         que         levou         os         educadores         a         rever
radicalmente         seus         métodos.         Sua         obra
"Psicogênese         da         Língua         Escrita"         é         a         mais
importante         -         não         apresentam         nenhum         método
pedagógico,         mas         revelam         os         processos         de
aprendizado         das         crianças,         levando         a         conclusões
que         puseram         em         questão         os         métodos         tradicionais
de         ensino         da         leitura         e         da         escrita.

Marque         a         alternativa         CORRETA         do         educador         que
está         relacionado         ao         contexto         acima:

(A) Emilia         Ferrero.

(B) Maria         Amélia         Pereira.

(C) Anália         Franco.

(D) Nise         de         Silveira.

Questão 13
O         planejamento         e         a         urbanização         das         vias         públicas,
dos         parques         e         dos         demais         espaços         de         uso         público
deverão         ser         concebidos         e         executados         de         forma         a
torná-los         acessíveis         para         as         pessoas         portadoras         de
deficiência         ou         com_____________.

Marque         a         alternativa         CORRETA         que         completa         o
espaço         acima.

(A) inatividade

(B) mobilidade         reduzida

(C) perca         auditiva

(D) estagnação

Questão 14
A         aprendizagem         é,         então,         percebida         como
ocorrendo         no         que         se         denomina         de         Zona         de
Desenvolvimento         Proximal.         Nas         palavras         do         próprio
psicólogo,         "a         zona         proximal         de         hoje         será         o         nível         de
desenvolvimento         real         amanhã".         Ou         seja,         aquilo         que
nesse         momento         uma         criança         só         consegue         fazer
com         a         ajuda         de         alguém,         um         pouco         mais         adiante         ela

certamente         conseguirá         fazer         sozinha.

Marque         a         alternativa         CORRETA         relacionado         ao
contexto         acima,         referente         as         ideias         do         pensador.

(A) Piaget.

(B) Vygotsky.

(C) Henri         Wallon.

(D) Cagliari.

Legislação

Questão 15
O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente         estabelece
os         princípios         que         a         formação         técnico-profissional
deve         obedecer.         Estando         tais         princípios         citados
entre         os         itens         abaixo,         analise-os:

I.Garantia         de         acesso         e         frequência         obrigatória         ao
ensino         regular.

IIAtividade         compatível         com         o         desenvolvimento         do
adolescente.

III.Horário         especial         para         o         exercício         das         atividades.

IV.Garantia         de         estágio         preparatório         remunerado.

Estão         CORRETOS,         apenas:

(A) Os         princípios         foram         citados         nos         itens         I,         III         e         IV.

(B) Os         princípios         foram         citados         nos         itens         I,         II         e         III.

(C) Os         princípios         foram         citados         nos         itens         I,         II         e         IV.

(D) Os         princípios         foram         citados         nos         itens         II,         III         e         IV.

Questão 16
"Oferecer         a         educação         infantil         em         creches         e
pré-escolas,         e,         com         prioridade,         o         ensino
fundamental,         permitida         a         atuação         em         outros         níveis
de         ensino         somente         quando         estiverem         atendidas
plenamente         as         necessidades         de         sua         área         de
competência         e         com         recursos         acima         dos         percentuais
mínimos         vinculados         pela         Constituição         Federal         à
manutenção         e         desenvolvimento         do         ensino."

A         determinação         citada         acima         é         para         a         Lei         de
Diretrizes         e         Bases         da         Educação         uma:

(A) Incumbência         do         estado.

(B) Incumbência         do         município.

(C) Obrigação         do         estado.

(D) Obrigação         da         união.
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Questão 17
Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de         Guarujá
do         Sul,         entre         os         objetivos         fundamentais         da
Educação         Municipal         NÃO         consta:

(A) Preparo         para         o         exercício         da         cidadania.

(B) Formação         para         o         trabalho.

(C) Desenvolvimento         integral         da         pessoa         humana.

(D) Formação         do         indivíduo         submisso         à         ordem
política.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
O         município         de         Guarujá         do         Sul/SC         tem         como         base
econômica         a         agropecuária.         As         opções         abaixo
apresentam         os         principais         itens         que         fazem         parte         da
base         de         cultivo         e         criação         agropecuária         do
município,         EXCETO:

(A) Cultivo         de         suínos.

(B) Fumo.

(C) Feijão.

(D) Cacau.

Questão 19
"Uma         nuvem         de         poeira         densa         e         vermelha         encobriu
parte         das         cidades         do         interior         de         São         Paulo,         Franca,
Ribeirão         Preto,         Araçatuba,         Barretos         e         Presidente
Prudente,         na         tarde         deste         domingo         (26/9).
Moradores         compartilharam         nas         redes         sociais
imagens         surpreendentes."

Fonte:         https://www.correiobraziliense.com.br/brasil

Segundo         meteorologistas         o         fenômeno         não         é         inédito
e         acontece         com         regularidade,         porém         pela         forma
mais         extensa         que         aconteceu                  ganhou         repercussão
nas         redes         sociais.         Análise         as         alternativas         abaixo         e
assinale         opção         que         indica         um         dos         fatores         apontado
como         causa         da         ocorrência         deste         fenômeno:

(A) Os         baixos         ventos         que         ocorriam         na         região         no
momento         do         ocorrido.

(B) Umidade         alta         do         ar         atmosférico         da         região.

(C) Mudança         repentina         e         elevação         da         temperatura
do         ar         atmosférico.

(D) Ocorrência         de         longo         período         de         estiagem         na
região.

Questão 20
"Novas         medidas         são         anunciadas         para         aumentar         a

segurança         do         Pix".

O         anúncio         foi         realizado         por         diversos         veículos         de
impressa         sobre         as         medidas         aprovadas         pelo         Banco
Central         que         serão         aplicadas         a         partir         do         dia
16/11/2021.         Das         opções         abaixo,         qual         é         a         única         que
apresenta         uma         das         novas         medidas         anunciadas         pelo
BC         que         prometem         aumentar         a         segurança         das
transações         por         meio         do         Pix:

(A) Os         pagamentos         serão         liberados         somente         por
meio         de         reconhecimento         facial         do         usuário.

(B) Pagamentos         com         valores         muito         alto         só         serão
aprovados         mediante         presença         do         usuário         na
estrutura         física         da         instituição.

(C) As         instituições         irão         definir         um         limite         máximo         de
transferência         diário,         quando         ultrapassado         o
valor         só         irão         liberar         a         transação         após         contato
telefônico         com         cliente         e         senha         pessoal.

(D) As         instituições         poderão         bloquear         o         pagamento
por         até         72h         em         caso         de         suspeita         de         fraude.
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