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Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da
sala para que o substitua.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
Confira os dados que estão no cartão-resposta.
Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à
numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova.
Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E
que correspondem às alternativas da questão.
Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta.
Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que
corresponde à alternativa correta no cartão-resposta.
Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será
anulada.
Procure responder todas as questões.
Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar
possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartãoresposta.
Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta.
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PORTUGUÊS
01. Leia o texto:
“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência”
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995).
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma
terra de contrastes:
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e
predomínio de atividades rurais.
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e
tecnológicos para explorá-los.
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de
Terceiro Mundo.
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão
de fronteiras terrestres e de costa.
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países
temperados.

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal
entre parênteses não completa corretamente a frase:
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem.
(Existem).
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem)
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem)
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem)
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito.
(Faltam)

03. Assinale o período que apresenta clareza:
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos
Transportes, e esse fato abalou a opinião pública.
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o
autor do libro de Geografia.
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no
motor.
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos.
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas
tarefas.

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada:
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”

d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por
meio de drogas injetáveis.”
e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por
meio de drogas injetáveis.”

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo....
..... com milhões de juízes.....
.... e nenhum réu!
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado.
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de
vista em relação aos usuários da internet:
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos
e) transmitem posições infundadas sobre o caso.

CONHECIMENTOS GERAIS
06.

O Brasão e a Bandeira de Rio
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957.
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971.
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953.
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970.
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972

Negrinho

foram

instituídos

pela

(Fonte:

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial:
a) Gripe espanhola e câncer
b) Peste negra e Covid 19
c) Varíola e hipertensão
d) Cólera e Colesterol
e) Asma e Gripe Espanhola

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo:
a) China, Brasil, Estados Unidos e México.
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia.
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil.
d) China, Índia, México e Indonésia.
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia):
a) Jorge Zipperer
b) Henrique Liebl
c) Luiz Scholz
d) José Brey
e) Frederico Lampe

10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense –
Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos
em (Fonte: www.quiriri.com.br):
a) 28 de setembro de 1997.
b) 17 de setembro de 1999.
c) 06 de abril de 2005.
d) 24 de outubro de 1995.
e) 09 de fevereiro de 1999

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP é um conceito que define a distância entre
o nível de desenvolvimento real, determinado pela capacidade de resolver um problema
sem ajuda e o Nível de desenvolvimento potencial determinado através de resolução de um
problema sob a orientação de um adulto ou em colaboração com outra pessoa.
Este conceito de Zona de Desenvolvimento foi elaborado por:
a)
b)
c)
d)
e)

Montessori.
Pestalozzi.
Freinet.
Vygotsky.
Saviani.

12. Jean Piaget (1896-1980) foi o nome mais influente no campo da educação durante a
segunda metade do século 20, a ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia. Não
existe, entretanto, um método Piaget, como ele próprio gostava de frisar. Ele dedicou a vida
a submeter à observação científica rigorosa o processo de aquisição de conhecimento pelo
ser humano, particularmente a criança.
Por sua formação, Piaget era:
a)
b)
c)
d)
e)

Psicólogo.
Pedagogo.
Biólogo.
Filósofo.
Médico.

13. O pesquisador norte-americano David Paul Ausubel (1918-2008) dizia que, quanto mais
sabemos, mais aprendemos. Ele é contundente na abertura do livro Psicologia
Educacional: "O fator isolado mais importante que influencia o aprendizado é aquilo que o
aprendiz já conhece".
Ausubel ficou famoso por propor o conceito de:
a)
b)
c)
d)
e)

Educação Infantil.
Construção do conhecimento.
Materialismo dialético.
Pedagogia de Projetos.
Aprendizagem significativa.

14. Freinet fez parte do grupo de educadores que na década de 20 surgiu contra a educação
tradicional, centrada no professor.
O grupo de educadores do qual Freinet fez parte criou a corrente pedagógica denominada:
a)
b)
c)
d)
e)

Educação Tecnicista
Escola Nova.
Educação Transformadora.
Pedagogia das Relações Sociais.
Pedagogia Histórico-Crítica.

15. A BNCC – Base Nacional Comum Curricular estabelece conhecimentos, competências e
habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade
básica. Orientada pelos princípios ________, _________ e __________ traçados pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a Base soma-se aos propósitos que
direcionam a educação brasileira para a formação humana integral e para a construção de
uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
As palavras que preenchem adequadamente a ideia acima apresentada são:
a)
b)
c)
d)
e)

Éticos, estéticos e políticos.
Educacionais, filosóficos e sociológicos.
Educativos, filosóficos e pedagógicos.
Éticos, políticos e pedagógicos.
Educativos, éticos e pedagógicos.

16. Um projeto é um esforço temporário empreendido cujo objetivo é criar um novo produto,
serviço ou processo. O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um instrumento que reflete a
proposta educacional da escola. É através dele que a comunidade escolar pode
desenvolver um trabalho coletivo, cujas responsabilidades pessoais e coletivas são
assumidas para execução dos objetivos estabelecidos.
O PPP é um documento obrigatório em todas as escolas brasileiras. Este documento se
tornou obrigatório a partir da publicação:
a)
b)
c)
d)
e)

Da Constituição Federal de 1988.
Da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9394/96.
Do Plano Decenal de Educação.
Das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica.
Da Base Nacional Comum Curricular.

17. Dentre os aspectos mais importantes para a Educação Infantil, de destacados na BNCC Base Nacional Comum Curricular, estão:
a)
b)
c)
d)
e)

Cuidar e Educar; Organização do Tempo; Exploração Livre.
Educar e Cuidar; Alfabetização; Higiene Pessoal.
Autonomia e auto-conhecimento.
Socialização e familiarização.
Desenvolvimento da autonomia.

18. Transtorno que apresenta um grupo de alterações do neurodesenvolvimento e que
ocasiona dificuldades na comunicação e interação social. Principalmente nos aspectos e
gestos não verbais da comunicação e em habilidades para desenvolver, manter e estender
os relacionamentos interpessoais.
O transtorno cujas características estão descritas acima é denominado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Transtorno de conduta opositiva.
Transtorno disruptivo de humor.
Transtorno de ansiedade
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
Transtorno do espectro autista.

19. Para a construção da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, considerou-se
competência como sendo a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores
para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do
trabalho. Isso significa que competência é aquilo que permite aos estudantes
desenvolverem plenamente cada uma das habilidades e aprendizagens essenciais
estipuladas pela BNCC. (BRASIL, 2017)
A BNCC apresenta 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da
Educação Básica.
Assinale a alternativa que apresenta apenas competências expressas na BNCC.
a)
b)
c)
d)
e)

Alfabetização, Letramento e Literação.
Conhecimento, Comunicação, Cultura Digital
Aprendizagens Essenciais, Áreas do Conhecimentos e Percurso Formativo.
Área de Linguagens, Ciências Sociais Aplicadas e Ciências da Natureza.
Conhecimento do Mundo e Formação Profissional.

20. A Síndrome de Down é uma condição genética definida por:
a)
b)
c)
d)
e)

Um cromossomo extra nas células do corpo.
Formação irregular do óvulo.
Incompatibilidade genética.
Herança genética.
Má formação fetal.

