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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital.  

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala.  

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal.  

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados.  

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  -  CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 

2  -  CONHECIMENTOS GERAIS DA EDUCAÇÃO: Questões de 06 a 15 – Páginas 2 e 3 

3  -  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 16 a 20. 

• PROFESSOR DE ITALIANO: Páginas 3 e 4 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO 002/2021 

CADERNO DE AVALIAÇÕES                                                     
(PROFESSOR DE ITALIANO) 



 

www.psconcursos.com.br                                                                                                                 PROCESSO SELETIVO 002/2021 – SIDERÓPOLIS/SC. 

Página 1 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             

LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder as próximas questões: 

A Paz 

A paz 

Invadiu o meu coração 

De repente, me encheu de paz 

Como se o vento de um tufão 

Arrancasse meus pés do chão 

Onde eu já não me enterro mais 

 

A paz 

Fez o mar da revolução 

Invadir meu destino; a paz 

Como aquela grande explosão 

Uma bomba sobre o Japão 

Fez nascer o Japão da paz 

 

Eu pensei em mim 

Eu pensei em ti 

Eu chorei por nós 

Que contradição 

Só a guerra faz 

Nosso amor em paz 

 

Eu vim 

Vim parar na beira do cais 

Onde a estrada chegou ao fim 

Onde o fim da tarde é lilás 

Onde o mar arrebenta em mim 

O lamento de tantos "ais" 

Gilberto Gil 

 

01 – Assinale a alternativa que apresente conceitos 
apresentados na letra da canção composta por 
Gilberto Gil: 

A) A letra apresenta um manifesto de indignação do 
compositor em relação à situação política conf lituosa 
no Brasil dos anos 60/70. 

B) Trazendo como pano de fundo acontecimentos 
ocorridos durante a segunda guerra mundial, o autor 

ref lete sobre os caminhos percorridos para se obter a 
paz. 

C) É uma grande metáfora a respeito da vida, que por 
seus conf litos diários, assemelha-se a uma guerra. 

D) O eu-lírico da canção está apaixonado, mas em 
virtude de não estar sendo correspondido entra em 
guerra com a pessoa amada. 

E) O eu-lírico chega à conclusão de que a paz é 
impraticável. Para isso usa imagens de fenômenos da 

natureza, como o mar e o vento, por exemplo. 

02 – A letra da canção se utiliza de muitas figuras de 
linguagem para passar uma mensagem impactante a 
respeito de sua temática.  

Leia o trecho abaixo:  

Que contradição 

Só a guerra faz 

Nosso amor em paz 

No trecho acima fica evidente a presença de: 

A) Comparação    

B) Metáfora 

C) Personif icação    

D) Antítese  

E) Hipérbole  

 

03 – No último verso, o vocábulo “ais” encontra-se 
destacado por meio do uso de aspas. Geralmente 
esse vocábulo não flexiona ao plural, estando, neste 

caso, substantivado. Por expressar emoção, 
geralmente associado à dor, a qual classe de 
palavras ele geralmente pertence? 

A) Conjunção    

B) Advérbio 

C) Preposição    

D) Interjeição 

E) Artigo  

 

04 – O vocábulo “se” é uma espécie de coringa na 
língua portuguesa, adaptando-se a várias ocasiões e 
recebendo diferentes classificações sintático-

morfológicas. Observe seu uso no exemplo abaixo e 
assinale a alternativa em que sua classificação 
gramatical esteja CORRETA: 

Como se o vento de um tufão 

Alternativas: 

A) Conjunção condicional 

B) Conjunção integrante 

C) Pronome ref lexivo 

D) Partícula apassivadora 

E) Índice de indeterminação do sujeito  

 
 

05 – Em “Vim parar na beira do cais” a forma verbal 
destacada está conjugada no pretérito perfeito do 
indicativo do verbo vir, ou seja, indicando um 

acontecimento ocorrido em um momento específico 
do passado. Em qual das alternativas abaixo está 
INCORRETO o uso do verbo vir em outros tempos e 

modos:  

A) Caso ele viesse parar na beira do cais 

B) Se ele vier parar na beira do cais 

C) Se ele vir parar na beira do cais 

D) Tu vieste parar na beira do cais 

E) Nós viremos parar na beira do cais 
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CONHECIMENTOS GERAIS                          

DA EDUCAÇÃO 

06 – De acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para o Ensino Fundamental, os 
conhecimentos curriculares por área de 

conhecimento são: 

Assinale a alternativa correta e que contemple todos 
os conhecimentos: 

A) Linguagem, matemática, ciências da natureza, 
ciências humanas e artes. 

B) Língua portuguesa, matemática, ciências e história.  

C) Ciências, matemática, língua portuguesa, história e 
geograf ia. 

D) Matemática, língua portuguesa, ciências, artes e 
ensino religioso. 

E) Linguagem, matemática, ciências da natureza, 
ciências humanas e ensino religioso. 

 

07 – O PLANCON-EDU/COVID-19, a partir de cenários 
de risco identificados, define estratégias, ações e 

rotinas de resposta gerais, para o enfrentamento da 
epidemia do novo Coronavírus (COVID-19), e para 
isso tem definido alguns objetivos específicos, 

sendo estes, EXCETO: 

A) Identif icar os cenários gerais de riscos dos 
estabelecimentos de ensino dos diversos graus de 
cada região/município (ameaças, nos territórios 

envolvidos, ameaças, vulnerabilidades e capacidades 
instaladas ou a instalar). 

B) Def inir as dinâmicas e ações operacionais e elaborar 
os protocolos operacionais específ icos, aplicáveis  às  

diversas atividades escolares dos diversos níveis, 
cumprindo todas as recomendações of iciais. 

C) Estabelecer um Sistema de Comando Operacional 
que oriente, acompanhe, monitore e avalie as 

dinâmicas e ações def inidas e sua aplicação em cada 
município/região e/ou escola, exceto na retomada de 
atividades presenciais. 

D) Assegurar informação constante de boletins 
atualizados e outros materiais sobre a pandemia, 
formas de contágio e formas de prevenção. 

E) Garantir uma ef iciente comunicação interna (com 
regiões/municípios ou com escolas da 

região/município e seus alunos, professores e 
funcionários) e externa (com pais e população em 
geral). 

 

08 – A LDB no artigo 58, inciso 3º aponta que a oferta 
de educação especial, dever constitucional do 
Estado, tem início na faixa etária de: 

A) De quatro a cinco anos, durante a pré-escola 

B) De zero a seis anos, durante a educação infantil 

C) De 6 a 11 anos, durante o ensino fundamental anos 
iniciais 

D) De 11 a 13 anos, durante o ensino fundamental anos 
f inais 

E) De 14 a 17 anos, durante o ensino médio  

09 – São mecanismos de avaliação e de 
monitoramento da Política Nacional de Educação 
Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao 
Longo da Vida, EXCETO: 

A) Prova Brasil 

B) Exame Nacional do Ensino Médio  

C) Censo Escolar 

D) Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

E) Sistema de Avaliação da Educação Básica 

 

10 – Muitos pensadores emergiram no século XX e 
propuseram visões renovadas de educação, em 
oposição à pedagogia tradicional. Eventualmente, 

essa caminhada resultou no estabelecimento de 
linhas pedagógicas progressistas.   

São pensadores dessa linha pedagógica, EXCETO: 

A) Jean Piaget 

B) Henri Wallon 

C) Lev Vygotsky 

D) Ivan Pavlov 

E) Célestin Freinet 
 

11 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional no seu artigo 13º define que cabe aos 

docentes:  

I. Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

II. Participar da elaboração da proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino. 

III. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos 
de menor rendimento. 

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

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos.  

C) Todos os itens estão corretos. 

D) Apenas os itens I, II e II estão corretos.  

E) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.  
 

12 – Segundo a proposta de ________, criador dos 
jardins de infância, eles deveriam desenvolver 
atividades coordenadas por uma professora 

especializada e, diferentemente das escolas, 
encarregada mais em orientar do que propriamente 
administrar ou gerenciar. Acredita-se que o espaço 

dedicado às crianças deve estar aparelhado para 
jogo e o trabalho infantil, como também para as 
atividades de canto.  

Marque a alternativa que complete CORRETAMENTE 
a lacuna:  

A) Friedrich Fröbel 

B) Jean Piaget 

C) Célestin Freinet 

D) Maria Montessori 

E) Henri Walon 
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13 – Um Projeto Político Pedagógico (PPP), não é 
algo estático, mas uma proposta a ser construída na 
prática educativa pela equipe gestora, professores, 
demais funcionários, famílias e estudantes.  

No PPP há concepções de: 

I. Homem 

II. Ensino 

III. Sociedade 

IV. Aprendizagem 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

 

14 – Whatson e Skinner desenvolveram uma corrente 
de estudos no campo da psicologia conhecida como 
behaviorismo. O behaviorismo parte do princípio de 

que é possível obter resultados concretos em 
práticas educativas, valendo-se de uma rotina de 
estímulo e resposta. Conforme esse modelo de 

aprendizagem, cabe ao professor aplicar atividades 
que incentivem a memorização e arbitrar se a 
resposta do aluno é correta ou incorreta.  

O modelo behaviorista é um exemplo de que 
tendência? 

A) Pedagógica conservadora 

B) Pedagógica renovada 

C) Pedagogia crítica social dos conteúdos 

D) Pedagogia liberal 

E) Pedagogia renovadora progressista 

 

15 – No Art. 35 da LDB consta que o ensino médio, 
etapa final da educação básica, com duração mínima 
de três anos, terá como finalidades, EXCETO: 

A) A consolidação e o aprofundamento dos 
conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos;  

B) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do 
educando, para continuar aprendendo, de modo a ser 

capaz de se adaptar com f lexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores;  

C) O aprimoramento do educando como pessoa 
humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico;  

D) O ensino religioso é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários 
normais das escolas públicas; 

E) A compreensão dos fundamentos científ ico 
tecnológicos dos processos produtivos, relacionando  

a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.  

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      

PROFESSOR DE ITALIANO 

16 – Independentemente de se reconhecer a 
importância do aprendizado de várias línguas, em 
vez de uma única, e de se pôr em prática uma política 

de pluralismo linguístico, nem sempre há a 
possibilidade de se incluir mais do que uma língua 
estrangeira no currículo. Os motivos podem ir da 

falta de professores até a dificuldade de incluir um 
número elevado de disciplinas na grade escolar. 
Assim, uma questão que precisa ser enfrentada é 

qual, ou quais línguas estrangeiras incluir no 
currículo.  

Os PCNs apontam pelo menos três fatores devem ser 
considerados: 

I. Fatores Históricos. 

II. Fatores relativos às comunidades locais. 

III. Fatores relativos à tradição. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas o item I está correto.  

B) Apenas os itens I e III estão corretos.  

C) Apenas o item III está correto.  

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos.  

 

17 – Na definição dos objetivos deve-se levar em 
conta o aluno, o sistema educacional e a função 

social da língua estrangeira em questão. Os 
objetivos foram explicitados, considerando-se o 
desenvolvimento de capacidades, em função das 

necessidades sociais, intelectuais, profissionais, e 
interesses e desejos dos alunos. Os objetivos são 
orientados para a sensibilização do aluno em relação 

à Língua Estrangeira pelos seguintes focos, 
EXCETO: 

A) Mundo multilíngüe e multicultural em que vive. 

B) A compreensão global escrita  

C) O empenho na negociação do signif icado e não na 
correção. 

D) A compreensão global oral 

E) Fluência na leitura e escrita do idioma estudado. 

 

18 – Segundo o PCN – Língua Estrangeira, a 
compreensão escrita dependerá naturalmente da 
ênfase com que essas habilidades serão enfocadas 

no programa de ensino. O aluno deverá ser capaz de: 

I. Demonstrar compreensão geral de tipos de textos 
variados, apoiado em elementos icônicos (gravuras, 
tabelas, fotografias, desenhos) e/ou em palavras 

cognatas; 

II. Selecionar informações específicas do texto; demonstrar 
conhecimento da organização textual por meio do 
reconhecimento de como a informação é apresentada 
no texto e dos conectores articuladores do discurso e de 
sua função enquanto tais;  

III. Demonstrar consciência de que a leitura não é um 
processo linear que exige o entendimento de cada 
palavra;  
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IV. Demonstrar consciência crítica em relação aos objetivos 
do texto, em relação ao modo como escritores e leitores 
estão posicionados no mundo social; 

V. Demonstrar conhecimento sistêmico necessário para o 
nível de conhecimento fixado para o texto. 

Marque a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens II e III estão corretos 

B) Todos os itens estão corretos 

C) Apenas os itens I, IV e V estão corretos  

D) Apenas os itens II, III e V estão corretos  

E) Apenas os itens II, IV e V estão corretos 

 

19 – leggi attentamente il testo e scegli l'opzione con 
il numero CORRETTO di articoli determinativi: 

Roma fu fondata il 21 aprile del 753 a.C. nel corso dei suoi 
tre millenni di storia è stata la prima metropoli dell'umanità,[10] 

cuore pulsante di una delle più importanti civiltà antiche, che 
influenzò la società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, 

l'architettura, la filosofia, la religione, il diritto e i costumi dei 
secoli successivi. Luogo di origine della lingua latina, fu capitale 
dell'Impero romano che estendeva il suo dominio su tutto il 
bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa, dello Stato 
Pontificio, sottoposto al potere temporale dei papi e del Regno 
d'Italia (dal 1871 al 1946). Per antonomasia, è definita l'Urbe, 
Caput Mundi e Città eterna. 

Alternative: 

A) 18   B) 16   C) 15 

D) 17   E) 19 

 

20 –  Quale delle opzioni NON è un falso amico (falso 
cognato)? 

A) Coppia 

B) Burro 

C) Casco 

D) Interno 

E) Caldo 

 

 


