
 

 
CADERNO DE PROVA: 02/01 - Professor I

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1. “A Constância diz respeito à lealdade e 

paciência, ...” 

Dada a frase acima, analise as assertivas 
abaixo e indique a opção INCORRETA: 

A. A CONSTÂNCIA - Sujeito Simples 
B. RESPEITO - Objeto Direto 
C. À LEALDADE E PACIÊNCIA - Objeto Indireto 
D. DIZ - Verbo Transitivo Direto e Indireto 
 
2. Em relação ao uso da CRASE, analise as 

assertivas abaixo e indique a INCORRETA:
A. Isto pertence à todas minhas primas 
B. O fumo e a bebida fazem mal à saúde 
C. A performance da equipe agradou à torcida. 
D. A alimentação e a hidratação são necessários 

sobrevivência. 
 
3. Analise as assertivas abaixo e indique aquela 

em que os vocábulos O / OS destacados NÃO 
REPRESENTA um pronome demonstrativo:

A. São loucos os que agem desta maneira. 
B. O que primeiro terminar a prova, receberá um 

prêmio. 
C. O locutor está empolgado com a corrida. 
D. Não podemos aceitar tudo o que nossos 

representantes fizeram. 
 

MATEMÁTICA 
 
4. Assinale a assertiva abaixo que contem a 

representação de duas partes de uma divisão de 
doze partes: 

A. 1/12 
B. 1/6 
C. 2/24 
D. 2/6 
 
5. 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? 

A. 80 produtos 
B. 85 produtos 
C. 90 produtos 
D. 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. Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, 
Itaiópolis e Rio Negrinho, apenas. 

B. Rio dos Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio 
Negrinho e Rodeio, apenas. 
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“A Constância diz respeito à lealdade e 

Dada a frase acima, analise as assertivas 

 

Em relação ao uso da CRASE, analise as 
assertivas abaixo e indique a INCORRETA: 

 
A alimentação e a hidratação são necessários à 

Analise as assertivas abaixo e indique aquela 
em que os vocábulos O / OS destacados NÃO 

pronome demonstrativo: 

que primeiro terminar a prova, receberá um 

que nossos 

a assertiva abaixo que contem a 
e duas partes de uma divisão de 

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 

Doutor Pedrinho é um município catarinense 
com área total de 375 Km², a uma altitude de 
530 metros e dista 197 km da capital, 

São municípios limítrofes:  
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux, 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, Itaiópolis, Rio 

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

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

 
7. Em relação ao município de Doutor Pedrinho é 

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

A. A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos.
B. Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989.
C. Tem como ex-prefeita Maria Francisca Battisti Archer.
D. Ao oeste faz divisa com Benedito Novo.
 
8. Em relação ao hino do município de Doutor 

Pedrinho é INCORRETO afirmar: 
(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br)

A. A letra é de Tales Garcia Antunes.
B. A musica é de Elison Maximo. 
C. Foi criado pela Lei Municipal 491 de 04 de setembro 

de 1989. 
D. 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.” 

 
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:  

(FONTE: www.doutorpedrinho.

A. Cachoeira Véu de Noiva 
B. Cascata Salto Donner 
C. Cachoeira Paulista 
D. Córrego Grande 
 
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. Operação Regalia 
B. Operação Serventia 
C. Operação Mordomia  
D. Operação 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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Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio Negrinho 

Rio dos Cedros, Benedito Novo, José Boiteux e 

Em relação ao município de Doutor Pedrinho é 

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 
A Festa da Natureza é um de seus atrativos turísticos. 
Foi instalado efetivamente em 01 de junho de 1989. 

Maria Francisca Battisti Archer. 
Ao oeste faz divisa com Benedito Novo. 

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

(FONTE: www.doutorpedrinho.sc.gov.br) 
A letra é de Tales Garcia Antunes. 

Foi criado pela Lei Municipal 491 de 04 de setembro 

A semente que em teu solo plantarmos 

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, 

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

Nesta semana, um evento na cidade de 
Blumenau/SC resultou em várias prisões e teve 
destaque na mídia nacional, com a prisão de 

inclusive, do diretor da 
penitenciária. Qual nome foi dado a este 

(FONTE: http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/) 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

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? 

http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://www.doutorpedrinho.sc.gov.br)
http://jornaldesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/)
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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 
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 

relação a Pedagogia da Infância na educação 
brasileira? 

A. Em conjunto com a criação das rodas dos excluídos.
B. Imediatamente após a aprovação da Educação 

Infantil como primeira etapa da Educação Básica.
C. Anterior a criação de leis trabalhistas. 
D. Com a criação da Escola Nova. 
 
15. Segundo pesquisadores, o processo de ensino 

se classificam nas seguintes abordagens, 
EXCETO: 

A. Tradicional  
B. Humanista 
C. Empirista 
D. Sociocultural 
 
16. Em relação ao movimento da Arte Moderna, 

NÃO É correto afirmar quanto ao Minimalismo:
A. A repetição, a serialidade e o uso da cor 

monocromática são requisitos específicos necessários 
para a criação da obra de arte minimalista. 

B. Atualmente, uma grande quantidade de arte 
contemporânea é criada a partir dos mesmos 
materiais e por meios similares aos trabalhos 
minimalistas, ainda que não seja feita para servir aos 
mesmos fins. 

C. Um dos pontos chave do pós-minimalismo são as 
frequentes referências distintas aos objetos sem 
representação direta. 

D. SoL Le Witt é um dos grandes nomes do 
minimalismo. 

 
17. O body art, ou arte do corpo, utiliza o corpo 

como meio de expressão e/ou matéria para a 
realização dos trabalhos, associando
repetidas vezes a happening e performance, 
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ensino da História do Brasil, segundo a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

As contribuições das diferentes culturas e etnias para 
a formação do povo brasileiro, de maneira especial 

definições curriculares no Ministério da Educação. 
As discussões realizadas no âmbito dos Conselhos 

As contribuições das diferentes culturas e etnias para 
a formação do povo brasileiro, especialmente das 

Em conformidade com pesquisadores do 
âmbito educacional, ao contrário da Pedagogia 
Tradicional, a Pedagogia da Infância 

Toda e qualquer ação educativa exige considerar as 
 definem 

A criança é um ser frágil que não consegue expressar 
seu ponto de vista diante dos fatos do cotidiano. 
A cultura do adulto é mais importante que a cultura 

Todo conhecimento sobre a criança deve ser 
produzido pelas investigações do campo da biologia e 

elaboração teórica em 
na educação 

Em conjunto com a criação das rodas dos excluídos. 
após a aprovação da Educação 

Infantil como primeira etapa da Educação Básica. 

Segundo pesquisadores, o processo de ensino 
se classificam nas seguintes abordagens, 

Em relação ao movimento da Arte Moderna, 
NÃO É correto afirmar quanto ao Minimalismo: 
A repetição, a serialidade e o uso da cor 
monocromática são requisitos específicos necessários 

Atualmente, uma grande quantidade de arte 
contemporânea é criada a partir dos mesmos 
materiais e por meios similares aos trabalhos 
minimalistas, ainda que não seja feita para servir aos 

minimalismo são as 
frequentes referências distintas aos objetos sem 

SoL Le Witt é um dos grandes nomes do 

, ou arte do corpo, utiliza o corpo 
como meio de expressão e/ou matéria para a 
realização dos trabalhos, associando-se 
repetidas vezes a happening e performance, 

expressões das artes visuais que, de certa 
maneira, apresentam características das artes 
cênicas. Neste contexto, analise as assertivas 
abaixo e indique a INCORRETA:

A. O Rubbing Piece (1970), encenado em Nova York, 
por Vito Acconci (1940), em que o artista esfrega o 
próprio braço até produzir uma ferida, é um exemplo 
de body art. 

B. O body art nada mais é que a reprodução de 
representações do corpo sobre suporte intangível.

C. Reedita certas práticas utilizadas por sociedades 
“primitivas”, como pinturas corporais, tatuagens e 
inscrições diversas sobre o corpo.

D. As experiências realizadas pela body art devem ser 
compreendidas como uma vertente da arte 
contemporânea. 

 
18. Quando ocorre a rotação acelerada do disco de 

Newton, onde as setes cores são dispostas 
raiadas com áreas iguais, as cores se misturam
provocam a sensação ótica do:

A. Branco 
B. Preto 
C. Amarelo 
D. Roxo 
 
19. Em relação as notas musicais, qual das 

assertivas abaixo define o TIMBRE?
A. Determina se o som é grave ou agudo.
B. É o tempo do som. 
C. É a propriedade que nos permite distinguir sons 

semelhantes produzidos por 
diferentes. 

D. Determina se o som é fraco ou forte.
 
20. No início do século XX, alguns artistas 

utilizaram uma técnica de desenho usando 
pontos mais ou menos juntos, sem contorná
los com linhas. Como foram chamados estes 
artistas? 

A. Iluministas 
B. Divisionistas 
C. Figurinistas 
D. Naturalistas 
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expressões das artes visuais que, de certa 
maneira, apresentam características das artes 

Neste contexto, analise as assertivas 
abaixo e indique a INCORRETA: 
O Rubbing Piece (1970), encenado em Nova York, 
por Vito Acconci (1940), em que o artista esfrega o 
próprio braço até produzir uma ferida, é um exemplo 

nada mais é que a reprodução de 
representações do corpo sobre suporte intangível. 
Reedita certas práticas utilizadas por sociedades 
“primitivas”, como pinturas corporais, tatuagens e 
inscrições diversas sobre o corpo. 

la body art devem ser 
compreendidas como uma vertente da arte 

Quando ocorre a rotação acelerada do disco de 
Newton, onde as setes cores são dispostas 
raiadas com áreas iguais, as cores se misturam, 

a sensação ótica do: 

Em relação as notas musicais, qual das 
assertivas abaixo define o TIMBRE? 
Determina se o som é grave ou agudo. 

É a propriedade que nos permite distinguir sons 
semelhantes produzidos por fontes sonoras 

Determina se o som é fraco ou forte. 

No início do século XX, alguns artistas 
utilizaram uma técnica de desenho usando 
pontos mais ou menos juntos, sem contorná-
los com linhas. Como foram chamados estes 


