
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Bandeirante 

Edital de Processo Seletivo nº 02/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Conhecimentos Específicos

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 1 a 8.

O         Cavalo         Descontente

Era         uma         vez         um         cavalo         que,         em         pleno         inverno,
desejava         o         regresso         da         primavera.         De         fato,         ainda
que         agora         descansasse         tranquilamente         no
estábulo,         via-se         obrigado         a         comer         palha         seca.

-         Ah,         como         sinto         saudades         de         comer         a         erva         fresca
que         nasce         na         primavera!         dizia         o         pobre         animal.

A         primavera         chegou         e         o         cavalo         teve         sua         erva
fresca,         mas         começou         a         trabalhar         bastante         porque
era         época         da         colheita.

-         Quando         chegará         o         verão?         Já         estou         farto         de
passar         o         dia         inteiro         puxando         o         arado!         lamentava-se
o         cavalo.

Chegou         o         verão,         mas         o         trabalho         aumentou         e         o         calor
tornou-se         muito         forte.

-         Oh,         o         outono!         Estou         ansioso         pela         chegada         do
outono!         Dizia         mais         uma         vez         o         cavalo,         convencido
de         que         naquela         estação         terminariam         seus         males.

Mas         no         outono         teve         que         carregar         lenha         para         que
seu         dono         estivesse         preparado         para         enfrentar         o
inverno.         E         o         cavalo         não         parava         de         queixar-se         e         de
sofrer.

Quando         o         inverno         chegou         novamente,         e         o         cavalo
pode         finalmente         descansar,         compreendeu         que         tinha
sido         fantasioso         tentar         fugir         do         momento         presente         e
refugiar-se         na         quimera         do         futuro.

Esta         não         é         a         melhor         forma         de         encarar         a         realidade
da         vida         e         do         trabalho.

É         melhor         descobrir         o         que         a         vida         tem         de         bom
momento         a         momento,         vivendo         o         presente         da         melhor
forma         possível.

Fonte:         O         Livro         das         virtudes         para         crianças.         Willim         J.
Bennett         /https://www.contandohistorias.com.br/html/
contandohistorias.html

Questão 01
Observe         o         fragmento         do         texto:

A         primavera         chegou         e         o         cavalo         teve         sua         erva
fresca,         mas         começou         a         trabalhar         bastante
PORQUE         era         época         da         colheita.

Qual         a         ideia         expressa         pela         conjunção         destacada         no
fragmento?

(A) Consequência.

(B) Explicação.

(C) Oposição.

(D) Adição.

Questão 02
O         texto         é         predominantemente:

(A) Injuntivo.

(B) Descritivo.

(C) Narrativo.

(D) Expositivo.

Questão 03
A         forma         verbal         destacada         em         "Chegou         o         verão,
mas         o         trabalho         AUMENTOU         e         o         calor         tornou-se
muito         forte"         pode         ser         classificada,         no         contexto         em
que         foi         empregada,         quanto         à         sua         transitividade
(Regência         Verbal)         como         sendo:

(A) Transitiva         indireta.

(B) Transitiva         direta         e         indireta.

(C) Intransitiva.

(D) Transitiva         direta.

Questão 04
No         trecho         "Esta         NÃO         é         a         melhor         forma         de         encarar
a         realidade         da         vida         e         do         trabalho",         a         palavra
destacada         pertence         à         seguinte         classe         gramatical:

(A) Adjetivo.

(B) Substantivo.

(C) Pronome.

(D) Advérbio.

Questão 05
No         período         "Chegou         o         verão,         mas         o         trabalho
aumentou         e         o         calor         tornou-se         muito         forte"         as
orações         relacionam-se         sintaticamente         por         meio         do
processo         de:

(A) Justaposição.

(B) Coordenação.

(C) Subordinação.

(D) Correlação.

Questão 06
No         trecho         "A         primavera         chegou",         o         termo         destacado
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está         exercendo         função         sintática         de:

(A) Adjunto         Adnominal.

(B) Complemento         nominal.

(C) Aposto.

(D) Predicativo         do         Sujeito.

Questão 07
A         forma         verbal         em         destaque         no         trecho         "Era         uma
vez         um         cavalo         que,         em         pleno         inverno,         DESEJAVA
o         regresso         da         primavera.."         exprime         uma         ação:

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

(B) Passada         que         se         repetia         e         era         habitual.

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

(D) Relacionada         a         um         futuro         incerto         e         imprevisível.

Questão 08
A         palavra         destacada         no         trecho         "...e         refugiar-se         na
QUIMERA         do         futuro"         só         NÃO         é         sinônimo         de:

(A) Devaneio.

(B) Realidade.

(C) Fantasia.

(D) Imaginação.

Questão 09
Planejar         e         avaliar         são         essenciais         no         processo
educativo,         são         dois         elementos         que         se
complementam,         pois         avaliamos         para         planejar         e
planejamos         para         avaliar         novamente,         a         partir         da
avaliação         elaboraremos         um         planejamento         que
atenda         às         necessidades         de         aprendizagem         dos
educandos.

Nesse         contexto,         é         INCORRETO         afirmar         que:

(A) Para         a         melhoria         da         qualidade         de         vida         para
todos,         o         planejamento         não         pode         ser         integrador
e         sim         participativo,         discursivo,         problematizador.

(B) Os         conteúdos         precisam         estar         associados         a
experiência         de         vida         dos         alunos,         só         assim
haverá         produção         de         novos         conhecimentos,
quebra         do         senso         comum         e         por         fim         a
transformação.

(C) O         ato         de         planejar         no         processo         de         ensino         é
fundamental         para         a         formação         de         cidadãos
críticos,         compromissados         com         a         transformação
da         sociedade.

(D) O         bom         plano         de         ensino         se         traduzirá         pela         ação

pedagógica         direcionada         de         forma         a         se         integrar
dialeticamente         ao         concreto         do         educando,
buscando         transformá-lo.

Questão 10
Sobre         a         Avaliação,         marque         V         para         as         afirmativas
verdadeiras         e         F         paras         as         falsas:

(__)Avaliar         é         o         ato         de         diagnosticar         uma         experiência,
tendo         em         vista         reorientá-la         para         produzir         o         melhor
resultado         possível,         por         isso,         não         é         classificatória
nem         seletiva,         ao         contrário,         é         diagnóstica         e         inclusiva.

(__)O         ato         de         examinar,         por         outro         lado,         é
classificatório         e         seletivo         e,         por         isso         mesmo,
excludente,         já         que         não         se         destina         à         construção         do
melhor         resultado         possível,         tem         a         ver,         sim,         com         a
classificação         estática         do         que         é         examinado.

(__)O         ato         de         examinar         tem         seu         foco         na         construção
dos         melhores         resultados         possíveis,         enquanto         o         ato
de         avaliar         está         centrado         no         julgamento         de
aprovação         ou         reprovação.

(__)Por         suas         características         e         modos         de         ser,         são
atos         praticamente         opostos;         no         entanto,         professores
e         professoras,         em         sua         prática         escolar         cotidiana,         não
fazem         essa         distinção         e,         deste         modo,         praticam
exames         como         se         estivessem         praticando         avaliação.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) F,         V,         V,         V.

(B) V,         V,         V,         V.

(C) V,         V,         V,         F.

(D) V,         V,         F,         V.

Questão 11
A         leitura         é         um         processo         de         compreensão
abrangente         que         envolve         aspectos         neurológicos,
naturais,         econômicos         e         políticos.

Acerca         desse,         julgue         as         afirmativas         que         seguem:

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
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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.

Estão         corretas         APENAS         as         afirmativas:

(A) I,         II         e         III.

(B) I,         II         e         IV.

(C) I         e         III.

(D) II,         III         e         IV.

Questão 12
O         projeto         político-pedagógico,         também         chamado         de
PPP,         é         um         documento         que         definirá         diretrizes,         metas
e         métodos         para         que         a         instituição         de         ensino         consiga
atingir         os         objetivos         a         que         se         propõe.

Ele         é         POLÍTICO         pois:

(A) Decorre         justamente         do         contato         constante         e
cotidiano         com         os         alunos         da         instituição.

(B) Traz         a         função         social         da         escola         e         a         insere         em
um         processo         democrático         e         de         interações
sociais.

(C) Refere-se         a         um         documento         escrito         que         registra,
de         maneira         formal,         objetivos,         estratégias         e
métodos         para         a         realização         de         determinadas
ações.

(D) Serve         para         que         a         escola         nunca         se         esqueça         de
que         todos         os         seus         objetivos,         métodos,         técnicas
e         estratégias         devem         ser         voltados         ao         processo
de         ensino         e         aprendizagem.

Questão 13
O         ambiente         escolar         deve         ser         de         afeto         e         não
intolerância,         ou         seja,         se         quisermos         educar         para         a
autonomia,         não         é         possível         obtê-la         sem         o         respeito.
Em         outras         palavras,         se         queremos         formar         pessoas
capazes         de         refletir         sobre         os         valores         existentes,
fazer         opções         por         valores         que         tornem         a         vida         social
mais         justa         e         feliz         para         a         maioria         das         pessoas,         assim
como         a         formação         de         pessoas         críticas         é         preciso         que
na         escola:

(A) Evitem-se         situações         em         que         essas         escolhas,
reflexões         e         críticas         sejam         solicitadas         e
possíveis         de         serem         realizadas.

(B) Se         tenha         como         enfoque         principal         "transmitir
conhecimentos"         às         crianças,         evitando
socializá-las         e         humanizá-las         adequadamente.

(C) Sejam         proporcionadas         situações         em         que         essas
escolhas,         reflexões         e         críticas         sejam         solicitadas
e         possíveis         de         serem         realizadas.

(D) Refutem-se         a         tarefa         de         formar         cidadãos
autônomos,         ainda         que         busque         ensinar         todos         os
ramos         da         ciência,         não         estará         comprometida
com         suas         bases.

Questão 14
O         _____________________é         a         parte         física         de         um
computador,         ou         seja,         os         diversos         equipamentos         que
são         utilizados         para         as         mais         diversas         tarefas         no
dia-a-dia         das         pessoas.

A         palavra         que         completa         corretamente         o         excerto
acima         é:

(A) hardware

(B) software

(C) peopleware

(D) gabinete

Legislação

Questão 15
O         ensino         religioso         constituirá         disciplina         dos         horários
normais         das         escolas         públicas         de         ensino
fundamental         e,         segundo         a         Constituição         Brasileira:

(A) As         secretarias         municipais         determinarão         quem
deve         se         matricular         nesta         disciplina.

(B) A         escola         determinará         quem         deve         se         matricular
nesta         disciplina.

(C) É         uma         disciplina         de         matrícula         obrigatória.

(D) É         uma         disciplina         de         matrícula         facultativa.

Questão 16
Na         oferta         de         educação         básica         para         a         população
rural,         os         sistemas         de         ensino         promoverão         as
adaptações         necessárias         à         sua         adequação         às
peculiaridades         da         vida         rural         e         de         cada         região.         Sobre
esta         determinação         a         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da
Educação         Nacional         ainda         cita         alguns         pontos         aos
quais         deve         ser         dedicada         atenção         especial.         Entre
eles         NÃO         consta:

(A) Adequação         à         natureza         do         trabalho         na         zona
rural.

(B) Organização         escolar         própria,         incluindo
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adequação         do         calendário         escolar         às         fases         do
ciclo         agrícola         e         às         condições         climáticas.

(C) Conteúdos         curriculares         e         metodologias
apropriadas         às         reais         necessidades         e         interesses
dos         alunos         da         zona         rural.

(D) Carga         horária         anual                  das         escolas         da         zona         rural
superior         à         das         escolas         da         área         urbana.

Questão 17
A         Lei         Orgânica         do         município         de         Bandeirante/SC
determina         que,         realizar         o         recenseamento         dos
educandos         do         ensino         fundamental,         fazer-lhes         a
chamada         e         zelar,         junto         aos         pais         ou         responsáveis
por         sua         frequência         na         escola         é         uma         competência:

(A) Dos         dirigentes         das         instituições         de         ensino.

(B) Do         Conselho         de         Pais         e         Mestre.

(C) Da         comunidade.

(D) Do         Poder         Público         Municipal.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
A         Hemmer         foi         criada         há         106         anos         e         é         sediada         em
Blumenau         (SC),         nos         últimos         dias         do         mês         de
setembro         de         2021         foi         anunciada         a         venda         da
Hemmer         para         uma         outra         empresa         famosa         do         ramo
alimentício.                  A         empresa         que         comprou         a         Hemmer         foi
a:

(A) BRF.

(B) Kraft         foods.

(C) Cargill.

(D) Unilever.

Questão 19
"Risco         de         tsunami         após         vulcão         das         Ilhas         Canárias
entrar         em         erupção         é         remoto         na         costa         brasileira".

Fonte:         https://g1.globo.com

No         final         de         semana         do         dia         20-09-21,         sites
noticiaram         um         risco         baixo         da         costa         brasileira         ser
atingido         por         um         tsunami         após         um         vulcão         entrar         em
erupção         nas         ilhas         Canárias.         Em         qual         país         fica         a
localidade         em         que         o         vulcão         entrou         em         erupção?

(A) México.

(B) Chile.

(C) Espanha.

(D) Argentina.

Questão 20
O         processo         de         emancipação         da         comunidade         de
Bandeirante/SC         veio         do         desejo         da         comunidade
através         de         um         plebiscito,         e         logo         após         foi         confirmado
pelo         Governador         Sr.         Paulo         Afonso         Evangelista
Vieira         tornando         em         município         a         comunidade         de
Bandeirante/SC.         Qual         foi         a         data         que         o         governador
concretizou         essa         mudança?

(A) 19         de         Março         de         1995.

(B) 29         de         Setembro         de         1995.

(C) 20         de         junho         de         1955.

(D) 14         de         maio         de         1955.
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