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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 em 

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. Conforme o documento “A Educação Especial 

na Perspectiva da Inclusão Escolar : a escola 
comum inclusiva” do Ministério da Educação, 
2010, a escola comum se torna inclusiva 
quando: 

A. Repassa informações necessárias sobre o aluno 
apenas para o professor de sala, para que esteja 
atento às atitudes tomadas frente ao aluno. 

B. Recebe a matrícula de alunos com deficiência porque 
é um ato obrigatório. 

C. Preocupa-se apenas no cuidado do aluno com 
deficiência em sala de aula, estando atento às suas 
necessidades fisiológicas e de alimentação. 

D. Reconhece as diferenças dos alunos diante do 
processo educativo e busca a participação e o 
progresso de todos, adotando novas práticas 
pedagógicas. 

 
 
16. Qual o significado da sigla AEE? 
A. Atendimento Educacional Especializado 
B. Atendimento Escolarizado Especializado 
C. Associação dos Educandos Especiais 
D. Atendimento Educacional Escolar 
 
17. A legislação que prevê a inclusão da pessoa 

com deficiência no âmbito escolar é recente, 
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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 

Quando teve início a elaboração teórica em 
relação a Pedagogia da Infância na educação 

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

Infantil como primeira etapa da Educação Básica. 

Conforme o documento “A Educação Especial 
na Perspectiva da Inclusão Escolar : a escola 

inclusiva” do Ministério da Educação, 
2010, a escola comum se torna inclusiva 

Repassa informações necessárias sobre o aluno 
apenas para o professor de sala, para que esteja 

 
alunos com deficiência porque 

se apenas no cuidado do aluno com 
deficiência em sala de aula, estando atento às suas 

Reconhece as diferenças dos alunos diante do 
educativo e busca a participação e o 

progresso de todos, adotando novas práticas 

A legislação que prevê a inclusão da pessoa 
com deficiência no âmbito escolar é recente, 

existem três fatores do início do século 
passado que foram decisivos para o surgimento 
da integração da pessoa com deficiência na
sociedade. Neste contexto, analise as 
assertivas abaixo e indique a CORRETA:

A. Duas grandes guerras mundiais, avanço tecnológico, 
avanço científico. 

B. Duas grandes guerras mundiais, avanço científico, 
movimento dos direitos humanos.

C. Duas grandes guerras mundiais, avanço tecnológico, 
movimento dos direitos humanos.

D. Primeira Guerra Mundial, avanço tecnológico, 
movimento dos direitos humanos.

 
18. Nas atribuições do Professor de Educação 

Especial constantes no Programa Pedagógico 
do Estado de Santa Catarina, ESTÃO:

A. Propor adaptações curriculares nas atividades 
pedagógicas. 

B. Sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de 
aprendizagem do aluno da educação especial.

C. Cumprir a carga horária de trabalho na escola, 
mesmo na eventual ausência do aluno.

D. Todas as alternativas estão corretas.
 
19. O ECA em seu artigo Art. 53, estabelece: 

criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando o pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho, assegurando
lhes:” Desta premissa, aponte a assertiva 
CORRETA: 

A. Igualdade de condições no ensino, recursos, 
tratamento e permanência na escola.

B. Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente 
regular de ensino. 

C. Implantação de salas de recursos multifuncionais.
D. Formação continuada de professores para o 

atendimento educacional especializado.
 
20. O serviço do AEE deve ser realizado
A. No contraturno do horário escolar.
B. Obrigatoriamente à noite. 
C. No horário que o aluno escolher. 
D. No horário de aula no ensino regular.
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existem três fatores do início do século 
passado que foram decisivos para o surgimento 
da integração da pessoa com deficiência na 
sociedade. Neste contexto, analise as 
assertivas abaixo e indique a CORRETA: 
Duas grandes guerras mundiais, avanço tecnológico, 

Duas grandes guerras mundiais, avanço científico, 
movimento dos direitos humanos. 

guerras mundiais, avanço tecnológico, 
movimento dos direitos humanos. 
Primeira Guerra Mundial, avanço tecnológico, 
movimento dos direitos humanos. 

atribuições do Professor de Educação 
Especial constantes no Programa Pedagógico 

Catarina, ESTÃO: 
Propor adaptações curriculares nas atividades 

Sugerir ajudas técnicas que facilitem o processo de 
aprendizagem do aluno da educação especial. 
Cumprir a carga horária de trabalho na escola, 

ausência do aluno. 
Todas as alternativas estão corretas. 

O ECA em seu artigo Art. 53, estabelece: “A 
criança e o adolescente têm direito à educação, 
visando o pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

para o trabalho, assegurando-
Desta premissa, aponte a assertiva 

Igualdade de condições no ensino, recursos, 
tratamento e permanência na escola. 
Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

Implantação de salas de recursos multifuncionais. 
Formação continuada de professores para o 
atendimento educacional especializado. 

O serviço do AEE deve ser realizado:  
No contraturno do horário escolar. 

 
No horário de aula no ensino regular. 




