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LÍNGUA PORTUGUESA
1.

A.
B.
C.
D.
2.
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.

C.

“A Constância diz respeito à lealdade e
paciência, ...”

D.

Dada a frase acima, analise as assertivas
abaixo e indique a opção INCORRETA:
A CONSTÂNCIA - Sujeito Simples
RESPEITO - Objeto Direto
À LEALDADE E PACIÊNCIA - Objeto Indireto
DIZ - Verbo Transitivo Direto e Indireto

7.

Em relação ao uso da CRASE, analise as
assertivas abaixo e indique a INCORRETA:
Isto pertence à todas minhas primas
O fumo e a bebida fazem mal à saúde
A performance da equipe agradou à torcida.
A alimentação e a hidratação são necessários à
sobrevivência.
Analise as assertivas abaixo e indique aquela
em que os vocábulos O / OS destacados NÃO
REPRESENTA um pronome demonstrativo:
São loucos os que agem desta maneira.
O que primeiro terminar a prova, receberá um
prêmio.
O locutor está empolgado com a corrida.
Não podemos aceitar tudo o que nossos
representantes fizeram.

A.
B.
C.
D.
5.

A.
B.
C.
D.

Assinale a assertiva abaixo que contem a
representação de
e duas partes de uma divisão de
doze partes:
1/12
1/6
2/24
2/6
Um vendedor recebeu a meta de venda de 80
unidades de um determinado produto. No
decorrer da semana, a loja majorou a meta de
venda deste vendedor em 25%. Ao final da
semana, o vencedor deixou de cumpriu 10% de
sua meta atualizada. Quantos produtos ele
vendeu?
80 produtos
85 produtos
90 produtos
95 produtos

CONHECIMENTOS GERAIS
6.

Doutor Pedrinho é um município catarinense
com área total de 375 Km², a uma altitude de
530 metros e dista 197 km da capital,
Florianópolis. São municípios limítrofes:
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A.
B.

Rio dos
Itaiópolis
Rio dos
Negrinho

Cedros, Benedito Novo, José Boiteux,
e Rio Negrinho, apenas.
Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio
e Rodeio, apenas.
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Em relação ao município de Doutor Pedrinho é
INCORRETO afirmar:
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A.
B.
C.
D.

A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos.
Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989.
Tem como ex-prefeita Maria Francisca Battisti Archer.
Ao oeste faz divisa com Benedito Novo.

8.

Em relação ao hino do município de Doutor
Pedrinho é INCORRETO afirmar:

A.
B.
C.

A letra é de Tales Garcia Antunes.
A musica é de Elison Maximo.
Foi criado pela Lei Municipal 491 de 04 de setembro
de 1989.
É um de seus trechos:
“Terra nova, boa e fértil
O futuro iremos semear
A semente que em teu solo plantarmos
É o progresso que irá brotar.”

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

D.

9.

Ainda em relação ao município de Doutor
Pedrinho, em relação aos seus atrativos
naturais, se destacam as cachoeiras, córregos e
cascatas. Neste contexto, fazem parte dos
atrativos do município, disposto em site oficial,
EXCETO:

A.
B.
C.
D.

Cachoeira Véu de Noiva
Cascata Salto Donner
Cachoeira Paulista
Córrego Grande

MATEMÁTICA
4.

Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio Negrinho
e Rodeio, apenas.
Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux e
Itaiópolis, apenas.

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
www.doutorpedrinho.

10. Nesta semana, um evento na cidade de
Blumenau/SC resultou em várias prisões e teve
destaque na mídia nacional, com a prisão de
agentes prisionais e, inclusive, do diretor da
penitenciária. Qual nome foi dado a este
evento?
(FONTE: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)

A.
B.
C.
D.

Operação
Operação
Operação
Operação

Regalia
Serventia
Mordomia
Lava Jato

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Qual, dentre as várias teorias que versam a
respeito do processo de aprendizagem, defende
a ideia de que o sujeito aprende na relação com
outros sujeitos mais experientes?
A. Estruturalista
B. Histórico Cultural
C. Ambientalística
D. Contemporânea
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12. O ensino da História do Brasil, segundo a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
deverá considerar:
A. As contribuições das diferentes culturas e etnias para
a formação do povo brasileiro, de maneira especial
das matrizes europeias.
B. As definições curriculares no Ministério da Educação.
C. As discussões realizadas no âmbito dos Conselhos
Municipais de Educação.
D. As contribuições das diferentes culturas e etnias para
a formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e europeia.
13. Em conformidade com pesquisadores do
âmbito educacional, ao contrário da Pedagogia
Tradicional,
a
Pedagogia
da
Infância
compreende que:
A. Toda e qualquer ação educativa exige considerar as
crianças e os contextos socioculturais que definem
sua infância.
B. A criança é um ser frágil que não consegue expressar
seu ponto de vista diante dos fatos do cotidiano.
C. A cultura do adulto é mais importante que a cultura
do universo infantil.
D. Todo conhecimento sobre a criança deve ser
produzido pelas investigações do campo da biologia e
da psicologia evolutiva.
14. Quando teve início a elaboração teórica em
relação a Pedagogia da Infância na educação
brasileira?
A.
B.
C.
D.

Em conjunto com a criação das rodas dos excluídos.
Imediatamente após a aprovação da Educação
Infantil como primeira etapa da Educação Básica.
Anterior a criação de leis trabalhistas.
Com a criação da Escola Nova.

15. Segundo pesquisadores, o processo de ensino
se classificam nas seguintes abordagens,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.

Tradicional
Humanista
Empirista
Sociocultural

16. Analise as assertivas abaixo em relação ao ECA
- Estatuto da Criança e Adolescente e indique a
INCORRETA:
A. Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos,
independentemente do estado civil.
B. O adotante há de ser, pelo menos, vinte e um anos
mais velho do que o adotando.
C. É vedada a adoção por procuração.
D. A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual
se deve recorrer apenas quando esgotados os
recursos de manutenção da criança ou
u adolescente
na família natural ou extensa, na forma do parágrafo
único do Art. 25 da Lei.
17. A concepção de avaliação dos Parâmetros
Curriculares Nacionais vai além da visão
tradicional, que focaliza o controle externo do
aluno mediante notas ou conceitos, para ser
compreendida como parte integrante e
intrínseca ao processo educacional. Neste
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A.

B.
C.

D.

contexto,
exto, analise as assertivas abaixo e indique
a INCORRETA:
A avaliação, ao não se restringir ao julgamento sobre
sucessos ou fracassos do aluno, é compreendida
como um conjunto de atuações que tem a função de
alimentar, sustentar e orientar a intervenção
intervençã
pedagógica.
Acontece contínua e sistematicamente por meio da
interpretação qualitativa do conhecimento construído
pelo aluno.
Possibilita conhecer o quanto ele se aproxima ou não
da expectativa de aprendizagem que o professor tem
em determinados momentos da escolaridade, em
função da intervenção pedagógica realizada.
A avaliação das aprendizagens só pode acontecer se
não forem relacionadas com as oportunidades
oferecidas, isto é, das situações didáticas propostas
aos conhecimentos prévios dos alunos e dos desafios
que estão em condições de enfrentar.

18. Em seu livro Didática, José Carlos Libâneo,
coloca os principais objetivos da atuação
docente, entre os quais NÃO está:
A. Responsabilizar-se
se pela inserção dos alunos no
mercado produtivo.
B. Orientar as tarefas do ensino para a formação da
personalidade.
C. Assegurar ao aluno domínio duradouro e seguro dos
conhecimentos.
D. Criar condições para o desenvolvimento de
capacidades e habilidades, visando à autonomia na
aprendizagem e independência
a de pensamento dos
alunos.
19. Jussara Hoffman em seu livro “Avaliar para
promover: As setas do caminho”, defende os
estudos paralelos em vez de provas de
recuperação e alerta que o termo paralelo
pressupõe:
A. Processo solitário do trabalho pedagógico em
momento diferenciado da sala de aula.
B. Prática autônoma de cada aluno que traça o percurso
de seus estudos de recuperação e o realiza
separadamente.
C. Estudos desenvolvidos pelo professor em sua classe e
no decorrer natural do processo.
D. Ação independente do processo, estabelecida pelo
professor, numa relação diferenciada com cada
aluno, isoladamente.
20. Analise as características abaixo em relação a
perspectiva emancipatória, no Projeto Político
Pedagógico e indique a que NÃO se encaixa no
contexto.
A. É um movimento de luta em prol da democracia da
escola.
B. Orienta a reflexão e ação da escola.
C. Apresenta uma unicidade entre a dimensão técnica e
política; preocupa-se
se com o trabalho pedagógico,
porém não deixa de articulá-lo
lo com o contexto social.
D. É elaborado pelos gestores e executados pelos
professores e demais servidores.
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