ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTIAGO DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº01/2017
Edital nº 01, de 24 de outubro de 2017.

CARGO: PROF. DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas,
numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu
caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas
01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe
nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou
lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese
alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de
Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na
sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do concurso.
11. A duração da prova será de três Horas.
Anote aqui seu Gabarito.
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01. “Na festa, todos saltavam, riam, cantavam
e dançavam freneticamente.”. O emprego da
vírgula no trecho foi utilizado para:
a) Separar o adjunto adverbial antecipado.
b) Separar o aposto, ou qualquer elemento de
valor meramente explicativo.
c) Separar elementos que exercem a mesma
função sintática.
d) Separar elementos repetidos.
02. “Em sua viagem, Mário conheceu dois
grandes expoentes da Literatura mundial...”. O
termo destacado está conjugado no pretérito
perfeito do indicativo. Caso o tempo e modo
verbais de “conheceu” fossem alterados para
o pretérito mais-que-perfeito do indicativo, é
correto afirmar que a substituição correta
seria:
a)
b)
c)
d)

Conhecerá.
Conheceria.
Conhecera.
Conhecia.

03. “Raramente o país investe em educação
como os outros países da América do Sul.”. É
correto afirmar que o termo destacado exerce
função sintática de:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

12,5.
15.
25.
32.

06. Sabendo que a porcentagem de juro de um
banco para aplicações é de 20% ao mês, uma
pessoa aplicará R$ 1.200,00 por um período de
3 meses. Com base nisso, é correto afirmar que
o montante obtido nessa aplicação será de:
a)
b)
c)
d)

R$ 1985,40.
R$ 1.999,50.
R$ 2.000,50.
R$ 2.073,60.

07. Analise a equação de primeiro grau
abaixo. Após, assinale a alternativa correta:

Agente da passiva.
Objeto indireto.
Adjunto nominal.
Adjunto adverbial.

04. Acerca do emprego dos sinais gráficos,
analise.
I- Acentuam-se com acento agudo os
vocábulos oxítonos que terminam em “a, e, o”
abertos;
II- Acentuam-se com acento agudo o “e” da
terminação “em” ou “ens” dos vocábulos oxítonos
compostos de mais de uma sílaba;
III- Acentuam-se os vocábulos paroxítonos
terminados em “ã, ãs, ão, ãos”.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

05. Analise a figura abaixo. É correto afirmar
que o valor de x é igual a:

a) A função de primeiro grau apresentada é
decrescente, ou seja, com 𝑎 < 0.
b) A função de primeiro grau apresentada é
crescente, ou seja, com 𝑎 > 0.
c) Provavelmente a função que rege esta
reta é igual a: 𝑓(𝑥) = 2𝑥 − 5.
d) Como a reta não está cortando o eixo y em
0, não tem como saber se a função é
crescente ou decrescente.
08. Montanha é uma forma de relevo, cuja
principal característica é possuir altitude mais
elevada do que as áreas ao seu redor.
Podemos afirmar que a montanha mais alta do
Brasil, é?
a) Pico da Neblina
b) Pico Paraná
c) Monte Roraima

d) Pico Maior de Friburgo

b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar

09. Os símbolos e hinos são manifestações
gráficas e musicais, de importante valor
histórico, criadas para transmitir o sentimento
de união nacional e mostrar a soberania do
país. Em relação ao BRASIL, qual das
alternativas menciona apenas símbolos
nacionais?

de fazer algo, nem mesmo em virtude da
lei.
c) Ninguém será submetido à tortura e só
será submetido a tratamento degradante
mediante força maior e supervisão de
autoridade.
d) Liberdade
de
manifestação
do
pensamento, sendo vedado o anonimato.

a) Bandeira insígnia da presidência, bandeira
nacional, brasão, hinos e selo.
b) Bandeira nacional, armas nacionais, hino
nacional e selo nacional.
c) Bandeira nacional, brasão, hino nacional e
hino da independência.
d) Bandeira nacional, cores nacionais, hino
nacional e hino da independência.

10. Sabemos que muitos acordos são realizados
pelos países mundo afora. Estes acordos
geralmente são inerentes a uma temática
específica para a qual se busca um consenso
entre os países.
Assinale a alternativa que aponta a definição
de Acordo de Paris e Tríplice Aliança.

a) Acordo ortográfico entre países cuja língua
oficial é o francês e Acordo de cooperação
financeira internacional entre as três
maiores
potências
mundiais
b) Acordo entre países europeus acerca da
imigração e Acordo econômico entre
Inglaterra, Rússia a França.
b) Acordo entre vários países acerca das
consequências do aquecimento global e
Acordo
de
cooperação
financeira
internacional entre as três maiores
potências mundiais.
c) Acordo
de
cooperação
financeira
internacional entre as três maiores
potências mundiais e Acordo entre vários
países acerca das consequências do
aquecimento global.
d) Acordo entre vários países acerca das
consequências do aquecimento global e o
Acordo entre Alemanha, império AustroHúngaro e Itália acerca de apoio em caso
de guerra.
11. É um preceito constitucional:

a) Homens e mulheres são diferentes em
direitos e obrigações nos termos de nossa
Constituição.

12. Não é
pedagógica:

a)
b)
c)
d)

o

nome

de

uma

tendência

Aprendizagem Experimental, de Rogers.
Epistemologia Genética, de Piaget.
Teoria da exclusão, de Ausubel.
Teoria Sociocultural, de Vygotsky.

13. Segundo a LDB, os currículos dos cursos
de formação de docentes terão por referência:

a)
b)
c)
d)

O Suporte Tecnicista Ministerial.
As Leis de Diretrizes Orçamentárias.
A Base Nacional Comum Curricular.
Os parâmetros curriculares Formativos.

14. Não é uma recomendação válida para
professores de alunos com síndrome de Down:

a) Adotar o mesmo tratamento dispensado
aos demais em casos de indisciplina.

b) Fazê-los saber que têm de cumprir regras
e fazer o que os outros fazem.
c) Ser permissivo.
d) Tentar perceber as competências
pedagógicas em cada momento do
processo ensino aprendizagem.
15. Segundo _____, a criança tem direito à
educação visando ao _____ desenvolvimento de
sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania
e qualificação para _____.
Preenchem adequadamente as lacunas acima
as respectivas palavras:

a)
b)
c)
d)

O LOAS – Máximo – A vida.
O ECA – Pleno – O trabalho.
A LDB – Mínimo – A sociedade.
A Constituição Federal – Relativo – A vida.

16. Com relação ao desenvolvimento infantil
podemos afirmar:

a) As mudanças ocorrem de forma abrupta e
não gradual.

b) É composto de períodos descontínuos
exclusivamente sucessivos.
c) Ocorre de forma linear.

d) Cada criança vive seu desenvolvimento de

(__)- Deve ser democrático.

forma particular.
17. Serão recursos públicos destinados à
educação os originários de, exceto:

a) Receita de impostos próprios da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
b) Receita de transferências constitucionais e
outras transferências.
c) Receita do salário-educação e de outras
contribuições sociais.
d) Espólios confiscados do crime organizado
e ações criminosas em geral.
18. Não é uma característica da faixa etária de
0 a 6 anos:

a) Processo

de
enfraquecimento
dos
músculos e do sistema nervoso.
b) Com 1 (um) mês é capaz de focar objetos
a 90 (noventa) cm de distância.
c) Por volta das 8 (oito) semanas já anda e
forma frases lógicas.
d) Controle completo da cabeça por volta dos
2 (dois) meses.

Levando-se em consideração que (V) significa
verdadeiro e (F) significa falso a sequência das
proposições acima é:

a)
b)
c)
d)

F-V-F-V.
V-F-F-V.
F-F-V-V.
V-V-F-F.

22. A Administração Pública obedecerá ao
princípio de:

a)
b)
c)
d)

Pessoalidade.
Moralidade.
Anonimato.
Inexequibilidade.

23. O ECA assegura:
I- Igualdade de condições para o acesso à
escola;
II- Prioridade de permanência na escola
para as crianças excluídas e/ou em situação de
rua.
Sobre os itens acima:

19. O processo de aprendizagem _____ de uma
participação imitativa _____, em que o parceiro
mais experiente (pode ser o professor) empresta à
criança suas funções _____.
Preenchem adequadamente as lacunas acima
as respectivas palavras:

a)
b)
c)
d)

Involui – Venal – Mananciais.
Involu – Diminuta – Interativas.
Evolui – Sincrética – Psicológicas.
Evolui – Restrita – Sociológicas.

20. De início, pensamento e linguagem têm
origens diversas. Há o pensar sensório-motor
e a linguagem não cognitiva, por exemplo, os
balbucios. No entanto, ambos os elementos
convergem no desenvolvimento para a:

a)
b)
c)
d)

Formação na escrita cursiva.
Formação do pensamento discursivo.
Fluência do contínuo tempo espaço.
Fluência onírica do pensamento lógico.

21. Sobre o PPP:
(__)- Ao contrário dos Conselhos Escolares, não
possuem leis para assegurá-los;
(__)- O termo “político”, nesse caso, refere-se à
concepção de partido político;
(__)- Deve ter a participação da comunidade;

a)
b)
c)
d)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Ambos estão corretos.
Ambos estão incorretos.

24.
Pertence
aos
novos
educacionais emergentes:

a)
b)
c)
d)

paradigmas

Interdisciplinaridade.
Burocracia.
Estruturas hierarquizadas.
Regras e controles impostos de cima para
baixo por especialistas.

25. O prazo de validade de concurso público
será de até:

a)
b)
c)
d)

3 anos.
1 ano.
2 anos.
4 anos.

26. O período a que se refere a questão
anterior:

a) É prorrogável uma vez por igual período.
b) É prorrogável duas vezes por igual
período.
c) Pode ser reduzido em dois terços, desde
que previsto na Lei Orgânica Municipal.

d) Não é prorrogável.
27. Uma escola gerida sob
emergentes,
afinado
com
democráticos do saber:

paradigmas
princípios

I- Mantém diretores e coordenadores longe
dos alunos para garantir autonomia aos discentes;
II- Mantém as disciplinas rigidamente
segmentadas para conferir-lhes maior valor
perante aos alunos.

a)
b)
c)
d)

Apenas I está correto.
Apenas II está correto.
Ambos estão incorretos.
Ambos estão corretos.

28. Leia com atenção:
(__)- É garantido ao servidor público civil a restrita
associação sindical;
(__)- O servidor público não tem direito à greve;
(__)- Há reservas de cargos e empregos públicos
para portadores de deficiência;
(__)- A lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender à
necessidade temporária.
Levando-se em consideração que (V) significa
verdadeiro e (F) significa falso a sequência das
proposições acima é:

a)
b)
c)
d)

V-V-F-F.
F-F-V-V.
F-V-V-F.
V-F-F-V.

29. São _____ após __ anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargos de
provimento _____ em virtude de concurso público.
Preenchem adequadamente as lacunas acima
as respectivas palavras:

a)
b)
c)
d)

Estáveis – 3 – Efetivo.
Temporários – 1 – Seletivo.
Efetivos – 4 – Transitório.
Transitórios – 2 – Seletista.

30. O PNE objetiva:

a)
b)
c)
d)

Minimização do analfabetismo.
Regionalização do atendimento.
Promoção humanística do país.
Formação sectária para o trabalho.

