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PROVA: PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

 

INSTRUÇÕES 

1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição. 

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, 
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova. 

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro 
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta. 

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o. 

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto 
em cada questão, preenchendo completamente o espaço 
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta. 

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em 
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do 
espaço destinado para cada marcação, anularão a questão. 

8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de 
preenchimento. 

9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação 
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e 
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências 
implicará a exclusão do candidato. 

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao 
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta. 

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido 
na duração desta prova. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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NUMERO DE INSCRIÇÃO 
 

 
CRONOGRAMA PREVISTO 

Atividade Data Local 

Divulgação do Gabarito Provisório 05/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

Prazo de recursos do Gabarito Provisório 06 e 07/11/2018 Protocolo da Prefeitura Municipal 

Divulgação do Gabarito Oficial 08/11/2018 www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal 

 
 

Língua Portuguesa 

 
Questão 01 

http://www.bombinhas.sc.gov.br/
http://www.bombinhas.sc.gov.br/


Assinale a resposta certa, considerando o uso das palavras mau/mal, cessão/sessão/seção: 
A) Ele sempre foi mal pagador. / A seção de direitos autorais é aqui, na sala B. 
B) Soou mal aquele adeus. / Cessão de direitos autorais: aprovada! 
C) Às vezes sou mau interpretado. / A sessão de tênis está fechada. 
D) Nem sempre estou de mau humor. / Cessão de cinema: esgotada! 
 
Questão 02 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração com sujeito oculto, assinale-a: 
A) Por mim, estás fora! 
B) Os estudantes da sexta série da escola estadual estão todos aprovados. 
C) Faz calor ao sul do Taiti. 
D) Há muitas amigas sinceras. 
 
Questão 03 
Escolha a alternativa em que a frase esteja escrita segundo a norma culta da Língua Portuguesa: 
A) A maioria das pessoas gostam de praias selvagens. 
B) Queres que eu respondo para ti? 
C) Se tu fazer direito, será classificado. 
D) Há bastantes provas contra o rei. 
 
Questão 04 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 05 
Escolha a alternativa em que o uso do “por que”, assim como está escrito neste enunciado, foi empregado 
CORRETAMENTE: 
A) Estou feliz por que você voltou! 
B) Esta é a receita por que me guio. 
C) Você comprou por que? 
D) Ninguém me disse o por que, somente deram-me as costas e se foram. 
 
Questão 06 
Das orações abaixo, uma delas NÃO apresenta predicado, marque-a: 
A) Boa noite, senhoras e senhores, padrinhos das crianças! 
B) Nossa, permaneceram intactas, as flores! 
C) Veja bem as decisões que tomas! 
D) Dias melhores virão! 
 
Questão 07 
Das assertivas abaixo somente uma oferece oração coordenada sindética aditiva: 
A) Canto, por isso sou afinada. 
B) Quer falar, quer calar. 
C) Chegou, mas saiu. 
D) Dormem, mas também acordam. 
 
Questão 08 
Das frases dadas, somente uma apresenta advérbio: 
A) Somos todos amigos. 
B) Está tudo certo. 
C) Bebeu meio litro de água. 
D) Preferia fica a sós. 
 
Questão 09 
Todas as assertivas abaixo reúnem enunciados verbais, EXCETO: 



A) Boa noite, Dona Margarida, escolha a data da sua folga. 
B) Concedemos folga para a Dona Margarida. 
C) Boa tarde, Dona Margarida: folgada! 
D) A folga da Dona Margarida é amanhã. 
 
Questão 10 
A crase está mal aplicada na alternativa: 
A) Voltei à casa para pegar os ingressos que esqueci no meu quarto. 
B) Fui à casa de cultura ver a exposição. 
C) Fui à Bombinhas dos mergulhos ecológicos. 
D) Voltei à Romênia de avião. 
 

Matemática 

 
Questão 11 
Roberto ganhava em seu trabalho um salário de R$ 750,00, ele foi promovido e ganhou um aumento de 
32%, logo, o novo salário dele passou a ser: 
A) R$ 840,00                    
B) R$ 890,00 
C) R$ 940,00 
D) R$ 990,00 

 
Questão 12 
Para fazer uma piscina de 14 m de comprimento por 2,5 m de altura e 3,6 m de largura, um pedreiro cobrou 
à razão de R$ 7,00 o m³. Qual o valor dessa piscina? 
A) R$ 882,00                   
B) R$ 852,00 
C) R$ 782,00 
D) R$ 342,00 
 
Questão 13 
Rodrigo usa como meio de transporte para ir trabalhar sua bicicleta, ele leva 45 minutos na ida e 45 
minutos na volta. Se Rodrigo trabalha seis dias na semana, podemos dizer que Rodrigo passaria quanto 
tempo pedalando sua bicicleta ao longo de uma semana? 
A) 9 horas 
B) 9 horas e 30 minutos 
C) 10 horas 
D) 11 horas e 30 minutos 
 
Questão 14 
No final do inverno, uma loja de calçados ofereceu 30% de desconto em todos os sapatos. Uma pessoa, 
ao comprar um sapato de R$86,00, recebeu, em reais, um desconto de: 
A) R$ 20,20 
B) R$ 24,70 
C) R$ 25,80 
D) R$ 30,80 
 
Questão 15 
Quantos quilos pesa uma caixa com 278 bolas de vidro, sabendo que cada bola pesa 7 gramas? 
A) 0,936 kg 
B) 1,946 kg 
C) 2,046 kg 
D) 3,096 kg 
 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

 
Questão 16 
Os candidatos em disputa no Segundo Turno das Eleições 2018, para Presidente, no Brasil são: 



 
a) Lula e Dilma; 
b) Aécio Neves e Ciro Gomes; 
c) Bolsonaro e Haddad; 
d) Ciro Gomes e Haddad; 
 
Questão 17 
O __________________________ foi instituído pela Lei nº 8.069, em 13 de julho de 1990. Nela, constam 
os direitos da criança (até 12 anos de idade) e do adolescente (de 12 a 18 anos de idade). A alternativa 
que completa corretamente a frase acima é: 
 
a) Estatuto da criança e do Adolescente, ECA 
b) Estatuto do Idoso 
c) Estatuto do Mais carente 
d) Bolsa Família 
 
Questão 18 
Em Outubro deste ano, completa-se 10 anos do sequestro de cárcere privado mais longo da história de 
São Paulo até 2008. O episódio terminou com uma jovem de 15 anos morta pelo namorado e sua amiga 
Nayara, ferida. O relato acima refere-se ao: 
 
a) Caso Eloá, morta pelo namorado em São Paulo; 
b) Caso Susane Richthofen; 
c) Caso Camila Bauer Jhan; 
d) Caso dos irmão Cravinhos; 
 
Questão 19 
Em Abril de 2016, foi criado o Decreto de Lei que reconhece a identidade de gênero de pessoas travestis 
e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, no que diz 
respeito ao nome, permitindo o uso do: 
 
a) Nome condicional; 
b) Nome Social; 
c) Nome Carismático; 
d) Nome Civil; 
 
Questão 20 
“Analistas do mercado financeiro reduziram a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2018 e também passaram a estimar uma inflação mais baixa para este ano”. A notícia acima, trata do PIB 
Brasileiro em 2018, que refere-se à: 
 
a) Soma de todos os produtos agrícolas deduzidos os impostos de importação. 
b) Soma de todos os produtos eletrodomésticos deduzidas as importações. 
c) Soma de todos os empregos criados no ano, deduzidos os Serviços. 
d) Soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. 
 

Conhecimentos Específicos 

 
Questão 21 
Considerando-se a “função social” (Libâneo-2004) que a escola deve ter, assinale a alternativa que NÃO 
contempla essa “função”: 
A) promover o desenvolvimento cognitivo dos estudantes por meio dos conteúdos transdiciplinares 
B) encorajar os estudantes a desenvolver a subjetividade e caráter identitário 
C) alavancar conhecimentos visando preparar o estudante para as novas tecnologias educacionais 
D) educar para a cidadania crítica, sem enveredar para os temas: ética, moral e caráter, pois eles são da 
responsabilidade da família, uma que a laicidade da escola tem que ser mantida 
 
 
Questão 22 



Segundo Carvalho (2005), os processos de educação inclusiva passam por significativas reflexões. Das 
assertivas a seguir, somente uma delas está, adequadamente, relacionada a esses processos: 
A) equiparar destacadas oportunidades somente para quem apresenta dificuldade de aprendizagem 
específica 
B) conceder “o direito de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver” 
especialmente e excepcionalmente para os que apresentam laudos neurológicos 
C) garantir a todas os estudantes em situação de defasagem, distúrbios, vulnerabilidade, fracasso escolar 
ou superdotação, altas habilidades destacadas, alta competência e alto desempenho condições 
igualitárias de ensino e de aprendizagem 
D) incluir os portadores de síndromes já é esforço social suficiente para se ter uma escola inclusiva 
 
Questão 23 
Sobre os conceitos que envolvem a “Didática”, marque a resposta INCORRETA: 
A) os critérios didáticos: linha de ensino contínua, adequação dos estímulos, especificação operacional, 
estrutura flexível e ordenação são pilares da didática 
B) prática educativa, investigação de fundamentos, sistematização do ensino, racionalização do ensino 
são bases de articulação da didática 
C) seleção de conteúdos, conversão das metas socio-político-culturais e pedagógicas em objetivos de 
ensinância asseguram a didática 
D) técnica utilizada pelos professores para o desenvolvimento da ensinância e intervenção no processo 
de ensino e aprendizagem do estudante 
 
Questão 24 
O binômio “assimilação” e “acomodação” remete a teoria do grande pensador sobre ensino-aprendizagem: 
A) Bruner 
B) Piaget 
C) Vygotsky 
D) Freire 
 
Questão 25 
Escolha a assertiva cujas respostas preenchem os vazios e dão sentido ao enunciado pedagógico, ora 
apresentado de forma incompleta: 
 
Na chamada perspectiva ______ , ______ ou ______, abordada por ______, a relação entre o ______ e 
a ______ estão atrelados ao fato de o ser humano viver em um ______, sendo este a alavanca para estes 
dois processos. (Oliveira, 1997). 
 
A) colaboracionista, sócio-ambiental, comportamentalista, Bruner, conhecimento, pesquisa, meio 
individual 
B) construtivista, estruturalista, behavorista, Watson, comportamento, postura, meio natural 
C) impulsivo-emocional, sensório-motora, projetiva, Wallon, ser humano, vida, meio ficcional 
D) sócio-interacionista, sócio-cultural, sócio-histórica, Vygotsky, desenvolvimento, aprendizagem, meio 
social 
 
Questão 26 
A afirmação reproduzida abaixo pertence ao teórico da educação: 
 
“Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres 
e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos 
tempos mulheres e homens perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, 
caminhos, métodos de ensinar.” 
 
A) Rubem Alves 
B) Darcy Ribeiro 
C) Paulo Freire 
D) Anísio Teixeira 
 
Questão 27 



O Ministério da Educação propõe que as práticas/projetos pedagógicas(os) sejam 
contempladas(os)/fundamentadas(os) pelo viés de três importantes 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”. 
 
Essas três perspectivas pedagógicas estão endereçadas à: 
A) forma de ensino interdisciplinar 
B) forma de ensino transcultural 
C) forma de ensino sócio-cultural 
D) forma de ensino multisseriada 
 
Questão 28 
Escolha a resposta correta. Considerando-se os processos pedagógicos de ensino e de aprendizagem, 
por Letramento, entende-se: 
A) uso individual competente da leitura e da escrita 
B) uso competente da leitura e da escrita voltados aos contextos e processos sociais 
C) uso habilidoso da leitura e escrita, sem a carga das demandas sociais 
D) habilidade de ensinar a leitura e a escrita, para a codificação e a decodificação de letras e números 
 
Questão 29 
Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) NÃO se pode afirmar que: 
A) o ECA foi construído com base nas diretrizes previstas na Constituição Federal de 1988 
B) O ECA representa um marco jurídico que instaurou a proteção integral à infância e à juventude 
C) o ECA é um mecanismo de proteção das crianças (até os 12 anos de idade) e adolescentes (entre 12 
e 18 anos), 
D) o ECA é um conjunto de leis que imputa penalidades as crianças e adolescentes no Brasil 
 
Questão 30 
Leia o excerto a seguir e marque a assertiva que melhor se ajusta a ideia do autor: 
 
[...] se por um lado educar e ensinar é uma profissão, por outro lado, não há melhor meio de ensino e 
aprendizagem do que aquele que é exercido de um ser humano para outro, isso também é um ato de 
amor. E indo mais além, gostar desse trabalho, acreditar na educação e nela investir como indivíduo 
também se configura como um ato de paixão, a paixão pelo possível [...]  (ALMEIDA, 1998, p.76, apud 
RABELO, 2007, p. 58-67) 
 
A) segundo o autor ensinar e educar é uma profissão, mas por outro lado exige, necessariamente, paixão 
e investimento na educação 
B) de acordo o teórico o profissional da educação tem que, primeiramente, se apaixonar pelo possível 
para, depois, poder amar e, por conseguinte, descobrir-se como educador 
C) para o pesquisador nada supera o ensino e a aprendizagem realizado por um ser humano, para com 
outro ser humano e, melhor será este processo, caso o profissional da educação goste do que faz, creia 
na educação e aposte nela 
D) na opinião do estudioso o exercício de um ser humano ensinar o outro é sempre um ato de paixão e 
amor, e mesmo que não seja possível investir no exercício da educação, como forma de aprendizagem, o 
ato de um indivíduo amar o outro já basta 
 


