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CARGO: ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano) 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

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

Processo Seletivo: 

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 quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente 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 
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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 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, 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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 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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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENSINO FUNDAMENTAL I (1º ao 5º ano) 

06 – O projeto político-pedagógico escolar promove a autogestão escolar, de modo a permitir que o 

coletivo que a compõe possa estabelecer objetivos, metas e prazos próprios. Nesse sentido, entre as 

informações necessárias a sua elaboração é correto citar: 

a) A tendência pedagógica adotada. 

b) A composição do corpo técnico. 

c) A porcentagem mínima de presença.  

d) Os tipos de avaliação permitidos. 

e) Os tipos de recuperação permitidos. 

 

07 – A BNCC afirma que a alfabetização deve ser o principal objetivo dos dois primeiros anos do 

Ensino Fundamental, o letramento, por sua vez: 

a) Deve acompanhar o processo de alfabetização, ou seja, também nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

b) Deve ser requisito para os alunos da educação infantil ingressarem nos anos iniciais do 

ensino fundamental. 

c) Não deve ser um tema curricular, visto que sua prática está inserida transversalmente em 

todas as disciplinas a partir do ensino fundamental. 

d) Deve permear todas as fases de aprendizado, sendo introduzido antes do início formal do 

processo de alfabetização de uma criança. 

e) Não deve ser um tema curricular, visto que sua prática está inserida ide modo 

interdisciplinar a partir do ensino fundamental. 

 

08 – Assinale a alternativa que define correta e respectivamente os seguintes tipos de avaliação da 

aprendizagem: 

I – Avaliação Diagnóstica; 

II – Avaliação Formativa. 

a) Visa informar e verificar o aprendizado dos alunos, da turma e da escola como um todo ao 

final de um processo de aprendizagem; II - É realizada sempre no início de um processo para 

obter os dados e informações necessários na construção do planejamento de ensino. 
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b) É realizada sempre no início de um processo para obter os dados e informações necessários 

na construção do planejamento de ensino; II- Visa informar e verificar o aprendizado dos 

alunos, da turma e da escola como um todo ao final de um processo de aprendizagem. 

c) Realizada durante as aulas, por diferentes modos, questionamentos, atividades, de modo a 

observar o grau de absorção dos conteúdos; II- É realizada sempre no início de um processo 

para obter os dados e informações necessários na construção do planejamento de ensino. 

d) Visa informar e verificar o aprendizado dos alunos, da turma e da escola como um todo ao 

final de um processo de aprendizagem; II- Realizada tanto durante as aulas, por meio da 

observação do grau de aprendizagem dos alunos quanto no início das aulas para mapear as 

potencialidades e dificuldades. 

e) É realizada sempre no início de um processo para obter os dados e informações necessários 

na construção do planejamento de ensino; II- Realizada durante as aulas, por diferentes 

modos, questionamentos, atividades, de modo a observar o grau de absorção dos conteúdos. 

 

09 – De acordo com a BNCC, entre o terceiro e o quinto ano do ensino fundamental a prática de 

linguagem chamada “Análise linguística/semiótica” tem como um de seus Objetos de Conhecimento: 

a) Compreensão da leitura. 

b) Produção de textos. 

c) Morfologia. 

d) Pesquisa. 

e) Exposição oral. 

 

10 – A BNCC propõe que o ensino de artes seja articulado a partir das dimensões do conhecimento 

do conhecimento artístico. Tendo em vista estas dimensões, considere o excerto extraído do referido 

documento: 

“Trata-se de uma atitude intencional e investigativa que confere materialidade estética a 

sentimentos, ideias, desejos e representações em processos, acontecimentos e produções artísticas 

individuais ou coletivas. Essa dimensão trata do apreender o que está em jogo durante o fazer 

artístico.” 

A descrição remete a qual dimensão? 

a) Crítica. 

b) Criação. 

c) Estesia. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

7 
 

d) Fruição. 

e) Reflexão. 

 

11 – Nesta concepção de ensino os objetivos individuais mais importantes a serem alcançados pelos 

alunos é encontrar um lugar no mundo, desenvolver um trabalho gratificante e nutrir paz e densidade 

interiores para ter capacidade de amar. Além disso, valoriza-se o aluno como sujeito e objeto de 

conhecimento. Tal definição se refere a concepção: 

a) Montessoriana. 

b) Construtivista. 

c) Interacionista. 

d) Epistemologia genética. 

e) Histórico-crítica. 

 

12 – A recente retomada do ensino presencial e a manutenção de parte das aulas online colocou em 

discussão o chamado ensino híbrido, que é justamente a mescla entre os dois tipos de aulas. Nesse 

sentido, diversas metodologias são propostas para o ensino híbrido, uma delas é o chamado “rotação 

de laboratório” que consiste: 

a) Consiste em utilizar do espaço pessoal, casa ou ambiente virtual, para estudar a teoria de 

uma disciplina, na escola, presencialmente organizam-se discussões, dinâmicas de grupo e 

realizações de diversas atividades. 

b) Na transformação do espaço escolar num grande laboratório, de modo a realizar atividades e 

aulas expositivas em diferentes ambientes, não apenas na sala de aula, utilizando pátios, 

cozinha, ou biblioteca como ambiente de ensino. 

c) Consiste em utilizar ferramentas e aparatos pouco convencionais na sala de aula de modo a 

demonstrar para o aluno aquilo que ele aprende nos livros, a fim de criar uma representação 

imagética e simbólica dos conteúdos. 

d) Na divisão da sala de aula em dois grupos, um deles realiza tarefas em um ambiente virtual e 

o outro em um ambiente presencial, que é posteriormente invertido, o que exige aparato 

tanto aparatos tecnológicos quanto estruturas físicas. 

e) Consiste em teatralizar a sala de aula por meio dos recursos tecnológicos ao alcance dos 

alunos de modo que possam tomar o protagonismo da construção de conhecimento, 

produzindo conteúdos divulgados entre eles. 
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13 – A elaboração dos currículos de ciências conforme define a BNCC, organiza o ensino 

fundamental em unidades temáticas que se repetem ao longo deste processo. São elas: 

I – Vida e evolução. 

II – Organismos pluricelulares e monocelulares. 

III – Matéria e energia. 

IV – Sistemas e biomas. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens II e IV estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

14 – A tendência atual relacionada ao desenvolvimento de escolas de tempo integral implica em 

diferentes alterações nas instituições escolares, tais como: 

( ) O desenvolvimento de atividades como o acompanhamento pedagógico, o reforço e o 

aprofundamento da aprendizagem, a experimentação e a pesquisa científica, a cultura e as artes; 

( ) Utilizar tecnologias aplicadas à educação e desenvolver a capacidade de inovação no ensino, 

acompanhando as evoluções tecnológicas, e também as aproveitando em recursos didático-

pedagógicos; 

( ) Maior contato com atividades culturais, de arte, esporte, ciência e tecnologia, tanto na teoria 

quanto na prática; 

( ) Flexibilizar o calendário escolar, das rotinas e atividades, tendo em conta as diferenças 

relativas às atividades econômicas e culturais, sem manter o total de horas anuais obrigatórias no 

currículo. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – F – V  

b) V – V – V – F  

c) V – F – V – F  

d) V – V – F – V  

e) F – V – F – V  
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15 – Uma das metodologias de realizar a alfabetização é partir de palavras presentes no cotidiano dos 

alunos, a partir destas o trabalho do educador passa a formar outras, experimentando a variedade 

possível de novas estruturas, assim é possível compreender sua estrutura e composição, facilitando o 

processo de alfabetização. Neste contexto, tais palavras recebem o nome de: 

a) Palavras disparadoras. 

b) Palavras múltiplas. 

c) Palavras geradoras. 

d) Palavras de sintaxe. 

e) Palavras morfológicas. 

 


