
 

  

 
UNIVERSIDADE DO CONTESTADO - UnC 

PROCESSO SELETIVO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EDITAL N° 013/2021 - DE 

PROCESSO SELETIVO 
 
 
 

FUNÇÃO: PROFESSOR I -NÍVEL 2 – ANOS INICIAIS 
PROFESSOR I - NÍVEL 1 - ANOS INICIAIS 

 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 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 cartão-
resposta. 

 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 Negrinho foram instituídos pela (Fonte: 
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 
 
 

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 
 

http://www.rionegrinho.gov.br/simbolos
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia


 

  

 
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. São tendências pedagógicas progressistas: 
 
a) libertadora, libertária e crítico- social dos conteúdos. 
b) tradicional, libertária e tecnicista. 
c) renovada, renovada não diretiva e tecnicista.  
d) crítico-social dos conteúdos, tecnicista e renovada não diretiva. 
e) tradicional, tecnicista e escola nova. 
 
 

12. De acordo com a teoria de Pestalozzi, a criança se desenvolve de dentro para fora, ideia 
oposta à concepção de que a função do ensino é preenchê-la de informação. Pestalozzi, 
defende a natureza quanto a construção de criança, família e instrução. Segundo ele, o 
processo educativo deveria englobar três dimensões humanas: 
 
a) intelectual – física – afetiva ou moral. 
b) intelectual – social – afetiva ou moral. 
c) intelectual – física – afetiva ou sexual. 
d) intelectual – física – afetiva ou sexual. 
e) política – social – afetiva ou sexual. 
 
 

13. Jean Piaget desenvolveu estudos psicogenéticos com o objetivo de compreender como o 
ser humano conhece o mundo e descobrir quais seriam os mecanismos cognitivos 
utilizados pelo homem para conhecer este mundo. 
A teoria piagetiana preocupa-se em compreender a gênese e a evolução do conhecimento 
humano e, diante desse objetivo, procura identificar quais são os mecanismos utilizados 
pela criança para conhecer o mundo. Piaget afirma que há uma diferença qualitativa entre a 
lógica infantil e a lógica do adulto, pois os processos de construção da cognição humana 
se tornam complexos com o passar do tempo. 
De suas pesquisas, Piaget elabora algumas categorias para compreender o processo de 
desenvolvimento humano, sendo uma categoria fundamental: 
 
a) o intervalo. 
b) a cooperação. 
c) o ambiente. 
d) a socialização. 
e) a equilibração. 
 
 

14. Lev Semenovitch Vygotsky enfatizava o papel da linguagem e do processo histórico social 
no desenvolvimento do indivíduo. A questão central de sua teoria é: 
 
a) a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. 
b) as fases do desenvolvimento humano. 
c) as inteligências que tornam um sujeito mais apto que outro em áreas distintas. 
d) a realização de trabalhos independentes em sala de aula. 
e) os espaços de interesse em sala de aula. 

http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
15. Ele teve seu interesse despertado pelo pensamento infantil quando observou que as 

crianças cometiam certos erros de forma sistemática em testes de inteligência. No curso de 
suas investigações científicas, ele descobriu que as crianças pensam de maneira diferente 
e não meramente menos que os adultos.  
 
Os dados contidos no enunciado caracterizam aspectos da visão teórica de: 
 
a) Vygotsky 
b) Freinet 
c) Piaget 
d) Paulo Freire 
e) Comenius 
 
 

16. É um transtorno de múltiplas funções do psiquismo, com afetação principal nas áreas do 
relacionamento interpessoal e da comunicação, embora a fala seja relativamente normal. 
A descrição acima se refere a: 
 
a) Síndrome de down 
b) Síndrome de ásperger  
c) Autismo 
d) Disortografia 
e) Altas habilidades 
 
 

17. A BNCC – Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 
Anos Finais apresenta pontos em comum para garantir o percurso de aprendizagem 
contínuo.  
Dentre os pontos em comum identificados no Ensino Fundamental podemos destacar: 

 
a) Competências gerais que devem ser cumpridas ao longo dos anos do Ensino Fundamental. 
b) Áreas do conhecimento distintas para os anos iniciais e para os anos finais do Ensino 

Fundamental.  
c) Divisão por áreas do conhecimento, componentes curriculares e unidades temáticas. 
d) Habilidades estabelecidas em cada disciplina que compõe o currículo estabelecido na BNCC. 
e) Disciplinas com conteúdos por ciclo de estudos do Ensino Fundamental. 
 
 

18. Analise as afirmativas a seguir e assinale com V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
afirmativas falsas. 

 
I. (   ) Na BNCC Ensino Religioso é uma área do conhecimento. 
II. (   ) A Educação Física é componente curricular obrigatório da Educação Básica, sendo sua 

prática obrigatória ao aluno. 
III. (   ) De acordo com a LDB nº 9394/96, a exibição de filmes de produção nacional constituirá 

componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua 
exibição obrigatória por, no mínimo, duas horas mensais. 

IV. (   ) De acordo com a BNCC, a disciplina de Língua Inglesa é obrigatória em toda a Educação 
Básica. 

V. (   ) A BNCC é o currículo que deve ser seguido por todas as escolas brasileiras, sejam elas, 
públicas, privadas ou confessional. 

 
Assinale a alternativa que apresenta as respostas corretas para as afirmativas acima. 
 
a)  F, F, F, V, V 
b)  V, F,F,V, F 
c)  V, V, V, F, F. 
d)  V, F, V,F, F 
e) F, V, F, V, V 



 

  

 
19. Segundo Ivani Fazenda, a ________________ seria uma ampliação da _______________, em 

que se cultivam as paixões escondidas no coração das pessoas. Assim, diferentemente da 
_____________ que se fundamenta na ______________, a ______________________ 
extrapola esses limites e baseia-se em conceitos como a paixão, o desejo, a intuição, etc. 
 
Assinale a alternativa em que as palavras ocultas do texto acima se apresentam corretamente: 
 
a) interdisciplinaridade; disciplinaridade; multidisciplinaridade; transdisciplinaridade; 

interdisciplinaridade.  
b) multidisciplinaridade; transdisciplinaridade; interdisciplinaridade; interdisciplinaridade; 

disciplinaridade. 
c) interdisciplinaridade; multidisciplinaridade; transdisciplinaridade; interdisciplinaridade; 

disciplinaridade. 
d) multidisciplinaridade; interdisciplinaridade; disciplinaridade; transdisciplinaridade; 

interdisciplinaridade.  
e) transdisciplinaridade; interdisciplinaridade; interdisciplinaridade; disciplina; transdisciplinaridade. 
 
 

20. É constituído por todos os saberes que não estão prescritos nas diretrizes curriculares, 
mas que acabam por afetar, positiva ou negativamente, o processo de aprendizagem dos 
conhecimentos escolares. 
 
A afirmativa acima se refere: 
 
a) A BNCC 
b) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
c) Ao Plano Nacional de Educação. 
d) Ao Currículo Oculto. 
e) Ao Projeto Político Pedagógico. 
 


