
Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 002/2021

PROVA - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL I

INSTRUÇÕES
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2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
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alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.
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em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
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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
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10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
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Língua Portuguesa

Leia o texto abaixo e responda as questões 1, 2 e 3: 

Santa Catarina chega a mais de 9,5 mil mortes por coronavírus

No momento, há 34.374 pessoas contaminadas com coronavírus no Estado

Santa Catarina registrou mais 68 mortes causadas pela Covid-19 no boletim divulgado neste
domingo (21). Com isso, o Estado chega a 9.539 vidas perdidas por complicações causadas pelo vírus.
Das  295  cidades  catarinenses,  287  já  registraram pelo  menos uma morte  e  293  têm casos  ativos
atualmente. A taxa de letalidade atual é de 1,25%.

A cidade  com  mais  mortes  por  coronavírus  é  Joinville,  com  872  óbitos.  Em  seguida  estão
Florianópolis (657 mortes) e Chapecó (467 mortes).  Neste domingo, duas pessoas que morreram já
entraram para o sistema estadual: uma mulher de 54 anos de Itajaí e um homem de 86 anos de São
Domingos. No sábado, a atualização do sistema estadual mostra que pelo menos 49 pessoas morreram
por Covid em Santa Catarina.

A pessoa mais jovem a perder a vida com Covid-19 nas últimas 24 horas era um homem de 30
anos de Itapema, no Litoral Norte. A região com mais óbitos entre sábado e domingo foi o Norte e
Nordeste de SC, que registrou as mortes de 11 pessoas.

Neste domingo, 3.103 casos a mais foram confirmados e foi registrada uma diminuição de 306
pessoas entre os casos ativos. No momento, há 34.374 pessoas contaminadas com coronavírus em
Santa Catarina, de acordo com os dados estaduais.

O local com a maior quantidade de pessoas que já contraíram Covid-19 é Joinville, que registra
73.994 casos. Em seguida, estão Florianópolis (66.719),  Blumenau (39.793),  Chapecó (30.214),  São
José  (29.256),  Criciúma  (26.009),  Palhoça  (23.095),  Balneário  Camboriú  (20.321),  Itajaí  (19.518)  e
Brusque (19.497).

21/03/2021 – 19h58 - Por Cláudia Morriesen

(https://www.nsctotal.com.br/noticias/santa-catarina-passa-de-95-mil-mortes-por-coronavirus)

Questão 01
Assinale a alternativa correta, de acordo com a reportagem:
A) A taxa de letalidade atual é de 1,05%.
B) A cidade com mais óbitos por Covid-19 é Itapema.
C) A região de Santa Catarina com mais óbitos, entre sábado e domingo, é a Oeste.
D) Em 24 horas, a pessoa mais jovem a perder a vida foi um morador de Itapema.

Questão 02
Na oração abaixo, a palavra em destaque é um advérbio de:

“Das 295 cidades catarinenses, 287 já registraram pelo menos uma morte e 293 têm casos ativos atual-
mente.”

A) lugar
B) dúvida
C) tempo
D) intensidade

Questão 03
No trecho abaixo, a palavra destacada é um:
“(...) duas pessoas que morreram (...)”

https://www.nsctotal.com.br/noticias/santa-catarina-passa-de-95-mil-mortes-por-coronavirus


A) numeral
B) adjetivo
C) advérbio
D) substantivo

Questão 04
Assinale a opção correta, de acordo com o uso adequado da crase:
A) Falei à respeito disso.
B) Referiu-se à pessoas desabrigadas.
C) Falei à ela sua decisão.
D) Vamos à loja para comprar outros acessórios.

Questão 05
Na frase “Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais de mim.”, a figura de linguagem presente
é denominada:
A) eufemismo
B) hipérbole
C) sinestesia
D) metonímia

Questão 06
Todas as orações possuem verbos de ligação, exceto em:
A) Ela parece feliz com as respostas.
B) Moram em Brasília.
C) Estou cansada!
D) Vivem tristes!

Questão 07
Na oração abaixo, a palavra em destaque é denominada:
“Eles continuam doentes.”

A) predicativo do sujeito
B) verbo de ligação
C) sujeito
D) predicado

Questão 08
A oração abaixo é denominada:
“Caso seja necessário, ligue-me e eu ajudarei.”

A) Oração subordinada causal
B) Oração subordinada condicional
C) Oração subordinada final
D) Oração coordenada

Questão 09
Na oração “Esqueceram de fechar a janela.”, o sujeito é:
A) simples
B) composto
C) inexistente
D) indeterminado

Questão 10
Na frase “João vende roupas.”, há a presença de:
A) objeto direto
B) objeto indireto
C) objeto direto e indireto
D) preposição



Matemática

Questão 11
Jorge quer comprar um terreno quadrado para construir uma casa de 40 m². Considerando que ele quer
deixa um total exato de 104 m² não construídos no terreno, é correto afirmar que:

a) O terreno terá 12 m de frente.
b) O terreno terá 144 m.
c) A área construída total será de 25% do terreno.
d) O terreno terá o total de 3/8 de área construída. 

Questão 12
Tiago comprou um carro financiado em 48 vezes iguais sem juros. Sabendo que ele deu uma entrada de
25% que corresponde a R$12.500,00, é incorreto afirmar que:

a) O valor total do carro era de R$50.000,00.
B) Cada parcela ficou no valor de R$ 781,25.
C) 75% do valor do carro foi financiado.
d) A entrada dada por Tiago corresponde a 1/3 do valor total do carro.

Questão 13
Eu tenho dois anos a menos que meu irmão que é a metade da idade de meu pai. Se meu irmão terá 15
anos daqui a 3 anos, qual é minha idade hoje?

a) 10 anos.
b) 13 anos.
c) 24 anos.
d) 30 anos.

Questão 14
Um carro percorre à distância de 12000 m em um período de 3 horas, logo:

a) Sua velocidade média é de 120 km/h.
b) Sua velocidade média é de 40.000 m/s. 
c) Sua velocidade média é de 40 km/h.
d) Sua velocidade média é de 4.000km/h.

Questão 15
Uma sala de reuniões quadrada de 144 m² possui pisos pretos e brancos em mesma quantidade com 2
m² cada, logo:

a) Existem 12 pisos brancos e 12 pisos pretos na sala.
b) Existem 72 pisos pretos na sala.
c) Existem 32 pisos brancos na sala
d) Existem 144 pisos brancos e pretos na sala.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
As etapas iniciais do estudo mostraram que, embora não seja eficaz contra o coronavírus, a vacina
________________ajuda a estimular o sistema imunológico para combater a covid-19,  reduzindo em
54% os casos sintomáticos e em 74% as internações. Segundo os especialistas, isso acontece porque o
imunizante ajuda o corpo a combater vários tipos de infecção. A alternativa que completa corretamente
lacuna acima é:



a) HPV.
b) Rotavírus.
c) Coronavac.
d) Tríplice Viral.

Questão 17
“Quando a pandemia chegou aqui, medidas imediatas foram tomadas. A ministra  Tereza Cristina  foi
muito hábil”, diz João Martins, presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA).
“Em um primeiro momento, até falou-se em desabastecimento, mas rapidamente ela veio a público dizer
que não existia essa possibilidade.” Martins lembra as medidas tomadas em reuniões da ministra com
produtores e agroindústrias: elas foram da garantia de embarque nos portos à infraestrutura logística,
com postos de combustíveis, borracharias e alimentação dos caminhoneiros para que as cargas não
ficassem paradas nas estradas. A reportagem acima refere-se ao agronegócio e o nome em destaque na
primeira/segunda linha é o da Ministra:
Fonte:  https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-
brasileiro/ 

a) Da agricultura.
b) Do agronegócio.
c) Do meio Ambiente.
d) Da saúde.

Questão 18
O aplicativo gratuito desenvolvido pelo Instituto ABCD, chegou à marca de 500.000 alunos cadastrados.
A plataforma ajuda no reforço escolar e alfabetização para crianças com dificuldade de aprendizagem. O
app segue as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e está na lista dos top 25 app
gratuitos de educação do Google Play. O aplicativo mencionado é:
Fonte: https://veja.abril.com.br/blog/radar/aplicativo-gratis-de-alfabetizacao-soma-500-000-alunos/ 

a) Aprender a aprender. 
b) Viver aprender.
c) EduEdu 
d) Casa & Escola.

Questão 19
 Independentemente da fonte de origem dos valores que compõem o FUNDEB, todo o recurso gerado é
redistribuído para a valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração e
exclusiva manutenção e desenvolvimento da:

a) Educação básica pública.
b) Educação superior privada.
c) Educação religiosa.
d) Saúde pública.

Questão 20
É permitido por lei que clientes cancelem serviços em situações de emergência como a que o mundo
enfrenta há alguns meses no combate ao Coronavírus. Porém, o número de reclamações sobre preços
abusivos no comércio aumentou consideravelmente. A prática de preços abusivos dá-se ao elevar sem
justa causa o preço de um produto ou serviço. Tal prática abusiva é:

a) Toda atividade do fornecedor que vai além das condutas permitidas no âmbito das relações com os
consumidores. 
b) Apenas as atividades que visem o aumento de valores nos impostos de ISS.
c) Quando ocorre os aumentos nos produtos importados e estes são repassados para os consumidores.
d) Quando o valor de um produto é diferente do valor divulgado nas propagandas televisionadas.

https://veja.abril.com.br/blog/radar/aplicativo-gratis-de-alfabetizacao-soma-500-000-alunos/
https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-brasileiro/
https://www.forbes.com.br/negocios/2020/12/nem-a-pandemia-de-covid-19-para-o-agronegocio-brasileiro/


Conhecimentos Específicos

Questão 21
De acordo com “a BNCC do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de
aprendizagem,  aponta  para  a  necessária articulação com as experiências  vivenciadas  na Educação
Infantil.” Sobre essa afirmação analise as alternativas abaixo e assinale a correta: 

a)  Essa  articulação  ignora  tanto  a progressiva  sistematização dessas  experiências  quanto  o
desenvolvimento, pelos alunos, de novas formas de relação com o mundo.
b)  Nesse  período  da  vida,  as  crianças  estão  vivendo  mudanças  importantes  em seu  processo  de
desenvolvimento que repercutem em suas relações consigo mesmas, com os outros e com o mundo.
c) A relação com múltiplas linguagens, incluindo os usos sociais da escrita e da matemática, permite a
participação no mundo letrado e a desconstrução de novas aprendizagens, na escola e para além dela.
d)  Ampliam-se  também  as  experiências  para  o  desenvolvimento  da  oralidade  e  dos  processos  de
percepção,  compreensão e representação, elementos importantes para a apropriação do sistema de
escrita alfabética.

Questão 22
Conforme preconiza a  Base Nacional  Comum Curricular  “ao longo  do Ensino Fundamental  –  Anos
Iniciais,  a  progressão  do  conhecimento  ocorre  pela consolidação  das  aprendizagens  anteriores e
pela ampliação  das  práticas de  linguagem  e  da  experiência  estética  e  intercultural  das  crianças,
considerando tanto seus interesses e suas expectativas quanto o que ainda precisam aprender”. 
Com base nessa citação analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta:

a) Nesse período ampliam-se a autonomia intelectual;
b) Amplia-se a compreensão de normas e os interesses pela vida social;
c) A compreensão de normas e os interesses pela vida social, o que lhes impossibilita lidar com sistemas
mais amplos, que dizem respeito às relações dos sujeitos entre si;
d)  Devem  ainda  ser  consideradas  medidas  para  assegurar  aos  alunos  um percurso  contínuo  de
aprendizagens entre as duas fases do Ensino Fundamental;

Questão 23
Sobre o processo de alfabetização, conforme a Base Nacional Comum Curricular, analise as afirmativas
abaixo:

I. Desde o nascimento e na Educação Infantil, a criança esteja cercada e participe de diferentes práticas
letradas, é nos anos iniciais (1º e 2º anos) do Ensino Fundamental que se espera que ela se alfabetize.
II. No processo de alfabetização, é preciso que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da
escrita/leitura – processos que visam a que alguém (se) torne alfabetizado, ou seja, consiga “codificar e
decodificar”  os sons da língua (fonemas) em material  gráfico (grafemas ou letras),  o que envolve o
desenvolvimento de uma consciência fonológica.
III.  Alfabetizar é trabalhar com a apropriação pelo aluno da ortografia do português do Brasil  escrito,
compreendendo como se dá este processo (longo) de construção de um conjunto de conhecimentos
sobre o funcionamento fonológico da língua pelo estudante.

Sobre as afirmativas acima é correto afirmar:
a) Todas as afirmativas estão corretas;
b) Apenas a afirmativa I está correta;
c) Apenas a afirmativa I está errada;
d) Apenas a afirmativa III está correta;

Questão 24
Sobre a área de Matemática no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, de acordo com a Base Nacional
Comum Curricular analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

a) Deve-se retomar as vivências cotidianas das crianças com números, formas e espaço, e também as
experiências desenvolvidas na Educação Infantil, para iniciar uma sistematização dessas noções.
b) Nessa fase, as habilidades matemáticas que os alunos devem desenvolver precisam ficar restritas à
aprendizagem dos algoritmos das chamadas “quatro operações”, que são de suma importância.



c)  Em relação  ao cálculo,  é  necessário  acrescentar,  à  realização  dos algoritmos das operações,  a
habilidade de efetuar cálculos mentalmente, fazer estimativas, usar calculadora e, ainda, para decidir
quando é apropriado usar um ou outro procedimento de cálculo.
d) Recursos didáticos como malhas quadriculadas, ábacos, jogos, livros, vídeos, calculadoras, planilhas
eletrônicas e softwares de geometria dinâmica têm um papel essencial para a compreensão e utilização
das noções matemáticas. 

Questão 25
Sobre  Ciências  no  Ensino  Fundamental  anos  iniciais,  assinale  a  alternativa  que  corresponde  a
habilidade trabalhada especificamente no 1º ano do Ensino Fundamental.

a) Projetar e construir dispositivos para observação à distância (luneta, periscópio etc.), para observação
ampliada de objetos (lupas, microscópios) ou para registro de imagens (máquinas fotográficas) e discutir
usos sociais desses dispositivos.
b) Concluir sobre a periodicidade das fases da Lua, com base na observação e no registro das formas
aparentes da Lua no céu ao longo de, pelo menos, dois meses.
c) Associar o movimento diário do Sol e das demais estrelas no céu ao movimento de rotação da Terra.
d) Localizar,  nomear e representar graficamente (por meio de desenhos) partes do corpo humano e
explicar suas funções.

Questão 26
Sobre a área de Ciências Humanas no Ensino Fundamental anos iniciais com base na BNCC (Base
Nacional Comum Curricular), analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta.

a)   É importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas
pelos alunos, por meio do lúdico, de trocas, da escuta e de falas sensíveis, nos diversos ambientes
educativos (bibliotecas, pátio, praças, parques, museus, arquivos, entre outros).
b) É nessa fase que os alunos começam a desenvolver procedimentos de investigação em Ciências
Humanas,  como  a  pesquisa  sobre  diferentes  fontes  documentais,  a  observação  e  o  registro  –  de
paisagens, fatos, acontecimentos e depoimentos – e o estabelecimento de comparações.
c) O processo de aprendizagem deve levar em conta, de forma progressiva, a escola, a comunidade, o
Estado e o país.
d)  Nessa  fase,  as  noções  de  temporalidade,  espacialidade  e  diversidade  são  abordadas  em  uma
perspectiva mais complexa, que deve levar em conta a perspectiva dos direitos humanos.

Questão 27
De acordo com a  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o estatuto da criança e do
adolescente e dá outras providências, é dever do estado assegurar à criança e ao adolescente, exceto:

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade
própria;
b) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, exclusivamente na rede regular
de ensino;
c) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade;
d)  Atendimento  no  ensino  fundamental,  através  de  programas  suplementares  de  material  didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

Questão 28
De acordo com Piaget, há quatro estágios básicos do desenvolvimento cognitivo. Sobre esses estágios,
analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta.

a) O primeiro é o estágio pré-operacional, que vai até os 2 anos. Nessa fase, as crianças adquirem a
capacidade de administrar seus reflexos básicos para que gerem ações prazerosas ou vantajosas. 
b) O estágio sensório-motor vai dos 2 aos 7 anos e se caracteriza pelo surgimento da capacidade de
dominar a linguagem e a representação do mundo por meio de símbolos.
c)  O estágio sensório-motor,  dos 7 aos 11 ou 12 anos,  tem como marca a aquisição da noção de
reversibilidade das ações.
d) Por volta dos 12 anos começa o estágio das operações formais. Essa fase marca a entrada na idade
adulta, em termos cognitivos. 



Questão 29
Sobre os estudos de Lev Vygotsky (1896-1934), considere as afirmações abaixo:

I. Lev Vygotsky defendia as teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega ao nascer as
características que desenvolverá ao longo da vida.
II. De acordo com Vygotsky, a formação exclui a relação dialética entre o sujeito e a sociedade a seu
redor - ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente modifica o homem.
III.  Todo aprendizado não precisa ser mediado - e isso torna o papel do ensino e do professor menos
ativo e determinante do que o previsto por Piaget.

Sobre as afirmativas acima é correto afirmar:
a) Todas as afirmativas estão erradas;
b) Todas as afirmativas estão corretas;
c) Apenas a afirmativa III está errada;
d) Apenas a afirmativa I está correta;

Questão 30
Os  estudos  de  Emília  Ferreiro  revolucionaram  a  alfabetização.  Sobre  seus  estudos,  analise  as
alternativas abaixo e assinale a alternativa incorreta.

a) Emilia Ferreiro se tornou uma espécie de referência para o ensino brasileiro e seu nome passou a ser
ligado ao construtivismo;
b) Pesquisas de Emilia Ferreiro, concentram o foco nos mecanismos cognitivos relacionados à leitura e à
escrita;
c) Tanto as descobertas de Piaget como as de Emilia levam à conclusão de que as crianças têm um
papel ativo no aprendizado pois elas constroem o próprio conhecimento - daí a palavra construtivismo.
d) Emilia Ferreiro sempre apoiou a alfabetização tradicional porque julga a prontidão das crianças para o
aprendizado da leitura e da escrita por meio de avaliações de percepção e de motricidade.
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