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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

Texto
Uma pesquisa em 27 países mostrou que a biblioteca
familiar se correlaciona mais com bons resultados
na educação do que a própria escolaridade dos pais.
Uma biblioteca de 500 livros se associa a acréscimos
de escolaridade que vão de 3 a 7 anos. Segundo os
autores, “uma casa onde os livros são valorizados
fornece às crianças ferramentas que são diretamente
úteis no aprendizado escolar.” E tem mais, leitores mais
assíduos visitam mais museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais esportes.
Claudio de Moura Castro, in Veja, 11 jan. 2012, p. 20.

(20 questões)
2. Observe este fragmento:
“E tem mais, leitores mais assíduos visitam mais
museus, fotografam mais e, surpresa, praticam mais
esportes.”
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

1. Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.

) Em “leitores mais assíduos” o sentido da palavra sublinhada equivale ao de cuidadosos.
( ) A expressão “E tem mais” é essencial à compreensão da frase em que se encontra.
( ) A palavra surpresa encontra-se entre vírgulas
por ser um aposto.
( ) Em “e, surpresa, praticam mais esportes” há
uma oração coordenada conclusiva.
( X ) Em “E tem mais,” a vírgula pode ser substituída
por dois pontos, sem prejuízo para o sentido
da frase.

No que diz respeito à educação:
a. ( ) a escolaridade dos pais não influencia no
desempenho escolar dos filhos.
b. ( ) para crianças de 3 a 7 anos a escolaridade está
associada a bons livros.
c. ( X ) mais que a escolaridade paterna, o que
influencia positivamente é a existência de
uma biblioteca familiar.
d. ( ) está comprovado que alunos sem uma biblioteca familiar não têm condições de obter bons
resultados escolares.
e. ( ) segundo pesquisa realizada em 27 países,
uma biblioteca familiar deve ter, no mínimo,
500 livros.

3. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) A regra de acentuação de própria se aplica a
assíduos.
b. ( ) O acento gráfico das palavras são e úteis obedece à mesma regra gramatical.
c. ( ) Em “se correlaciona” a palavra sublinhada
implica ideia de condição.
d. ( ) Em “no aprendizado escolar” há ideia de lugar
físico.
e. ( ) Passando para o plural o substantivo pais,
(“escolaridade dos pais”) ele receberá acento
gráfico como países (“em 27 países”).
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4. Observe as afirmações abaixo, em relação à existência ou não do acento indicador de crase.
1. Em “a própria escolaridade dos pais” o a não
recebeu acento pois é apenas artigo definido.
2. Em “se associa a acréscimos de escolaridade”
se acréscimos estivesse no singular haveria
acento.
3. Em “que vão de 3 a 7 anos” o a não recebeu
acento pois é apenas preposição.
4. Em “Das 3 às 7 horas visitaremos o museu” o
às recebeu acento porque ocorreu contração
da preposição a com o artigo definido a.
5. Em “fornece às crianças” o acento de crase
permaneceria, se fosse escrito “a crianças”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

5. Assinale a alternativa correta.
a. ( X ) V. Sa espera que lhe apresentemos as instalações deste departamento?
b. ( ) Por que você não procura a biblioteca que te
falei?
c. ( ) Em “mostrou que a biblioteca escolar” a forma
verbal indica ação remota no passado.
d. ( ) Em “onde os livros são valorizados” a forma
verbal indica ação continuada, no passado.
e. ( ) Em “visitam mais museus”, substituindo-se a
palavra sublinhada por um pronome, obtém-se
visitam-lhes mais.

6. Assinale a alternativa correta, quanto à regência.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Moro à rua central da cidade.
Aspiro à aprovação neste concurso.
Prefiro uma vida calma do que muita agitação.
Assisti o filme na TV com meus amigos.
Não gostei do jogo que assisti na TV.
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7. Os vícios de linguagem ocorrem quando um falante
emprega construções que não respeitam as normas da
língua padrão (e ele o faz por desconhecê-las ou não
se preocupar com elas).
Assinale a alternativa com a frase que não apresenta
vício de linguagem.
a. (
b.
c.
d.
e.

) A pesquisa sobre educação trouxe uma surpresa inesperada para os pais.
( ) Todos são unânimes ao afirmar que a boa
leitura é importante veículo de educação.
( ) Precisamos encarar de frente o problema da
má educação no país.
( X ) Já faz quarenta anos que nos preocupamos
com a educação brasileira.
( ) É nos pequenos detalhes que se verifica a
causa do sucesso dos bons estudantes.

8. Parônimos são palavras semelhantes na pronúncia
e na grafia, mas com sentidos diferentes.
Assinale a alternativa correta, quanto ao emprego
do(s) parônimo(s).
) Desejo retificar meu apoio à reciclagem de
lixo.
( ) O iminente juiz está eminente a ser
desembargador.
( ) O ladrão foi preso em fragrante, ao chegar a
sua casa.
( ) Comprimentarei meu colega, se ele for aprovado neste concurso.
( X ) Porque a leitura dos contos fluiu, Ivo frui cada
página do livro.

a. (
b.
c.
d.
e.

9. Assinale a alternativa gramaticalmente correta.
a. ( X ) Há menos candidatas do que eu esperava.
b. ( ) Dizes que não entreguei-te uma cópia do
novo guia de trânsito?
c. ( ) Nesta sala a turma, silenciosa, respondem as
questões da prova.
d. ( ) Se meus amigos proporem uma viagem, aceitarei ir junto.
e. ( ) Para Carlos, praia, sol ou chuva, calor, tudo
sempre lhe agradam.
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10. Assinale a alternativa correta, em relação aos
requisitos de uma redação oficial.
a. ( ) Nas comunicações oficiais é facultativo o
emprego de pronomes de tratamento.
b. ( ) Não é obrigatório o uso de linguagem culta
nos atos e expedientes oficiais, a fim de que
qualquer pessoa possa entendê-los.
c. ( ) Se a autoridade a quem é dirigido um documento oficial for amiga de quem assina o
documento, admitem-se expressões de afetividade (Querido amigo, por exemplo).
d. ( ) Em correspondência dirigida a autoridades
tratadas por Vossa Excelência é obrigatório o
tratamento DD (Digníssimo), para lembrar a
dignidade do cargo que elas ocupam.
e. ( X ) Nas comunicações oficiais empregam-se
dois tipos de fechos: Respeitosamente, para
autoridades superiores e para o Presidente
da República, e Atenciosamente, para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia
inferior.

Estudos Sociais

5 questões

11. Em relação à Independência do Brasil, analise as
afirmativas abaixo:
1. A independência não foi imediatamente
aceita por todos os grupos políticos organizados no Brasil;
2. A emancipação brasileira só foi reconhecida
por parte de Portugal em 1825, mediante
pagamento de indenização;
3. O primeiro país a reconhecer a independência
do Brasil foi a Inglaterra;
4. O regime que vigorou no pós-independência
foi o de monarquia constitucional.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

12. O Brasil historicamente vem se posicionando
como um dos líderes políticos no âmbito regional e
internacional com destaque para o cenário latino-americano. Por possuir proporções continentais, é
favorecido em sua geopolítica fazendo fronteira, na
região centro-oeste, com os países:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Peru e Bolívia.
Equador e Peru.
Bolívia e Paraguai.
Chile e Argentina.
Colômbia e Venezuela.

13. Presidente que sancionou a Lei de Anistia, tornando possível a volta dos exilados políticos e a
libertação de acusados de crimes políticos durante o
período militar (1964-1985).
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

José Sarney
Itamar Franco
Tancredo Neves
João Baptista Figueredo
Fernando Henrique Cardoso

14. Ao longo do ano de 2011, algumas instabilidades
financeiras assolaram o sistema econômico internacional, com destaque para a crise grega.
Aponte o principal problema enfrentado pela economia da Grécia:
a. ( ) Desvalorização cambial do dracma.
b. ( ) Aumento do nível emprego formal e informal.
c. ( X ) Elevado grau de endividamento do governo e
do setor privado.
d. ( ) Aumento de impostos de importação sobre
produtos industrializados.
e. ( ) Embargo econômico por parte dos Estados e
Unidos e Rússia.

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
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15. O Haiti, país mais pobre das Américas, foi vítima,
em janeiro de 2010, de um terremoto que matou
milhares de pessoas, além de deixar a capital Porto
Príncipe destruída e a economia local paralisada, agravando ainda mais os problemas sociais do país.

17. Identifique as afirmativas que definem corretamente o Desfragmentador de Disco no Windows 7:
1. Reorganiza dados fragmentados para que o
disco rígido trabalhe de forma mais eficiente.
2. Gerencia os diferentes serviços que são executados em segundo plano.
3. Os passos parar abrir o Desfragmentador de
Disco é: clique no botão iniciar
, em Todos
os Programas, em Acessórios, em Ferramentas
do Sistema e, depois, em Desfragmentador de
Disco.

O Brasil foi um dos diversos países que enviou ajuda
humanitária em decorrência do desastre, mas vale lembrar, no entanto, que a atuação junto ao Haiti já vem de
tempos anteriores ao terremoto, e se destaca pelo(a):
a. ( X ) liderança da força de paz organizada pelas
Nações Unidas, através do envio de militares
ao país.
b. ( ) acordo comercial para importação de produtos agrícolas e maquinofaturados isentos de
imposto de importação.
c. ( ) envio de verbas para combater a fome através
da implementação do programa “Fome Zero
Haiti”.
d. ( ) criação de centros de ensino profissionalizantes que atenderão estudantes do ensino fundamental e médio na capital Porto Príncipe.
e. ( ) liberação anual de 200 mil vistos de trabalho
para famílias com baixa renda emigrarem para
o Brasil.

Noções de Informática

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

18. Analise a figura abaixo:

5 questões

16. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que corresponde corretamente
todas as opções exibidas para Proteger Documento
no Windows Word 2010:
a. (
b. (

Assinale a alternativa que indica corretamente a fórmula aplicada nas células B6:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

=SOMA(B2;B4)
=PGTO(B4;B3;-B2;0)
=SUBTOTAL(4;B2;B3;B4)
=PRODUTO(B6;B3)
=PROB(B2;B3;B4)
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É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

) Marcar como Final; Criptografar com Senha.
) Inspecionar Documento; Verificar
Acessibilidade; Verificar Compatibilidade.
c. ( ) Restringir Permissão por Pessoas; Criptografar
com Senha.
d. ( ) Restringir Edição; Adicionar uma Assinatura
Digital.
e. ( X ) Marcar como Final; Criptografar com Senha;
Restringir Edição; Restringir Permissão por
Pessoas; Adicionar uma Assinatura Digital.
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19. Os atalhos de teclado são combinações de duas
ou mais teclas que, quando pressionadas, podem ser
usadas para executar uma tarefa que normalmente
exigiria um mouse ou um dispositivo apontador.
Assinale a alternativa que indica a combinação de
teclas correta para abrir o Windows Mobility Center, no
Windows 7.
a. ( ) Teclas

+ L

b. ( X ) Teclas

+ X

c. ( ) Teclas

+ E

d. ( ) Teclas

+ R

e. ( ) Teclas

+ G

20. Considere a figura abaixo retirada de uma planilha do Microsoft Excel 2010:

Assinale a alternativa que indica corretamente o
Minigráfico aplicado nas células D2, D3 e D4:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Minigráfico de Coluna.
Minigráfico de Área.
Minigráfico de Barra.
Minigráfico de Linha.
Minigráfico de Ganhos / Perdas.
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Conhecimentos Específicos
21. Com fundamento na Lei no 6.745, de 28 de
dezembro de 1985, que estabelece o Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Santa Catarina,
verificada acumulação proibida de cargos, funções ou
empregos e, em processo sumário, comprovada a boa
fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos
cargos no prazo de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5 dias.
10 dias.
15 dias.
30 dias.
60 dias.

22. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado de Santa Catarina, ao funcionário ocupante de cargo efetivo é facultado gozar licença especial, com remuneração:
a. ( ) Após cada quinquênio de serviço público
estadual, como prêmio.
b. ( X ) Para atender ao menor adotado, em idade
pré-escolar, pelo prazo de 3 meses.
c. ( ) Para tratamento de interesses particulares,
pelo prazo de até 6 anos.
d. ( ) Para promoção de sua campanha eleitoral,
desde o registro oficial de sua candidatura até
o dia seguinte ao da respectiva eleição.
e. ( ) Por motivo de mudança compulsória de
domicílio do(a) cônjuge ou companheiro(a).

(30 questões)

23. Analise o texto:
O                é o planejamento
geral que envolve o processo de reflexão, de decisões
sobre a organização, o funcionamento e a proposta
pedagógica da instituição. É um processo de organização e coordenação da ação dos           .
Ele articula a atividade escolar e o contexto social da
escola. É o            que define os fins
do trabalho pedagógico.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. ( X ) projeto político pedagógico ; professores ;
planejamento
b. ( ) plano de ensino ; pedagogos ; planejamento
c. ( ) currículo oculto ; professores ; contexto
d. ( ) plano de curso ; familiares ; diretor
e. ( ) plano de aula ; alunos ; currículo

24. O planejamento na escola deve:
1. possibilitar um trabalho mais significativo e
transformador na sala de aula, na escola e na
sociedade.
2. cumprir uma exigência meramente burocrática da escola.
3. corresponder a um projeto-compromisso do
professor, tendo, pois, suas marcas.
4. criar e organizar o trabalho. Para tanto,
deve ser: objetivo, verdadeiro, crítico e
comprometido.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
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25. A reflexão sobre o currículo está instalada como
tema central nos projetos político-pedagógicos das
escolas e nas propostas dos sistemas de ensino, assim
como nas pesquisas, na teoria pedagógica e na formação inicial e permanente dos docentes.

27. A teoria histórico-cultural ou Sócio-interacionista
de Lev S. Vygotsky apresenta como níveis de
desenvolvimento:
1. Nível do Desenvolvimento Real: se refere às
conquistas já efetivadas pela criança.
2. Nível de Adaptação: envolve um equilíbrio entre os processos de assimilação e
acomodação.
3. Nível de Desenvolvimento Potencial: se refere
às capacidades a serem construídas. A criança
realiza-as através da colaboração com os outros.
4. Zona de Desenvolvimento Proximal: é a distância entre aquilo que ela é capaz de realizar
sozinha e aquilo que ela só consegue realizar
com a ajuda dos outros.
5. Nível do Desenvolvimento Real: se refere a
distância entre aquilo que ela é capaz de realizar com o professor e aquilo que ela consegue
realizar com a ajuda dos amigos.

De acordo com discussões recentes, podemos considerar currículo como:
1. as experiências escolares que se desdobram
em torno do conhecimento, em meio a relações sociais.
2. essencial para a construção das identidades
de nossos/as estudantes.
3. o conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas.
4. o coração da escola, o espaço central em que
todos atuamos, o que nos torna, nos diferentes níveis do processo educacional, responsáveis por sua elaboração.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

26. Analise o texto:

28. Cabe aos profissionais do SAEDE e/ou SAESP:

O desenvolvimento humano depende do aprendizado
que a criança realiza num determinado grupo social.
Ele é sempre mediado pelos outros (ambiente social).

a. ( X ) orientarem tecnicamente a escola na qual o
educando está matriculado e frequentando
regularmente.
b. ( ) orientarem os familiares sobre como deverá
ocorrer a educação da criança atendida,
quanto a horário de estudos, lazer, rotinas
diárias, etc.
c. ( ) nortearem pedagogicamente os encaminhamentos da escola.
d. ( ) atuarem na turma na qual o educando está
matriculado, como forma de acompanhar
diariamente seus avanços.
e. ( ) dar subsídio a tratamentos extras escolares
dos educandos, quando necessário, preferencialmente aos matriculados na rede regular de
ensino.

O texto apresentado resume as características de que
teoria da aprendizagem?
a.
b.
c.
d.

( )
(X)
( )
( )

Gestaltismo
Teoria Sócio-Cultural de Vygotsky
Epistemologia Genética de Piaget
Abordagem Behaviorista ou
Comportamentalista de Skinner
e. ( ) Inteligências múltiplas
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29. As teorias de aprendizagem têm em comum o
fato de assumirem que indivíduos são agentes ativos
na busca e construção de conhecimento, dentro de
um contexto significativo.

30. Os Parâmetros Curriculares Nacionais incorporam
os Temas Transversais de modo que sejam incluídos
no currículo novos e importantes temas que não constituem novas áreas.

Podemos citar como alguns dos principais teóricos
do campo de estudos sobre desenvolvimento e
aprendizagem:

Assim, o trabalho com a proposta da transversalidade
se define em torno de:
1. a inclusão dos temas possibilitará à escola
maior poder e controle sobre as famílias, no
modo como deverão educar seus filhos.
2. a perspectiva transversal aponta uma transformação da prática pedagógica, pois rompe
a limitação da atuação dos professores às
atividades formais e amplia a sua responsabilidade com a sua formação dos alunos.
3. a inclusão dos temas implica a necessidade de
um trabalho sistemático e contínuo no decorrer de toda a escolaridade, o que possibilitará
um tratamento cada vez mais aprofundado
das questões eleitas.
4. a proposta de transversalidade traz a necessidade de a escola refletir e atuar conscientemente na educação de valores e atitudes em
todas as áreas.

Relacione abaixo os autores (Coluna 1) com suas respectivas proposições (Coluna 2).
Coluna 1 Autores
1.
2.
3.
4.
5.

Lev S. Vygotsky
Henri Wallon
Jean Piaget
Skinner
Gardner

Coluna 2 Proposições
( ) Propõe o estudo da pessoa completa,tanto
em seu caráter cognitivo quanto afetivo e
motor.
( ) No processo de ensino, deve-se procurar identificar as inteligências mais acentuadas em
cada aprendiz e tentar explorá-las, para atingir
o objetivo final, que é o aprendizado de determinado conteúdo.
( ) A inteligência é uma adaptação biológica e é
também a forma de equilibração para a qual
todas as estruturas (cognitivas) tendem.
( ) É o aprendizado que possibilita o processo de
desenvolvimento.
( ) O comportamento é modelado e mantido
por suas consequências. Logo, a tarefa do
modelador (educador) consiste em estruturar
o ambiente do organismo de modo que ele
emita o comportamento desejável.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

1–2–3–4–5
1–3–2–4–5
2–5–3–1–4
3–1–5–2–4
5–4–3–1–2
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

31. As propostas pedagógicas de Educação Infantil
devem respeitar os seguintes princípios:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Éticos, Políticos e Cristãos.
Éticos, Políticos e Estéticos.
Pedagógicos, Políticos e Morais.
Religiosos, Familiares e Pedagógicos.
Educacionais, Familiares e Espirituais.

Governo do Estado de Santa Catarina

32. Pensando numa proposta de trabalho na
Educação Infantil que promova de forma efetiva e
consistente as aprendizagens infantis é preciso que o
professor considere:
1. a interação com crianças somente da mesma
idade, em situações previstas em salas de aula,
como fator de promoção da aprendizagem,
do desenvolvimento e da capacidade de
relacionar-se.
2. que a criança nesta faixa etária é privada de
conhecimento; assim, o professor tem que
iniciar todos os assuntos de modo bastante
simplificado, não utilizando muitas variações
de experiências, a fim de não confundi-las.
3. a individualidade e a diversidade.
4. a resolução de problemas como forma de
aprendizagem.
5. o grau de desafio que as atividades apresentam e o fato de que devam ser significativas
e apresentadas de maneira integrada para as
crianças e o mais próximas possíveis das práticas sociais reais.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

33. A instituição de educação infantil é um dos espaços de:
a. ( ) adaptação da criança ao mundo adulto.
b. ( X ) inserção das crianças nas relações éticas e
morais que permeiam a sociedade na qual
estão inseridas.
c. ( ) adequação da criança ao espaço escolar como
meio para que ela tenha condições de progredir em estudos posteriores.
d. ( ) inserção da criança ao mundo letrado, espaço
este destinado especificamente à alfabetização dos menores de 06 anos.
e. ( ) elaboração de projetos educacionais higienistas e moralizadores para aqueles que neste
espaço estão matriculados.

34. De acordo com estudos recentes, as instituições
de Educação Infantil devem criar um ambiente de
acolhimento que dê segurança e confiança às crianças,
garantindo oportunidades para que sejam capazes de:
1. familiarizar-se com a imagem do próprio corpo,
conhecendo progressivamente seus limites,
sua unidade e as sensações que ele produz.
2. brincar.
3. relacionar-se unicamente com as crianças de
sua turma e com sua professora, evitando
demais contatos.
4. interessar-se progressivamente pelo cuidado
com o próprio corpo, executando ações simples relacionadas à saúde e higiene.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

35. O encaminhamento das pessoas a serem atendidas pelos Serviços de Atendimento Educacional
Especializado (SAEDE) e Serviço de Atendimento
Especializado (SAESP) deverá:
a. ( X ) ser realizado pela equipe diagnóstica da
Fundação Catarinense de Educação Especial
(FCEE) ou por equipes indicadas por esta, fundamentado nos documentos das diretrizes de
cada um dos Serviços.
b. ( ) ser realizado pela equipe do departamento
técnico da Fundação Catarinense de Educação
Especial (FCEE) ou por profissionais ligados à
saúde.
c. ( ) ser desenvolvido pelos próprios professores
das crianças que necessitarem de atendimento especializado.
d. ( ) ser realizado pelo diretor geral da Fundação
Catarinense de Educação Especial (FCEE) ou
por familiares, nos documentos das diretrizes
de cada um dos Serviços.
e. ( ) ser realizado pelas próprias crianças e jovens
que sentirem necessidade de um atendimento mais individualizado, com vistas a um
melhor desempenho escolar.
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36. Os atendimentos em educação especial, direcionados aos educandos da rede regular de ensino, terão
caráter de apoio, complemento ou suplemento e
podem ser, dentre outros:

37. Identifique as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ), referentes ao Serviço de Atendimento
Especializado (SAESP).
(

1. Serviço de Atendimento Educacional
Especializado (SAEDE).
2. Serviço de Atendimento Especializado
(SAESP).
3. Instrutor de Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS) em todos os níveis de ensino, etapas
e modalidades da Educação Básica.
4. Médicos capacitados atuando em escolas
onde houver matricula de alunos da educação
especial com comprometimento clínico que
demandem supervisão constante.
5. Professor de educação especial nas turmas de
todas as etapas e modalidades da Educação
Básica, nas quais estiverem matriculados educandos com diagnóstico de condutas típicas
ou com severos comprometimentos motores.

(

(

(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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(

) Este Serviço tem caráter terapêutico e reabilitatório; será exercido por profissionais das
áreas da psicologia, fisioterapia, pedagogia,
fonoaudiologia e terapia ocupacional.
) Organizado pelo poder público, deve ser
prestado através dos Centros de Reabilitação
Municipal, Estadual ou Federal e por instituições conveniadas com a FCEE.
) Quando as equipes multidisciplinares das
instituições conveniadas forem mantidas
com recursos públicos deverão disponibilizar
SAESP aos educandos matriculados na rede
regular de ensino ou os que frequentam
Centros Especializados.
) Este serviço tem caráter educativo e não
reabilitatório e será exercido por pedagogos
e orientadores que atuam com a criança no
espaço escolar.
) Organizado pelo poder privado e instituições
filantrópicas, deverá ser prestado através dos
Centros de Educação Municipais, Estadual ou
Federal.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V–V–V–F–F
V–F–V–F–F
V–F–F–V–F
F–V–F–F–V
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38. O poder público organizará no Sistema Estadual
de Ensino, preferencialmente na rede regular de
ensino, Serviço de Atendimento Educacional
Especializado (SAEDE), atendendo a todas as peculiaridades educacionais das pessoas com deficiência,
condutas típicas e altas habilidades.

39. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F )
(

É correto afirmar quanto ao SAED:
1. Para as crianças de 0 a 3 anos de idade, com
atraso no desenvolvimento neuropsicomotor
ou com prognóstico de atraso no desenvolvimento, serão disponibilizados serviços de estimulação essencial pela Fundação Catarinense
de Educação Especial (FCEE) e pelas congêneres conveniadas com ela.
2. A criança matriculada em creches da esfera
municipal ou estadual, que requerer atendimento reabilitatório, deverá ser encaminhada
aos serviços de estimulação essencial ofertados pela congênere, pelos centros de reabilitação mantidos pelo poder público, sem que
haja desligamento da creche.
3. A criança matriculada em creches da esfera
estadual, com atraso no desenvolvimento
neuropsicomotor, terá preferência no atendimento nos serviços de estimulação disponibilizados pela Fundação Catarinense de
Educação Especial (FCEE).
4. Os Serviços de Apoio Pedagógico deverão ser
compreendidos como Serviço de Atendimento
Educacional Especializado (SAEDEs), que passarão a ser denominados em sua especificação
pela área de atendimento.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

(

(

(

(

) O Serviço de Atendimento Educacional
Especializado deverá ser oferecido exclusivamente em horário oposto ao da frequência
das crianças na educação infantil. Em nenhum
caso poderá ser ofertado no mesmo período.
) O poder público, por intermédio das unidades escolares ou por meio das congêneres
especializadas, deverá oferecer Serviços de
Atendimento Educacional Especializado aos
educandos, em horário oposto ao da frequência destes no ensino fundamental.
) Nos casos em que o educando autista necessite de Serviços de tendimento especializado
(psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional, etc.), o poder público deverá disponibilizá-lo por intermédio das secretarias de saúde.
) O poder público, por intermédio das unidades
escolares e congêneres especializadas, deverá
oferecer serviços de atendimento educacional especializado às crianças matriculadas na
educação infantil.
) É na Educação Infantil, na faixa de 0 a 3 anos,
que se deve determinar o diagnóstico de
Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD).

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–V–V–V
V–V–V–F–V
V–F–V–V–F
F–V–V–V–F
F–F–F–F–V

É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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40. As instituições de Educação Infantil deverão prever em sua proposta pedagógica as condições para
o trabalho coletivo e para a organização de materiais,
espaços e tempos que assegurem:
1. A educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao
processo educativo.
2. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana
das famílias, o respeito e a valorização de suas
formas de organização.
3. A acessibilidade de espaços, materiais, objetos,
brinquedos e instruções para as crianças com
deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
4. O reconhecimento das especificidades etárias,
das singularidades, promovendo interações
entre crianças somente de mesma idade.
5. A apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais apenas dos povos
europeus que são hoje a cultura dominante.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

41. O atendimento em creches e pré-escolas como
direito social das crianças se afirma na Constituição
de 1988, com o reconhecimento da Educação Infantil
como dever do Estado com a Educação.
O processo que resultou nessa conquista teve participação dos:
1. movimentos comunitários, dos movimentos
de mulheres.
2. dos movimentos de religiosos e religiosas da
igreja católica.
3. dos movimentos de trabalhadores.
4. dos movimentos sindicais dos trabalhadores
da agroindústria.
5. dos movimentos de redemocratização do
país e das lutas dos próprios profissionais da
educação.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

42. Analise o texto:
Criança, sujeito histórico e de           
que, nas interações, relações e práticas cotidianas que
vivencia, constrói sua               ,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende,
observa, experimenta, narra, questiona e constrói
sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
              .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
( )
(X)

sonhos ; vida ; política
planos ; felicidade ; seu futuro
deveres ; imaginação ; experiências
vontades ; identidade política ; direitos
direitos ; identidade pessoal e coletiva ;
cultura
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43. As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como
eixos norteadores as interações e a brincadeira e
garantir experiências que, dentre outras:
1. Incentivem a curiosidade, a exploração, o
encantamento, o questionamento, a indagação
e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza.
2. Promovam o aprendizado sistematizado da
gramática e ortografia, facilitando sua inserção no Ensino Fundamental.
3. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por
elas de vários gêneros e formas de expressão:
gestual, verbal, plástica, dramática e musical.
4. Promovam o conhecimento de si e do mundo,
por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas e corporais.
5. Possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes
suportes e gêneros textuais orais e escritos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.

45. A avaliação tem se tornado foco de muitos estudos na área educacional. Tais estudos indicam que
avaliar é uma atividade que envolve legitimidade
técnica e política na sua realização.
Analise as afirmativas abaixo, considerando as teorias
atuais.
1. A avaliação, sendo parte de um processo
maior, deve ser usada tanto no sentido de
um acompanhamento do desenvolvimento
do estudante, como no sentido de uma apreciação final sobre o que este estudante pôde
obter em um determinado período, sempre
com vistas a planejar ações educativas futuras.
2. A avaliação é uma das atividades que ocorre
dentro de um processo pedagógico.
3. A avaliação é uma atividade orientada para o
futuro. Avalia-se para tentar manter ou melhorar nossa atuação futura.
4. Avaliar a aprendizagem do estudante implica
simplesmente atribuirmos uma nota à aprendizagem e deve ocorrer somente no final do
processo.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

44. A Educação Infantil deve pautar-se pela indissociabilidade entre:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

cuidado e a educação.
cuidado e escolarização.
aprendizado e socialização.
pensamento e linguagem.
direitos e deveres.
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46. De acordo com o documento intitulado “Política
de Educação Especial do Estado de Santa Catarina”
(Santa Catarina, 2006), é correto afirmar:
1. a educação especial tem como objetivo a
integração da pessoa com dificuldades de
aprendizagem no espaço escolar, mediante
recursos meramente tecnológicos.
2. a educação especial deve ser entendida como
processo interdisciplinar que visa à prevenção,
ao ensino e à reabilitação da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.
3. a educação especial objetiva a inclusão da
pessoa com deficiência, condutas típicas
e altas habilidades mediante a utilização
de recursos pedagógicos e tecnológicos
específicos.
4. todas as pessoas na faixa etária de 06 a 10
anos terão assegurado acesso, mediante
a garantia de matrícula e de frequência,
somente nas escolas do Ensino Fundamental.
5. a educação especial é uma modalidade que
perpassa todos os níveis, etapas e modalidades, organizada para apoiar, complementar e
suplementar a aprendizagem dos educandos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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47. Geralmente as adaptações curriculares realizadas
nas escolas constituem modificações simples, realizadas pelo professor, no planejamento normal das atividades docentes, constituindo-se em pequenos ajustes
dentro do contexto da sala de aula.
Identifique a(s) afirmativa(s) que apresenta(m) exemplos de adaptações de acesso ao currículo:
1. Mobiliário adaptado; Sistemas alternativos
de comunicação; Softwares educativos
específicos.
2. Equipamentos para mobilidade; Materiais
didático-pedagógicos adaptados (em Braille,
em LIBRAS); Recursos adaptados para uso de
equipamento de informática.
3. Recursos ópticos; Livro didático; Equipamento
para mobilidade; Quadro negro e giz;
Adaptação e adequação do espaço físico da
residência.
4. Recursos ópticos e não-ópticos; Prótese auditiva; Posicionamento adequado do aluno
em sala de aula; Adaptação e adequação do
espaço físico da escola.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 3.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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48. Sobre os atendimentos nos Serviços de Educação
Especial, é correto afirmar:
1. A criança matriculada na Educação Infantil que
apresentar deficiência auditiva será atendida
em SAEDE/DA, disponibilizado, preferencialmente, na rede regular de ensino, objetivando
a aquisição de LIBRAS como primeira língua.
2. Quando a criança apresentar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deverá ser
encaminhada para o atendimento de estimulação essencial oferecido no SAESP.
3. O educando com baixa visão, matriculado
no Ensino Fundamental, será atendido pelo
Serviço de Reabilitação Visual na FCEE e posteriormente em SAEDE/DV, dando continuidade ao serviço reabilitatório.
4. O serviço de reabilitação ao educando com
deficiência física, em todas as etapas e modalidades da educação básica, deverá ser prestado pelo centro de reabilitação mantido pelo
poder público.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

49. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ), considerando o papel social e político
da educação infantil.
(

(

(

(

) As instituições de Educação Infantil constituem estabelecimentos educacionais públicos
ou privados que educam e cuidam de crianças
de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em
jornada integral ou parcial.
) As instituições de Educação Infantil devem ser
reguladas e supervisionadas por órgão competente do sistema de ensino e submetidas a
controle social.
) É dever do Estado garantir a oferta de
Educação Infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção.
) É dever da família garantir a oferta de
Educação Infantil de qualidade para seus
filhos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–V–V–F
V–V–F–V
V–F–V–V
F–F–V–F
F–F–F–F
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50. O processo de inclusão das pessoas com deficiência, condutas típicas e altas habilidades deve ser compreendido como compromisso de toda a sociedade. É
necessário o compartilhamento de responsabilidades
entre todas as organizações governamentais e não-governamentais que atuam na área afim.
Na esfera pública, temos as seguintes Secretarias de
Estado:
1. Secretaria de Estado da Saúde
2. Secretaria de Estado da Infrarstrutura
3. Secretaria do Desenvolvimento Social,
Trabalho e Habitação
Identifique abaixo a quais secretarias referem-se as
atribuições citadas, enumerando-as conforme disposição acima.
( ) Formular e coordenar políticas quanto à prevenção de deficiências, quanto ao processo
habilitatório/reabilitatório e na disponibilização de ajudas técnicas.
( ) Formular e coordenar políticas de atendimento às pessoas com deficiência e autismo
em situação de vulnerabilidade social e com
vínculos familiares fragilizados, por meio de
implantação e implementação de casas-lar e
de atendimento em centro de convivências.
( ) Formular e coordenar políticas, para garantir a
acessibilidade das pessoas com deficiência e
com mobilidade reduzida.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

1–2–3
1–3–2
2–3–1
3–1–2
3–2–1
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