
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2018 
 

CARGO: PROFESSOR II E I – EDUCAÇÃO INFANTIL/ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português e 

15(quinze) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA conterá 40 questões, mas efetuar suas marcações somente até a questão 25. 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta até a questão 25; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. Processo Seletivo Simplificado-MUNICÍPIO DE ARVOREDO/SC Edital 001/2018 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

 

AS QUESTÕES DE 01 A 10 DIZEM RESPEITO AO TEXTO. LEIA-O ATENTAMENTE ANTES DE 

RESPONDÊ-LAS. 

(Texto) 

 
 
QUESTÃO 01. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I. A juíza Andréa Pachá possui uma bagagem enorme sobre conflitos que envolvem separações, guarda de 

filhos, entre outros; 

II. Curatela consiste num mecanismo de proteção para pessoas maiores de 18 anos que estejam sem 

condições de reger sua própria vida por alguma incapacidade mental, intelectual ou física; 

III. Segundo a juíza, há uma crescente subtração da voz de quem está envelhecendo. 

Dos itens acima: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
  



Observe a seguir o trecho retirado do Texto e responda às questões 02 e 03: 
 
“No entanto, ela afirma que, [...], não estava preparada para o que enfrentaria na Vara de Órfãos e Sucessões, 
na qual atua há seis anos.” (linhas 4 a 7) 
 
QUESTÃO 02. É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho acima introduz uma: 
 
(A) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
(B) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
(C) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 
(D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 
QUESTÃO 03. A partícula “que” em destaque no trecho acima possui função morfológica de: 
 
(A) Conjunção comparativa. 
(B) Conjunção integrante. 
(C) Pronome relativo. 
(D) Preposição. 
 
QUESTÃO 04. “Os mais de 15 anos em Varas de Família deram à juíza Andréa Pachá...” (linhas 1 e 2). O termo 

destacado foi craseado, pois: 
 
(A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino.  
(B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino.  
(C) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas como “à juíza”. 
(D) Em todos os casos é obrigatório o uso da crase antes de palavras femininas como “juíza”. 
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 
 
“[...] – essas, um mecanismo de proteção para pessoas maiores de 18 anos que estejam sem condições de reger 
sua própria vida por alguma incapacidade mental, intelectual ou física.” (linhas 11 a 14) 
 
(A) “maiores” 
(B) “estejam” 
(C) “condições” 
(D) “reger” 
 
QUESTÃO 06. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 
 
“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 
 
(A) “juíza” (linha 2) 
(B) “experiência” (linha 5) 
(C) “há” (linha 7) 
(D) “física” (linha 14) 
 
QUESTÃO 07. “[...] ela afirma que, mesmo com essa experiência, [...]” (linhas 4 e 5). Analisando o trecho retirado 

do Texto, é correto afirmar que a regra de pontuação que justifica o emprego das vírgulas é: 
 
(A) Emprega-se a vírgula para isolar vocativos. 
(B) Utiliza-se a vírgula para separar adjuntos adverbiais locucionais deslocados dentro da estrutura oracional. 
(C) Em particular, a vírgula é usada para isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 
(D) Emprega-se a vírgula para separar termos coordenados assindéticos (sem ligação por conectivo), de mesma 

função sintática, que formam, muitas vezes, enumerações. 
 
  



QUESTÃO 08. A expressão destacada em “[...], na qual atua há seis anos.” (linha 7) poderia ser corretamente 
substituída por: 

 
(A) “que”. 
(B) “no qual”. 
(C) “em qual”. 
(D) “para qual”. 
 
QUESTÃO 09. “[...], o que ela fez foi um exercício de empatia, [...]” (linhas 20 e 21). O termo destacado no trecho 

retirado do Texto, refere-se ao(à): 
 
(A) Habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. 
(B) Afinidade entre duas ou mais pessoas pela semelhança e proximidade de sentimentos e pensamentos. 
(C) Teima excessiva ou repetida obstinação; birra, empeiticação. 
(D) Sofrimento moral intenso; aflição, angústia, estertor, inquietação. 
 
QUESTÃO 10. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta, mantendo-se o sentido original: 
 
“[...], ela afirma [...]” (linha 4) 
 
(A) A oração já se encontra na voz passiva. 
(B) Não é possível a conversão para a voz passiva com verbos transitivos diretos. 
(C) “[...], é afirmado por ela [...]” 
(D) “[...], afirmá-lo-á por ela [...]” 
 
 

II - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (15 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 11. O Plano Nacional de Educação estabelece diretrizes afirmando que a educação especial se destina 

a pessoas com necessidades especiais no campo da aprendizagem, originadas de, exceto:  
 
(A) Deficiência Física. 
(B) Deficiência Sensorial. 
(C) Deficiência Mental. 
(D) Deficiência Econômica. 
 
QUESTÃO 12. Assinale a alternativa incorreta. Os maiores desafio da avaliação nas séries iniciais do ensino 

Fundamental são: 
 
(A) O investimento no processo. 
(B) A implementação de uma avaliação diagnóstica. 
(C) O olhar diferenciado. 
(D) A desconsideração às especificidade de cada aluno 
 
QUESTÃO 13. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a 

prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, e campanhas de educação 
sanitária para pais, educadores e alunos. 

 
Sobre o trecho acima: 
 
(A) Apresenta discrepância com o PNE. 
(B) Foi extraído literalmente da Constituição Federal. 
(C) Foi extraído literalmente da LDB. 
(D) Coaduna com o que preconiza o ECA. 
 



QUESTÃO 14. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 
 
É _____ utilizar vários instrumentos de avaliação e não se restringir em testes e provas _____, o aluno precisa 
se avaliado de forma _____ e todo o desenvolvimento deve ser considerado. 
 
(A) Importante – Escritas – Contínua. 
(B) Relevante – Periódicas – Descontínua. 
(C) Irrelevante – Escritas – Contínua. 
(D) Contraditório – Orais – Descontínua. 
 
QUESTÃO 15. Leia com atenção:  
 
I. Sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional 

poderá sair do País em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior; 
II. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado 

de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. 
 

Sobre os itens acima é incorreto afirmar: 
 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas o item II está correto. 
(C) Ambos estão corretos. 
(D) Ambos estão incorretos.  
 
QUESTÃO 16. É incorreto afirmar a respeito da obrigatoriedade de se abordar nas escolas a temática da História 

e Cultura Afro-Brasileira: 
 
(A) Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de Matemática. 
(B) Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de História Brasileiras. 
(C) Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial na área de Educação Artística. 
(D) O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. 
 
QUESTÃO 17. Sobre Alfabetização e Letramento é incorreto afirmar: 
 
(A) No que diz respeito ao ensino da língua escrita todo método utilizado pelo professor desde que seja 

adequado pode ser um instrumento importante no processo de letramento. 
(B) Não há como negar que na prática docente todo professor precisa ter um método de ensino. 
(C) É necessário transformar toda novidade cientifica em método. 
(D) O professor tem que acreditar em seu próprio potencial e conhecimento. 
 
QUESTÃO 18. O trabalho com projetos dentro da escola vai ensinar a todos: professores e alunos a trabalharem 

de forma: 
 
(A) Disciplinar e Interativa. 
(B) Interdisciplinar e cooperativa. 
(C) Multidisciplinar e Intrusiva. 
(D) Unidisciplinar e segregacionista.  

 
  



QUESTÃO 19. De acordo com a Constituição Federal: 
 
I. (__) É assegurada a oferta semi gratuita para todos os que não tiveram acesso à educação na idade própria; 
II. (__) A educação visará ao preparo para o exercício da cidadania; 
III. (__) O ensino será ministrado com base na liberdade de aprender; 
IV. (__) O ensino será ministrado com base na gestão autocrática do ensino público, na forma da lei; 
 
Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso a sequência das proposições acima 
é: 
 
(A) V – V – F – F. 
(B) F – F – V – V.  
(C) F – V – V – F. 
(D) V – F – V – F. 
 
QUESTÃO 20. Falhas na expressão e compreensão, transtorno na estruturação da linguagem decorrente de 

distúrbios no funcionamento cerebral. Falamos de:  
 
(A) Alexia. 
(B) Agrafia. 
(C) Acalculia. 
(D) Afasia infantil. 
 
QUESTÃO 21. Leia com, atenção: 
 
I. (__) Sobre a questão da prática alfabetizadora é papel do professor elaborar atividades de alfabetização; 
II. (__) É dever dos alunos com a orientação do professor realizar as atividades que lhe foi proposta; 
III. (__) O objetivo da alfabetização é promover nas crianças a doutrinação da norma culta; 
IV. (__) As estratégias de leitura não dependem do contexto e das situações envolvidas. 
 
Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso a sequência das proposições acima 
é: 
 
(A) F – F – V – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) V – F – V – F. 
(D) F – V – F – V.  
 
QUESTÃO 22. Sobre a relação entre Letramento e Alfabetização podemos afirmar que: 
 
(A) Estão associados e há maneiras distintas de compreender essa relação. 
(B) São sinônimos. 
(C) Estão dissociados e não há maneiras distintas de compreender essa relação. 
(D) Não estão associados e as maneiras de compreender essa relação é unívoca e análoga. 
 
QUESTÃO 23. As diretrizes do PNE devem conduzir exceto a:        
 
(A) Melhoria da qualidade do ensino. 
(B) Absenteísmo no trabalho. 
(C) Promoção humanística do país. 
(D) Promoção científica do país. 
 
QUESTÃO 24. A educação básica pública atenderá prioritariamente: 
 
(A) Ao ensino regular. 
(B) À educação alternativa. 
(C) À educação especial. 
(D) À pré-escola.                              



 
QUESTÃO 25. Assinale a alternativa incorreta. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança e o 

adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: 

 
(A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
(B) Direito de ser respeitado pelos seus educadores; 
(C) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
(D) Acesso à tecnologia educacional de ponta. 
 
 


