
ESTADO DE SANTA CATARINA 
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EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2014 
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CARGO: SEGUNDO PROFESSOR DE TURMA 
 

NOME:_______________________________________________ INSCRIÇÃO: _________ 

 

INSTRUÇÕES: 

 

a) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número 

de inscrição. 

b) DURAÇÃO DAS PROVAS: 3h (09:00 as 12:00hs), incluído o tempo para preenchimento do 

CARTÃO-RESPOSTA. 

c) Este caderno contém 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 05 (cinco) questões de 

Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Matemática, 05 (cinco) questões de Informática Básica 

e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 

d) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 

e) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o 

CARTÃO-RESPOSTA, marcando um “X” ou Bolinha “” sobre a letra correspondente em cada 

questão, observando a mesma ordem da prova; 

f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 

g) O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA, em local próprio, seu nome legível, nº da 

inscrição, cargo pleiteado, data de nascimento (dia, mês e ano), assinatura e unicamente, as suas 

respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único documento válido para sua correção; 

h) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizada para digitação e processamento dos resultados, não 

podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

i) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por 

questão no CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

j) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 

k) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 

l) Somente utilize caneta azul ou preta; 

m) O caderno de prova e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 

n) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do 

gabarito do candidato; 

o) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 



I – PROVA DE PORTUGUÊS – (05 questões) 

 

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa em que todas as palavras são verbos: 

 

(A) Ingratidão, agradecer, pintar. 

(B) Sonhos, rezar, amar. 

(C) Trabalhar, Emprego, limpar. 

(D) perdoar, orar, agradecer. 

 

QUESTÃO 02. Na frase “Maria e sua irmã farão o concurso público.”, as palavras sublinhadas 

(Maria, irmã), são, respectivamente 

 

(A) Preposição e Suposição. 

(B) Pronome e Pronome. 

(C) Pronome e Verbo. 

(D) Preposição e Pronome. 

 

QUESTÃO 03. A palavra “espécie” é acentuada com base na mesma regra que a palavra:  

 

(A) vitória. 

(B) álbum. 

(C) doméstica. 

(D) explícito. 

 

QUESTÃO 04. Analise a frase abaixo e indique o antônimo da palavra destacada em negrito: 

“A mulher aumentou consideravelmente sua participação na renda familiar na última década.” 

 

(A)  Acrescentou. 

(B)  Diminuiu.   

(C)  Engrandeceu. 

(D)  Retirou. 

 

QUESTÃO 05. Assinale a palavra que está apresentada no aumentativo: 

 

(A) Libertação. 

(B) Participação. 

(C) Cordão. 

(D) Expansão. 

 



II – PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 06. Pietra pediu para comemorar seu aniversário com as amigas e então sua mãe comprou 

21 refrigerantes, todos do mesmo tamanho. Sendo que após a festa ainda sobraram 6 embalagens 

fechadas, totalizando 12 litros e a demais ficaram vazias. Quantos litros de refrigerante foram 

consumidos durante a comemoração? 

 

(A) 21. 

(B) 25 

(C) 30. 

(D) 32.  

 

QUESTÃO 07. Para a construção de uma casa havia uma previsão de que seriam necessários 150 

sacos de cimento, mas foi necessário mais 32%. Assinale a alternativa que indica a quantidade total 

de sacos de cimento utilizados:  

 

(A) 188 

(B) 198. 

(C) 200. 

(D) 208. 

 

QUESTÃO 08. Uma pessoa aplicou a juros simples o capital de R$ 3.000,00 a uma taxa de 2% ao 

mês durante 16 meses. Os juros dessa aplicação correspondem a:  

 

(A) R$ 520,00. 

(B) R$ 680,00. 

(C) R$ 860,00. 

(D) R$ 960,00. 

 

QUESTÃO 09. Se um sujeito tiver 3 laranjas, 2 maçãs e 6 bananas, dividindo cada fruta pela metade, 

quantas pessoas poderão ser servidas com um pedaço de fruta cada uma? 

 

(A) 22 pessoas.  

(B) 20 pessoas. 

(C) 18 pessoas. 

(D) 15 pessoas. 

 

QUESTÃO 10. Um pedreiro demora seis dias para assentar 102 m2 de cerâmica. Para assentar 238 

m2 precisará de? 

 

(A) 08 dias. 

(B) 10 dias. 

(C) 12 dias. 

(D) 14 dias. 

 

 



III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (05 questões) 

 

QUESTÃO 11. Uma professora está elaborando o conteúdo programático para aplicar aos seus alunos 

e utiliza-se do Editor de Texto da Microsoft Word versão 2013, observa que 2 parágrafos de uma 

página estão com formatações diferentes. Para obter uma única formatação, ela deverá aplicar, em 

todos os parágrafos, o seguinte recurso: 

 

(A) Desfazer. 

(B) Referência Cruzada. 

(C) Zoom. 

(D) Pincel. 

 

QUESTÃO 12. A Figura 1 a seguir, mostra parte de exibição de uma planilha do Microsoft Excel 

2013, as células A1, A2, A3, A4 e A5 contém, respectivamente os valores numéricos 3, 4, 5, 6 e 7. 

O conteúdo das células B1, B2 e B3 são fórmulas, sendo assim, qual é o resultado da fórmula da 

célula B3? 

 

 

Figura 1 Parte de exibição planilha Excel 2013. 

(A) 30. 

(B) 50. 

(C) 70. 

(D) 80. 

 

QUESTÃO 13. Sobre as ferramentas: Internet Explorer e Google Chrome . Qual é a sua finalidade? 

 

(A) Servem também para pesquisar arquivos no computador local. 

(B) Servem também para abrir arquivos com extensão do tipo DOC. 

(C) Servem para acessar páginas de conteúdo na internet. 

(D) Servem também para executa aplicativos e programas. 

 



QUESTÃO 14. Indique a sequência de teclas de atalho que é utilizada quando se pretende imprimir um 

documento aberto no Editor de Textos da Microsoft Word 2013. 

(A) Ctrl + P. 

(B) Ctrl + A. 

(C) Ctrl + T.  

(D) Ctrl + C. 

 
QUESTÃO 15. Indique respectivamente, a sequência de teclas de atalho em que é utilizada nos seguintes 

editores de textos: Microsoft Word, WordPad e Notepad quando se pretende copiar e colar determinado 

texto, ou partes de texto: 

 

(A) <Ctrl> + C e <Ctrl> + V.  

(B) <Alt> + C e <Ctrl> + V.  

(C) <Ctrl> + C e <Ctrl> + R. 

(D) <Alt Gr> + C e <Ctrl> + V. 

 

 

 



IV - PROVA DE CONHECIMETOS ESPECÍFICOS (10 Questões) 

 

QUESTÃO 16. Tendo por base as linguagens artísticas, relacione as colunas, indicando a sequência 

numérica correta, de cima para baixo: 

 

(1) Artes visuais  (    ) Ação dramática, diálogo Linha, textura, dimensão 

(2) Dança  (    ) Cenário, representação 

(3) Música  (    ) Cor, direção 

(4) Teatro  (    ) Forma, escala 

  (    ) Gesto, coreografia 

  (    ) Improvisação, timbre 

  (    ) Linha, textura, dimensão 

  (    ) Ritmo, melodia 

 
 

(A) 4 – 1 – 4 – 1 – 2 – 3 – 1 - 2. 

(B) 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 3 – 1 - 3.  

(C) 4 – 4 – 1 – 1 – 3 – 2 – 1 - 3. 

(D) 4 – 4 – 1 – 3 – 2 – 3 – 1 - 3. 

  

 

QUESTÃO 17. A respeito da evolução dos processos psíquicos superiores do ser humano, assinale o 

precursor das seguintes ideias: 

 

I. 1ª – Relação indivíduo/sociedade. 

II. 2ª – Origem Cultural das funções psíquicas. 

III. 3ª – Base biológica do funcionamento psicológico: o cérebro. 

IV. 4ª – Mediação presente em toda atividade humana.  

V. 5ª – A análise psicológica deve ser capaz de conservar características básicas dos processos 

psicológicos, exclusivamente humanos.  

 

(A) Maria Montessori 

(B) Piaget.  

(C) Vygotsky. 

(D) Wallon. 

 

 

QUESTÃO 18. A linguagem, seja verbal (oral ou escrita), fotográfica, cinematográfica, corporal, 

gestual, musical, etc., se dirige, ou seja, parte de alguém para outro alguém, sendo:   

 

(A) Emissor e receptor. 

(B) Professor e aluno. 

(C) Locutor e emissor. 

(D) Receptor e ouvinte.   

 



QUESTÃO 19. Em relação ao processo de ensino/aprendizagem, na abordagem vygotskiana, o que 

ocorre não é uma somatória entre fatores inatos e adquiridos, mas sim 

________________________ que se dá desde o nascimento, entre o ser humano e o meio social e 

cultural que se insere. 

 

Assinale a alternativa correta para preencher a lacuna.  

 

(A) Relações de construção do conhecimento.  

(B) Interação dialética. 

(C) Compreensão. 

(D) Educação.  

 

QUESTÃO 20. A respeito dos eixos norteadores da Proposta Curricular de Santa Catarina e da 

concepção de aprendizagem que segue, é verdadeiro afirmar que é: 

 

(A) Ambientalista 

(B) Construtivista 

(C) Histórico - cultural. 

(D) Inatista. 

 

QUESTÃO 21. De acordo com a Lei 9394/96, a educação básica é formada por: 

 

(A) educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. 

(B) educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. 

(C) educação infantil e ensino superior. 

(D) ensino fundamental e ensino médio. 

 

QUESTÃO 22. Qual o papel principal do sistema educacional contemporâneo?  

  

(A) Democratizar a sociedade;  

(B) Melhorar as relações entre os educandos e destes com a sociedade e consequentemente diminuir os 

conflitos sociais;  

(C) Eliminar as diferenças sociais, através da escolarização.  

(D) Garantir aos alunos a apropriação dos conhecimentos historicamente acumulados. 

 

QUESTÃO 23. Quais são os principais documentos norteadores da educação básica, regidos 

naturalmente pela Constituição da República Federativa do Brasil? 
 

(A) O Plano Nacional de educação (PNE); e o Plano Municipal de Educação (PME). 

(B) A Lei de Diretrizes e Bases as Educação Nacional (LDB) e o Plano Estadual da Educação (PEE). 

(C) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e o Plano Nacional de Educação (PNE).  

(D) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB); e o Plano Municipal de Educação 

(PME). 

 

QUESTÃO 24. Analise as alternativas e marque a opção correta. São temas transversais dos novos 

parâmetros curriculares nacionais: 
 

(A) Cultura, Ética, Filosofia, Sociologia e Religião. 

(B) Ética, Meio Ambiente, Cultura e Religião.  

(C) Cultura, Ética, Meio Ambiente, Saúde, Sociologia e Filosofia.  

(D) Ética, Meio Ambiente, Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. 

 



QUESTÃO 25. Preencha as lacunas, de acordo com o Art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente 

em relação ao Direito à Vida e a Saúde e assinale a alternativa correta: 

 

“A criança e o adolescente têm direito a proteção à ______________ e à ____________, mediante a 

efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e 

harmonioso, em condições dignas de ____________.”  
 

(A) Família, educação, sobrevivência.  

(B) família, saúde, excelência.  

(C) vida, educação, sociedade. 

(D) vida, saúde, existência.  

 

 




