
 
 

 
 

 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Palma Sola 

Edital de Processo Seletivo nº 013/2021  

________________________________________________________________________________ 

 

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 6.

BIG         CAT         ATTACK

(1º§)         Farmer         Pedro         Vaz         Ferreira         was         out         hunting         on
Saturday         with         his         two         sons         in         the         rural         area         of
Portel,         Brazil         when         he         was         savaged         by         the         big         cat.

(2º§)         The         feline's         brutal         attack         left         the         67-year-old         in
a         serious         state         of         health         -         as         he         reportedly         suffered
a         partially         disfigured         face,         some         broken         cheek
bones         and         went         blind         in         one         eye.

(3º§)         His         two         sons,         Davi,         32,         and         25-year-old         Josue
witnessed         as         the         elderly         man         and         animal         even
tussled         for         a         few         minutes.         Davi         told         the         news         outlet
O         Liberal:         "The         three         of         us         were         in         the         forest,         but         it
just         attacked         him.         "The         most         serious         wound         is         on
his         face.         It         broke         the         bones         in         his         face,         his         nose,         it
blinded         him.         "He         lost         his         vision         instantly.         It         pierced
his         eye         with         its         nail."         Shortly         after         the         attack,         one         of
Mr         Ferreira's         sons         reportedly         killed         the         jaguar         with         a
machete.

(4º§)         Mr         Ferreira's         relatives         took         him         by         speedboat
to         the         Hospital         Wilson         da         Mota         Silveira         in         Portel.         He
remained         there         in         a         serious         condition         until         Monday,
when         he         was         transferred         to         a         larger         hospital         in
Ananindeua         -         200km         away.

(5º§)         Jaguar         attacks         are         considered         rare         in         Brazil,
as         experts         have         cited         them         as         the         least         likely         of         all
big         cats         to         kill         and         eat         humans.

(6º§)         Recently,         another         Brazilian         was         attacked         by
an         alligator         -         but         managed         to         make         a         lucky         escape
with         only         a         bite         on         his         arm.         The         daredevil         had
decided         to         go         for         a         swim         in         a         popular         tourist
destination,         the         Lago         do         Amor         in         Campo         Grande         -
ignoring         warning         signs         that         a         lake         was         infested         with
the         predators.

(7º§)         In         July,         another         Brazilian's         fate         was         not         so
fortunate         as         he         was         mauled         to         death         by         a         shark
after         walking         into         the         sea         to         pee.         The         victim         had
reportedly         been         drinking         with         friends         before         he
entered         the         water         and         was         fatally         bitten         by         the
vicious         animal.

https://www.thesun.co.uk/news/16682980/elderly-man-killed-by-jaguar-brazil/

Questão 01
It         is         possible         to         conclude         that         the         jaguar:

(A) Was         taken         to         the         vet.

(B) Was         taken         to         a         zoo.

(C) Was         killed.

(D) Has         been         released         in         the         forest.

Questão 02
When         we         say         that         some         animal         are         mauled         (7º§),
we         are         saying         that:

(A) It         is         ill-treated.

(B) It         is         protected.

(C) It         is         fed.

(D) It         is         well         taken         care         of.

Questão 03
Where         did         the         jaguar         attack         take         place?

(A) At         Pedro         Vaz         Ferreira's         house.

(B) On         the         street         in         the         neighborhood         where         Pedro
Vaz         Ferreira         lived.

(C) On         the         beach.

(D) In         the         forest.

Questão 04
The         word         "fate"         (7º§)         can         be         correctly         translated         as:

(A) Fator.

(B) Situação.

(C) Fato.

(D) Destino.

Questão 05
According         to         the         text,         who         witnessed         the         man's
attack         by         the         jaguar?

(A) His         two         sons.

(B) His         wife.

(C) His         mother         in         law.

(D) Children         who         was         passing         over         there.

Questão 06
The         text         makes         it         clear         that         in         Brazil:

(A) Sharks         attack         less         than         big         cats.

(B) The         jaguars         are         already         extinct.

(C) A         big         cat         attacks         are         rare.

(D) Crocodiles         like         to         attack         at         night.

Questão 07
O         processo         de         leitura         pode         ser         dividido         em         quatro
fases         muito         bem         delimitadas,         sendo         elas:

(A) 1ª.         Associação,         2ª.         Interpretação,         3ª.
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Codificação,         4ª.         Decodificação.

(B) 1ª.         Decodificação,         2ª.         Compreensão,         3ª.
Interpretação,         4ª.         Retenção.

(C) 1ª.         Compreensão,         2ª.         Decodificação,         3ª.
Interpretação,         4ª.         Codificação.

(D) 1ª.         Interpretação,         2ª.         Retenção,         3ª.         Associação,
4ª.         Decodificação.

Questão 08
O         conceito         de         mediação         de         Lev         Vygotsky         é
amplamente         utilizado         para         se         pensar         o         processo
cultural         da         aprendizagem.

Nesse         sentido,         julgue         as         frases         abaixo:

I.A         mediação         cultural         proposta         por         Vygotsky
possibilita         reconhecer         que         todos         os         seres         humanos
e         animais         podem         produzir         cultura.

II.O         conceito         de         mediação         leva         em         consideração         a
relação         estabelecida         entre         o         indivíduo         e         as
múltiplas         possibilidades         de         obtenção         do
conhecimento.

III.No         pensamento         de         Vygotsky,         o         conceito         de         zona
desenvolvimento         proximal         está         relacionado         ao         de
mediação.

Está         (ão)         CORRETA         (S)         a         (s)         seguinte         (s)
proposição         (ões).

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) Apenas,         II         e         III.

(C) I,         II         e         III.

(D) Apenas,         I.

Questão 09
Relacione         a         coluna         1         com         a         coluna         2:

Coluna         1

(1)Avaliação         Formativa.

(2)Avaliação         Diagnóstica.

(3)Avaliação         Somativa.

Coluna         2

(__)Corresponde         as         chamadas         "provas",         podendo
ser         bimestrais,         trimestrais,         semestrais         ou         anuais.

(__)É         aplicada         com         o         objetivo         de         conhecer         a
realidade         do         estudante         e         planejar         ações
pedagógicas.

(__)Realizada         de         maneira         informal         durante         as
aulas,         no         momento         em         que         o         professor(a)         propõe
debates         e         questionamentos.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA.

(A) 2,         3,         1.

(B) 1,         2,         3.

(C) 3,         2,         1.

(D) 1,         3,         2.

Questão 10
Julgue         as         sentenças         abaixo         como         VERDADEIRAS
ou         FALSAS:

1.(__)Historicamente,         o         ensino-aprendizagem         tem
sido         analisado         das         mais         diferentes         formas.

2.(__)A         eficácia         do         processo         educativo         está
vinculada         apenas         a         apropriação         do         saber         pelo
estudante.

3.(__)Todo         e         qualquer         processo         educativo         obedece
a         determinados         propósitos         e         responde         a         certos
interesses         sociais,         econômicos         e         políticos.

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

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

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

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

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

Questão 11
The         word         "engaged"         cannot         mean:

(A) Noivo.

(B) Comprometido.

(C) Engajado.

(D) Sustentado.

Questão 12
No         campo         _____________         do         Plano         de         Aula,         cabe
ao         professor         especificar         o         que         se         pretende         alcançar
com         as         ações         propostas.         Via         de         regra,         no         início         da
enunciação,         sempre         se         utiliza         verbos         no         infinitivo.

Assinale         a         alternativa         que         preenche         a         lacuna
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corretamente.

(A) recursos

(B) avaliação

(C) desenvolvimento

(D) objetivos

Questão 13
Mark         the         alternative         that         does         have         words         that
presents         the         same         sound         in         the         pronunciation.

(A) Loose         and         Loused.

(B) Fly         and         Flee.

(C) Scene         and         Seen.

(D) Bit         and         Beach.

Questão 14
Sobre         a         Base         Nacional         Comum         Curricular         (BNCC)
para         o         ensino         de         Língua         Inglesa,         assinale         a
alternativa         INCORRETA.

(A) Para         cada         unidade         temática         da         BNCC         de
Língua         Inglesa         para         o         Ensino         Fundamental         -
Anos         Finais         foram         selecionados         objetos         de
conhecimento         e         habilidades         a         ser         enfatizados
em         cada         ano         de         escolaridade         (6º,         7º,         8º         e         9º
anos),         servindo         de         referência         para         a         construção
dos         currículos         e         planejamentos         de         ensino,         que
devem         ser         complementados         e/ou
redimensionados         conforme         as         especificidades
dos         contextos         locais.

(B) A         BNCC         de         Língua         Inglesa         para         o         Ensino
Fundamental         -         Anos         Finais         se         fundamenta         em
eixos         que         se         complementam         diretamente         com
as         unidades         temáticas         propostas         na         base
curricular         de         Língua         Portuguesa         e         Artes.

(C) As         unidades         temáticas         da         BNCC         de         Língua
Inglesa         para         o         Ensino         Fundamental         -         Anos
Finais,         em         sua         grande         maioria,         repetem-se         e
são         ampliadas         as         habilidades         a         elas
correspondentes.

(D) A         BNCC         de         Língua         Inglesa         para         o         Ensino
Fundamental         -         Anos         Finais         está         organizada         por
eixos,         unidades         temáticas,         objetos         de
conhecimento         e         habilidades.

Legislação

Questão 15
Entende-se         por         educação         especial,         para         os         efeitos
desta         Lei,         a         modalidade         de         educação         escolar
oferecida         _______________         ,         para         educandos         com
deficiência,         transtornos         globais         do         desenvolvimento
e         altas         habilidades         ou         superdotação.

O         texto         acima         refere-se         ao         artigo         58º         da         Lei         de
Diretrizes         e         Bases         da         Educação         Nacional         e         tem
entre         os         itens         abaixo         o         trecho         que         o         completa
corretamente.         Qual         é         essa         alternativa?

(A) apenas         em         instituições         de         ensino
especializadas

(B) exclusivamente         na         rede         de         ensino         regular

(C) preferencialmente         na         rede         regular         de         ensino

(D) somente         na         rede         de         ensino         regular

Questão 16
A         Constituição         Federal         Brasileira         determina         os
princípios         sob         os         quais         o         ensino         ministrado         e,
analisando         os         itens         abaixo         podemos         afirmar         que
NÃO         consta         entre         esses         princípios         a         opção:

(A) Igualdade         de         condições         para         o         acesso         e
permanência         na         escola.

(B) Garantia         do         direito         à         educação         e         à
aprendizagem         no         período         que         compreende         a
educação         básica.

(C) Piso         salarial         profissional         nacional         para         os
profissionais         da         educação         escolar         pública,         nos
termos         de         lei         federal.

(D) Pluralismo         de         ideias         e         de         concepções
pedagógicas,         e         coexistência         de         instituições
públicas         e         privadas         de         ensino.

Questão 17
O         Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente,         em         seu
capítulo         II,         trata         do         direito         à         liberdade,         citando         como
um         deles:

(A) O         direito         de         trabalhar         quando         sua         família         vive
abaixo         da         linha         da         pobreza.

(B) O         direito         de         participar         de         eventos         onde         haja
apelo         sexual,         violência         e         uso         de         substâncias
ilícitas,         com         autorização         por         escrito         dos         pais         ou
responsáveis.

(C) O         direito         de         eximir-se         de         qualquer         vínculo         com
instituições         de         ensino.

(D) O         direito         de         participar         da         vida         política,         na         forma
da         lei.

PROFESSOR DE INGLÊS (LICENCIATURA) 4



Conhecimentos Gerais

Questão 18
A         Lei         Orgânica         de         Palma         Sola         estabelece         a
avaliação         periódica         de         desempenho         do         servidor
público         municipal         como         sendo         um         meio         que
justifique         a:

(A) Anulação         da         nomeação.

(B) Retenção         no         estágio         probatório.

(C) Perda         do         cargo.

(D) Promoção.

Questão 19
O         governo         de         Santa         Catarina         sancionou         a         lei         que
permite         a         oferta         do         homeschooling         (ensino
domiciliar)         e         ela         passa         a         valer         a         partir         de         90         dias         da
publicação         no         Diário         Oficial         do         Estado.         Esta
modalidade         de         ensino         vem         sendo         pleiteada         por
famílias         e         defendida         por         alguns         representantes
políticos         há         algum         tempo         e,         mesmo         com         sua
aprovação         não         desvincula         o         estudante         do         sistema
oficial         de         ensino,         pois:

(A) As         aulas         de         educação         física         devem         ser         feitas
na         escola.

(B) As         crianças         e         os         adolescentes         devem         fazer         as
avaliações         periódicas         da         instituição         à         qual
estiverem         vinculados.

(C) As         crianças         e         os         adolescentes         devem
comparecer         a         uma         escola,         pelo         menos         uma         vez
por         semana,         para         acompanhamento         das
atividades         que         praticam.

(D) As         crianças         e         os         adolescentes         devem         ser
avaliados         por         órgãos         competentes         do         município
em         que         residem,         com         provas         aplicadas         pelo
sistema         público         de         educação.

Questão 20
O         município         de         Palma         Sola         foi         colonizado         por
imigrantes         oriundos         do         Rio         Grande         do         Sul         e,         além
dos         alemães         e         italianos,         presentes         em         quase         todas
as         regiões         do         estado,         para         lá         também         forma         os:

(A) Irlandeses.

(B) Holandeses.

(C) Ingleses.

(D) Poloneses.
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