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Município de Ascurra (Processo Seletivo Simplificado 01/2014) 
Data: 01/06/2014 

 

 

CARGO Professor não Habilitado (110) 
 

GABARITO OFICIAL 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA 

01 D 

02 B 

03 C 

04 D 

05 C 

06 D 

07 A 

08 C 

09 D 

10 B 

11 D 

12 A 

13 B 

14 A 

15 B 

16 A 

17 C 

18 D 

19 C 

20 B 
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Município de Ascurra (Processo Seletivo Simplificado 01/2014) 
Data: 01/06/2014 

  

I N S T R U Ç Õ E S 
 

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Matemática, 
Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas, 
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.  

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu, 
conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal.  

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 20 (vinte), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.  

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova.  

5. Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.  

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as respostas da 
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. 
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou 
qualquer dano causado pelo candidato.  

7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-
resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja 
resposta não coincida com o gabarito oficial.  

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou 
similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de 
consulta.  

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h30min (30 minutos 
após o início da prova). Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as 
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.  

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o 
qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito 
provisório, via internet, conforme previsto em edital.  

 

 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 

 

Número de Inscrição: 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Cargo: 
Professor não Habilitado (110) 

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm


 

 

Rua Beija Flor, 1002 – Sala 1 – Bairro Bombas – Bombinhas – SC – CEP: 88215-000 
Telefone: (47)3209-5395 || e-mail: contato@etnubes.com.br.br || site: http://www.etnubes.com.br 

Nubes Tecnologia e Serviços Ltda. 
CNPJ: 18.398.197/0001-24 

 

Bombinhas-SC 

Folha 3 de 7 
 

Professor não Habilitado (110) 

P R O V A 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
 

1.  Complete adequadamente as lacunas: 
 
I - ______ você está agora? 
II - _______ Paulo se dirigiu quando saiu do colégio? 
III - ______ você vai agora? 
IV – A faculdade _______ João estuda fica longe daqui. 
 A. (  )  aonde, onde, onde, onde 
 B. (  ) onde, onde, onde, onde 
 C. (  ) onde, onde, aonde, onde 
 D. (  ) onde, aonde, aonde, onde 

 
 
2.  Leia as frases abaixo: 

I – O jovem chegou muito atrasado. 
II – Apesar da idade, ele tem espírito jovem. 
 
Nas frases, a palavra JOVEM indica, respectivamente: 
 A. (  )  adjetivo, substantivo 
 B. (  ) substantivo, adjetivo 
 C. (  ) substantivo, substantivo 
 D. (  ) adjetivo, advérbio 

 
 
3.  Assinale a alternativa que apresenta APENAS adjetivos. 

 A. (  )  crianças, escola, carteira 
 B. (  ) cidade, município, Tijucas 
 C. (  ) feliz, grande, linda 
 D. (  ) felicidade, beleza, livrinho 

 
 
4.  Paulo tomou um taxi cujo valor a pagar por cada quilômetro rodado é igual a R$ 

1,25. Após percorrer 74 km nesse taxi, ele pagou a corrida com duas notas de 
R$ 50,00. O troco recebido foi de: 
 A. (  )  R$ 5,75 
 B. (  ) R$ 6,50 
 C. (  ) R$ 7,25 
 D. (  ) R$ 7,50 

 
 
5.  Um confeiteiro fez uma torta de 4,8 Kg, que será vendida por R$ 28,00 por 

quilo. Um cliente deseja comprar um pedaço que equivale a 1/4 da torta, quanto 
pagará por este pedaço? 
 A. (  )  R$ 30,00 
 B. (  ) R$ 32,80 
 C. (  ) R$ 33,60 
 D. (  ) R$ 36,20 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

6.  Quais são TODOS municípios que fazem divisa com Ascurra: 
 A. (  )  Apiúna, Indaial e Rodeio 
 B. (  ) Timbó, Indaial, Apiúna, Benedito Novo e Rodeio 
 C. (  ) Apiúna, Ibirama, Indaial e Rodeio 
 D. (  ) Apiúna, Indaial, Ibirama, Benedito Novo e Rodeio 
 

7.  Ascurra leva este nome, por desejo de Dr. Blumenau,  para homenagear a  
vitória conquistada no ano de 1869, no país  onde existia um monte íngreme 
denominado “Ascurra”, esta vitória ocorreu: 
 A. (  )  No Paraguai 
 B. (  ) Na Argentina 
 C. (  ) No Uruguai 
 D. (  ) No Brasil 
 

8.  Apesar do sucesso nas áreas de saúde, educação e pesquisa científica, houve 
fracasso no campo das liberdades individuais, além disso, o governo de Cuba 
também foi um fracasso no campo econômico. Quem foi o governante lendário 
de Cuba, hoje substituído por Raul Castro? 
 A. (  )  Hugo Chavez 
 B. (  ) Ollanta Humala 
 C. (  ) Fidel Castro 
 D. (  ) Nicolas Maduro 
 

9.  Sabendo-se que o Brasil sediará pela primeira vez a Copa do mundo, qual será a 
cidade Catarinense que sediará o jogo entre Brasil e Honduras? 

 A. (  )  Florianópolis 
 B. (  ) Joinville 
 C. (  ) Jaraguá do Sul 
 D. (  ) Santa Catariana não seriará jogos da copa 
 

10.  Com o recente julgamento do Mensalão no Supremo Tribunal Federal - STF, um 
de seus ministros teve muita ênfase na mídia e recentemente anunciou sua 
aposentadoria, prevista para o próximo mês. Quem é este ministro? 

 A. (  )  Marco Aurélio Melo 
 B. (  ) Joaquim Barbosa 
 C. (  ) Ricardo Lewandowski 
 D. (  ) Gilmar Mendes 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11.  Cantar e ouvir músicas podem ocorrer com frequência nas escolas. Estas 
atividades, ao serem planejadas, buscam valorizar a linguagem musical e 
destacam autonomia, valor expressivo e cultural. A construção de instrumentos 
musicais, pode estar presente nestes momentos e constituir-se-ão de: 
 A. (  )  Exploração de materiais adequados 
 B. (  ) Informação sobre a origem e história do instrumento musical 
 C. (  ) Desenvolvimento de recursos técnicos para a confecção do instrumento 
 D. (  ) Todas as alternativas estão corretas 
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12.  “A função do professor se restringe a auxiliar o desenvolvimento infantil por 

meio da organização de situações de aprendizagem nas quais os matérias 
pedagógicos cumprem um papel de autoinstrução. Essa concepção resulta da 
ideia de que primeiro deve-se trabalhar o conceito no __________     para 
depois trabalha-lo no _________________.” Complete as lacunas com a 
assertiva CORRETA: 
 A. (  )  concreto, abstrato 
 B. (  ) abstrato, concreto 
 C. (  ) real, fantasia 
 D. (  ) brincar, intelectual 

 

 

13.  Primeiramente, o professor da educação infantil deve observar as crianças para 
desenvolver e aplicar sua prática pedagógica adequadamente. Através dos 
registros diários é que as atividades tomam forma e podem ser resolvidas pela 
classe. O resultado destas atividades serve para que o professor reflita sua 
prática além de ser o suporte para seu planejamento. Porém, junto as crianças, 
a avaliação é vista como: 
 A. (  )  Como conceito numérico que registra o desempenho dos alunos. 
 B. (  ) Acompanhamento e registro do desenvolvimento, sem objetivo de promoção. 
 C. (  ) Acompanhamento numérico do desenvolvimento do aluno para seu acesso ao 

ensino fundamental. 
 D. (  ) Registro do desenvolvimento, com o objetivo de promoção ao ensino 

fundamental. 
 

 

14.  “A ___________ se constitui em uma série planejada e orientada de tarefas, 
com objetivo de promover uma aprendizagem específica e definida. Estas levam 
a apreciar, refletir e buscar significados referente ao que está sendo trabalhado 
em sala de aula.” Complete a lacuna com a assertiva CORRETA: 
 A. (  )  Sequência de Atividades 
 B. (  ) Rotina 
 C. (  ) Atividade Pedagógica 
 D. (  ) Motivação 

 

 

15.  A criação de um clima de confiança, respeito e afeto em que as crianças 
experimentam o prazer e a necessidade de se comunicar, apoiadas na parceria 
do adulto, é fundamental. Estão corretas as alternativas abaixo, EXCETO: 
 A. (  )  É importante planejar situações de comunicação que exijam diferentes graus de 

formalidade, como conversas, exposições orais, entrevistas e não só a 
reprodução de contextos comunicativos informais. 

 B. (  ) Uma das formas de ampliar o universo discursivo das crianças é propiciar que 
conversem pouco, em situações organizadas para tal fim, como roda de 
conversa ou brincadeira de faz de conta. 

 C. (  ) A roda de conversa é o momento privilegiado de diálogo e intercâmbio de 
ideias. Por meio desse exercício cotidiano as crianças podem ampliar suas 
capacidades comunicativas. 

 D. (  ) A ampliação do universo discursivo das crianças também se dá por meio do 
conhecimento da variedade de textos e de manifestações culturais que 
expressam modos e formas próprias de ver o mundo. 
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16.  A educação inclusiva pressupõe que os alunos com deficiência estão sendo 
ensinados no mesmo contexto curricular como os demais colegas de sala de 
aula. Materiais curriculares muitas vezes precisam ser adaptados para satisfazer 
as necessidades de aprendizagem. A esta estratégia dá-se o nome de: 
 A. (  )  Adaptação Curricular 
 B. (  ) Liderança 
 C. (  ) Necessidade de Aprendizagem 
 D. (  ) Multidisciplinariedade 

 

 

17.  O direito à educação está diretamente vinculado à obrigatoriedade escolar. 
Conforme a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 
estabelece, o ensino fundamental como: 
 A. (  )  Obrigatório, com duração de oito anos e inicia-se aos sete anos de idade. 
 B. (  ) Deve ser desdobrado em ciclos em todas as escolas. 
 C. (  ) Gratuito nas escolas públicas e inicia-se aos seis anos de idade. 
 D. (  ) Incluirá, pelo menos, cinco horas de trabalho efetivo em sala de aula. 

 

 

18.  O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Segundo a 
legislação em questão, a garantia de prioridade compreende: 

I. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 

III. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

IV. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas  relacionadas com 
a proteção à infância e à juventude. 

Estão CORRETAS as alternativas: 
 A. (  )  I e II, apenas 
 B. (  ) III e IV, apenas 
 C. (  ) I, II e III, apenas 
 D. (  ) Todas estão corretas 

 

 

19.  A educação escolar é dever da família e do Estado. Da família em matricular o 
filho no estabelecimento de ensino e acompanhar seu desenvolvimento 
educacional e do Estado em ofertar o ensino de maneira gratuita e de qualidade. 
A Educação escolar tem por finalidade: 
 A. (  )  O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercer atividades 

mecânicas e industriais e sociais. 
 B. (  ) O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

agricultura familiar e a pecuária. 
 C. (  ) O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
 D. (  ) O pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o trabalho industrial. 
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20.  Na educação infantil, o contato com o universo sonoro, a descoberta das 
diferentes possibilidades de expressão sonora, considerando o próprio 
desenvolvimento da criança deve ocorrer de forma: 
 A. (  )  Estática 
 B. (  ) Lúdica 
 C. (  ) Superficial 
 D. (  ) Rigorosa 

 




