
 
 

 
 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Santa Helena 
Edital de Processo Seletivo nº 04/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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
Dentre         os         autores         se         destacaram         no         campo         da
Educação,         um         deles         foi         o         principal         representante         da
psicologia         da         aprendizagem,         que         centrou         suas
investigações         nas         estruturas         cognitivas.         Este
teórico         defendia         a         ideia         de         que         o         conhecimento         não
existe:         aquilo         a         que         se         dá         este         nome         é         um         conjunto
de         capacidades         intelectuais         hierarquicamente
classificadas         que         requerem         uma         visão         científica
mais         global.

O         teórico         ao         qual         esse         enunciado         se         refere         é:

(A) Piaget.

(B) Cagliari.

(C) Paulo         Freire.

(D) Vygotsky.

Questão 02
Maria,         professora         da         Educação         Infantil,         organizou
um         espaço         em         sua         sala         com         alguns         livros         infantis         e
definiu         um         cronograma         para         que         todas         as         crianças
pudessem         ter         acesso         à         leitura.

A         instituição         desse         local         é         defendida         pelos
estudiosos         por         propiciar:

(A) A         interação         entre         crianças         com         diferentes
habilidades         de         leitura.

(B) A         apropriação         da         organização         dos         livros         em
bibliotecas.

(C) A         Prática         de         leitura         fluente         e         em         voz         alta.

(D) Condições         ideais         de         concentração         para         a         leitura
individual.

Questão 03
Vygotsky         foi         um         psicólogo         da         Bielorrússia,
considerado         um         dos         teóricos         educacionais         mais
importante         da         história,         com         estudos         voltados         para         a
área         do         desenvolvimento         do         aprendizado         e         a
conexão         com         as         relações         sociais         durante         o
processo         educativo.                  Um         dos         conceitos         abordados
pelo         teórico         é         o         da         Zona         de         Desenvolvimento         Real
compreendido         como:

(A) O         conjunto         conhecimento         consolidado,         ou         seja,
algo         que         determinado         indivíduo         já         sabe         e         é
capaz         de         resolver         sozinho.

(B) As         funções         que         ainda         não         amadureceram,         mas
estão         em         processo         de         maturação,         isto         é,         que
amadurecerão         mais         cedo         ou         mais         tarde.

(C) Distância         que         medeia         entre         o         nível         atual         de
desenvolvimento         da         criança,         determinado         pela
sua         capacidade         atual         de         resolver         problemas
individualmente.

(D) O         conjunto         de         atividades         que         a         criança         não
consegue         realizar         sozinha,         mas         que         com         a
ajuda         de         alguém         ela         consegue         resolver.

Questão 04
A         importância         do         professor         na         educação         infantil         se
reflete         em         toda         a         sociedade.         Os         educadores
participam         ativamente         da         formação         dos         cidadãos         e
desempenham         um         papel         fundamental         na         difusão         de
conhecimentos         científicos         e         desenvolvimento         social
das         crianças.

Nesse         contexto,         assinale         a         alternativa         que
apresenta         uma         ação         INCORRETA         em         relação         à
organização         do         trabalho         docente         para         que         as
aprendizagens         infantis         ocorram         com         sucesso:

(A) Observar         o         grau         de         desafio         das         atividades
existentes         e         o         fato         de         que         devem         ser
significativas.

(B) Interagir         com         crianças         da         mesma         idade         e         de
diferentes         idades         em         diferentes         situações.

(C) Fazer         um         levantamento         do         conhecimento         prévio
que         as         crianças         já         possuam         sobre         o         assunto.

(D) Observar         o         nível         socioeconômico         das         crianças
para         um         melhor         direcionamento         das         atividades.

Questão 05
A         avaliação         é         um         instrumento         na         prática
educacional         que         permite         verificar         se         os
procedimentos         alternativos         são         igualmente         eficazes
na         consecução         de         uma         série         de         objetivos
educacionais.

A         partir         dessa         visão,         em         uma         perspectiva
crítico-emancipatória,         o         processo         avaliativo         deve
proceder         à(ao):

(A) Troca         de         ideias         entre         avaliadores         e         avaliados,
que         leva         ao         abandono         de         um         juízo         de         valor         ou
de         um         processo         de         tomada         de         decisão.

(B) Divisão         dos         sujeitos         avaliados         em         bem         e
malsucedidos         para         prever         o         tipo         de         inclusão
social         futura.

(C) Classificação         de         disciplinas         de         acordo         com         seu
desempenho,         indicando         quais         disciplinas         são
retomadas         e         quais         são         aprovadas.

(D) Avaliação         do         valor         do         desempenho         para         a
tomada         de         decisão,         com         base         em         critérios
claros         e         ferramentas         diversificadas.
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Questão 06
A         educação         é         o         processo         de         facilitar         o         aprendizado
ou         a         aquisição         de         conhecimentos,         habilidades,
valores,         crenças         e         hábitos.         Os         métodos
educacionais         incluem         o         ensino,         treinamento,
narração         de         histórias,         discussão         e         pesquisa
direcionada.

A         escola,         ao         organizar         o         trabalho         pedagógico         para
a         alfabetização         e         o         letramento,         tem         como         objeto
principal         de         ensino-aprendizagem         a(o):

(A) Tempo.

(B) Jogo.

(C) Linguagem.

(D) Movimento.

Questão 07
A         Tendência         Liberal         Tecnicista         é         modeladora         do
comportamento         humano         através         de         técnicas
específicas.         Os         procedimentos         e         técnicas         preparam
para         a         transmissão         e         recepção         de         informações.         A
aprendizagem         é         baseada         no         desempenho
(aprender-fazendo).                  Nessa         tendência,         o         papel         do
professor         é         de:

(A) Incentivar         o         protagonismo         do         aluno.

(B) Fazer         a         mediação         para         observar         e         auxiliar         o
aluno.

(C) Contribuir         para         aprendizagem         significativa         do
aluno.

(D) Ser         a         ligação         a         verdade         científica         e         o         aluno.

Questão 08
O         trabalho         didático         que         relaciona         a         prática
vivenciada         pelos         alunos         com         os         conteúdos
propostos         pelo         docente,         quando         há         ruptura         com         a
experiência         pouco         desenvolvida,         deve         ser
classificado,         segundo         as         tendências         pedagógicas,
como         uma         tendência.

(A) Crítico-social         dos         conteúdos.

(B) Progressista         libertária.

(C) Liberal         tradicional.

(D) Liberal         tecnicista.

Questão 09
Se         refere         especificamente         à         aprendizagem         e         ao
domínio         do         código         alfabético.         É         o         processo         em         que
a         criança         aprende         a         decodificar         os         elementos         que
compõem         a         escrita.         Ou         seja,         o         desenvolvimento         de
competências         quanto         à         memorização         do         alfabeto,
ao         reconhecimento         das         letras,         à         ligação         entre

sílabas         e         à         formação         de         palavras,         utilizando-as         na
leitura         e         na         escrita.

O         fragmento         acima         representa         o         conceito         de:

(A) Alfabeto.

(B) Fonema.

(C) Numeramento.

(D) Alfabetização.

Questão 10
Considere         as         afirmativas         relacionadas         à
Alfabetização         na         Educação         Infantil         .         Registre         V,
para         verdadeiras,         e         F,         para         falsas:

(__)Leitura         e         escrita         implica         decodificar         os         códigos
escritos.

(__)O         fato         de         lidar         com         letras,         livros,         revistas         e
outros         instrumentos         significa         que         a         criança         está
alfabetizada.

(__)         A         percepção         dos         sons         da         palavra         é         essencial
para         aprender         a         ler         e         escrever.

(__)         Será         muito         encorajador         para         a         criança,         se         a
sua         alfabetização         ocorrer         antes         de         6         anos,         de
maneira         formal.

(__)O         professor         não         precisará         preocupar         com         o
trabalho         fonológico         na         alfabetização,         pois         a         Língua
Portuguesa         é         fonética.

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

(A) V,         F,         V,         V,         F.

(B) V,         F,         V,         F,         V.

(C) V,         F,         V,         F,         F.

(D) V,         V,         V,         F,         F.

Questão 11
Atualmente,         muitos         conceitos         da         Educação         vem
sendo         ressignificados,         passando         de         uma         visão
tradicional         para         uma         visão         mais         progressista.         A
avaliação         é         um         dos         exemplos         dessa         mudança         de
conceito,         principalmente         ao         trazer         a         discussão
sobre         a         avaliação         classificatória         e         a         avaliação
formativa.

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         uma
característica         da         avaliação         formativa:
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(A) Permitem         a         comparação         e         a         classificação         dos
alunos         e         potenciam         a         medição         de
conhecimentos         teóricos         em         detrimento         do
conhecimento         prático.

(B) Propor         o         acompanhamento         contínuo         do
processo         de         aprendizagem,         permitindo         as
intervenções         necessárias.

(C) Incidir         sobre         a         percepção         do         professor,         que
possui         o         domínio         do         saber         e         dos         critérios         de
avaliação.

(D) Oferecer         certificação         de         competências         em         vez
de         medir         da         aprendizagem.

Questão 12
O         presidente         da         República,         Jair         Bolsonaro,
sancionou         a         lei         que         tipifica         o         crime         de         perseguição
reiterada,         por         qualquer         meio,         como         a         internet,         que
ameaça         a         integridade         física         e         psicológica         de
alguém,         interferindo         na         liberdade         e         na         privacidade
da         vítima.

A         norma         altera         o         Código         Penal         (Decreto-Lei         3.914,
de         1941)         e         prevê         pena         de         reclusão         de         seis         meses         a
dois         anos         e         multa         para         esse         tipo         de         conduta.

Este         crime         ficou         conhecido         como:

(A) Bullying.

(B) Stalking.

(C) Abuso         de         privacidade.

(D) Hacker.

Questão 13
Todos         os         dias,         ao         iniciar         a         aula,         um         professor         de
Educação         Infantil,         direciona         a         sua         turma         para         uma
leitura         do         calendário         que         fica         exposto         ao         lado         do
quadro.         O         professor         apresenta         os         dias         da         semana,
verifica         com         os         alunos         se         tem         algum         aniversariante,
quando         será         o         próximo         feriado,         que         dia         cairá         o         dia
do         município,         etc.         Pode-se         afirmar         que         a         ação         do
professor         é:

(A) ERRADA,         porque         as         crianças         não         necessitam
resolver         a         situação         problema         apresentada         pelo
professor,         mesmo         que         o         calendário         seja
trabalhado         desde         os         3         anos         de         idade,
diariamente.

(B) CORRETA,         porque         as         crianças         terão         uma
sistematização         cognitiva         a         partir         do         calendário         e
poderão         desenvolver         habilidades         a         partir         do
erro         e         acerto.

(C) ERRADA,         porque         as         crianças         necessitam
realizar         todos         os         dias         a         mesma         ação         com         o
calendário         para         aprender         a         efetividade         do         seu
uso.

(D) CORRETA,         porque         as         crianças         necessitam
resolver         problemas         com         a         utilização         do
calendário         bem         como         aprender         sobre         a         sua
função         social.

Questão 14
Emilia         Ferreiro,         em         suas         pesquisas,         afirma         que         é
importante         o         docente         conhecer         a         psicogênese         da
língua         escrita         para         compreender         a         forma         e         o
processo         pelos         quais         as         crianças         aprendem         a
leitura         e         a         escrita,         para         a         compreensão         dos         erros
construtivos         característicos         das         fases         em         a         criança
se         encontra         e         para         propor         desafios         a         seus         alunos.

Qual         alternativa         apresenta         um         conceito         que         integra
a         teoria         psicogenética?

(A) A         escrita         é         um         objeto         de         conhecimento,
portanto,         para         ensiná-la         faz-se         necessário
considerar         as         tentativas         individuais         infantis,         a
interação,         o         aspecto         social         da         escrita.

(B) O         objetivo         da         alfabetização         é         associar         os
processos         de         construção         do         pensamento         aos
progressos         acadêmicos,         pois         o         avanço         escolar
será         dependente         do         progresso         de
conceitualização.

(C) A         pedagogia         deve         tratar         a         aprendizagem         da
leitura         como         uma         ferramenta         de
correspondência         entre         a         oralidade         e         a         escrita.

(D) A         criança         aprende         de         acordo         com         a         lógica         do
adulto         que         acompanha         a         lógica,         única         e
permanente,         proposta         pelos         métodos         de
alfabetização.
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Legislação

Questão 15
Analise         os         itens         abaixo:

-         Participar         da         elaboração         da         proposta         pedagógica
do         estabelecimento         de         ensino,

-         Estabelecer         estratégias         de         recuperação         para         os
alunos         de         menor         rendimento,

-         Colaborar         com         as         atividades         de         articulação         da
escola         com         as         famílias         e         a         comunidade.

De         acordo         com         a         Lei         de         Diretrizes         e         Bases         da
Educação         Nacional,         eles         constituem         incumbências:

(A) Dos         docentes.

(B) Do         Estado.

(C) Dos         Sistemas         Municipais         de         Ensino.

(D) Dos         gestores         escolares.

Questão 16
A         Constituição         Federal,         em         seu         artigo         210,         prevê
que         devem         ser         fixados         conteúdos         mínimos         para         o
ensino         fundamental,         de         maneira         a         assegurar:

(A) Formação         básica         comum         e         respeito         aos         valores
culturais         e         artísticos,         nacionais         e         regionais.

(B) Formação         especializada         e         respeito         aos         valores
culturais         e         artísticos,         nacionais         e         regionais.

(C) Formação         básica         comum         e         apreço         pelos
valores         culturais         mundiais.

(D) Formação         especializada         e         apreço         pelos         valores
culturais         mundiais.

Questão 17
A         Lei         Orgânica         do         município         de         Santa         Helena/SC,
determina         que         em         caso         de         extinção         do         cargo         ou
declarada         a         sua         desnecessidade,         o         servidor         estável
que         o         ocupa         ficará         em         disponibilidade,         com
remuneração         proporcional         ao         tempo         de         serviço:

(A) Até         que         se         cumpra         seu         aviso         prévio.

(B) Até         a         sua         aposentadoria.

(C) Até         o         seu         adequado         aproveitamento         em         outro
cargo.

(D) Até         que         se         concretize         o         seu         processo         de
exoneração.

Conhecimentos Gerais

Questão 18
O         debate         sobre         a         liberação         do         uso         de         armas         de
fogo         para         civis         ganhou         a         mídia         nos         últimos         tempos
dividindo         opiniões         e,         mesmo         entre         os         defensores,
não         existe         consenso         sobre         as         possibilidades         de
posse         e         de         porte.         Qual         das         alternativas         abaixo,
explica         corretamente         a         diferença         entre         posse         e
porte         deste         tipo         de         arma?

(A) A         posse         dá         o         direito         de         um         cidadão         matar         a
outro         que         ponha         a         sua         vida         em         risco,         sem         ser
responsabilizado         criminalmente,         enquanto         o
porte         permite         que         ele         tenha         a         arma,         mas         não
exclui         a         responsabilidade         por         seu         uso.

(B) A         posse         permite         que         o         cidadão         circule         com         a
arma,         enquanto         que         o         porte         libera         apenas         o         uso
exclusivo         dentro         de         casa         ou         do         ambiente         de
trabalho.

(C) A         posse         é         a         liberação         para         que         o         cidadão
mantenha         uma         arma         exclusivamente         em         casa
ou         no         ambiente         de         trabalho,         já         o         porte         permite
que         o         indivíduo         circule         com         ela.

(D) A         posse         é         permitida         a         cidadão         de         qualquer
idade         e         o         porte         somente         para         maiores         de         18
anos.

Questão 19
O         gentílico         é         a         palavra         usada         para         identificar         a
naturalidade         das         pessoas         de         uma         mesma
localidade,         seja         município,         estado,         região         ou         país.
No         caso         de         Santa         Helena/SC,         o         gentílico         usado
para         designar         quem         lá         nasce         é:

(A) Santaelenitas.

(B) Santaelenenses.

(C) Santistas         Helenenses.

(D) Helenitas.

Questão 20
"Assistir         a         espetáculos         teatrais,         visitar         exposições
de         arte,         ver         filmes         e         apresentações         musicais         são
algumas         das         atividades         culturais         que         você         pode
fazer         em         Santa         Catarina.         As         principais         cidades
catarinenses         possuem         cinemas,         teatros,         galerias         e
outros         espaços         alternativos         que         abrigam         as         mais
diversas         expressões         artísticas         e         culturais."

Disponível         em:         http://turismo.sc.gov.br/o-que-fazer/historia-e-cultura/

Santa         Catarina         ainda         conta         com         espaços         culturais         a
céu         aberto,         como         por         exemplo:
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(A) O         museu         da                  cultura         agrícola.

(B) As         galerias         de         rochas.

(C) Os         sítios         arqueológicos.

(D) O         Parque         Nacional         do         Iguaçú.
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