
 
 

 
 

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: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
A         prática         letiva         não         deve         ser         um         processo
automatizado,         pois         todo         o         seu         desenvolvimento
precisa         ser         carregado         de         uma         intencionalidade         que
explique         claramente         os         objetivos         visados.         Neste
sentido,         intensifica-se         o         entendimento         de         que         a
educação         também         existe         como         ciência         que
desenvolve         teorias         para         compreender         e         aprimorar
ações,         confirmando-se         que:

(A) A         educação,         enquanto         teoria,         está         muito
distante         daquela         praticada         no         cotidiano         do
professor.

(B) A         teoria         fundamenta         a         prática         e         permite         que         o
professor         a         desenvolva         conduzindo
conscientemente         o         estudante         por         um         processo
que         resulta         na         aprendizagem.

(C) Conhecimentos         teóricos         de         nada         valem         para         o
processo         educacional,         pois         não         existe         forma         de
explicar         a         aprendizagem.

(D) O         trabalho         desenvolvido         em         um         processo         de
aprendizagem         não         necessita         de         fundamentação
teórica.

Questão 02
Quase         toda         empresa         ou         instituição         tem         hoje         uma
rede         interna,         exclusiva         para         funcionários,         muitas
vezes         liberadas         para         utilização         somente         no
ambiente         de         trabalho,         em         computadores
previamente         registrados.         Tal         rede         é         chamada         de:

(A) Intranet.

(B) Localnet.

(C) Internet.

(D) Infonet.

Questão 03
Assumir         um         sistema         de         gestão         democrática         em
uma         instituição         de         ensino         implica         na         abertura         de
suas         portas         físicas         e         pedagógicas         para         toda         a
comunidade.         Porém,         a         participação         deste         público
não         se         dará         de         forma         efetiva         se         suas         decisões         não
puderem         ser         postas         em         prática.         Assim,
compreendemos         que:

(A) A         autonomia         na         organização         dos         trabalhos
escolares         é         um         erro         sem         precedentes,         pois
desfavorece         a         implantação         de         um         sistema         de
gestão         democrática.

(B) O         sistema         de         gestão         democrática         favorece         a
tomada         de         decisões,         mas         não         pode
comprometer         a         autonomia         da         escola         para

organizar         e         executar         seu         trabalho.

(C) A         organização         do         trabalho         escolar         não         pode
sofrer         influência         de         toda         a         comunidade         escolar,
por         isso,         é         preciso         manter         limitar         a         autonomia
da         escola         na         organização         dos         seus         trabalhos.

(D) Se         a         escola         tiver         autonomia         para         realizar         seus
trabalhos,         certamente         não         conseguirá
manter-se         organizada.

Questão 04
De         acordo         com         as         Diretrizes         curriculares         para         o
ensino         fundamental,         os         componentes         curriculares
para         o         ensino         fundamental         são         organizados         em
relação         às:

(A) Áreas         de         conhecimento.

(B) Demandas         dos         alunos.

(C) Necessidades         sociais.

(D) Expressividades         das         disciplinas.

Questão 05
A         ética         profissional         está         relacionada         aos
parâmetros         que         norteiam         as         atitudes         de         um
profissional,         determinando-as         corretas         ou         não.         Por
que         é         importante         que         tais         preceitos         sejam
observados         no         trabalho         docente?

(A) O         professor         exerce         forte         influência         sobre         o
estudante,         portanto,         junto         com         os
conhecimentos         que         o         aluno         adquire         do
professor,         também         deve         ser         transmitida         uma
carga         de         valores         morais         e         sociais,         criando         um
indivíduo         ético.

(B) Só         a         escola         é         capaz         de         proporcionar         ao
estudante         o         conhecimento         de         preceitos         éticos         e
o         professor         é         seu         principal         representante.

(C) O         docente         substitui         os         pais         ou         responsáveis
quando         a         criança         se         encontra         no         ambiente
escolar         e,         por         isso,         deve         prezar         pela         ética         em
seu         trabalho.

(D) O         docente         exerce         um         papel         fundamental         na
formação         social         do         indivíduo,         permitindo         que
ele         se         reconheça         e         construa         sua         identidade         em
meio         à         sociedade         na         qual         está         inserido.

Questão 06
A         partir         da         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da         Educação
Nacional,         a         Educação         Básica         passou         a         ser
estruturada         em         etapas         e         modalidades.         Qual         das
opções         abaixo         cita         corretamente         as         etapas         que
compõem         a         Educação         Básica         do         ensino         brasileiro?

(A) Educação         Infantil         e         Ensino         Fundamental.
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(B) Ensino         Fundamental         I,         Ensino         Fundamental         II         e
Ensino         Médio.

(C) Educação         Infantil,         Ensino         Fundamental         e
Ensino         Médio.

(D) Ensino         Fundamental         e         Ensino         Médio.

Questão 07
Os         Parâmetros         Curriculares         Nacionais         é         um
documento         elaborado         com         a         proposta         de         orientar         o
professor         no         desenvolvimento         do         seu         trabalho.
Tratando         de         componentes         curriculares,         os         PCN's
evidenciaram         uma         nova         forma         de         se         traçar         os
objetivos         da         aprendizagem,         baseado         no         conceito
de:

(A) Dificuldades         e         habilidades.

(B) Habilidades         e         competências.

(C) Competências         e         necessidades.

(D) Necessidades         e         dificuldades.

Questão 08
Nos         princípios         pelos         quais         a         lei         determina         como
base         por         meio         da         qual         o         ensino         será         ministrado
NÃO         consta:

(A) Garantia         de         padrão         de         qualidade.

(B) Desvinculação         da         educação         escolar,         com         o
trabalho         e         as         práticas         sociais.

(C) Valorização         da         experiência         extraescolar.

(D) Gestão         democrática         do         ensino         público,         na
forma         desta         Lei         e         da         legislação         dos         sistemas         de
ensino.

Questão 09
Ligada         a         sociedades         democráticas         que         estão
pautadas         no         mérito         individual         e         na         igualdade         de
oportunidades,         a         inclusão         propõe         a         desigualdade
de         tratamento         como         forma         de         restituir         uma
igualdade         que         foi         rompida         por         formas         segregadoras
de         ensino         especial         e         regular."         Arantes         (org.)

Entender         o         processo         de         inclusão         como         um
tratamento         desigual         para         se         alcançar         a         igualdade
parece         perigoso,         mas         entre         suas         implicações
positivas         podemos         citar:

(A) A         defesa         de         um         trabalho         de         inclusão         dedicado         à
manutenção         de         crianças         com         necessidades         e
habilidades         especiais         em         instituições         de         ensino
especializadas.

(B) A         assimilação         da         educação         inclusiva         como         um
movimento         social         que         amplia         seus         horizontes
para         além         do         ambiente         escolar.

(C) O         entendimento         de         que         o         processo         educacional

jamais         será         inclusivo         se         estudantes         especiais
tiverem         as         mesmas         oportunidades         de
aprendizagem         que         os         outros         alunos.

(D) A         limitação         do         processo         de         inclusão         a         um
sistema         de         democratização         realizado         apenas
por         meio         da         e         efetivação         da         matrícula         do
estudante         especial         em         uma         instituição         de
ensino         regular.

Questão 10
Ao         receber         um         arquivo         por         e-mail,         Lúcia         fez         o
download         mas         não         conseguiu         abrí-lo,         pois         não         tinha
instalado         em         seu         computador         um         programa
compatível.         Se         o         arquivo         recebido         por         Lúcia         tem
extensão         PDF,         qual         dos         programas         abaixo
solucionaria         o         seu         problema?

(A) PowerPoint.

(B) Adobe         Acrobat         Reader         DC.

(C) WinRar.

(D) Corel         Draw.

Questão 11
Para         que         a         gestão         de         uma         instituição         de         ensino
seja         realmente         democrática,         é         preciso         envolver
todos         os         integrantes         da         comunidade         escolar,
compartilhando         suas         ações         e         decisões         com
professores,         coordenadores         pedagógicos,
funcionários,         alunos         e         pais         ou         responsáveis         por
meio         de         um         conselho         formado         com         representantes
de         cada         um         destes         segmentos         da         comunidade
escolar.         Este         conselho         é         chamado         de:

(A) Comunidade         administrativa.

(B) Colegiado         escolar.

(C) Comunidade         pedagógica.

(D) Conselho         deliberativo.

Questão 12
Jonas         recebeu         de         seu         gerente         um         texto         com         50
páginas         para         ser         formatado         e         toda         vez         que         tentava
selecionar         com         o         mouse         algo         dava         errado         e         a
seleção         não         se         completava.         Vendo         a         aflição         de
Jonas,         seu         colega         Pedro         o         ensinou         a         realizar         essa
ação         de         uma         só         vez,         por         meio         do         teclado.         Sabendo
que         Jonas         usava         o         pacote         office,         no         sistema
operacional         Windows,         instalação         padrão,         português
do         Brasil,         as         teclas         de         atalho         indicadas         por         Pedro
foram:

(A) Ctrl         +         T

(B) Ctrl         +         Z

(C) AltGr         +         C
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(D) AltGr         +         V

Questão 13
"Como         sujeitos         históricos         que         são,         as
características         de         desenvolvimento         dos         alunos
estão         muito         relacionadas         com         seus         modos         próprios
de         vida         e         suas         múltiplas         experiências         culturais         e
sociais,         de         sorte         que         mais         adequado         seria         falar         de
infâncias         e         adolescências         no         plural."

O         trecho         retirado         do         texto         das                  Diretrizes
curriculares         da         Educação         Básica,         na         parte         referente
ao         ensino         fundamental,         explora         conceito         que         neste
documento         é         chamado         de:

(A) Múltiplas         infâncias         e         adolescências.

(B) Etapas         diversas.

(C) Infâncias         e         adolescências         diversificadas.

(D) Infância         variada.

Questão 14
O         Projeto         Político         Pedagógico         vai         muito         além         de         ser
um         documento         normativo,         de         caráter         burocrático,
pois         trata-se         de         um         instrumento         que         expõe         a
proposta         educacional         da         instituição.         Qual         das
alternativas         explica         de         forma         resumida         qual         é         a
essência         do         Projeto         Político         Pedagógico?

(A) É         a         lei         que         determina         como         deve         se         dar         a
utilização         dos         recursos         financeiros         concedidos
às         instituições.

(B) É         um         documento         que         determina         os         objetivos         da
instituição         e         tudo         o         que         será         feito,         em         todas         as
dimensões         de         sua         estrutura,         para         alcançá-los.

(C) É         um         regramento         para         a         execução         do         trabalho
docente.

(D) É         um         instrumento         de         organização         da         instituição
de         ensino,         elaborado         com         a         proposta         de         prestar
contas         aos         órgãos         superiores         sobre         o
desenvolvimento         de         todos         os         seus         trabalhos.

Legislação

Questão 15
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) Da         comunidade.

(B) Dos         dirigentes         das         instituições         de         ensino.

(C) Do         Conselho         de         Pais         e         Mestre.

(D) Do         Poder         Público         Municipal.

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

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

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

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

Questão 17
O         ensino         religioso         constituirá         disciplina         dos         horários
normais         das         escolas         públicas         de         ensino
fundamental         e,         segundo         a         Constituição         Brasileira:

(A) É         uma         disciplina         de         matrícula         facultativa.

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

(C) É         uma         disciplina         de         matrícula         obrigatória.

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

Conhecimentos Gerais

Questão 18
"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) Argentina.

(B) México.

(C) Chile.

(D) Espanha.
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Questão 19
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) 29         de         Setembro         de         1995.

(B) 19         de         Março         de         1995.

(C) 14         de         maio         de         1955.

(D) 20         de         junho         de         1955.

Questão 20
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) Kraft         foods.

(B) BRF.

(C) Cargill.

(D) Unilever.
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