
 

MUNICÍPIO DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2018 
 

CARGO: PROFESSOR II E I – SEGUNDO PROFESSOR 
 

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! 
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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. Daniel Goleman não acreditava que o sucesso de uma pessoa era o resultado do seu teste de QI. 

O autor inovou a psicologia ao apresentar o conceito de inteligência emocional como o maior responsável 
pelo sucesso ou insucesso das pessoas. A inteligência emocional significa que o homem está consciente de 
suas emoções. Dentre as cinco áreas de habilidades mapeadas na Inteligência Emocional, estão:  

 
(A) Autorrealização, autonomia, autogestão. 
(B) Controle emocional, automotivação, reconhecimento de emoções em outras pessoas. 
(C) Empatia, organização de grupos, inteligência intrapessoal. 
(D) Bem-estar, mal-estar, a calma ou a tensão. 
 
QUESTÃO 12. A aprendizagem pode ser entendida de diferentes maneiras, dependendo do contexto em que 

interlocutor/interessado se encontre ou da teoria da aprendizagem que ele considere mais significativa para 
a sua personalidade ou prática pedagógica, se for educador. Para os adeptos do behaviorismo a 
aprendizagem pode ser: 

 
(A) O aprimoramento daquilo que já está adquirido ao nascer. 
(B) Uma integração entre o conhecer, fazer, o sentir, o conviver e o ser. 
(C) Uma interação com o meio. 
(D) Uma mudança de comportamento. 
 
  



QUESTÃO 13. Em nossos dias não é mais possível se ver o professor como aquele que ensina. Seu papel é bem 
diferente e os objetivos de seu trabalho estão definidos dentro de uma estrutura muito mais voltada para 
proporcionar ao aluno situações e oportunidades de participação ativa em experiências que o levarão a um 
desenvolvimento integral. O professor há de estar constantemente atento para alguns itens que são 
fundamentais na relação pedagógica. 

 
De acordo com o trecho acima, analise:  
 
I. (__) O educador precisa conhecer a realidade do educando e quais os objetivos a serem atingidos com a 

educação proposta; 

II. (__) O processo ensino/aprendizagem independe da relação aluno/professor; 

III. (__) Professor, aluno e conhecimento são partes distintas por isso não pode haver interligação; 

IV. (__) Passar conteúdo não significa ensinar, a informação só é significativa se resultar em bagagem 

formativa; 

V. (__) O conhecimento só se torna efetivo se estiver interligado partindo sempre do próximo para o distante, 

do concreto para o abstrato. 

 
Analise as frases acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo. 
 
(A) V – F – F – V – V  
(B) V – F – V – V – F  
(C) F – F – F – V – V   
(D) V – V – F – F – V  
 
QUESTÃO 14.  De acordo com a Lei no 8.069/90, compete ao Ministério Público: 
 
(A) Conceder a emissão como forma de exclusão do processo. 
(B) Zelar pelo efetivo respeito aos direitos às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e 

extrajudiciais cabíveis. 
(C) Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas de que trata esta lei, 

adotando de pronto as medidas administrativas ou judiciais necessárias à remoção de irregularidades 
porventura verificadas. 

(D) Solicitar informações e documentos a particulares e instruções privadas. 
 
QUESTÃO 15. “No cotidiano, é comum percebermos a utilização de diferentes textos escritos ou orais para a 

comunicação de ideias. Esses diferentes tipos de texto se concretizam em inúmeros gêneros textuais ou 
discursivos. Os textos apresentam características diferentes, tendo em vista o objetivo da comunicação. O 
relatório é um gênero muito utilizado em várias situações práticas e sociais.” De acordo com as informações 
apresentadas, qual o objetivo do relatório? 

 
(A) Registrar determinado assunto e ampliar conhecimentos. 
(B) Manifestar publicamente uma opinião, fazendo uma reivindicação. 
(C) Registrar resultados de uma experiência, um procedimento ou uma ocorrência. 
(D) Oferecer instruções para o preparo de uma prática pedagógica. 
 
QUESTÃO 16. De acordo com Lei no 9.394/96, serão consideradas como de manutenção e desenvolvimento de 

ensino as despesas com: 
 
(A) Creches ou entidades equivalentes. 
(B) Ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 
(C) Os níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística. 
(D) Aquisição material didático escolar e manutenção de programas de transporte escolar. 
 
  



QUESTÃO 17. Para Wallon, a cognição é importante, mas não mais importante que a afetividade ou a 
motricidade. Por isso sua teoria é também conhecida como Teoria da Afetividade. Em sua teoria, Wallon 
afirma que a afetividade é expressa em três maneiras. São elas: 

 
I. Amor; 

II. Emoção; 

III. Sentimento; 

IV. Paixão; 

V. Tristeza. 

 
Dos itens acima: 
 
(A) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(B) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens III, IV e V estão corretos. 

 
QUESTÃO 18. De acordo com a Lei no 8.069/90, 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) Dever de respeitar seus educadores. 
(B) Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 
(C) Igualdade de condução para o acesso e permanência na escola. 
(D) Acesso à escola pública e particular próxima de sua residência 

 
QUESTÃO 19. O letramento permite aos sujeitos adquirirem um novo estado ou condição resultantes das 

mudanças nos aspectos linguísticos, cognitivos, sociais e políticos. Assim, os procedimentos metodológicos 
utilizados pelo professor deverão: 

 
(A) Valorizar os conhecimentos prévios das crianças. 
(B) Desenvolver na criança o livre acesso aos diversos suportes da escrita. 
(C) Explorar as práticas de leitura e escrita. 
(D) Orientar o aprimoramento linguístico da criança pelo uso e reflexão da linguagem.  
 
QUESTÃO 20. No processo educacional, a tomada de consciência dos profissionais sobre as diferentes funções 

da avaliação torna-se uma exigência. Segundo Libâneo (199, p.196), esse processo possui três principais 
funções: 

 
I. (__) Pedagógico – didática; 
II. (__) Formativa; 
III. (__) De diagnóstico; 
IV. (__) De controle; 
V. (__) Somativa. 
 
Julgue os itens acima em verdadeiro (V) ou falso (F) e, em seguida, assinale a alternativa contendo a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo. 
 
(A) V – F – F – F – V  
(B) F – V – F – F – V  
(C) V – F – V – V – F  
(D) V – F – F – V – V  
  
  



QUESTÃO 21. As tendências Pedagógicas estão divididas em dois grupos, as Liberais e as Progressistas. Entre as 
Progressistas, destacamos: 

 

(A) Libertadora e Libertária. 
(B) Libertadora e Tradicional. 
(C) Tradicional e Tecnicista. 
(D) Libertária e Renovada Não Diretiva. 
 

QUESTÃO 22. Segundo a Lei no 8.069/90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das 
próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócioeducativos 
destinados a crianças e adolescentes, em regime de: 

 

(A) Participação na vida da comunidade local. 
(B) Atendimento personalizado e em pequenos grupos 
(C) Apoio familiar em meio aberto. 
(D) Orientação e apoio sociofamiliar. 
 

QUESTÃO 23. Segundo a Teoria das Inteligências Múltiplas, é possível identificar sete tipos de capacidades e 
habilidades. São elas: lógico-matemática, verbal-linguística, corporal-cinestésica, visual-espacial, rítmica-
musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista. Diante deste contexto, leia atentamente as afirmações 
abaixo: 

 

I. A capacidade de se comunicar por meio de palavras, encontrada em escritores, poetas, jornalistas; 
II. A sensibilidade às expressões faciais, à voz, aos gestos e às posturas, encontrada em muitos professores, atores; 
III. A capacidade de distinguir, classificar e utilizar elementos do meio ambiente, encontrada em veterinários e ecologistas. 
 

Respectivamente, a denominação para cada inteligência acima é: 
 

(A) Verbal-linguística, interpessoal, naturalista. 
(B) Visual-especial, intrapessoal, ecológica. 
(C) Rítmica-musical, interpessoal, ecológica. 
(D) Verbal-linguística, corporal-cinestésica, naturalista. 
 

QUESTÃO 24. De acordo com a Constituição Federal, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
 

I. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
II. Fixação de conteúdos mínimos de modo a assegurar formação básica. 
III. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
IV. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
V. Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didáticoescolar. 
 

Dos itens acima: 
 

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

QUESTÃO 25. A questão central da discussão sobre currículo perpassa o processo de organização e seleção dos 
conteúdos trabalhados nas escolas. Ao se discutir as escolhas feitas pelos professores e professoras, discute-
se não só as opções, mas as concepções acerca de uma determinada sociedade e de como se percebe seu 
desenvolvimento. A palavra currículo apresenta e aparece com dois sentidos claros no meio pedagógico 
como: 

 

(A) Autonomia pedagógica ou educação de qualidade. 
(B) Orientação das ações pedagógicas ou ação educativa. 
(C) Conhecimento escolar ou experiência de aprendizagem. 
(D) Visão da identidade ou elaboração de um planejamento. 
 


