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Prefeitura Municipal de Galvão 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

PROCESSO SELETIVO 001/2013 

 

CARGO: PROFESSOR – ANOS INICIAIS (1º AO 5º) 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

 

01 – Este caderno contém 30 (trinta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da 

sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 03 (três) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a terminar a 

prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

08 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 

 

 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica nas cores  

azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

01) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do sinal indicativo de crase: 

 

a) Informamos a V.Sa. que aspiramos à paz do partido e estamos dispostos a qualquer 

esforço à preservação da democracia. 

b) De 14 à 20 do corrente, diariamente, de segunda a sexta-feira, das oito às dezenove 

horas, estaremos à disposição dos candidatos as vagas.  

c) 80% dos acidentes de trânsito são devidos às falhas humanas, 15% às deficiências das 

estradas e apenas 5% às imperfeições dos veículos. 

d) O esforço empreendido é muito inferior às vantagens no que diz respeito à evolução 

do sistema financeiro nacional e às oportunidades de integração com o mercado 

global. 

e) O prefeito foi à sala de reuniões, às oito horas, dar as informações sobre o problema a 

todos que estiverem à espera. 

 

02) Há erro de concordância verbal na alternativa: 

 

a) Nós é que somos brasileiros de verdade. 

b) Quando forem dez horas, sairemos. 

c) O sol abrasador ou a seca implacável prejudicarão as lavouras. 

d) Às pessoas pouco ambiciosas basta o essencial. 

e) Os Estados Unidos exemplificam a política presidencialista como Minas Gerais 

demonstram a política provincial. 

 

03) Em qual das alternativas cometeu-se erro de concordância nominal? 

 

a) É necessário certidão autenticada. 

b) O asfalto e o concreto rígido cobrem o asfalto. 

c) Mostrou-lhe que estava quite com impostos e taxas relativos ao veículo, mas não 

conseguiu evitar que lhe fosse imputado multa pela infração e desacato proferidos. 

d) Seguirão inclusas as planilhas que foram elaboradas. 

e) As grandes florestas e rios proporcionam belas paisagens aos visitantes. 

 

04) Há erro no emprego da regência verbal na alternativa: 

 

a) Não aspirava a nenhum cargo, portanto não estava obrigado a obedecer àquelas 

ordens absurdas, nem o impediriam de responder a todas as provocações. 

b) Devem obedecer, a qualquer custo, ao regulamento. 

c) Avisei aos alunos que as provas chegaram. 

d) Que filme você assistirá hoje à noite?  

e) Não o convidei para a reunião que se realizaria. 
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05) O sujeito da oração “Pedaço de dor e de saudade povoavam sua pobre alma” 

deve ser classificado como: 

 

a) Composto. 

b) Simples. 

c) Indeterminado. 

d) Oculto. 

e) Oração sem sujeito. 

 

06) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente e 

pela mesma regra: 

 

a) Juíza, saída, ruína, possuía. 

b) Mistério, pônei, tínheis, lençóis.  

c) Caráter, câncer, míster, fêmur. 

d) Papéis, troféus, necrópsia, récorde. 

e) Lêvedo, bíquini, friíssimo, ridículo. 

 

07) Assinale a alternativa que apresenta palavra ou palavras com divisão silábica 

incorreta: 

 

a) Cin-zei-ro, quais-quer, Ja-cu-í. 

b) Pro-i-bi-do, sa-ú-de, cons-ci-ên-cia. 

c) Subs-cre-ver, di-á-ri-o, lon-gín-qu-o. 

d) Cáp-su-la, cons-ti-tui-ção, ar-cai-co. 

e) Ta-i-nha, co-o-pe-rar, or-quí-dea. 

 

MATEMÁTICA  

 

08) No revestimento de uma piscina de 6m de comprimento por 4m de largura e 1,5 m 

de profundidade um grupo de 6 operários trabalhando 6 horas diárias levaram 5 dias 

para terminar. Se na mesma piscina tivessem trabalhado apenas 4 desses operários e 

eles quisessem terminar no mesmo prazo, quantas horas diárias eles deveriam trabalhar? 

 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

e) 7 

 

09) Quando informado um trinômio no caso:  e que ele represente o 

quadrado da soma de dois termos. para que isso possa ser verdade, k deve assumir o 

valor de: 

 

a) 7 

b) 21 

c) 35 

d) 49 

e)121 
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10) Um professor quer guardar 60 provas amarelas, 72 provas verdes e 48 provas roxas 

entre vários envelopes de modo que cada envelope receba a mesma quantidade e o 

menor número possível de cada prova. Qual a quantidade de envelopes que o professor 

precisará para  guardar as provas? 

 

a) 4 

b) 6 

c) 12 

d) 15 

e) 24 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

11) São penalmente inimputáveis e sujeitos às medidas previstas na Lei 8.069/1990 - 

Estatuto da Criança  e do Adolescente: 

 

a) Os menores de dezoito anos. 

b) Os menores de dezesseis anos. 

c) Os menores de vinte e um anos. 

d) Os menores de quatorze anos. 

e) Nenhuma das alternativas está correta.  

 

12) Analise a assertiva abaixo e responda de acordo com  a Lei 8.069/1990, Estatuto da 

Criança  e do Adolescente. 

 

Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao 

adolescente as seguintes medidas, exceto: 

 

a) Advertência. 

b) Obrigação de reparar o dano. 

c) Prestação de serviços à comunidade. 

d) Prestação de serviços forçados. 

e) Internação em estabelecimento educacional. 

 

13) A Lei n° 9394 estabelece, no artigo 13, o que compete aos professores. Assinale a 

alternativa falsa: 

 

a) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar parcialmente 

dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional.  

b) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. 

c) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 

d) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

e) Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade. 
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14) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional disciplina, no Título VI, sobre a 

formação dos profissionais da educação. Analise as afirmativas: 
 

I - A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, 

no mínimo, trezentas horas. 

II - Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, 

assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do 

magistério público. 

III - A experiência docente não é pré-requisito para o exercício de quaisquer outras 

funções do magistério, nos termos das normas de cada sistema de ensino.  

IV - A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase do 

desenvolvimento do educando terá como fundamentos: a associação entre teoria de 

práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço e aproveitamento da formação 

e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. 

V - A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e 

nas quatro séries iniciais do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 

b) Está incorreta apenas a afirmativa III. 

c) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e V. 

d) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III, IV e V. 

e) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

15) Assinale a alternativa incorreta. De acordo com o Art. 3º da LDB/96, o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: 
 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 

o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções determinadas pelo MEC; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar; 

VIII - gestão democrática do ensino público com eleição dos diretores da escola. 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Todos os itens estão incorretos. 

c) Apenas os itens I, II, III, IV, V, VI estão incorretos. 

d) Apenas os itens VII, IX, X e XI estão incorretos. 

e) Apenas os itens os itens III e VIII incorretos. 
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16) Assinale, abaixo, o Papel da Escola na Tendência Liberal Tecnicista: 
 

a) Preparação intelectual e moral dos alunos para assumir seu papel na sociedade. 

b) A escola deve adequar as necessidades individuais ao meio social. 

c) Formação de atitudes. 

d) É modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. 

e) Não atua em escolas, porém visa levar professores e alunos a atingir um nível de 

consciência da realidade em que vivem na busca da transformação social. 
 

17) Assinale como é a relação Professor x Aluno na Tendência Progressista Libertadora: 
 

a) Educação centralizada no aluno; o professor deve garantir um clima de 

relacionamento pessoal e autêntico, baseado no respeito. 

b) A relação é de igual para igual, horizontalmente. 

c) Relação objetiva em que o professor transmite informações e o aluno deve fixá-las. 

d) Autoridade do professor que exige atitude receptiva do aluno. 

e) O professor é auxiliador no desenvolvimento livre da criança. 

 

18) Relacione cada Tendência Pedagógica com seu respectivo manifestante: 
 

(1) Tendência Liberal Renovada Progressista  (  ) C. Freinet.  

(2) Tendência Progressista Libertadora   (  ) Montessori. 

(3) Tendência Progressista Libertária    (  ) Paulo Freire. 
 

Assinale a sequência correta: 
 

a) 3, 1, 2. 

b) 1, 2, 3. 

c) 2, 1, 3. 

d) 3, 2, 1. 

e) 2, 3, 1. 

 

19) Leia atentamente cada item abaixo referente às Atribuições do Cargo de Professor - 

Anos Iniciais (1° ao 5° ano) e assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 
 

(  ) Acompanhar o desenvolvimento dos alunos e comunicar à direção às ocorrências 

pertinentes. 

( ) Promover recuperações preventivas e/ou atividades de complementação, 

aperfeiçoamento e aprofundamento conforme exigências dos diagnósticos de 

avaliações. 

(   ) Participar e/ou organizar reuniões com os pais de seus alunos; 

(  ) Ministrar aulas, garantindo a efetivação do processo de ensino aprendizagem e do 

projeto político pedagógico das unidades escolares e da rede municipal de ensino, na 

área do ensino fundamental, educação infantil, educação básica e educação 

especial, conforme o caso; 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) V, F, V, V. 

b) F, V, V, V. 

c) V, V, V, V. 

d) V, V, V, F. 

e) V, V, F, V. 
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20) De acordo com os itens abaixo, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso: 

 

(  ) Segundo hipóteses de Emília Ferreiro: “As crianças passam por níveis sucessíveis para 

a construção da escrita.”  

(  ) Segundo Emília Ferreiro: “Durante a fase silábica de aquisição da escrita é correto 

afirmar a criança interpreta a letra a sua maneira, atribuindo valor de sílaba a cada 

letra.” 

(  ) De acordo com Paulo Freire: “O educando tem conhecimentos que não podem ser 

esquecidos no ato de aprender.” 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) F, V, V. 

b) V, V, F. 

c) V, F, V. 

d) F, V, F. 

e) V, V, V.  

 

21) Segundo Barbosa (2005), as metodologias usadas no processo de ensino e de 

aprendizagem são desenvolvidas tendo como pressuposto uma concepção 

epistemológica que se expressa em um modelo educacional potencializado nas 

práticas ____________________.   

 

a) físicas. 

b) letradas. 

c) matemáticas. 

d) pedagógicas. 

e) leitoras.  

 

22) Dentre algumas leis referentes aos deficientes, a Lei 9045/95 dispõe sobre: 

 

a) “Materiais Didáticos para cegos. Obriga as editoras a permitir a reprodução de suas 

publicações em Braille sem qualquer remuneração, desde que haja concordância dos 

autores.” 

b) “Cria-se o Conselho Estadual de Educação, Habilitação ou Reabilitação e Integração 

Social.” 

c) “Garante atendimento educacional especializado gratuito aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.” 

d) “Proíbe a discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência. Cota de empregos no serviço público.” 

e) “Que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino.” 

 

23) O número efetivos de dias de trabalho escolar serão de: 

 

a) 185 dias. 

b) 190 dias. 

c) 195 dias. 

d) 200 dias. 

e) 220 dias. 
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Responda às questões de 24 a 30 de acordo com os PCN’s – Parâmetros Curriculares 

Nacionais.  

 

24) Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental 

que os alunos sejam capazes de, entre outros: 

 

(  ) Compreender a cidadania como participação social e política, assim como exercício 

de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si 

o mesmo respeito; 

(  ) Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações 

sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões 

coletivas; 

(  ) Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a 

melhoria do meio ambiente; 

(  ) Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com responsabilidade 

em relação à sua saúde e à saúde coletiva; 

(  ) Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e 

construir conhecimentos. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) F, V, V, V, V. 

b) V, V, F, V, V. 

c) V, V, V, V, V. 

d) V, F, V, V, V. 

e) V, V, V, V, F. 

 

25) Os Parâmetros Curriculares Nacionais, ao propor uma educação comprometida com 

a cidadania, elegeram princípios segundo os quais orientar a educação escolar, 

Assinale-os: 

 

I. Dignidade da pessoa humana. 

II. Igualdade de direitos.  

III. Participação. 

IV. Corresponsabilidade pela vida social. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas o item IV está correto. 

e) Todos os itens estão corretos. 
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26) Assinale “V” para verdadeiro e “F” para nos itens abaixo: 
 

(  ) Na ação da educação, educadores e educandos estabelecem uma determinada 

relação com o trabalho que fazem (ensinar e aprender) e a natureza dessa relação 

pode conter (em maior ou menor medida) os princípios democráticos. 

(  ) A relação educativa é uma relação política, por isso a questão da democracia se 

apresenta para a escola da mesma forma que se apresenta para a sociedade.  

(  ) Essa relação se define na vivência da escolaridade em sua forma mais ampla, desde 

a estrutura escolar, em como a escola se insere e se relaciona com a comunidade, nas 

relações entre os trabalhadores da escola, na distribuição de responsabilidades e poder 

decisório, nas relações entre professor e aluno, na relação com o conhecimento. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) F, V, V. 

b) V, V, V. 

c) V, F, V. 

d) F, F, V. 

e) V, V, F. 

 

27) Leia atentamente cada item sobre o conteúdo: 
 

(  ) A eleição de conteúdos, ao incluir questões que possibilitem a compreensão e a 

crítica da realidade, ao invés de tratá-los como dados abstratos a serem aprendidos 

apenas para “passar de ano”, oferece aos alunos a oportunidade de se apropriarem 

deles como instrumentos para refletir e mudar sua própria vida. 

(  ) O modo como se dá o ensino e a aprendizagem, isto é, as opções didáticas, os 

métodos, a organização e o âmbito das atividades, a organização do tempo e do 

espaço que conformam a experiência educativa, ensinam valores, atitudes, conceitos e 

práticas sociais. 

(  ) Por meio dos conteúdo, pode-se favorecer em maior ou menor medida o 

desenvolvimento da autonomia e o aprendizado da cooperação e da participação 

social.  
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) V, V, V. 

b) V, F, V. 

c) F, V, V. 

d) V, V, F. 

e) F, F, V. 

 

28) A contribuição da escola é a de: 
 

a) Não eleger a cidadania como eixo vertebrador da educação escolar. 

b) Colocar-se contra valores e práticas sociais.  

c) Desenvolver um projeto de educação comprometida com o desenvolvimento de 

capacidades que permitam intervir na realidade para transformá-la. 

d) Desrespeitar princípios e descomprometer-se com as perspectivas e decisões que as 

favoreçam. 

e) Não valorizar conhecimentos que permitam desenvolver as capacidades necessárias 

para a participação efetiva. 
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29) Um projeto pedagógico poderá ser orientado por três grandes diretrizes: 

 

I. Posicionar-se em relação às questões sociais e interpretar a tarefa educativa como 

uma intervenção na realidade no momento presente; 

II. Não tratar os valores apenas como conceitos ideais; 

III. Incluir essa perspectiva no ensino dos conteúdos das áreas de conhecimento escolar. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

30) Assinale os critérios adotados para a eleição dos Temas Transversais: 

 

(  ) Urgência social. 

(  ) Abrangência nacional. 

(  ) Possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental.  

(  ) Favorecer a compreensão da realidade e a participação social.  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) V, F, V, V. 

b) V, V, F, V. 

c) V, V, V, F. 

d) V, V, V, V. 

e) F, V, V, V. 

 

 

 

 

 

 

 

 







