
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARABUTÃ - SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

➢ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

➢ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

➢ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

➢ O gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tinta azul 

ou preta; 

 

➢ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

➢ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

➢ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

➢ A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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➢ O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                   05 (cinco) 

Raciocínio Lógico 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais  05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos  20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

➢ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

➢ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

➢ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

Entenda         como         a         Guerra         na         Ucrânia         impacta         o         prêmio
Nobel

A         temporada         do         prêmio         Nobel         é         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz         e         os         benfeitores         da
humanidade,         mas         neste         ano         será         lembrado         como         o
conflito         entre         Rússia         e         Ucrânia,         provocando         estragos         na
Europa.

Desde         a         Segunda         Guerra         Mundial,         nenhum         conflito         entre
Estados         aconteceu         tão         perto         de         Oslo         e         Estocolmo,         as
duas         capitais         pacíficas         onde         são         definidos         os         famosos
prêmios         (Medicina,         Física,         Química,         Literatura         e         Paz)         há
mais         de         120         anos,         além         do         mais         recente         prêmio         de
Economia.

O         Nobel         da         Paz         terá         um         impacto         particular         neste         ano,
segundo         os         analistas.         "O         mais         provável         é         um         prêmio
para         apoiar         as         instituições         que         compilam         informações
sobre         crimes         de         guerra",         declarou         à         AFP         o         sueco         Peter
Wallensteen,         professor         especializado         em         questões
internacionais.

Alguns         citam         o         Tribunal         Penal         Internacional         (TPI)         de
Haia.         Outros         mencionam         o         portal         de         jornalismo
investigativo         Bellingcat.         O         período         para         apresentar
indicações         terminou         em         31         de         janeiro,         antes         da         invasão
da         Ucrânia,         mas         os         cinco         membros         do         Comitê         Nobel
estão         autorizados         a         incluir         nomes         na         lista         durante         sua
primeira         reunião,         que         aconteceu         no         fim         de         fevereiro.

Entenda         como         a         Guerra         na         Ucrânia         impacta         o         prêmio         Nobel         (msn.com).         Adaptado.

Questão 01
A         temporada         do         prêmio         Nobel         'é'         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

Transpondo         o         verbo         para         o         pretérito         mais         que         perfeito         do
indicativo,         tem-se:

(A) A         temporada         do         prêmio         Nobel         seria         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

(B) A         temporada         do         prêmio         Nobel         fosse         considerada
uma         oportunidade         para         celebrar         a         paz.

(C) A         temporada         do         prêmio         Nobel         foi         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

(D) A         temporada         do         prêmio         Nobel         era         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

(E) A         temporada         do         prêmio         Nobel         fora         considerada         uma
oportunidade         para         celebrar         a         paz.

Questão 02
O         Nobel         da         Paz         terá         um         impacto         particular         neste         ano,
segundo         os         analistas.

Assinale         a         opção         CORRETA         quanto         às         classes
gramaticais.

(A) Quatro         é         o         número         de         artigos         presentes         na         frase.

(B) Existem         cinco         substantivos         na         frase.

(C) Três         preposições         fazem         as         conexões         entre         os
vocábulos.

(D) Dois         pronomes         demonstrativos         apontam         seus
respectivos         substantivos.

(E) Dois         adjetivos         encontram-se         após         dois         substantivos.

Questão 03
O         prêmio         Nobel         é         conhecido         no         mundo         inteiro         e         já
premiou         centenas         de         mentes         brilhantes,         como         Albert
Einstein,         Marie         Curie         e         Alexander         Fleming.

De         acordo         com         o         texto:

(A) Os         prêmios         envolvem         várias         categorias,         entre         elas
Economia,         Química,         Medicina,         Paz         e         Literatura.

(B) A         celebração         da         paz         promovida         pelo         prêmio         Nobel,
neste         ano,         não         terá         o         mesmo         teor,         devido         à         guerra
russo-ucraniana.

(C) O         Tribunal         Internacional         de         Haia         afirmou         que         o         portal
de         jornalismo         Bellingcat         poderá         concorrer,         neste         ano,
com         ele.

(D) As         capitais         sueca         e         norueguesa         encontram-se
ameaçadas         pela         guerra         russo-ucraniana,         o         que         não
acontecia         desde         a         Segunda         Guerra         Mundial.

(E) A         AFP         declarou         que,         em         termos         do         prêmio         de         Paz,
mais         provável         que         seja         escolhida         uma         instituição         que
compile         informações         sobre         crimes         de         guerra.

Questão 04
Declarou         à         AFP         o         sueco         Peter         Wallensteen,         professor
especializado         em         questões         internacionais.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'o         sueco         Peter
Wallensteen'.

(B) A         expressão         'à         AFP'         é         o         adjunto         adverbial         de         lugar.

(C) O         verbo         'declarou'         é         um         verbo         transitivo         direto.

(D) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'professor
especializado         em         questões         internacionais'.

(E) O         núcleo         do         sujeito         é         o         vocábulo         'professor'.

Questão 05
A         temporada         do         prêmio         é         considerada         oportunidade         para
celebrar         a         paz         e         os         benfeitores         da         humanidade,         mas

PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS - 1 3



neste         ano         será         lembrado         como         o         conflito         entre         Rússia         e
Ucrânia,         provocando         estragos         na         Europa.

De         acordo         com         a         frase         e         as         regras         de         acentuação:

(A) Não         existem         três         vocábulos         acentuados         por         serem
paroxítonos         terminados         em         ditongo         crescente.

(B) Existem         três         vocábulos         acentuados         por         serem
paroxítonos         terminados         em         ditongo         crescente.

(C) Existem         três         vocábulos         acentuados         por         serem
proparoxítonos.

(D) Não         há         monossílabo         tônico         acentuado.

(E) Existem         dois         vocábulos         oxítonos         acentuados.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Para         organizar         a         fila         de         saída         para         o         banheiro         em         uma
turma         com         30         alunos,         a         professora         Ana         permitiu         que
fosse         um         a         cada         5         min.         Considerando         o         primeiro         como         o
momento         zero,         quanto         tempo         depois         do         início         será         a         vez
do         último?

(A) A         vez         do         último         será         3h05min         depois         do         início.

(B) A         vez         do         último         será         2h35min         depois         do         início.

(C) A         vez         do         último         será         1h50min         depois         do         início.

(D) A         vez         do         último         será         1h14min         depois         do         início.

(E) A         vez         do         último         será         2h25min         depois         do         início.

Questão 07
Um         vendedor         de         churrasquinhos         faz         200         espetinhos         com
3         kg         de         carne         e         fatura         R$         1.600,00.         Quanto         ele
consegue         faturar         se         vender         os         espetinhos         deste         mesmo
tipo         produzidos         com         5         kg         de         carne?

(A) Ele         consegue         faturar         R$         7.940,00.

(B) Ele         consegue         faturar         R$         2.664,00.

(C) Ele         consegue         faturar         R$         1.260,50.

(D) Ele         consegue         faturar         R$         2.130,00.

(E) Ele         consegue         faturar         R$         3.245,50.

Questão 08
Guto         comprou         um         carro         que         à         vista         custava         R$
150.000,00,         parcelado         em         72         prestações         mensais,         a
juros         compostos         de         25%         por         biênio.         Quanto         Guto         pagou
pelo         carro?

(A) Guto         pagou         R$         198.318,50         pelo         carro.

(B) Guto         pagou         R$         327.469,00         pelo         carro.

(C) Guto         pagou         R$         292.968,75         pelo         carro.

(D) Guto         pagou         R$         214.250,00         pelo         carro.

(E) Guto         pagou         R$         419.999,00         pelo         carro.

Questão 09
Silva         fabrica         biscoitos         caseiros         e         vende         a         R$         30,00         o

quilo.         Se         o         seu         custo         de         produção         é         de         C         =         15x         +         300,
onde         x         é         quantidade         de         quilos         produzidos,         qual         é         a
quantidade         mínima         de         quilos         de         biscoitos         que         ela         precisa
vender         para         não         ter         prejuízo?

(A) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         15         kg         de         biscoitos.

(B) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         17         kg         de         biscoitos.

(C) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         23         kg         de         biscoitos.

(D) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         20         kg         de         biscoitos.

(E) Ela         precisa         vender,         no         mínimo,         9         kg         de         biscoitos.

Questão 10
A         imagem         abaixo         representa         o         projeto         de         uma         praça,
onde         a         parte         mais         clara         será         calçada         e         a         mais         escura
será         coberta         com         grama.

Qual         será         a         medida         de         grama         usada         nesta         praça?

(A) Serão         usados         350         m²         de         grama.

(B) Serão         usados         900         m²         de         grama.

(C) Serão         usados         100         m²         de         grama.

(D) Serão         usados         400         m²         de         grama.

(E) Serão         usados         600         m²         de         grama.

Conhecimentos Gerais

Questão 11
Santa         Catarina         chegou         a         ser         o         posto         português         mais
avançado         da         américa         do         Sul,         o         que         motivou         os
espanhóis         a         invadirem         a         ilha         em         1777,         sendo         devolvida
aos         portugueses         após         o:

(A) Tratado         de         Catarina.

(B) Tratado         de         Versalhes.

(C) Tratado         de         Santo         Idelfonso.

(D) Tratado         da         Ilha.

(E) Tratado         de         Tordesilhas.

Questão 12
A         cidade         de         Arabutã/SC         possui         um         relevo         bastante
acidentado,         o         que         dificulta         a         produção         agrícola,         por         não
favorecer         o         uso         de         máquinas,         tendo         então         o         município
fortalecido         sua         economia         com:

(A) Suinocultura         e         piscicultura.

(B) Criação         de         aves,         porcos         e         peixes.
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(C) Criação         de         porcos,         peixes         e         produção         de         leite.

(D) Criação         de         aves,         suínos         e         produção         de         leite.

(E) Piscicultura         e         avicultura.

Questão 13
Dos         variados         povos         que         colonizaram         seu         território,         Santa
Catarina         guarda         um         diversidade         cultural,         onde         se
destaca         as         dos         povos:

(A) Ucraniano         e         Alemão.

(B) Italiano         e         Polonês.

(C) Alemão         e         italiano.

(D) Italiano         e         Ucraniano.

(E) Polonês         e         italiano.

Questão 14
A         economia         brasileira         passou         por         vários         planos
econômicos,         na         tentativa         de         estabilizar         as         finanças         de
um         país         que         vivia         em         séria         crise.         Um         dos         mais
importantes         pacotes         econômicos         da         história         do         Brasil         foi
o         que         deu         origem         à         moeda         vigente         nos         dias         atuais,
denominado         de:

(A) Cruzado         Real.

(B) Plano         Collor.

(C) Plano         Cruzado.

(D) Plano         Atual.

(E) Plano         Real.

Questão 15
A         cidade         de         Arabutã/SC         faz         limite         com         os         municípios         de:

(A) Concórdia,         Lindóia         do         Sul         e         Seara.

(B) Seara,         Xavantina         e         Lindóia         do         Sul.

(C) Ipumirim,         Seara         e         Concórdia.

(D) Xavantina,         Concórdia         e         Ipumirim.

(E) Lindóia         do         Sul,         Xavantina         e         Concórdia.

Informática

Questão 16
No         que         diz         respeito         as         Noções         de         Internet,         analise         as
afirmativas         abaixo.

I.O         acesso         discado         acontece         através         da         linha         telefônica
convencional,         produzindo         uma         velocidade         de         acesso
muito         boa         e         um         custo         baixo.

II.O         acesso         banda         larga         consiste         em         um         acesso         que
ocorre         através         de         modernos         equipamentos         utilizando         o
cabo         do         telefone         e         não         a         linha         em         si,         isto         proporciona
uma         velocidade         de         acesso         muito         baixa         e         um         custo
elevado.

III.O         acesso         por         rede         privada         ou         corporativa         consiste         em
um         acesso         realizado         através         de         uma         rede         já         existente.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,         apenas.

(B) II,         apenas.

(C) III,         apenas.

(D) I,         II         e         III.

(E) I         e         II,         apenas.

Questão 17
Em         relação         ao         envio         de         mensagens         no         Microsoft
Outlook,         assinale         a         alternativa         INCORRETA.

(A) O         campo         "Para''         deve         ser         utilizado         para         adicionar         o
conteúdo         do         e-mail.

(B) O         campo         "Assunto''         deve         ser         preenchido         com         a
descrição         resumida         do         conteúdo         da         mensagem.

(C) O         campo         "Encaminhar"         permite         que         o         usuário         digite
um         novo         conjunto         de         destinatários,         no         qual,         todos         os
anexos         incluídos         na         mensagem         original         são         incluídos
automaticamente         quando         você         encaminha         uma
mensagem.

(D) O         campo         com         a         abreviatura         ''Cco''         deve         ser
preenchido         quando         for         necessário         enviar         uma         cópia
da         mensagem         a         algum         destinatário,         sem         que         os
demais         saibam.

(E) O         campo         com         a         abreviatura         ''Cc''         deve         ser
preenchido         quando         for         necessário         enviar         uma         cópia
da         mensagem         a         outro         destinatário.

Questão 18
Durante         o         processo         de         criação         de         uma         planilha,         se
acontecer         uma         pane         no         sistema         operacional         do
computador         que         estamos         utilizando,         por         exemplo,
perderemos         toda         a         produção         que         havíamos         promovido
até         aquele         momento.         Por         esse         motivo         é         extremamente
importante         que         salvemos         nosso         documento         de         tempos
em         tempos         para         evitarmos         essa         desagradável         surpresa.
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
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corresponde         ao         atalho         utilizado         para         salvar         uma
planilha         no         Microsoft         Excel.

(A) CTRL+B.

(B) CTRL+P.

(C) CTRL+A.

(D) CTRL+F.

(E) CTRL+L.

Questão 19
No         Microsoft         Word         existem         teclas         de         atalho         que         são
muito         úteis         no         processo         de         criação         de         um         documento.
Dentre         as         opções         citadas         abaixo,         assinale         aquela         que
corresponde         ao         atalho         utilizado         para         mover         o         cursor
para         o         início         do         documento.

(A) Home.

(B) CTRL         +         seta         esquerda.

(C) End.

(D) CTRL         +         End.

(E) CTRL         +         Home.

Questão 20
O         PowerPoint         é         um         programa         utilizado         para         criação         e
apresentações         de         Slides.         Dentre         as         opções         citadas
abaixo,         assinale         a         alternativa         que         corresponde         a         função
do         ícone         ilustrado         na         figura         abaixo:

Após         análise,         marque         a         opção         CORRETA.

(A) Ajuste         do         espaçamento         entre         linhas.

(B) Ajusta         a         cor         da         fonte         do         texto.

(C) Ajuste         do         número         de         colunas         que         o         texto         ocupará.

(D) Ajusta         o         tamanho         da         fonte         do         texto.

(E) Ajusta         as         propriedades         decorativas         do         texto.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
A         Base                  Nacional         Comum         Curricular         (BNCC),         estabelece
seis         direitos         de         aprendizagem         e         desenvolvimento:
Conviver,         Brincar,         Participar,         Explorar,         Expressar         e
Conhecer-se.         Esses         direitos         foram         instituídos         a         partir         dos
eixos         estruturantes         da         educação         infantil,         que         são:

(A) As         interações         e         os         movimentos.

(B) As         interações         e         a         alfabetização.

(C) As         brincadeiras         e         a         psicomotricidade.

(D) As         brincadeiras         e         os         jogos.

(E) As         interações         e         as         brincadeiras.

Questão 22
As         brincadeiras         têm         papel         fundamental         no         processo         de
aprendizagem         na         educação         infantil.         Elas         contribuem
para         uma         formação         completa,         englobando         os         âmbitos
sociais,         afetivos,         culturais,         cognitivos,         emocionais         e
físicos.

É         por         meio         delas         que         a         criança         desenvolve:

I.Consciência         fonológica.

II.Criatividade.

III.Autonomia.

IV.Capacidade         de         reflexão.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) II         e         IV,         apenas.

(B) I,         III         e         IV,         apenas.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) I,         II         e         IV,         apenas.

(E) II,         III         e         IV,         apenas.

Questão 23
Segundo         Piaget         o         aprendizado         é         construído         pelo         aluno         e
é         sua         teoria         que         inaugura         a         corrente         construtivista.         Para
Piaget,         educar         é         provocar         a         atividade,                  isto         é,         estimular         a
procura         do         conhecimento.

Nesse         sentido,         assinale         a         alternativa         CORRETA         em
relação         as         concepções         do         autor.

(A) A         maturação         do         pensamento         rumo         ao         domínio         da
lógica         consiste         na         aproximação         gradual         do
egocentrismo.

(B) O         professor         precisa         compreender         que         a         criança         se
desenvolve         unicamente         conforme         seu         histórico
hereditário.
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(C) O         professor         precisa         ter         clareza         de         que         a         história         de
vida         da         criança         é         determinante         para         o
desenvolvimento         de         seu         potencial.

(D) O         professor         deve         considerar         que         a         aprendizagem         é
fato         biológico,         portanto         acontecerá         na         medida         em
que         a         criança         se         desenvolver         conforme         faixa         etária.

(E) O         professor         não         deve         pensar         no         que         a         criança         é,
mas         no         que         ela         pode         se         tornar.

Questão 24
Assinale         a         alternativa         CORRETA         em         relação         aos
princípios         da         educação         inclusiva.

(A) Toda         pessoa         tem         o         direito         de         acesso         à         educação         -
Toda         pessoa         aprende         -         O         processo         de         aprendizagem
de         cada         pessoa         é         singular         -         O         convívio         no         ambiente
escolar         comum         beneficia         a         todos.

(B) Toda         pessoa         "normal"         tem         o         direito         de         acesso         à
educação         -         Toda         pessoa         aprende         -                  O         processo         de
aprendizagem         de         cada         pessoa         é         coletivo-         O         convívio
no         ambiente         escolar         comum         beneficia         a         todos.

(C) Toda         pessoa         tem         o         direito         de         acesso         à         educação         -
Toda         pessoa         aprende         -         O         processo         de         aprendizagem
de         cada         pessoa         é         singular                  -         O         convívio         no         ambiente
escolar         comum         pouco         beneficia         a         todos,         pois
interfere         na         garantia         da         subjetividade.

(D) Toda         pessoa         tem         o         direito         de         acesso         à         educação         -
Toda         pessoa         sem         nenhum         comprometimento
cognitivo         aprende         -         O         processo         de         aprendizagem         de
cada         pessoa         é         coletivo-                  O         convívio         no         ambiente
escolar         comum         beneficia         a         todos.

(E) Toda         pessoa         tem         o         direito         de         acesso         à         educação         -
Nem         toda         pessoa         aprende         -         O         processo         de
aprendizagem         de         cada         pessoa         é         coletivo         -         O         convívio
no         ambiente         escolar         comum         pouco         beneficia         a         todos,
pois         interfere         na         garantia         da         subjetividade.

Questão 25
Para         Vygotsky,         a         transição         da         1ª         infância         para         a         infância
é         marcada         por         mudanças         significativas         no         modo         de         ser         e
agir         da         criança,         o         que         corresponde         a         um         de         período         de
crise.         Sobre         essa         abordagem         é         INCORRETO         afirmar
que:

(A) Neste         período         o         adulto         é         quem         utilizará         de
ferramentas         culturais         para         proporcionar         e         intensificar
o         desenvolvimento         desta         criança.

(B) A         crise         representa         mudanças.

(C) A         criança         está         em         busca         de         motivações.

(D) A         criança         está         se         descobrindo         enquanto         sujeito         de
pertencimento.

(E) No         primeiro         ano         de         vida         da         criança,         o         brinquedo         é         a
peça         central,         pois         ele         permitirá         a         relação         social         bebê
x         adulto.

Questão 26
Julgue         os         itens         a         seguir         em         relação         à         organização         do
espaço         escolar         na         educação         infantil.

I.O         espaço                  deve         estar         organizado         de         acordo         com         a         faixa
etária         da         criança.

II.O         espaço         escolar         deve         propor         desafios         cognitivos         e
motores         que                  farão         a         criança         avançar         no
desenvolvimento         de         suas         potencialidades.

III.O         espaço         deve         estar         povoado         de         objetos         que         retratem
a         cultura         e         o         meio         social         em         que         a         criança         está         inserida.

Estão         CORRETAS:

(A) I         e         III,         apenas.

(B) II,         apenas.

(C) I         e         II,         apenas.

(D) II         e         III,         apenas.

(E) I,         II         e         III.

Questão 27
Alfabetizar         letrando         é         ensinar         a         ler         e         escrever         no
contexto         das         práticas         sociais         da         leitura         e         da         escrita,
assim         o         educando         deve         ser         alfabetizado         e         letrado.

São         assertivas         corretas         em         relação         à         alfabetização         e         ao
letramento,         EXCETO:

(A) O         letramento         é         um         processos         que         ocorrem         em
simultâneo         à         habilidade         de         interpretação         e         aplicação
da         leitura.

(B) A         alfabetização         se         ocupa         da         aquisição         da         escrita
pelo         indivíduo.

(C) O         letramento         desenvolve         a         aprendizagem         das         letras
e         símbolos         escritos.

(D) Na         alfabetização,         as         crianças         aprendem         habilidades
de         escrita         e         leitura.

(E) O         letramento         se         ocupa         da         função         social         de         ler         e
escrever.

Questão 28
A         Base         Nacional         Comum         Curricular         (BNCC),         estabelece
cinco         campos         de         experiência.         Qual         desses         campos
trabalha         a         aproximação         da         criança         com         a         linguagem
verbal,         sendo         estimuladas         a         comunicação         entre         os
alunos,         a         leitura,         silenciosa         e         em         voz         alta,         a         escrita         para
retratar         situações         cotidianas,         a         criação         e         representação
de         histórias?

(A) Corpo,         gestos         e         movimentos.

(B) Escuta,         fala,         pensamento         e         imaginação.

(C) Traços,         sons,         cores         e         formas.

(D) Espaços,         tempos,         quantidades,         relações         e
transformações.

(E) O         eu,         o         outro         e         o         nós.

Questão 29
Em         relação         aos         objetivos         do         planejamento         escolar,         é
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INCORRETO         afirmar         que         ele:

(A) É         o         instrumento         que         tem         como         principal         função         a
sistematização         dos         conteúdos         que         serão         ministrados
para         os         alunos.

(B) É         o         instrumento         que         orienta         a         educação,         como
processo         dinâmico         de         todos         os         elementos         que
interagem         para         a         consecução         dos         objetivos         da
escola.

(C) É         o         processo         de         tomada         de         decisões         sobre         a
dinâmica         da         ação         escolar.

(D) É         a         previsão         sistemática         e         ordenada         de         toda         a         vida
escolar         do         aluno.

(E) É         o         instrumento         que         orienta         a         educação,         como
processo         integrado         de         todos         os         elementos         que
interagem         para         a         consecução         dos         objetivos         da
escola.

Questão 30
Julgue         os         itens         a         seguir         em         relação         a         sequência         didática.

I.É         uma         estratégia         que         valoriza         os         conhecimentos
prévios         dos         alunos.

II.Auxilia         os         professores         no         trabalho         com         o         currículo
escolar,         pois         amplia         as         possibilidades         sobre         os
conteúdos         mais         críticos         e         difíceis,         facilitando         os         alunos
compreenderem         diferentes         temas.

III.Organiza,         metodologicamente,         de         forma         sequencial,         a
execução         das         atividades.

IV.Ajuda         a         melhorar         a         educação         e         a         interação         do
professor         e         aluno,         e         deste         com         os         demais         colegas,         em
relação         aos         assuntos         propostos         no         currículo.

É         CORRETO         o         que         se         afirma         em:

(A) I,II,         III         e         IV.

(B) II         e         III,         apenas.

(C) I,         II         e         III,         apenas.

(D) II         e         IV,         apenas.

(E) I,         III         e         IV,         apenas.

Questão 31
Acerca         da         temática         "Competências,         habilidades         e
direitos         de         aprendizagem         conforme         BNCC",         assinale         V,
para         as         afirmativas         verdadeiras,         e         F,         para         as         falsas:

(__)As         habilidades         expressam         as         aprendizagens
essenciais         que         devem         ser         asseguradas         aos         alunos         nos
diferentes         contextos         escolares.

(__)As         competências         e         diretrizes         são         comuns,         os
currículos         são         diversos.

(__)Ao         dizer         que         os         conteúdos         curriculares         estão         a
serviço         do         desenvolvimento         de         competências,         a         LDB
orienta         a         definição         das         aprendizagens         essenciais,         e         não

apenas         dos         conteúdos         mínimos         a         ser         ensinados.

(__)Na         primeira         etapa         da         Educação         Básica,         e         de         acordo
com         os         eixos         estruturantes         da         Educação         Infantil,         devem
ser         assegurados         seis         direitos         de         aprendizagem         e
desenvolvimento,         para         que         as         crianças         tenham
condições         de         aprender         e         se         desenvolver.

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

(A) V,         F,         V,         V.

(B) V,         V,         F,         V.

(C) F,         F,         V,         V.

(D) V,         V,         V,         V.

(E) V,         V,         V,         F.

Questão 32
A         função         inicial         da         linguagem         é         a         comunicação,
expressão         e         compreensão.         Essa         função         comunicativa
está         estreitamente         combinada         com         o         pensamento.         A
comunicação         é         uma         espécie         de         função         básica         porque
permite         a         interação         social         e,         ao         mesmo         tempo,         organiza
o         pensamento.

Vygotsky         e         o         desenvolvimento         humano.         Elaine         Rabello         e         José         Silveira         passos.

https://josesilveira.com/wp-content/uploads/2018/07/Artigo-Vygotsky-e-o-desen

volvimento-humano.pdf

Para         Vygotsky,         a         aquisição         da         linguagem         passa         por         três
fases.         Qual         delas         tem         por         função         denominar         e
comunicar,         sendo         a         primeira         linguagem         que         surge?

(A) Linguagem         conceitual.

(B) Linguagem         egocêntrica.

(C) Linguagem         interior.

(D) Linguagem         social.

(E) Linguagem         comunicativa.

Questão 33
Conforme         a         LDB         9394/96,         é                  na         primeira         infância         que         a
criança         forma         a         sua         personalidade,         por         isso         a
importância         de         uma         escola         que         acredite         na         brincadeira,
nos         jogos         e         dê         a         oportunidade         da         criança:

I.Se         descobrir.

II.Descobrir         o         outro.

III.Interagir         com         os         colegas.

IV.Se         adaptar         na         escola.

Estão         CORRETAS:
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(A) III         e         IV,         apenas.

(B) II         e         III,         apenas.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) I,         II         e         III,         apenas.

(E) I         e         IV,         apenas.

Questão 34
Vygotsky         foi         o         primeiro         psicólogo         moderno         a         sugerir         os
mecanismos         pelos         quais         a         cultura         torna-se         parte         da
natureza         de         cada         pessoa         ao         insistir         que         as         funções
psicológicas         são         um         produto         de         atividade         cerebral.
Conseguiu         explicar         a         transformação         dos         processos
psicológicos         elementares         em         processos         complexos
dentro         da         história.

Vygotsky         e         o         desenvolvimento         humano.         Elaine         Rabello         e         José         Silveira         passos.

https://josesilveira.com/wp-content/uploads/2018/07/Artigo-Vygotsky-e-o-desen

volvimento-humano.pdf

Assinale         a         alternativa         incorreta         em         relação         ao
desenvolvimento         e         à         aprendizagem,         segundo         esse
teórico.

(A) Aprendizagem         e         desenvolvimento         são         processos
indissociáveis.

(B) Primeiro         a         criança         se         desenvolve         e         só         depois
aprende,         pois         ambos         os         processos         são         de         natureza
biológica.

(C) Sem         linguagem,         o         ser         humano         não         é         social,         nem
histórico,         nem         cultural.

(D) O         desenvolvimento         ocorre         a         partir         das         relações
sociais.

(E) A         aprendizagem         impulsiona         o         desenvolvimento,
quanto         mais         aprendizagem         mais         desenvolvimento.

Questão 35
A         Base         Nacional         Comum         Curricular         (BNCC)         estabelece
áreas         de         conhecimento.         Quais         são         as         áreas         de
conhecimento         do         Ensino         Fundamental         de         9         nove         anos?

(A) Linguagens,         Matemática,         Ciências         da         Natureza,
Ciências         Humanas         e         Ensino         Religioso.

(B) Linguagens,         Matemática,         Ciências         da         Natureza,
Ciências         Humanas         e         Ciências         Sociais.

(C) Linguagens,         Matemática,         Ciências         da         Natureza,
Ciências         Humanas         e         Artes.

(D) Linguagens,         Matemática,         Ciências         da         Natureza,
Ciências         Humanas         e         Filosofia.

(E) Linguagens,         Matemática,         Ciências         da         Natureza,
Ciências         Sociais         e         Ensino         Religioso.

Questão 36
De         acordo         com         Piaget,         as         crianças         possuem         um         papel
ativo         na         construção         de         seu         conhecimento,         de         modo         que
o         termo         construtivismo         ganha         muito         destaque         em         seu
trabalho.         O         desenvolvimento         cognitivo,         que         é         a         base         da

aprendizagem,         se         dá         por         assimilação         e         acomodação.

Disponível         em:https://www.infoescola.com/pedagogia/teoria-de-aprendizagem

-de-piaget/

Nesse         sentido,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) O         professor         não         deve         provocar         o         desequilíbrio         na
mente         do         aluno         para         que         ele,         buscando         então         o
equilíbrio,         tenha         a         oportunidade         de         agir         e         interagir.

(B) Aprender         é         uma         interpretação         social         do         mundo,         ou
seja,         é         uma         atividade         coletiva,         um         processo         ativo         no
qual         o         significado         é         desenvolvido         com         base         em
experiências.

(C) Somente         poderá         ocorrer         a         aprendizagem         quando         o
esquema         de         assimilação         não         sofre         acomodação.

(D) De         acordo         com         Piaget,         apenas         a         acomodação         vai
promover         a         descoberta         e         posteriormente         a
construção         do         conhecimento.

(E) Quando         a         pessoa         não         consegue         assimilar
determinada         situação,         podem         ocorrer         dois
processos:         a         mente         desiste         ou         não         se         modifica.

Questão 37
As         concepções         sobre         criança         e         infância         são         construções
__________,__________e__________         que         se
consolidam         nos         diferentes         contextos         nos         quais         são
produzidas         e         a         partir         de         múltiplas         variáveis         como         etnia,
classe         social,         gênero         e         condições         socioeconômicas         das
quais         as         crianças         fazem         parte.

Disponível         em:http://emeirodrigosoaresjunior.comunidades.net/concepcao

-de-crianca

Assinale         a         alternativa         que         completa         corretamente         o
fragmento.

(A) socioculturais,         históricas         e         familiares.

(B) sociais,         históricas         e         cognitivas.

(C) sociais,         históricas         e         culturais

(D) sociais,         contemporâneas         e         culturais

(E) familiares,         históricas         e         culturais.

Questão 38
São         reconhecidamente         bases         psicológicas         da
aprendizagem:         Empirista,         Inatista,         Construtivista         e         a
Histórico-Cultural.

Qual         delas         busca         a         aproximação         do         aprendente         com         o
objeto         de         conhecimento         por         meio         de         elementos
presentes         em         seu         cotidiano,         o         que         facilita         e         promove         o
processo         de         aprendizagem         de         forma         efetiva?

(A) Construtivista.

(B) Histórico-Cultural.
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(C) Empirista         e         Inatista.

(D) Empirista.

(E) Inatista.

Questão 39
Segundo         os         princípios         da         avaliação         mediadora,         assinale
V,         para         verdadeiro,         e         F,         para         falso.

(__)A         expressão         mediadora         tem         como         objetivo         salientar
a         importância         do         papel         do         professor         no         sentido         de
observar         o         aluno         para         mediar,         ou         seja,         refletir         sobre         as
melhores         estratégias         que         visem         promover         sua
aprendizagem.

(__)Exige         prestar         muita         atenção         no         aluno,         conhecê-lo,
ouvir         seus         argumentos,         propor-lhe         questões         novas         e
desafiadoras,         guiando-o         por         um         caminho         voltado         à
autonomia         moral         e         intelectual.

(__)Propõe         um         modelo         baseado         no         dialogo         e
aproximação         do         professor         com         o         seu         aluno,         de         forma
que         as         práticas         de         ensino         sejam         repensadas         e
modificadas         de         acordo         com         a         realidade         sociocultural         de
seus         alunos.

(__)Na         perspectiva         de         avaliação         mediadora         o         erro         é
considerado         como         parte         do         processo         na         construção         do
conhecimento.

(__)Seu         objetivo         é         acompanhar         a         evolução         da         aquisição
de         conhecimento         do         aluno,         ao         mesmo         tempo         em         que
fornece         subsídios         para         o         professor         compreender         o         quão
eficiente         está         sendo         seu         processo         de         ensino.

Disponível         em:http://fabiopestanaramos.blogspot.com/2012/06/avaliacao-

mediadora-ponte-entre-o.html

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

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

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

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

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

(E) V,         V,         F,         V,         F.

Questão 40
Segundo         a         Resolução         CNE/CP         nº2/2017         que         institui         e
orienta         a         implantação         da         Base         Nacional         Comum
Curricular         (BNCC),         a         ser         respeitada         obrigatoriamente         ao
longo         das         etapas         e         respectivas         modalidades         no         âmbito
da         Educação         Básica,         analise         as         afirmativas         a         seguir         e         C
(certo)         ou         E         (errado).

(__)Base         Nacional         Comum         Curricular         (BNCC)                  é         um
documento         de         caráter         normativo         que         define         o         conjunto

orgânico         e         progressivo         de         aprendizagens         essenciais         que
todos         os         alunos         devem         desenvolver         ao         longo         das         etapas
e         modalidades         da         Educação         Básica.

(__)São         campos         de         experiência         da         BNCC:         O         eu,         o         outro
e         o         nós;         Corpo,         gestos         e         movimentos;         Traços,         sons,
cores         e         formas;         Escuta,         fala,         pensamento         e         imaginação;
Espaços,         tempos,         quantidades,         relações         e
transformações.

(__)Os         objetivos         e         as         habilidades         da         BNCC         são         as
aptidões         desenvolvidas         ao         longo         de         cada         etapa         de
ensino         e         que         contribuem         para         o         desenvolvimento         das
competências         gerais         e         específicas         da         Base.

(__)A         BNCC         pretende         promover         a         elevação         da         qualidade
do         ensino         no         país         por         meio         de         uma         referência         comum
obrigatória         para         todas         as         escolas         de         educação         básica,
respeitando         a         autonomia         assegurada         pela         Constituição
aos         entes         federados         e         às         escolas.

(__)A         Base         Nacional         Comum         Curricular         é         o         documento
que         determina         os         direitos         de         aprendizagem         de         todo
aluno         cursando         a         Educação         Básica         no         Brasil.         A         BNCC
possui         10         Competências         Específicas         que         operam         como
um         fio         condutor.

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

(A) C,         C,         C,         C,         E.

(B) E,         C,         C,         C,         C.

(C) C,         C,         C,         C,         C.

(D) E,         C,         E,         C,         E.

(E) C,         E,         C,         C,         E.
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