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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:  
PROFESSOR COM HABILITAÇÃO EM SÉRIES INICIAS – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

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. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Para _________________, o desenvolvimento mental da criança é um processo _______________ de 

aquisição de controle ativo sobre funções inicialmente ___________________. 

 

Preenchem adequadamente as lacunas as respectivas palavras: 

A) Piaget – Descontínuo – Inatas. 

B) Cagliari – Descontínuo – Natas. 

C) Cagliari – Contínuo – Ativas. 

D) Vygotsky – Contínuo – Passivas. 

 

02. É o título de uma obra de Paulo Freire: 

A) Língua e Pensamento. 

B) Psicogênese da Língua Escrita. 

C) À sombra desta mangueira. 

D) Psicogênese da Língua Oral.  

 

03. Em geral é nesta idade que a sintaxe fica clara. Há completa inteligibilidade. Trata-se de: 

A) 1 ano. 

B) 2 anos. 

C) 3 anos. 

D) 4 anos. 

   

04. Para uma criança, a língua é fácil quando, exceto: 

A) Faz sentido. 

B) É interessante. 

C) Não faz parte de um acontecimento social. 

D) Tem utilidade social. 

 

05. Sobre o Planejamento é correto afirmar: 

A) O planejamento educacional se dá em diferentes níveis: no âmbito dos sistemas e de 

redes de ensino; nos âmbitos da unidade escolar e do ensino. 

B) Deve contribuir para a implementação das ações necessárias à realização de uma prática 

pedagógica irreflexiva. 
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C) O planejamento, no interior das escolas deve servir prioritariamente de instrumentos a 

serviço da viabilização do controle e do poder hierárquico. 

D) Tem natureza exclusivamente burocrática. 

 

06. É fundamental que o gestor educacional compreenda as várias dimensões que o planejamento 

em educação pode atingir, uma vez que: 

A) Sua atuação se define apenas pelas relações e pelas dinâmicas internas à escola. 

B) Sua atuação se define não apenas pelas relações e pelas dinâmicas internas à escola, 

mas também é engendrada pelo contexto mais amplo em que se insere.  

C) Sua atuação não se define pelas relações e pelas dinâmicas internas à escola, mas é 

engendrada pelo contexto mais amplo em que se insere.  

D) Sua atuação não se define pelas relações e pelas dinâmicas internas à escola e nem sequer é 

engendrada pelo contexto mais amplo em que se insere.  

 

07. Não deve ser um objetivo da educação infantil: 

A) Incutir comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas. 

B) Incutir comportamentos que favoreçam aprendizagens coletivizadas e uniformes. 

C) Desenvolver a expressão através de linguagens múltiplas como meio de e de compreensão 

do mundo. 

D) Desenvolver a comunicação através de linguagens múltiplas como meio de sensibilização 

estética. 

 

08. Os professores devem estudar e se apropriar das mais diversificadas tendências, que servem de 

apoio para a sua prática pedagógica. Não se deve usar uma delas de forma isolada em toda a sua 

docência. Mas, deve-se procurar analisar cada uma e ver a que melhor convém ao seu desempenho 

acadêmico, com maior eficiência e qualidade de atuação. De acordo com cada nova situação que 

surge, usa-se a tendência mais adequada. E observa-se que hoje, na prática docente, há uma mistura 

dessas tendências. 

 

Sobre o trecho acima: 

A) Está completamente correto. 

B) Está completamente incorreto. 

C) Apenas a primeira frase está correta. 

D) Apenas a última frase está incorreta. 

 



 

4 

09. Sobre a educação infantil é incorreto afirmar: 

A) A alfabetização pode ser consequência destas oportunidades vivenciadas na educação 

infantil. 

B) Durante muitos anos, acreditou-se que a educação infantil, antiga pré-escola, tinha como 

funções principais a formação de hábitos, atitudes e a preparação para o ingresso na 1ª série 

do ensino fundamental. 

C) Antigamente a educação infantil priorizava atividades que envolvessem o desenhar, 

recortar, colar, pintar, modelar, correr, ouvir, cantar, entre outras, para que pudessem 

desenvolver as "habilidades" do ler e escrever. 

D) Devemos partir do princípio de que a criança precisa ter uma "maturidade" visível 

para começar o processo de alfabetização.  

 

10. Está contemplada entre as tendências progressistas da pedagogia brasileira:  

A) Tradicional. 

B) Renovadora progressista. 

C) Libertadora. 

D) Renovadora não diretiva. 

 

11. A dislexia é um problema de aprendizagem ao qual o professor deve ficar particularmente 

atento. É incorreto afirmar a respeito da dislexia: 

A) Os disléxicos utilizam uma área diferente do cérebro para processar a informação. 

B) Os disléxicos em geral são orgulhosos e satisfeitos em destacar-se na escola por 

problemas de aprendizagem. 

C) Sem a assistência e o apoio necessários os disléxicos desestimulam-se, perdem-se e por fim 

desistem. 

D) O diagnóstico precoce é imprescindível para o desenvolvimento contínuo das crianças 

disléxicas.  

 

12. Leia com atenção: 

(__) Não se pode esquecer que até os 5 anos é normal falar “errado”. Somente quando a característica 

persiste após a idade adequada é que se torna necessário procurar um especialista; 

(__) Muitas vezes, a mãe é a primeira a perceber a dificuldade em pronunciar palavras, nesse caso, 

indica-se um fonoaudiólogo; 

(__) Se suspeitar que a dificuldade na fala possui causas orgânicas, o fonoaudiólogo encaminhará a 

criança, para que seja feito o diagnóstico e prescrição do tratamento necessário; 
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(__) Na escola, qualquer distúrbio da fala deve ser desconsiderado para o bem da normalidade da 

criança e porque os problemas orais geralmente não são transferidos para a escrita. 

Levando–se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso as proposições acima 

obedecem à seguinte ordem: 

A) V – V – V – F. 

B) F – F – V – V. 

C) F – V – F – V. 

D) V – F – F – V. 

 

13. Sobre o problema de aprendizagem denominada de mudez:  

I – É a capacidade de articular palavras, geralmente decorrente de transtornos do sistema 

nervoso central, atingindo a formulação e coordenação das ideias e impedindo a sua transmissão em 

forma de comunicação verbal; 

II - O mutismo jamais decorre de problemas na audição.  

A) Ambos estão corretos. 

B) Apenas I está correto. 

C) Apenas II está correto. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

14. Sobre alfabetização podemos afirmar: 

A) Não adianta aprender uma técnica e não saber usá-la. Essas duas aprendizagens – 

aprender a técnica, o código (decodificar, usar o papel, usar o lápis) e aprender 

também a usar isso nas práticas sociais, as mais variadas, que exigem o uso de tal 

técnica – constituem dois processos, e um não está antes do outro. 

B) Primeiro a criança aprende a ler e a escrever, depois é que irá ler. 

C) Ler é pré-requisito para escrever. 

D) A alfabetização não é uma parte constituinte da prática da leitura e da escrita. 

 

15. O ensino de Ciências dos últimos 50 anos adotou estratégias diferentes. Não é uma delas:  

A) Tradicional. 

B) Tecnicista. 

C) Reverberativa. 

D) Investigativa. 
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16. As aulas de Língua Portuguesa, desde o século 19, foram marcadas pelos métodos de ensino de 

leitura e escrita nos anos iniciais de escolaridade e normativos nos anos seguintes. Foram as 

pesquisas dos últimos 30 anos que mudaram esse enfoque. Não corresponde a uma das fases:  

A) Métodos sintéticos. 

B) Métodos analíticos. 

C) Proposta construtivista. 

D) Proposta sobrevivencialista.  

 

17. Sobre o papel da escola e do educador é incorreto afirmar: 

A) O papel de qualquer escola deve sempre estar ligado aos seus ideais, no que deseja aos seus 

estudantes e à atuação destes dentro do grupo a que pertencem. 

B) O compromisso dos educadores vai além da simples necessidade de repassar conteúdos 

acumulados no decorrer da História e preparar os que estão sob sua responsabilidade 

somente para o mercado de trabalho, mesmo sabendo que vivemos numa sociedade 

capitalista onde o individualismo reina absoluto. 

C) A preocupação da escola é a de fazer com que o educando participe do seu grupo ativa e 

afetivamente, apropriando-se de valores, crenças, conhecimentos acadêmicos e referenciais 

sócio-históricos. 

D) Na relação aluno professor, sempre deve existir a questão profissional e não 

sentimentos. 

 

18. Sobre recreação é incorreto afirmar: 

A) Uma vivência recreativa sempre será lúdica. 

B) A brincadeira se incorpora com constância na recreação, por seu contexto lúdico e divertido. 

C) A brincadeira tem um papel preponderante na perspectiva de uma aprendizagem 

exploratória. 

D) A brincadeira desfavorece a conduta divergente e a busca de alternativas não usuais. 

 

19. Leia com atenção: 

I - O método de alfabetização elaborado por Paulo Freire reflete sua abordagem sobre 

educação. Neste método, a codificação inicial consiste numa espécie de figura, um desenho 

representativo de uma situação existencial real ou constituída pelos alunos. Ao elaborar essa 

representação, os alunos realizam uma operação de distanciamento do objeto cognoscível. Desta 

forma, professor e alunos poderão refletir conjuntamente de forma crítica sobre os objetos que os 

mediatizam. 
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II – Para Paulo Freire a codificação representa uma dimensão da realidade dos indivíduos, e 

implica análises realizadas num contexto diferente daquele no qual vivem. Transforma, pois, o que 

consistia numa maneira de viver, no contexto real, em um objeto do contexto teórico. Os alunos 

poderão receber informações e analisar os aspectos de sua própria experiência existencial que foi 

representada na codificação. 

A) Apenas I está correto. 

B) Apenas II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

20. Não é uma estratégia a ser sugerida para a recuperação contínua: 

A) Aulas de revisão. 

B) Isolamento dos familiares. 

C) Aulas adicionais. 

D) Revisão – exercícios que retomam conteúdos importantes que já foram abordados 

anteriormente. 

 

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. 
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23. Não corresponde a sinônimos: 

A) Lúrido – Pálido. 

B) Lascívia – Lubricidade. 

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.   
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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. 

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 
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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%. 

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 

 

 

 




