
 
 

 
 

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
Lev         Vygotsky         (1991,         p.         131),         afirma         o         seguinte:         "A
relação         entre         o         pensamento         e         a         palavra         é         um
processo         vivo:         o         pensamento         nasce         através         das
palavras.         [...]         As         palavras         desempenham         um         papel
central         não         só         no         desenvolvimento         do         pensamento,
mas         também         na         evolução         histórica         da         consciência
como         um         todo.         Uma         palavra         é         um         microcosmo         da
consciência         humana."         Nesse         sentido,         Vygotsky
entende         o         ensino         como         um         processo:

(A) Dramático.

(B) Atitudinal.

(C) Social.

(D) Biológico.

Questão 02
Paulo         Freire         é         reconhecido         como         um         pesquisador
que         pensou         a         prática         educativa         sob         a         ótica         da
criatividade         e         do         seu         potencial         para         a
transformação.         Nesse         sentido,         a         Arte-Educação
para         Paulo         Freire         é         vista         como:

(A) Uma         área         com         grande         potencial         para         o
mercado         de         trabalho.

(B) Um         campo         do         conhecimento         que         favorece         a
emancipação         do         indivíduo.

(C) Uma         resposta         à         opressão         pelo         proletariado.

(D) Uma         disciplina         eminentemente         acadêmica.

Questão 03
Considere         a         seguinte         situação:

A         professora         efetiva         da         disciplina         Arte,         de         uma
escola         pública         municipal,         no         seu         primeiro         dia         de
aula,         conversa         com         sua         turma         e         percebe         que         os
estudantes         não         conhecem         muito         bem         o         conteúdo
referente         ao         ano         anterior.

Para         confirmar         essa         situação,         a         professora         deveria
aplicar         a         chamada:

(A) Avaliação         formativa.

(B) Avaliação         paralela.

(C) Avaliação         somativa.

(D) Avaliação         diagnóstica.

Questão 04
Julgue         o         excerto         abaixo:

O         período         mais         significativo         para         a         aquisição         das
habilidades         de         linguagem         e         fala         ocorre         até         os         3
anos         de         idade.         As         habilidades         linguísticas         se
desenvolvem         ainda         melhor         em         ambiente         com
bastante         estímulos         sonoros,         linguísticos         e         visuais.
Vale         frisar         que         cada         criança         apresenta         seu         próprio
ritmo         de         aprendizagem.         Nesse         sentido,         é
importante         que         o         professor         não         estimule         a         criança
antes         do         tempo.

(A) O         excerto         está         completamente         correto.

(B) O         excerto         está         parcialmente         correto,         uma         vez
que         o         período         mais         significativo         para         a
aquisição         das         habilidades         de         linguagem         está
entre         os         3         e         6         anos         de         idade.

(C) O         excerto         está         parcialmente         correto,         uma         vez
que         os         estímulos         sonoros         e         visuais         não         são         tão
relevantes         para         o         aprendizado         infantil,         já         que         a
linguagem         é         inata.

(D) O         excerto         está         parcialmente         correto,         uma         vez
que         é         papel         do         professor         estimular         a         criança         a
qualquer         tempo,         de         modo         a         cooperar         para         a
sua         alfabetização.

Questão 05
Sobre         a         arte         figurativa         desenvolvida         no         Império
Carolíngio,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) A         arte         figurativa         está         presente         principalmente
nas         iluminuras.

(B) A         arte         figurativa         não         apresentava         sombra         e
perspectiva.

(C) A         arte         figurativa         desenvolveu         essencialmente
aspectos         bidimensionais.

(D) Os         artistas         que         elaboravam         arte         figurativa
usavam         desenhos         modernos         e         abstratos         como
modelos.

Questão 06
As         pesquisas         de         Emília         Ferreiro         e         Ana         Teberosky
apontaram         que         as         crianças         apresentam         um         papel
ativo         no         aprendizado.         Suas         descobertas         tiveram         um
grande         impacto         sobre         os         planos         e         estratégias         de
alfabetização         brasileiros.         O         foco         de         análise         das
pesquisadoras         está         no(a)         chamado(a):

(A) Método         silábico.

(B) Sistema         fônico.

(C) Método         historiado.

(D) Psicogênese         da         escrita.
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Questão 07
Sobre         a         interação         entre         a         Arte         e         o         Meio         Ambiente,
julgue         as         frases         abaixo.

I.O         meio         ambiente         se         coloca         como         uma         importante
fonte         de         conhecimento         para         as         produções
artísticas.

II.No         campo         da         arte-educação,         estabelecer         uma
interface         indivíduo-natureza-cultura         pode         cooperar
para         o         desenvolvimento         de         ações         de         melhoria         para
o         meio         ambiente.

III.Uma         proposta         para         as         aulas         de         Arte         seria         pedir
para         que         alunos         tirassem         fotografias         de         seu         bairro         e
analisassem         quais         espaços         precisam         de         melhorias
em         termos         de         paisagismo.

Estão         CORRETAS         as         seguintes         proposições:

(A) Apenas         II         e         III.

(B) Apenas         I         e         II.

(C) I,         II         e         III.

(D) Apenas         I         e         III.

Questão 08
Julgue         as         sentenças         abaixo         como         VERDADEIRAS
ou         FALSAS.

1.(__)A         experiência         do         teatro         na         escola         coopera
para         que         o         estudante         amplie         sua         capacidade         de
diálogo,         tolerância         e         convivência         com         o         diferente.

2.(__)A         cenografia         no         teatro         é         o         setor         responsável
pela         seleção         das         indumentárias         e         adornos         a         serem
usados         pelos         personagens.

3.(__)A         prova         no         modelo         quantitativo         é         a         melhor
forma         de         avaliar         atividades         que         envolvam         o         teatro.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) 1.V,         2.F,         3.V.

(B) 1.V,         2.V,         3.V.

(C) 1.F,         2.F,         3.F.

(D) 1.V,         2.F,         3.F.

Questão 09
Assinale         a         alternativa         que         associa         corretamente
um         item         do         plano         de         aula         com         sua         possível
informação         correspondente.

(A) Objetivo         -         Estimular         a         coordenação         motora         a

partir         do         desenvolvimento         de         trabalhos         com
massa         de         modelar         e         sucatas.

(B) Avaliação         -         Massa         de         modelar         e         sucata.

(C) Conteúdo         -         Observação         do         aluno         pelo(a)
professor(a)         e         preenchimento         de         uma         ficha         de
observação.

(D) Material         -         Construção         de         esculturas         humanas         e
de         animais.

Questão 10
Relacione         a         coluna         1         com         a         coluna         2.

Coluna         1

(1)Planejamento         do         sistema         educacional.

(2)Planejamento         escolar.

(3)Planejamento         de         ensino.

Coluna         2

(__)Realizado         no         contexto         da         unidade         escolar,         tem
como         característica         um         enfoque         nos         aspectos
gerais         que         envolvem         as         atividades         de         ensino         e         de
aprendizagem,         bem         como         nas         intencionalidades
educativas.

(__)Voltado         aos         direcionamentos         estabelecidos
pela         política         educacional         no         âmbito         nacional         e/ou
estadual.

(__)Focado         nas         estratégias         trazidas         pelos
professores         para         a         organização         do         cotidiano
escolar         tendo         como         objetivo         a         aquisição         do
conhecimento.

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

(A) 2,         3,         1.

(B) 3,         1,         2.

(C) 2,         1,         3.

(D) 1,         3,         2.

Questão 11
No         âmbito         do         ensino         da         música,         a         partir         dos         anos
30         do         século         XX,         dominou         o         chamado
_____________,         um         canto         coletivo         amador         que
teve         como         seu         principal         representante         o         compositor
Villa-Lobos.

Assinale         a         alternativa         que         preenche         corretamente
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a         lacuna.

(A) Canto         Popularesco.

(B) Canto         Erudito.

(C) Canto         Orquestral.

(D) Canto         Orfeônico.

Questão 12
Assinale         a         alternativa         que         NÃO         apresenta         uma
característica         da         chamada         tendência         pedagógica
liberal:

(A) As         aulas         enfatizam         a         liberdade         e         a
individualidade         enquanto         valores         sociais.

(B) As         aptidões         individuais         dos         alunos         são
valorizadas         pelos         docentes.

(C) A         escola         deve         preparar         os         indivíduos         para         se
integrar         na         sociedade         capitalista.

(D) A         escola         é         vista         como         um         espaço         para         a
libertação         da         opressão         burguesa.

Questão 13
Ensinar         Arte         para         desenvolver         a         imaginação         e         a
sensibilidade         exige:

(A) Aprender         técnicas         de         desenho,         pintura         e
escultura.

(B) Estudar         os         conteúdos         que         são         cobrados         nas
provas         externas.

(C) Promover         uma         educação         profissionalizante.

(D) Ampliar         a         capacidade         de         reflexão         e
autoconhecimento.

Questão 14
De         acordo         com         a         Lei         nº         9.394         (LDB         -         Lei         de
Diretrizes         e         Bases         da         Educação         Nacional),         a
verificação         do         rendimento         escolar         observará         vários
critérios,         entre         eles,         a         obrigatoriedade         de         estudos
de         ______________,         de         preferência         ___________
ao         período         letivo,         para         os         casos         de         baixo
rendimento         escolar,         a         serem         disciplinados         pelas
instituições         de         ensino         em         seus         regimentos.

Assinale         a         alternativa         que         preenche         as         lacunas
corretamente.

(A) orientação         -         concorrentes

(B) recuperação         -         somativos

(C) orientação         -         associados

(D) recuperação         -         paralelos

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,         II         e         III.

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

(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) Obrigação         do         estado.

(B) Obrigação         da         união.

(C) Incumbência         do         município.

(D) Incumbência         do         estado.

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.
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Conhecimentos Gerais

Questão 18
"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) 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.

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

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

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

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) Umidade         alta         do         ar         atmosférico         da         região.

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

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

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

Questão 20
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) Cacau.

(D) Feijão.
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