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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR II (SÉRIES INICIAIS)” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Muitos professores não admitem os erros, outros não têm consciência da importância do seu 

papel na sociedade. De acordo com Paulo Freire (1921-1997), seria correto dizer que o professor 

deve: 

A) Ter consciência de sua incompletude ao aproximar-se dos alunos de forma a construir o 

conhecimento junto deles, saber escutá-los e ter a capacidade de analisar diferentes situações, 

sendo sensível aos problemas para resolvê-los de forma acolhedora. 

B) Expor seus conhecimentos de forma autoritária aos alunos e negar qualquer possibilidade de 

abertura ao diálogo com eles, visto que o desenvolvimento discente ainda não está completo. 

C) Esconder seus erros e punir quando o aluno erra, pois só assim o professor será reconhecido 

como um agente do saber que detém o conhecimento de forma inquestionável. 

D) Encarar os problemas de forma natural, pois não adianta tentar resolver casos de indisciplina 

se os alunos ainda não possuem maturidade suficiente para serem conscientes do processo 

educativo. 

 

02. A professora Márcia decidiu aplicar uma prova aos alunos no início do ano letivo para verificar o 

conhecimento prévio de cada um. Os outros professores criticaram a postura da professora, por 

julgarem que os alunos ainda não teriam condições para realizar um processo de avaliação sem o 

aporte dos conteúdos das aulas. Contudo, a avaliação aplicada pela professora teve uma função: 

A) Punitiva por não considerar o processo gradual de aprendizagem, e querer que os alunos 

demonstrem conhecimento sem antes trabalhar com os conteúdos. 

B) Diagnóstica ao procurar detectar o que cada aluno aprendeu nos anos anteriores, a fim de 

identificar as dificuldades de aprendizagem. 

C) Classificatória, pois, a partir da avaliação, a professora teria reais condições de classificar os 

alunos segundo suas aptidões. 

D) Formativa, visto que tal processo de avaliação garantiria aos alunos a aquisição imediata do 

conhecimento, sem a necessidade de perder tempo com os conteúdos. 

 

03. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a respeito da educação básica, é incorreto 

afirmar: 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

B) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. 
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C) Atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

D) Progressiva extensão da não obrigatoriedade e não gratuidade ao ensino fundamental. 

 

04. De acordo com Emília Ferreiro, a respeito da linguagem e sobre o processo de alfabetização, seria 

correto afirmar que: 

A) A escrita deve ser estimulada apenas por meio manuais ou livros didáticos, visto que estes 

proporcionam um ambiente interessante e natural em sala de aula. 

B) Para a escola se transformar em um ambiente alfabetizador, é necessário estimular a escrita 

somente com o uso de textos bíblicos. 

C) As cartilhas são de grande importância para o aprendizado nas séries iniciais, pois garantem 

ao aluno uma ampla compreensão do contexto social em que estão inseridos. 

D) A escrita deve ter uma importante função social, e a alfabetização deve se apropriar de tal 

característica, uma vez que crianças de classes sociais distintas apresentam desempenhos 

desiguais. 

 

05. Com base na Lei nº 9.394/96 o ensino fundamental obrigatório, gratuito na escola pública, terá 

por objetivo a formação básica do cidadão, mediante: 

I - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades e a formação de atitudes e valores; 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos 

valores em que se fundamenta a sociedade; 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

06. Relacione os períodos do desenvolvimento humano, segundo Jean Piaget (1896-1980), com as 

suas principais características. Em seguida, assinale a alternativa com a ordem correta das respostas, 

de cima para baixo: 

I - Sensório-motor; 

II - Pré-operatório; 
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III - Operações concretas; 

IV - Operações formais. 

(__) Personalidade consolidada e inserção afetiva e intelectual na sociedade; 

(__) Início das trocas intelectuais que permitem a coordenação de pontos de vista distintos; 

(__) A inteligência é essencialmente individual, sem maiores socializações; 

(__) As trocas intelectuais ainda estão limitadas pelo pensamento egocêntrico, não há autonomia no 

pensamento e na ação. 

A) IV-III-I-II. 

B) I-III-II-IV. 

C) II-IV-III-I. 

D) III-I-IV-II. 

 

07. Um projeto político pedagógico deve necessariamente ser: 

A) Gerenciado pela União, Estados e Municípios, a fim de padronizar as propostas pedagógicas 

para que todas as instituições de ensino estejam niveladas. 

B) Individual, cada professor deve criar suas propostas pedagógicas sem a participação da 

comunidade escolar para realizar este processo. 

C) De responsabilidade exclusiva dos pais e alunos, sem a intervenção da escola e dos 

professores. 

D) Autônomo, cabendo às instituições de ensino e aos professores a construção das propostas 

pedagógicas a partir do diálogo e participação de todos os profissionais em educação em 

conjunto com os pais e alunos. 

 

08. Em uma escola pública, os professores utilizam recursos audiovisuais como suporte às situações 

de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, é correto afirmar que: 

A) Os recursos audiovisuais devem ser utilizados de forma dinâmica, permitindo que os alunos 

trabalhem operativamente as informações figurativas provenientes das percepções. 

B) Os recursos audiovisuais devem ser um material em que o aluno contempla passivamente as 

informações que o professor quer transmitir. 

C) Os recursos audiovisuais são importantes apenas como um meio recreativo para preencher o 

tempo da aula. 

D) Os recursos audiovisuais só devem ser utilizados como um suporte à realização de 

recuperação continuada dos alunos que tenham sérios problemas de aprendizagem. 

 

09. Analise: 
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“Alunos que são submetidos a um processo de alfabetização, seguindo o método das cartilhas (com livros 

ou não), são alunos que são expostos exclusivamente ao processo de ensino. O método ensina tudo, passo 

a passo, numa ordem hierarquicamente estabelecida, do mais fácil para o mais difícil. O aluno, seja ele 

quem for, parte de um ponto inicial zero, igual para todos, e vai progredindo, através dos elementos já 

dominados, de maneira lógica e ordenada”. (CAGLIARI, 1998, p. 65). 

O trecho acima faz referência a qual método de alfabetização? 

A) Construtivista. 

B) Humanista. 

C) Sociolinguístico. 

D) Tradicional. 

 

10. Considere a educação para cidadania global, fundamentada pela UNESCO, e assinale a alternativa 

correta em relação ao conceito chave das habilidades comportamentais: 

A) Os alunos atuam de forma individual nos contextos local, nacional e global, em prol de um 

mundo mais pacífico e sustentável. 

B) Os alunos agem de forma irresponsável nos contextos local, nacional e global, em prol de um 

mundo economicamente mais ativo. 

C) Os alunos agem de forma efetiva e responsável nos contextos local, nacional e global, em prol 

de um mundo mais pacífico e sustentável. 

D) Os alunos agem de forma emancipadora nos contextos local, nacional e global, em prol da 

manutenção do sistema capitalista e do neoliberalismo. 

 

11. Entende-se por métodos socializados de ensino: 

A) Aqueles que estimulam a individualidade, posto que a aprendizagem seja uma atividade 

unicamente pessoal. 

B) Aqueles que são, ao mesmo tempo, individuais e sociais e trabalham com unidades didáticas 

e unidades de experiência. 

C) Aqueles que valorizam a interação social, em que a aprendizagem se efetiva em grupo. 

D) Aqueles que trabalham com noções socioeducativas em uma perspectiva liberal do ensino. 

 

12. A escola estadual Machado de Assis recebeu novos livros didáticos para o primeiro ano do ensino 

fundamental. Os livros estavam marcados com a indicação de uma estrela. Com base no Programa 

Nacional do Livro Didático, essa indicação significa que: 

A) O livro é recomendado com distinção. 

B) O livro é altamente recomendado. 
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C) O livro é recomendado com ressalvas. 

D) A estrela representa que o livro é destinado ao primeiro ano do ensino fundamental. 

 

13. Considere a tendência liberal tecnicista e assinale a alternativa que indica o papel da escola a partir 

desta perspectiva pedagógica: 

A) A escola atua no aperfeiçoamento da ordem social vigente, o sistema capitalista, e articula 

diretamente com o sistema produtivo. 

B) A ideia de comunidade escolar é estimulada, com a intenção de assegurar uma integração 

entre professores e alunos. 

C) A escola tem o compromisso em criticar a social vigente (o sistema capitalista), com uma 

educação voltada às relações interpessoais. 

D) A escola funciona como reprodutora de conhecimentos humanistas, que devem ser 

compartilhados por todos os integrantes da comunidade escolar. 

 

14. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), assinale a alternativa incorreta 

sobre os objetivos da língua portuguesa para as séries iniciais do ensino fundamental: 

A) Saber atribuir significado, começando a identificar elementos possivelmente relevantes 

segundo os propósitos e intenções do autor. 

B) Participar de diferentes situações de comunicação oral, acolhendo e considerando as opiniões 

alheias e respeitando os diferentes modos de falar. 

C) Produzir textos escritos coesos e coerentes, considerando o leitor e o objeto da mensagem, 

começando a identificar o gênero e o suporte que melhor atendem à intenção comunicativa. 

D) Considerar um número restrito de versões que a produção do texto escrito requer, 

empenhando-se em produzi-las sem ajuda do professor. 

 

15. A interferência do outro é fundamental para a aprendizagem dos signos socialmente elaborados, 

como por exemplo, a influência da mãe sobre seu filho. Desse modo, o conceito de mediação, segundo 

Lev Vygotsky (1896-1934), se refere a: 

A) O mundo e o indivíduo estão interligados por meio de uma consciência coletiva. 

B) A relação do indivíduo com o mundo é mediada por sistemas simbólicos. 

C) Os sujeitos são capazes de mediar suas ações a partir de uma perspectiva histórica. 

D) Os indivíduos estão relacionados entre si por meio de um comportamento padrão e universal. 
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16. Depois de uma atividade de leitura com as crianças, a professora Severina propôs que elas 

fizessem uma redação sobre Monteiro Lobato. Nesse sentido, a alfabetização, enquanto aquisição do 

código escrito por meio das habilidades de escrita e leitura seria basicamente: 

A) Um processo de representação de fonemas em grafemas e vice-versa. 

B) Um meio de tornar expressa a linguagem gestual e os demais aspectos não verbais da língua. 

C) Um processo de expressão e compreensão de significados, seja na língua escrita, seja na língua 

oral. 

D) Uma forma de ampliar os conhecimentos em literatura infantil, visto que só é possível 

alfabetizar fazendo uso de autores expressivos da língua portuguesa. 

 

17. De acordo com a Constituição Federal de 1988 os recursos públicos serão destinados às escolas 

públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em 

lei, que: 

I - comprovem finalidade lucrativa, sem aplicar seus excedentes financeiros em educação; 

II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, 

ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 

A) Ambas estão corretas. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambas estão incorretas. 

D) Apenas o item I está correto. 

 

18. Indique (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas quanto aos 

componentes curriculares obrigatórios nas séries iniciais do ensino fundamental, divididos em áreas 

do conhecimento, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular. Em seguida, assinale a 

alternativa com a ordem correta das respostas, de cima para baixo: 

(__) Matemática; 

(__) Tecnologia; 

(__) Ciências biológicas; 

(__) Ciências Humanas; 

A) V-V-F-V. 

B) F-V-F-V. 

C) V-F-F-V. 

D) F-F-V-V. 
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19. Jorge é um professor das séries inicias do ensino fundamental, e sempre procurava fazer uma 

roda de conversa com seus alunos no pátio da escola, com a intenção de transformar as aulas em um 

ambiente diferente do tradicional (alunos enfileirados dentro de uma sala fechada). Essa atitude de 

Jorge demonstra uma postura: 

A) Interpessoal, a partir o diálogo com os alunos. 

B) Antiética, pois o professor não deve dar lugar à indisciplina. 

C) Unilateral, visto que só tinha a intenção de testar os alunos. 

D) Trivial, pois preferiu abandonar o modelo padrão das aulas. 

 

20. Complete corretamente as lacunas do trecho abaixo: 

“Como Paulo Freire defende a _________________ pedagógica, o professor é apenas _________________ do 

processo, para evitar o _________________ que costuma minar a relação pedagógica” (ARANHA, 2006, pp. 

274-5). 

A) Reorganização - orientador - pluralismo. 

B) Autogestão - animador - autoritarismo. 

C) Restrição - avaliador - psicologismo. 

D) Democratização - reprodutor - descontinuísmo. 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 
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C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 

D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 
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D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 

 

27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 



 

12 

31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


