
 
 

 
 

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
Um         dos         princípios         da         Educação         Inclusiva         diz
respeito         ao         direito         que         toda         pessoa         tem         de         ter
acesso         à         educação,         mas         tal         direito         muitas         vezes         é
ofertado         de         forma         deturpada,         perdendo         sua         real
função         inclusiva.         Qual         das         opções         abaixo         cita         um
dos         principais         equívocos         que         ocorrem         na         execução
deste         fundamento?

(A) Abrir         matrícula         e         organizar         a         escola         para
atender         de         forma         satisfatória         os         estudantes         com
necessidades         e         habilidades         especiais.

(B) Preparar         o         corpo         docente         para         prestar         o         melhor
atendimento         possível         ao         estudante         com
necessidade         e         habilidades         especiais.

(C) Oferecer         à         pessoa         com         necessidades         e
habilidades         especiais         as         mesmas
possibilidades         de         desenvolvimento         ofertada         aos
outros         estudantes.

(D) Garantir         que         o         estudante         com         necessidades         e
habilidades         especiais         tenha         acesso         à         escola,
sem         contudo         oferecer         a         ela         as         condições
necessárias         para         que         seu         desenvolvimento
aconteça         de         forma         significativa.

Questão 02
A         avaliação         é         um         instrumento         vivo         no         processo         de
aprendizagem,         pois         exerce         papéis         diversos         e
fundamentais         antes,         durante         e         após         o
desenvolvimento         da         prática         letiva.         Defendendo         a
ideia         de         que         tal         ferramenta         não         deve         ter         caráter
punitivo,         qual         seria         a         sua         função?

(A) Promover         separação         da         turma         em         dois         grupos,
para         que         se         possa         elaborar         planejamentos
diferenciados         para         quem         já         aprendeu         e         quem
ainda         não         aprendeu.

(B) Conhecer         as         potencialidades,         aprendizagens         e
habilidades         já         desenvolvidas         a         fim         de         organizar
o         processo         de         letivo         para         superar         as         possíveis
dificuldades.

(C) Permitir         que         o         professor         conheça         os         alunos
com         maior         dificuldade         de         perto,         a         fim         de         dedicar
mais         atenção         a         eles         do         que         ao         restante         da
turma.

(D) Determinar         os         diferentes         níveis         de
aprendizagem         que         compõem         a         classe,         a         fim         de
organizar         o         desenvolvimento         da         aula,         sempre
no         padrão         daqueles         que         estão         em         um         grau
mais         elevado         de         conhecimento.

Questão 03
A         aproximação         da         educação         com         a         psicologia         vem
há         muito         gerando         teorias         que         contribuem         com         o
desenvolvimento         do         processo         de         aprendizagem,         no
sentido         de         que:

(A) A         psicologia         aplicada         à         educação         consiste         na
possibilidade         de         o         professor         oferecer         ao
estudante         o         apoio         emocional         do         qual         ele
necessita.

(B) Tal         relação         permite         entender         a         complexidade
do         processo         por         meio         do         qual         a         aprendizagem
acontece,         aprimorando         os         métodos         e         práticas
educacionais.

(C) A         escola         tem         como         uma         de         suas         funções
garantir         ao         estudante         todo         atendimento
especializado         dos         quais         ele         necessita.

(D) A         educação         não         constitui         por         si         só         uma         ciência
e,         ao         unir-se         a         outras         é         que         ganha         significado.

Questão 04
Por         lei,         é         considerada         pessoa         com         deficiência
aquela         que         tem         impedimento         de         longo         prazo         de
natureza         física,         mental,         intelectual         ou         sensorial,         o
qual,         em         interação         com         uma         ou         mais         barreiras,
pode:

(A) Obstruir         sua         participação         plena         e         efetiva         na
sociedade         em         desigualdade         de         condições         com
as         demais         pessoas.

(B) Facilitar         sua         participação         plena         e         efetiva         na
sociedade         em         desigualdade         de         condições         com
as         demais         pessoas.

(C) Obstruir         sua         participação         plena         e         efetiva         na
sociedade         em         igualdade         de         condições         com         as
demais         pessoas.

(D) Facilitar         sua         participação         plena         e         efetiva         na
sociedade         em         igualdade         de         condições         com         as
demais         pessoas.

Questão 05
O         serviço         de         apoio         à         sala         de         aula         regular,         que         visa
oferecer         ao         aluno         da         Educação         Inclusiva         os         meios         e
modos         necessários         para         que         sua         aprendizagem
aconteça         da         melhor         forma         possível,         é         chamado         de:

(A) Trabalho         Inclusivo.

(B) Serviço         especializado.

(C) Atendimento         educacional         especializado.

(D) Apoio         escolar.

Questão 06
O         sistema         de         gestão         onde         a         parceria         entre         a         equipe
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gestora         e         a         comunidade         escolar         ocorre         de         forma
efetiva,         garantido         que         alunos,         famílias,         professores
e         funcionários         cooperem         e         opinem         diretamente         nas
ações         pedagógicas         e         administrativas         da         escola         é
chamado         de:

(A) Gestão         independente.

(B) Gestão         centralizadora.

(C) Gestão         participativa.

(D) Gestão         paralela.

Questão 07
A         escola         deve         estar         atenta         a         todos         os         aspectos
necessários         para         que         o         aluno         alcance         o
desenvolvimento         almejado         e,         por         isso,         precisa         se
organizar,         não         só         nos         aspectos         pedagógicos,         mas
em         tudo         que         garanta         o         seu         melhor         funcionamento.
O         que         isso         quer         dizer?

(A) Que         a         escola         se         constitui         de         sua         estrutura
física,         pedagógica,         administrativa         e         de         pessoal,
e         todos         os         espaços,         tempos         e         pessoas         devem
ser         organizados         para         garantir         a         aprendizagem
do         aluno.

(B) Que         a         organização         é         apenas         uma         arrumação
que         é         feita         para         mostrar         à         sociedade         que         a
escola         não         é         bagunçada.

(C) Que         a         organização         escolar         só         diz         respeito         a
serviços         de         limpeza         e         arrumação         e         em         nada
influenciam         na         aprendizagem         do         estudante.

(D) Que         a         organização         escolar         diz         respeito         apenas
a         aspectos         pedagógicos.

Questão 08
A         Lei         nº         10.436/02         trata         especificamente         da
oficialização,         aplicação         e         uso         da         Língua         Brasileira
de         Sinais         -         Libras         e,         ao         estabelecer         relação         com         a
Língua         Portuguesa,         determina         que:

(A) A         Língua         Brasileira         de         Sinais         -         Libras         não
poderá         substituir         a         língua         portuguesa         em
hipótese         nenhuma.

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

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

(D) A         Língua         Brasileira         de         Sinais         -         Libras         deve
substituir         a         modalidade         escrita         da         língua
portuguesa.

Questão 09
A         concepção         de         produtos,         ambientes,         programas         e
serviços         a         serem         usados         por         todas         as         pessoas,
sem         necessidade         de         adaptação         ou         de         projeto
específico,         incluindo         os         recursos         de         tecnologia
assistiva         é         chamada         de:

(A) Tecnologia         da         acessibilidade.

(B) Desenho         universal.

(C) Projeto         universal.

(D) Produto         acessível.

Questão 10
Ser         ético         no         trabalho         é         um         preceito         que         cabe         a
qualquer         profissão,         cargo         ou         função,         pois         em
qualquer         ambiente         é         necessário         que         se         mantenha         a
harmonia         para         garantir         o         bom         desenvolvimento         das
atividades.         Porém,         é         possível         afirmar         que         o         trabalho
docente         exige         uma         dose         maior         de         cuidado         com         tal
postura.         Como         podemos         justificar         essa         afirmação?

(A) O         professor         é         o         representante         da         escola         diante
da         sociedade         e,         portanto,         deve         comportar-se         de
maneira         exemplar         para         que         a         imagem         da
instituição         não         seja         manchada.

(B) A         incompetência         de         muitos         professores         exige
uma         cobrança         mais         efetiva         e,         por         isso,         a         ética         é
objeto         de         fundamental         cuidado         neste         contexto.

(C) O         aluno         é         um         "papel         em         branco"         que         absorve
tudo         o         que         lhe         é         ensinado,         devendo         então         o
professor         ensinar-lhe         só         coisas         boas.

(D) O         trabalho         docente         é         objeto         de         observação
minuciosa         por         parte         de         toda         a         comunidade
escolar,         dada         a         complexidade         das         relações         que
o         professor         estabelece         com         o         estudante.

Questão 11
A         escola         da         atualidade         compreende         muito         mais         do
que         uma         possibilidade         de         aquisição         de
conhecimentos         sobre         conteúdos         que         não
estabelecem         nenhuma         relação         com         a         vivência         do
aluno.         Como         podemos         explicar,         de         forma         resumida,
o         papel         social         da         escola?

(A) Em         um         processo         de         contextualização,         a
instituição         precisa         se         aproximar         da         sociedade         e
colocar-se         como         agente         de         preparação         para         a
vida.

(B) A         caminho         de         um         futuro         melhor,         a         escola         deve
oferecer         ao         estudante         uma         formação
conteudista,         para         que         ele         conquiste         a
aprovação.

(C) Na         contramão         dos         anseios         da         sociedade,         a
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escola         deve         oferecer         uma         formação         tecnicista
que         conduz         o         estudantes         de         volta         à         ideia         de
produção         e         lucro         a         qualquer         custo.

(D) Diante         das         dificuldades         psicossociais         tão
evidentes         entre         os         jovens,         a         escola         deve         abrir
mão         de         uma         formação         acadêmica         e         dedicar-se
apenas         a         suprir         tais         necessidades.

Questão 12
O         conhecimento         é         algo         que         pode         ser         construído         de
muitas         formas,         inclusive         por         meio         de         processos
desenvolvidos         especificamente         com         este         fim.         Tais
processos         constituem         o         ato         de         ensinar,         quando         na
outra         ponta         existe         quem         deseja         aprender         e,         na
sistematização         da         chamada         "aula",         a         didática
exerce         a         função         de:

(A) Sistematizar         a         distribuição         de         conteúdos         em
cada         série,         de         acordo         com         seu         grau         de
dificuldade.

(B) Propor         caminhos         para         as         metodologias
executadas         na         prática         que         conduz         à
aprendizagem.

(C) Transformar         a         prática         letiva         em         um         processo
informal         e         desnecessário.

(D) Criar         condições         para         que         os         alunos         não
necessitem         da         figura         do         professor         para         adquirir
conhecimentos.

Questão 13
A         ideia         de         que         o         processo         educacional         deve         ser
baseado         na         análise         crítica         do         desenvolvimento
social         do         indivíduo,         divergindo         dos         preceitos
capitalistas         constitui         a         Tendência         educacional:

(A) Liberal.

(B) Técnica.

(C) Tradicional.

(D) Progressista.

Questão 14
Ao         introduzir         no         meio         educacional         o         conceito         de
"educação         bancária",         Paulo         Freire         consolida         seu
entendimento         de         que         a         educação         deve         desenvolver
a         criticidade         dos         alunos,         levando-os         a         um         estado         de
inquietação         que         produz         conhecimento.         O         que         Freire
chamava         de         "educação         bancária"?

(A) É         aquela         onde         o         professor         é         o         detentor         do
conhecimento         que         será         transmitido         ao         aluno,
por         meio         de         um         processo         onde         um         ensina         e         o
outro         aprende.

(B) É         a         construção         do         conhecimento         numa         relação
de         colaboração         entre         professor         e         aluno.

(C) É         o         processo         por         meio         do         qual         o         estudante
aprende         de         forma         autônoma,         com         base         no
autodidatismo.

(D) É         um         processo         de         aprendizagem         onde         o
professor         é         o         mediador         que         conduz         o         estudante
até         o         desenvolvimento         das         habilidades         por         ele
almejadas.

Legislação

Questão 15
"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) Incumbência         do         estado.

(C) Obrigação         da         união.

(D) Incumbência         do         município.

Questão 16
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         IV.

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

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

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

Questão 17
Segundo         a         Lei         Orgânica         do         município         de         Guarujá
do         Sul,         entre         os         objetivos         fundamentais         da
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Educação         Municipal         NÃO         consta:

(A) Formação         para         o         trabalho.

(B) Preparo         para         o         exercício         da         cidadania.

(C) Desenvolvimento         integral         da         pessoa         humana.

(D) Formação         do         indivíduo         submisso         à         ordem
política.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
"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) Ocorrência         de         longo         período         de         estiagem         na
região.

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

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

(D) Umidade         alta         do         ar         atmosférico         da         região.

Questão 19
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.

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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