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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Descanso  

Caderno de Provas 
Edital de Concurso Público nº 001/2015 

 
 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
Prova para provimento do cargo de 

ESPECIALISTA EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
 
 
 

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 

 
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 DE IDENTIFICAÇÃO, 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 e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Segundo a Lei Orgânica do Município de Descanso - SC, o ensino oficial do Município será 

gratuito e atuará, prioritariamente, no ensino: 

A) Fundamental. 

B) Pré-escolar. 

C) Fundamental e pré-escolar. 

D) Fundamental e Médio. 

 

02. É incorreto afirmar sobre a progressão continuada: 

A) Nela o processo avaliativo deve ser diário. 

B) É um mito a crença de que se não reprovar o aluno, o mesmo não aprende. 

C) Ela prescinde de avaliação. 

D) A capacitação de professores, um maior investimento em material paradidático, presença de 

psicopedagogo na escola e a atuação mais intensificada na recuperação que deve acontecer 

paralelamente ao processo de aprendizagem são caminhos para seu aperfeiçoamento. 

 

03.  Caracteriza-se por acentuar o ensino humanístico, de cultura geral. De acordo com essa escola, 

o aluno é educado para atingir sua plena realização através de seu próprio esforço. Sendo assim, as 

diferenças de classe social não são consideradas e toda a prática escolar não tem nenhuma relação 

com o cotidiano do aluno. Trata-se de: 

A) Da tendência liberal renovada progressivista. 

B) Tendência liberal renovada não-diretiva. 

C) Da tendência liberal tradicional. 

D) Tendência liberal tecnicista. 

 

04. A Zona de Desenvolvimento Proximal foi proposta pela primeira vez por: 

A) Piaget. 

B) Vygotsky. 

C) Cagliari. 

D) Freire. 
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05. Acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. A atuação da 

escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe 

um instrumental, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação 

organizada e ativa na democratização da sociedade. Trata-se de qual tendência pedagógica? 

A) Tendência progressista libertária. 

B) Tendência liberal tecnicista. 

C) Tendência progressista crítico-social dos conteúdos. 

D) Tendência progressista libertadora. 

 

06. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os 

alunos sejam capazes de, exceto: 

A) Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais e culturais 

como meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o 

sentimento de pertinência ao País. 

B) Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia 

ou outras características individuais e sociais. 

C) 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 sem exigir 

para si o mesmo respeito. 

D) 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. 

 

07. Julgue os itens a seguir: 

I- A brincadeira favorece o equilíbrio afetivo da criança e contribui para o processo de 

apropriação de signos sociais; 

 II- Por meio da brincadeira, a criança pequena exercita capacidades nascentes, como as de 

representar o mundo e de distinguir entre pessoas, possibilitadas especialmente pelos jogos de faz de 

conta e os de alternância, respectivamente. 

Essas afirmações: 

A) Ambas estão corretas. 

B) Ambas estão incorretas. 

C) Somente a afirmação I está correta. 
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D) Somente a afirmação II está correta. 

 

08. “O ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar os resultados, mas é antes de tudo 

aprender a aprender, é aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da 

escola”. Essa frase é de qual dos pensadores abaixo? 

A) Cagliari. 

B) Piaget. 

C) Vygotsky. 

D) Freire. 

 

09. Segundo a Lei Orgânica do Município de Descanso - SC, o plano municipal de educação, 

aprovado em lei, estará articulado com os planos nacional e estadual de educação. O plano 

objetivará, no mínimo, exceto à: 

A) Melhoria da qualidade de aprendizagem. 

B) Formação humanística, científica e tecnológica. 

C) Erradicação do analfabetismo. 

D) Universalização do atendimento escolar. 

 

10. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou 

institucional terá sua situação reavaliada, no máximo, a cada: 

A) 6 meses. 

B) 12 meses. 

C) 24 meses. 

D) 30 dias. 

 

11. “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. Essa 

frase é de qual dos pensadores abaixo? 

A) Cagliari. 

B) Piaget. 

C) Vygotsky. 

D) Freire. 

 

12. Não corresponde a um domínio da inteligência emocional: 

A) Uso das emoções. 
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B) Entender emoções. 

C) Percepção das emoções. 

D) Metafísica. 

 

13. Segundo Vygotsky, a construção do pensamento e da subjetividade: 

I- É um processo cultural, e não uma formação natural e universal da espécie humana; 

II- Ela se dá graças ao uso de signos e ao emprego de instrumentos elaborados através da 

história humana em um contexto social determinado. 

Essas afirmações: 

A) Ambas estão corretas. 

B) Ambas estão incorretas. 

C) Somente a afirmação I está correta. 

D) Somente a afirmação II está correta. 

 

14. Os aspectos abaixo referem-se à educação de qual período? 

I - Separação entre a igreja católica e o estado; 

II - Surge no século XVII; 

III - Principais pensadores: Pestalozzi, Herbat e Froebel; 

IV - Consolidação da burguesia. 

A) Período do Renascimento. 

B) Período Moderno. 

C) Período Romano e do Renascimento. 

D) Período Medieval e do Renascimento. 

 

15. É incorreto afirmar sobre alfabetização: 

A) Alguns alunos estão imersos no contexto da leitura, convivendo com adultos alfabetizados e 

com livros em casa e aprendendo as letras no teclado do computador. Eles fazem parte de 

um mundo letrado, de um ambiente alfabetizador. 

B) São as crianças que residem onde a escrita não é tão presente que estão mais aptos a, 

mesmo posteriormente, desenvolverem os usos sociais da leitura e da escrita. 

C) Na Educação Infantil, as crianças recebem informações sobre a escrita quando: brincam com 

a sonoridade das palavras, reconhecendo semelhanças e diferenças entre os termos. 

D) As crianças devem manusear todo tipo de material escrito, como revistas, gibis, livros e 

fascículos. 
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16. “Pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo”. Essa frase é de qual dos pensadores abaixo? 

A) Cagliari. 

B) Piaget. 

C) Vygotsky. 

D) Freire. 

 

17. O Município de Descanso - SC, criará o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normalizar e fiscalizar o sistema municipal de ensino, cuja composição e atribuições serão definidas 

em lei, mediante a participação de: 

I – membros indicados pelo Poder Público Municipal; 

II – representantes do magistério, nos seus diversos graus; 

III – membros de entidades civis organizadas da comunidade, com especialidade no assunto e 

conhecimento na área. 

Estão corretos os itens: 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I, II e III. 

 

18. Sobre a avaliação por competências: 

I - Centra-se nos resultados do desempenho profissional, realizando-se num tempo não 

previamente determinado.  

II - Os resultados individuais são comparáveis somente com os critérios de desempenho e não 

com os outros avaliados. 

A) Ambos estão incorretos. 

B) Apenas II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Apenas I está correto.  

 

19. A escola continua, dessa forma, a preparar o aluno para assumir seu papel na sociedade, 

adaptando as necessidades do educando ao meio social, por isso ela deve imitar a vida. Defende-se 
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a ideia de “aprender fazendo”, portanto centrada no aluno, valorizando as tentativas experimentais, 

a pesquisa, a descoberta. Trata-se da: 

A) Tendência liberal renovada progressivista. 

B) Tendência liberal renovada não-diretiva. 

C) Tendência liberal tradicional. 

D) Tendência liberal tecnicista. 

 

20. Segundo Piaget, para que seja capaz de operar com números, a criança precisa ter o que se 

denomina: 

A) Consciência crítica. 

B) Pensamento operatório. 

C) Reflexão abstrata. 

D) Determinismo histórico. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos: 

A) Simples – Nababesco. 

B) Neutro – Parcial. 

C) Expletivo – Redundante. 

D) Livre – Provido. 

 

22. O acento indicador de crase é opcional em qual das frases abaixo? 

A) Voltei ontem à noite. 

B) Entre e fique à vontade. 

C) Fomos até à sacada. 

D) O vôo partirá às 13h00. 

 

23. Já entreguei _______ encomenda _______ ele. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima: 

A) À – A. 

B) A – À. 

C) A – A. 

D) À – À. 
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24. Carlos, o pintor, é nosso amigo. 

Na frase acima cumpre o papel de adjunto adnominal: 

A) O. 

B) É. 

C) Nosso. 

D) Amigo. 

 

25. Ventou muito esta tarde. 

Na frase acima há: 

A) Sujeito oculto. 

B) Oração sem sujeito. 

C) Sujeito oblíquo. 

D) Sujeito indeterminado. 

 

 26. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) Encrustrado em mim há um ser frássido perdido em ilocobrasões. 

B) Encustado em mim há um ser flásido perdido em elocubrassões. 

C) Incustrado em mim há um ser frásido perdido em ilucobrasões. 

D) Incrustado em mim há um ser flácido perdido em elucubrações. 

 

27. Assinale a frase em que há período composto por coordenação: 

A) Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. 

B) Ele sabia que ela negaria tudo. 

C) O crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia. 

D) Quando ela chegasse, ele deixaria a sala. 

 

28. Em qual das alternativas há a classe gramatical numeral na sua classificação ordinal? 

A) Três. 

B) Terceiro. 

C) Triplo. 

D) Terço. 

 

29. Em qual das frases há erro de regência? 

A) Os alunos assistiram ao filme. 

B) Todos aspiravam a uma boa faculdade. 

C) Entrou na sala e dela saiu. 
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D) Sim, assisti-lhe. 

 

30. “Mas” e “por conseguinte” são, respectivamente, conjunções: 

A) Aditiva – Alternativa. 

B) Adversativa – Conclusiva. 

C) Alternativa – Explicativa. 

D) Explicativa – Aditiva. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

31. Qual será o 6º termo da progressão geométrica a seguir? 3,6,12,24... 

A) 729 

B) 243 

C) 96 

D) 48 

 

 

32. O plano de carreira de Alexandre garante um aumento de 10% a cada 10 anos. Faltam 40 anos 

para Alexandre se aposentar, quanto ele estará ganhando no ato de sua aposentadoria se hoje 

Alexandre ganha R$ 5.000,00? (Dica: o aumento utiliza a formula de juros compostos). 

A) R$ 6.851,23 

B) R$ 7.320,50 

C) R$ 8.140,70 

D) R$ 5.140,60 

 

33. Em um desenho de uma peça, a escala é 1:10. Se o volume da peça nesse desenho é 1cm3, qual o 

volume real dessa peça? 

A) 100cm3  

B) 10cm3  

C) 0,1 cm3  

D) 1000cm3 

 

34. Qual o domínio da função a seguir: ���� =
��

��	

 

A) �� ∈  ∶ � ≠ ±4� 
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B) �� ∈ 	� 

C) �� ∈ � ∶ � � ��� 

D) �� ∈  ∶ � � 0� 

 

 

35. Segundo o gráfico abaixo, qual o valor de y(0)? 

 

A) 0 

B) 1 

C) -2 

D) 2 

 




