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Estado de Santa Catarina
Município de Santa Helena
Caderno de Provas
Edital de Concurso Público nº 001/2015

Prova: Conhecimento Especifico
Português
Matemática
Prova para provimento do cargo de:
ORIENTADOR ESCOLAR

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 03h00min, 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.

2

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO

01. Com base na lei nº 9.394/96, analise:
O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
(__) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
(__) disparidade de condições para o acesso e permanência na escola.
(__) vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.
(__) valorização da experiência extra-escolar.

Assinale com (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas:
A) F-V-V-V.
B) V-F-V-V.
C) F-F-F-V.
D) V-V-V-F.

02. Complete a lacuna corretamente, segundo o disposto na lei nº 9.394/96:
“É direito de toda criança uma vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino
fundamental mais próxima de sua residência a partir do dia em que completar ________________ anos
de idade”.
A) Quatro.
B) Seis.
C) Sete.
D) Oito.

03. A lei nº 9.394/96 determina que a União incumbir-se-á de:
A) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
B) Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas municipais.
C) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios.
D) Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual.
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04. Assinale a alternativa incorreta com base no Estatuto da Criança e do Adolescente:

A) É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
B) As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão
obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude.
C) Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a
permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de
criança ou adolescente.
D) Incube ao poder público fornecer parcialmente àqueles que necessitarem os
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou
reabilitação.

05. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina a quem produzir ou reproduzir, dirigir,
fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica,
envolvendo criança ou adolescente, pena de reclusão de até:
A) Oito anos.
B) Doze anos.
C) Quinze anos.
D) Vinte anos.

06. A tendência pedagógica liberal renovada acentua, igualmente, o sentido da cultura como
desenvolvimento de aptidões individuais. A escola renovada propõe um ensino que valorize a autoeducação (o aluno como sujeito do conhecimento), a experiência direta sobre o meio pela atividade,
um ensino centrado no aluno e no grupo.
O trecho acima:
A) Está totalmente incorreto.
B) Está correto apenas na primeira frase.
C) Está correto apenas na segunda frase.
D) Está totalmente correto.

07. Luiz Cagliari é um importante educador brasileiro atuante no campo da linguística. Trata-se de
uma obra literária de Cagliari:
A) Como desenvolver a fonologia.
B) Atuação fonológica.
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C) Analise fonológica.
D) Linguística atuante.

08. Emilia Ferreiro realizou seu trabalho de pesquisa na educação infantil, a partir das análises das
teorias de Jean Piaget. É um pensamento presente na teoria de Emilia:
A) As crianças mesmo sem que ninguém as ensine, aprenderam à escrita e a leitura.
B) Para que as crianças possam descobrir o caráter simbólico da escrita, é preciso
oferecer-lhes situações em que a escrita se torne objeto de seu pensamento.
C) O professor tornou-se obsoleto no século XXI.
D) A escrita e a leitura não possuem forma evolutiva.

09. Para Jean Piaget, a assimilação e acomodação estão ligadas ao processo de:
A) Maturação biológica.
B) Maturação espacial.
C) Desenvolvimento intelectual.
D) Desenvolvimento moral.

10. Lev Vygotsky defendeu em sua obra sobre, o desenvolvimento da criança a importância:
A) Do convívio social.
B) Da integração com os animais e com a natureza.
C) Da quebra dos vínculos familiares ainda na infantil.
D) Da quebra dos padrões morais da sociedade.

11. No processo de construção do conhecimento, o valor pedagógico da interação humana é muito
evidente, pois é por intermédio da relação professor-aluno e da relação aluno-aluno que o
conhecimento vai sendo construído. Desta forma o cabe ao professor:
A) Ser passivo e nunca ativo.
B) Estimular o interesse do aluno.
C) Ser autoritário.
D) Estimular ações introspectivas.

12. A motivação interior do aluno impulsiona e vitaliza o ato de estudar e aprender. Daí a
importância da motivação no processo de ensino-aprendizagem. Existem alguns procedimentos
que podem ajudar o educador a incentivar a motivação e o interesse dos educandos, são eles:

5

(__) apresentar novos conteúdos partindo de uma questão problematizadora, para qual os alunos
devem encontrar individualmente ou em grupo a solução.
(__) usar procedimentos ativos de ensino aprendizagem, condizentes com a faixa etária e o nível de
desenvolvimento dos alunos.
(__) não articular ou correlacionar o que está sendo ensinado e aprendido com a realidade.

Assinale com (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas:
A) F-V-V.
B) V-F-V.
C) F-F-V.
D) V-V-F.

13. A direção de classe é a organização e a apresentação das situações de ensino-aprendizagem,
visando ajudar o aluno no processo de construção do conhecimento. A direção de classe supõe,
exceto:
A) Realizar mudanças sistemáticas, cotidianas e rotineiras no Projeto Político
Pedagógico da escola.
B) Selecionar e estruturar os conteúdos.
C) Planejar aulas.
D) Prever e utilizar adequadamente recursos incentivadores e materiais audiovisuais.

14. A organização de áreas diversificadas para brincadeiras é o que se denomina na educação
infantil de _____________________. Os ______________________ oferecem as crianças possibilidades de
brincadeiras simbólicas. O sucesso dos __________________________ em seu objetivo de oferecer
condições para o aumento das brincadeiras infantis, depende do educador observar a maneira
como as crianças ocupam e utilizam os espaços, modificando-os em função dos interesses delas.
A palavra que preenche as lacunas acima é:
A) Pintadinhos.
B) Corredorzinhos.
C) Cantinhos.
D) Jeitinhos.
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15. O educador e filosofo brasileiro Paulo Freire, escreveu a obra literária “Pedagogia do Oprimido”
um de seus trabalhos mais importante para o desenvolvimento da educação brasileira. Freire
nasceu no nordeste no estado de:
A) Bahia.
B) Pernambuco.
C) Ceará.
D) Alagoas.

16. Paulo Freire durante sua vida foi o responsável pela escrita de livros questionadores e
norteadores para a educação. Trata-se de uma obra literária de Freire:
A) Professoras, apenas professoras.
B) Professoras que ensinam com amor.
C) Professora, não é mãe.
D) Professora sim, tia não: cartas a quem ousa ensinar.

17. Não se deve apresentar aos alunos apenas uma nota fria, sem maior significado. O resultado das
provas e dos trabalhos deve ser comentado com eles, indicando-lhes os progressos e necessidades a
fim de que a avaliação contribua para o aperfeiçoamento da aprendizagem. A essa troca de
informações entre o aluno e o professor dar-se o nome de:
A) Retrocesso.
B) Convergência.
C) Trolada.
D) Feedback.

18. Os objetivos educacionais podem ser formulados em dois níveis:
A) Objetivos consistentes e objetivos persistentes.
B) Objetivos reais e objetivos globais.
C) Objetivos gerais e objetivos específicos.
D) Objetivos subjetivos e objetivos imparciais.

19. Um plano de ensino é o resultado do planejamento do trabalho escolar. O plano de ensino
possui algumas características são elas, exceto:
A) Clareza.
B) Contexto impreciso.
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C) Coerência.
D) Sequência.

20. Educar é um termo mais amplos que ensinar. A educação refere-se ao processo humano de
formação, já o ensino é:
A) A orientação da aprendizagem.
B) A perspectiva evolutiva de algo real.
C) Menos importante para sociedade.
D) Desnecessário por não possuir caráter formador social, tornando-se irrelevante para a
sociedade.

QUESTÕES DE PORTUGUÊS

21. Deveria haver acento indicador de crase em qual das frases abaixo?
A) Voltou a falar.
B) Veio a cavalo.
C) Sentou a esquerda do Pai.
D) Ficaram cara a cara.

22. Leia com atenção:
I – Chegou __ duas horas.
II – Esperava desde __ três horas.
Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras:
A) As – As.
B) Às – As.
C) As – Às.
D) Às – Às.

23. Não corresponde a sinônimos:
A) Lúrido – Pálido.
B) Lascívia – Lubricidade.
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C) Chicana – Cambalacho.
D) Afluir – Faltar.

24. É sinônimo de módico:
A) Parcimonioso.
B) Grande.
C) Alto.
D) Esbajador.

25. Assinale a alternativa incorreta quanto á concordância:
A) A maioria dos alunos desistiu.
B) Ele é um dos empregados que trabalham.
C) Fazem três dias que ele morreu.
D) Ele é um dos empregados que trabalha.

26. Assinale a alternativa incorreta quanto á regência:
A) Assistiu e gostou do filme.
B) Entrou na sala e dela saiu.
C) Não encontrei ninguém lá, Dulce.
D) O prefeito é nosso amigo.

27. Assinale a alternativa em que pelo menos uma palavra deveria ter sido escrita com X e não com
CH:
A) Chambre – Guache.
B) Gracha – Charope.
C) Cocho – Colchete.
D) Nicho – Rancho.

28. Em qual das alternativas a frase está corretamente grafada?
A) A sutileza da consulesa visava evitar comiseração.
B) A sutileza da consuleza vizava evitar comiseração.
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C) A sutilesa da consulesa vizava hevitar comiseração.
D) A sutilesa da consuleza visava hevitar comiseração.

29. “Sétimo” e “sexto” correspondem a numerais de classificação:
A) Cardinal.
B) Ordinal.
C) Multiplicativo.
D) Fracionário.

30. “Hoje” e “Aqui”, são:
A) Ambos, conjunções.
B) Ambos, advérbios.
C) Respectivamente, interjeição e preposição.
D) Respectivamente, pronome e preposição.

QUESTÕES DE MATEMÁTICA

31. Quantas telas quadradas de 1m² serão necessários, aproximadamente, para de cercar um
terreno no formato de um quadrado perfeito de 400m² e 1m de altura? (Dica: calcular o perímetro
desse terreno)
A) 80 telas
B) 60 telas
C) 70 telas
D) 75 telas
32. Um investidor da bolsa de valores comprou ações da empresa XPT. No primeiro mês essas ações
desvalorizaram em 10%, no segundo desvalorizaram em 3%, no terceiro mês as ações valorizaram
em 4% e no quarto mês em 9%. No final desse período, analisou-se o valor final das ações e
concluiu-se:
A) Que elas mantiveram o mesmo valor de quando foram compradas.
B) Que elas desvalorizaram em aproximadamente 1%.
C) Que elas valorizaram em aproximadamente 1%.
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D) Que elas desvalorizaram em aproximadamente 3%.
33. Uma empresa que fabrica farinha utiliza 100 litros de água para produzir 10 quilos de farinha.
Para garantir uma produção de 10 toneladas de farinha durante um período de interrupção de
fornecimento de água, qual o volume mínimo do reservatório que essa empresa precisa ter?
(Considerar 1000l = 1m³)
A) 8m³
B) 10m³
C) 7m³
D) 9m³
34. Um corredor percorreu a distância de 12.566m, dando 10 voltas em uma pista no formato de
um círculo perfeito. Qual a distância dessa pista para o bebedouro que fica exatamente no centro do
círculo, que seria o equivalente ao tamanho do raio desse círculo? (Considerar π = 3,1415)
A) 50m
B) 100m
C) 150m
D) 200m
35. Em um pedágio passam em média 5 veículos por minuto. Sabendo que o custo desse pedágio é
de R$ 10,00 por veículo, quanto esse pedágio lucra em 24h de operação?
A) R$ 72.000,00
B) R$ 68.000,00
C) R$ 64.000,00
D) R$ 70.500,00

