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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01 

 

 
“PARE DE DESPERDIÇAR A VIDA. DOE ÓRGÃOS”. 

 

 

TEXTO 02 

 

 
CALÇANDO PÉS DESAMPARADOS COM SEUS SAPATOS USADOS. 
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01. Sobre o texto 01, é correto o que se afirma em: 

A) O sentido da palavra desperdiçar é dado pela relação das imagens. 

B) Desperdiçar não se relaciona às imagens, uma vez que dão ideia de lixo. 

C) As imagens apenas representam órgãos e, por isso, não desempenham outra função de sentido. 

D) As imagens apenas indicam que o que não se aproveita vai para o lixo.  

 

02. No texto 01, os verbos pare e doe indicam: 

A) Modo indicativo. 

B) Presente do subjuntivo. 

C) Modo imperativo. 

D) Presente do indicativo. 

 

03. Quanto ao processo de formação das palavras desperdiçar e desamparados, presentes nos 

textos, é correto o que se afirma em: 

A) Ambas são formadas por prefixação (prefixo des-). 

B) Somente a palavra desamparados é formada por prefixação. 

C) A palavra desperdiçar é formada por parassíntese e desamparados por prefixação (prefixo des-). 

D) Nenhuma das palavras é formada por prefixação. 

 

04. Leia as alternativas sobre a frase: “CALÇANDO PÉS DESAMPARADOS COM SEUS 

SAPATOS USADOS”. 

I. Na frase, desamparados e usados exercem a função de adjetivo. 

II. O verbo calçando se encontra na forma nominal gerúndio e pode ser utilizado em qualquer 

tempo verbal. 

III. Desamparados está na forma nominal particípio. 

Est(á)ão correta(s): 

A) Somente a alternativa I. 

B) Somente a alternativa II. 

C) As alternativas I e II. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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05. Infere-se, pelo contexto da frase, que o objetivo do texto publicitário 02: “CALÇANDO PÉS 

DESAMPARADOS COM SEUS SAPATOS USADOS” é: 

A) Incentivar a doação. 

B) Conscientizar o amparo ao outro. 

C) Unir negros e brancos por meio da campanha de doação. 

D) Evitar o consumismo. 

 

Matemática 

 

06. Num estudo estatístico para dados não grupados (número de frequência é menor do que 30) 

tem-se os seguintes valores de Kw/h de energia gastos: 100 – 200 – 300 – 400 – 250 – 600 – 180 – 

269 – 400 . Qual será a amplitude total do estudo apresentado? 

A) 400. 

B) 500. 

C) 600. 

D) 100. 

 

07. No modelagem matemática (estudo de funções matemáticas) pode-se realizar algumas 

estimativas de resultados futuros se possuir-se um modelo matemático (função matemática). Se o 

modelo matemático for Y = - 6X + 10, e o valor para a variável independente for 4, qual será o 

valor da variável dependente? 

A) Igual a 14. 

B) Igual a – 14. 

C) Igual a 10. 

D) Igual a –10. 

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Com a descoberta das terras do Brasil, Santa Catarina logo entrou na rota dos navegadores 

europeus. O Estado começou a ser povoado em 1637, com a chegada dos Bandeirantes, que 

iniciaram a ocupação da futura capital, então denominada: 

A) Nossa Senhora do Desterro. 

B) Vila de Nossa Senhora da Graça. 

C) Santo Antônio dos Anjos da Laguna. 
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D) São Pedro de Alcântara. 

 

09. Registros arqueológicos demonstram que a ocupação indígena em Santa Catarina se deu há, 

pelo menos 5.000 anos. Atualmente, existem índios vivendo em reservas no Alto Vale do Itajaí, no 

norte e oeste do estado. Os índios mencionados pertencem às etnias: 

A) Ticuna e Guarani. 

B) Kaingang e Xavante. 

C) Kaingang, Guarani e Xokleng. 

D) Pataxó, Potiguara e Ianomâmi. 

 

10. O clima no Estado de Santa Catarina é: 

A) Subtropical úmido mesotérmico. 

B) Tropical. 

C) Temperado. 

D) Subtropical meridional.  

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. Professora Verônica orienta seus professores sobre as concepções de aprendizagem, afirmando: 

A razão, a verdade e as ideias racionais são adquiridas por nós através da experiência. Antes da 

experiência, nossa razão é como uma “folha em branco”, onde nada foi escrito; uma “tábula rasa”, 

onde nada foi gravado. Somos como uma cera sem forma e sem nada impresso nela, até que a 

experiência venha escrever na folha, gravar na tábula, dar forma à cera.  Ela quer dizer que, as 

informações se transformam em conhecimento quando passam a fazer parte do hábito de uma 

pessoa. Professora Verônica está se referindo ao:  

A) Inatismo. 

B) Ambientalismo. 

C) Construtivismo. 

D) Sociointeracionismo. 

 

12. O conceito central da teoria de (...) é o de atividade, que é a unidade de construção da 

arquitetura funcional da consciência; um sistema de transformação do meio (externo e interno da 

consciência) com ajuda de instrumentos (orientados externamente; devem necessariamente levar a 

mudanças nos objetos) e signos (orientados internamente; dirigidos para o controle do próprio 
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indivíduo). Para (...) o desenvolvimento humano está definido pela interiorização dos instrumentos 

e signos; pela conversão dos sistemas de regulação externa em meios de auto-regulação. O conceito 

de zona de desenvolvimento proximal é talvez o conceito mais original e de maior repercussão, em 

termos educacionais, da teoria de: 

A) Lev Semenovitch Vygotsky. 

B) Carl Rogers. 

C) Jean Piaget. 

D) Paulo Freire. 

 

13. Piaget, Vygotsky e Wallon, criaram seus próprios fundamentos, suas concepções de 

aprendizagem e desdobramentos para a prática educativa (escola). Verifique o que é verdadeiro (V) 

ou falso (F): 

(    ) Piaget tem como ponto de partida as Ciências Naturais, suas pesquisas se destinaram à 

descoberta(gênese) da inteligência, da cognição, dando origem ao construtivismo. 

(    ) Piaget, pautado no método Dialético do Materialismo Histórico, criou a Psicologia Histórica ou 

Sócio-Histórica, defendendo a ideia de que não só a inteligência, mas todas as funções mentais 

superiores (memória, percepção, atenção voluntária, etc) teriam origem e desenvolvimento no meio 

Histórico-Cultural em que a criança vive. 

(   ) Vygotsky parte do Materialismo Histórico-Dialético e se preocupou com a influência do 

aspecto social na formação das funções psicológicas superiores, dando origem ao 

sóciointeracionismo. 

(   ) Henri Wallon, parte do Materialismo Dialético e sua preocupação foi determinar a influência 

das emoções na formação da pessoa completa e na origem da cognição, sugerindo a criação de uma 

pedagogia da afetividade. 

(  ) Wallon desenvolveu o Método Clínico, que tinha a criança como centro de suas investigações, 

chegando à conclusão que a inteligência é construída por ela na relação com o objeto, superando as 

concepções clássicas.  

(   ) Vygotsky reuniu em seu Instituto  de Epistemologia Genética, na Suiça colaboradores do 

mundo inteiro, numa perspectiva interdisciplinar, cunhando uma das Teorias mais revolucionárias 

para educação que se conhece até hoje: o Construtivismo.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 

A) F, F, V, V, F, V. 

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

C) F, V, F, V, F, V. 
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D) V, F, V, V, F, F. 

 

14. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (9.394/96), em seu artigo 13, afirma que os 

docentes incumbir-se-ão de; Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas: 

(  ) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.  

(  ) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino. 

(    ) Zelar pela aprendizagem dos alunos.  

(  ) Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento.  

(   ) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.  

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

(    ) Organizar conselho de classe participativo. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 

A) F, V, F, V, V, V, V. 

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

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

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

 

15. A Lei [...] contempla em seu Art. 10, que o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de 

maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas 

e estratégias deste PNE e com os respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena 

execução. A que lei o texto está se referindo? 

A) Lei 13.005/2014. 

B) Lei 9.394/1996. 

C) Lei nº 8.069/1990. 

D) Lei nº 12.796/2013. 

 

16. A Gestora Maria Cecília, conversa com seus professores sobre o desenvolvimento das 

competências para ensinar, fundamentando-se em Philippe Perrenoud. E assim, apresenta 

primeiramente as 10 competências apontadas pelo pensador: organizar e dirigir situações de 

aprendizagem; administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir dispositivos de 

diferenciação; envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em equipe; 
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participar da administração escolar; informar e envolver os pais; utilizar novas tecnologias; 

enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; administrar a própria formação. Em seguida, 

comenta que Perrenoud reconheceu a necessidade de se desenvolver uma décima primeira 

competência ligada ao trabalho docente. Qual seria esta competência? 

A) Avaliar crianças de forma reflexiva e processual tendo como enfoque o produto final e a 

aprovação de ano. 

B) A ação do professor enquanto um ator coletivo no sistema de ensino e enquanto um direcionador 

do movimento dos educadores no sentido da profissionalização e da prática reflexiva sobre seu 

próprio fazer. 

C) O planejamento baseado nas tecnologias e nas novas ferramentas de ensinar e aprender, 

valorizando a moral e os bons costumes, valores e posturas humanas. 

D) O professor como controlador do processo de ensino, mediador de mudanças e propositivo de 

favorecimentos, tendo como referência a pirâmide de Maslow. 

 

17. Professora Antonia, é coordenadora Pedagógica da Escola Municipal Fernando Buscare. 

Mensalmente convoca seus professores para estudar, refletir e planejar, Neste dia, professora 

Antonia, desafiou o grupo a definir as principais regras de conduta, para que haja um clima 

adequado à aprendizagem em sala de aula. Quais seriam as condutas definidas coletivamente, 

baseadas na perspectiva sociointeracionista de Vygotsky? 

I. Conversar em voz baixa. 

II. Manter-se em silêncio. 

III. Perambular pela sala. 

IV. Mover-se quando necessário, mas sem perturbar os outros. 

V. Não estragar o trabalho do colega. 

VI. Apontar sempre o erro dos companheiros. 

VII. Colaborar com a professora, sempre que preciso. 

VIII. Ter tolerância com os mais inexperientes. 

IX. Só se dirigir a professora levantando a mão. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta de cima para baixo: 

A) II, III, IV, VIII, IX. 

B) III, IV, VI, VII, VIII. 

C) I, II, V, VI, VII. 

D) I, IV, V, VII, VIII. 
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18. Os conceitos de alfabetização e letramento estão ancorados nos estudos de Magda Soares, que, 

desde a década de 1980, tem desenvolvido estudos e pesquisas sobre alfabetização. Segundo a 

autora, é preciso mais que alfabetizar, tem que se alfabetizar de maneira que a criança saiba mais 

que ler e escrever; que ela saiba fazer uso dessa leitura e escrita na sua vida. Essa é a proposta do 

alfabetizar letrando. De acordo com a autora, um conceito que está em evidência no cenário atual da 

educação é o de letramento, que pode ser entendido como “[...] o processo de apropriação da cultura 

escrita, fazendo um uso real da leitura e da escrita como práticas sociais”. (SOARES, 2004, p.24). A 

partir desta perspectiva a autora quer dizer que: 

I. É possível perceber que a criança torna-se alfabetizada e letrada quando aprende a ler e a escrever 

e utiliza esses recursos em diferentes situações e contextos. 

II. Não basta apenas saber ler e escrever, é preciso também fazer uso do ler e do escrever, saber 

responder às exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente. 

III. Aprender a ler e a escrever significa adquirir uma tecnologia, a de codificar em língua escrita e a 

de decodificar a língua escrita; apropriar-se da escrita é tornar a escrita própria, ou seja, é assumi-la 

como sua propriedade. 

IV. A concepção de alfabetização com letramento ocorre desde a infância, quando as crianças 

entram em contato com as mais variadas formas de linguagem, entre elas a linguagem escrita, bem 

como a oralidade, através da fala das crianças. 

V. A alfabetização é um processo no qual o indivíduo assimila o aprendizado do alfabeto e a sua 

utilização como código de comunicação. 

VI. Alfabetização e letramento envolvem duas aprendizagens distintas, mas que devem ocorrer de 

forma articulada, o que denomina como alfabetizar letrando.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 

A) Somente II, III, IV e V. 

B) Somente I, II, III e VI. 

C) Somente II, IV, V e VI. 

D) Todas estão corretas. 

 

19. Na sala de professores de uma escola, duas professoras conversavam e diziam que agora tinha 

virado moda avaliar os alunos: “agora é só avaliação, não sobra tempo para nada, nem para 

ensinar”. Diante desta constatação, coloque (V) para as questões verdadeiras e (F) para as falsas.  

(    ) Avaliar é desperdício de tempo e de energia para todos os professores. 

(    ) É preciso saber quem pode e quem não pode estar na escola. 

(    ) O professor experiente já sabe quem é bom aluno. 
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(    ) O bom professor negligencia suas tarefas de avaliação. 

(    ) A avaliação permite verificar se a escola está cumprindo sua função.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 

A) F, F, V, V, V. 

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

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

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

 

20. A Didática se baseia numa concepção de homem e sociedade e, portanto, subordina-se a 

propósitos sociais, políticos e pedagógicos para a educação escolar a serem estabelecidos em função 

da realidade social brasileira. De acordo com Libâneo (1990), didática é: 

A) Uma teoria de ensino que converte em avaliação sócio-políticos e pedagógicos projetos de 

ensino, repassando conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecendo vínculos entre 

ensino e avaliação, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades de reprodução dos alunos. 

B) Uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o controle da avaliação e gestão, através de seus 

componentes – os conteúdos escolares, o ensino e aprendizagem – para, com o embasamento numa 

teoria da educação formular diretrizes orientadoras da atividade vocacional dos professores. 

C) Uma das disciplinas da Pedagogia que estuda o processo de ensino através de seus componentes 

– os conteúdos escolares, o ensino e aprendizagem – para, com o embasamento numa teoria da 

educação formular diretrizes orientadoras da atividade profissional dos professores. 

D) Conjunto dos conhecimentos pedagógicos, demonstrando a fundamental importância da 

avaliação e do ato de ensinar na formação técnica para vivermos em uma sociedade aristocrática.  

 

 

 


