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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de ORIENTADOR PEDAGÓGICO I 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra da nova 
ortografia: 
 
a) Fiéis; Sóis. 
b) Herói; Úteis. 
c) Caracóis; Hifens. 
d) Anéis; Saguões. 
 
2 - "A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A Análise 
morfológica analisa a .............................................. dos elementos que formam um enunciado 
linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles" (Fonte: Toda Matéria, 2017). 
Assinale a alternativa que completa a frase acima, CORRETAMENTE:  
 
a) Conjunção. 
b) Classe gramatical. 
c) Preposição. 
d) Invariável. 
 
3 - Observe as frases abaixo: 
 
I - Joana foi o motivo da briga. 
II- O bom é que ela sempre foi bem comportada. 
 
Os termos em negrito exercem a função sintática de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Aposto. 
 
4 - As palavras nas duplas a seguir: 
 
I - Sessão (período de tempo) e seção (departamento). 
II - Verão (verbo) e verão (substantivo). 
III - Gosto (substantivo) e gosto (verbo).  
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São respectivamente: 
 
a) Homônimos perfeitos; homônimas homógrafas; homônimas homófonas. 
b) Homônimas homógrafas; homônimas homófonas; homônimos perfeitos. 
c) Homônimos perfeitos; homônimas homófonas; homônimas homógrafas. 
d) Homônimas homófonas; homônimos perfeitos; homônimas homógrafas. 
 
5 - Já__________ anos, ____________naquele local um bosque. Hoje, só 
_______________prédios. Complete a frase acima com a concordância verbal CORRETA: 
 
a) faz; havia; existem. 
b) faz; haviam; existe. 
c) fazem; havia; existe. 
d) fazem; haviam; existem 
 
Matemática: 
 
6 - O objetivo de uma função inversa é: 
 
a) Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem. 
b) Processo destinado a resolver problemas que envolvam diretamente ou inversamente 
proporcionais. 
c) Criar funções a partir de outras funções. 
d) Desenvolver cálculos de juros. 
 
7 - Joaquim tinha R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais) em sua conta 
no banco. Ele gastou 27% (vinte e sete por cento) desse valor, comprando uma televisão 
moderna para a sua casa. Qual o valor em R$ (reais) que Joaquim pagou na televisão? 
 
a) R$ 2.953,80. 
b) R$ 6.574,50. 
c) R$ 3.325,50. 
d) R$ 6.625,80. 
 
8 - Uma empresa responsável pela limpeza de caixas de água, utiliza 50 litros de água sanitária 
para uma caixa de água com capacidade de 6.000 litros. Determine quantos litros de água 
sanitária são necessários para limpar uma caixa com capacidade de 15.000 litros. 
 
a) 75 litros. 
b) 115 litros. 
c) 135 litros. 
d) 125 litros. 
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9 - Quantas moedas oficiais o Brasil já teve: 
 
a) 9 moedas oficiais. 
b) 13 moedas oficiais. 
c) 10 moedas oficiais. 
d) 8 moedas oficiais. 
 
10 - O salário bruto atual de um empregado da empresa Y é de R$ 3.400,00. Esta empresa 
reajusta trimestralmente os salários de todos os seus empregados em 4%, após 2 trimestres 
esse empregado passará a ganhar um salário bruto de: 
 
a) R$ 3.228,98. 
b) R$ 4.163,00. 
c) R$ 3.577,33. 
d) R$ 3.677,44. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
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14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - Assinale a alternativa CORRETA sobres as exigências específicas do cargo de orientador 
pedagógico: 
 
a) Orientar o processo didático em seu tríplice aspecto de planejamento, controle e avaliação, 
sem necessidade de acompanhar o trabalho do professor.  
b) Cooperar com as atividades docentes e a participação na elaboração da proposta pedagógica 
de cada unidade escolar. 
c) Assegurar a formação continuada do professor, desmotivando a aplicação de novas 
metodologias e conteúdo, objetivando a aprendizagem coletiva. 
d) Não é função do orientador pedagógico auxiliar nas tarefas necessárias, porém pode 
colaborar com o bom desempenho como apoio pedagógico do professor.  
 
17 - Sobre a hierarquia no serviço público, a opção CORRETA é:  
 
a) O servidor dever seguir os pedidos de seu superior hierárquico. 
b) Não há hierarquia no serviço público. 
c) O servidor público pode optar livremente por fazer ou não seu trabalho. 
d) Deve-se obedecer somente aos pedidos do Prefeito. 
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18 - Sobre a Literatura Infantil, análise as sentenças abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O aparecimento da Literatura Infantil não tem características próprias, pois decorre da 
ascensão da família burguesa, do novo "status" concedido à infância na sociedade e da 
reorganização da escola. 
b) É a partir do século XVIII que a criança passa a ser considerada um ser diferente do adulto, 
com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais 
velhos e receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. 
c) São obras da literatura infantil: "Chapeuzinho Vermelho”, “A Bela Adormecida”, “O Barba 
Azul”, “O Gato de Botas”, "A lebre e a tartaruga”, “O lobo e a cegonha”, “O leão apaixonado". 
d) No final do século XVII foram escritos os primeiros livros destinados a crianças. No entanto, 
eles não podem ser ainda considerados literatura.  
 
19 - Segundo o Artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, os sistemas 
de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação: 
 
a) Terminalidade especifica para aqueles que puderem atingir o nível exigido para conclusão 
do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor 
tempo o programa escolar para os superdotados.  
b) Terminalidade especifica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para iniciar o 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor 
tempo o programa escolar para os superdotados. 
c) Terminalidade especifica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para iniciar o 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e diminuir o tempo para concluir o 
programa escolar para os superdotados. 
d) Terminalidade especifica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para 
conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir 
em menor tempo o programa escolar para os superdotados. 
 
20 - Sobre a natureza e função dos Parâmetros Curriculares Nacionais, assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) Cada criança ou jovem brasileiro, deve ter acesso ao conjunto  de conhecimentos 
socialmente elaborados e reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania para 
deles poder usufruir. 
(   ) Existe diferenças sócio culturais marcantes, que determinam diferentes necessidades de 
aprendizagem, existe também aquilo que e comum a todos, em que um aluno de qualquer 
lugar do Brasil deve ter o direito de aprender e esse direito não precisa ser garantido pelo 
Estado. 
(    ) É nesse sentido que o estabelecimento de uma referência curricular comum para todo país 
ao mesmo tempo que enfraquece a unidade nacional e a responsabilidade do governo federal 
com a educação, busca garantir, também, o respeito a diversidade que e marca cultural do pais, 

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC 
CNPJ: 83.102.780/0001-08 
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000 
Fone/FAX: (47) 3385-0487 
www.beneditonovo.sc.gov.br 

 

6 de 8 
Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019 

mediante  a possibilidade de adaptações que integrem as diferentes dimensões da prática 
educacional. 
(   ) É nesse sentido que o estabelecimento de uma referência curricular comum para todo pais 
ao mesmo tempo que fortalece a unidade nacional e a responsabilidade do governo federal 
com a educação, busca garantir, também, o respeito a diversidade que e marca cultural do pais, 
mediante  a possibilidade de adaptações que integrem as diferentes dimensões da prática 
educacional. 
 
Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 
 
a) F, V, V, V. 
b) F, F, V, F. 
c) V, V, F, V. 
d) V, F, F, V. 
 
21 - Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica: "Para muitos, a 
educação é considerada a mola propulsora ___________________ do país. No entanto, o que 
se constata é que problemas econômicos e sociais ____________________ na escola e 
dificultam o alcance de seus objetivos. A garantia do Ensino Fundamental de qualidade para 
todos está intimamente relacionada ao caráter __________________ da escola e à redução da 
pobreza, ao mesmo tempo em que tem um papel importante nesse processo. As políticas 
educacionais só surtirão efeito se articuladas a outras políticas públicas no campo da saúde, 
habitação, emprego, dentre outros, porque essas políticas ______________ umas das outras, 
pelo estreito relacionamento que mantêm entre si". 
Qual alternativa completa a frase acima CORRETAMENTE? 
 
a) das transformações; repercutem; inclusivo; dependem. 
b) do retrocesso; não repercutem; exclusivo; independem. 
c) do retrocesso; repercutem; inclusivo; independem 
d) das transformações; não repercutem; exclusivo; dependem. 
 
22 - Segundo o regimento interno dos Centros Educacionais Infantis de Benedito Novo é 
correto afirmar, EXCETO:  
 
a) São permitidas visitas e permanência de pais e ou responsáveis bem como demais familiares 
e amigos nas dependências do CEI durante o período de aula. 
b) Participar de reuniões, promoções e eventos quando convidados e ou convocados. Em caso 
do não comparecimento o mesmo acatará as decisões tomadas. 
c) A coordenação do CEI deverá ser informada sobre qualquer uso de medicamento com a 
dosagem recomendada, que deverá ser ministrada a criança. 
d) A agenda deverá permanecer na bolsa da criança diariamente, sendo retirada somente para 
leitura dos pais e ou educadores. 
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23 - Segundo Perrenoud (1999), a avaliação é parte integrante do processo 
ensino/aprendizagem e ganhou na atualidade espaço muito amplo nos processos de ensino. 
Por outro lado, necessita de preparo técnico e grande capacidade de observação dos 
profissionais envolvidos no mesmo. Analise as sentenças abaixo, e assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A avaliação da aprendizagem, no novo paradigma, é um processo mediador na construção 
do currículo e se encontra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos. 
b) A avaliação do rendimento do aluno, isto é, do processo ensino-aprendizagem, tem sido uma 
preocupação constante dos professores até os dias atuais. 
c) Os tipos de avaliações mais praticadas são: Formativa, Cumulativa, Diagnóstica, Somativa e 
até mesmo a autoavaliação. 
d) Na avaliação da aprendizagem, o professor deve permitir que os resultados das provas 
periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de 
suas observações diárias, de caráter diagnóstico. 
 
24 - Analise as sentenças abaixo, sobre o Bullying na Escola: 
 
I- Bullying é um ato caracterizado pela violência física e/ou psicológica, de forma intencional e 
continuada, de um indivíduo, ou grupo contra outro(s) individuo(s), ou grupo(s), sem motivo 
claro. 
II - Até pouco tempo, o que hoje reconhecemos como Bullying, era visto como fatos isolados, 
“briguinhas de criança”, e normalmente família e escola não tomavam atitude nenhuma a 
respeito. 
 
III - Atualmente o Bullying é reconhecido como problema crônico nas escolas, e com 
consequências sérias, tanto para vítimas, quanto para agressores. 
IV - As formas de agressão entre alunos são as mais diversas, como empurrões, pontapés, 
insultos, espalhar histórias humilhantes, mentiras para implicar a vítima a situações vexatórias, 
inventar apelidos que ferem a dignidade, captar e difundir imagens (inclusive pela internet), 
ameaças (enviar mensagens, por exemplo), e a exclusão. 
V - Tanto vítimas, quanto agressores podem sofrer consequências psicológicas desta situação 
de abuso, porém o que normalmente acontece, é que todas as atenções dos responsáveis (pais 
e professores) se voltem para a vítima, visto como um marginal em potencial, e o agressor é 
esquecido. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Todas as sentenças estão corretas. 
b) Apenas as sentenças III, IV e V estão corretas. 
c) A sentença III está incorreta. 
d) Apenas a alternativa V está incorreta. 
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25 - Sobre a interdisciplinaridade no processo de ensino e aprendizagem, assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) O trabalho interdisciplinar garante menor interação entre os alunos, entre os professores, 
sem falar na experiência e no convívio grupal. 
(   ) A interdisciplinaridade caracteriza-se por ser uma atitude de busca, de inclusão, de acordo 
e de sintonia diante do conhecimento. 
(   ) Essa temática e compreendida como uma forma de trabalhar em sala de aula, no qual se 
propõe um tema com abordagens em diferentes disciplinas. 
(   ) No desenvolvimento de atividades interdisciplinares o aluno constrói sozinho o 
conhecimento. 
 
Assinale a sequência CORRETA: 
 
a) V, F, F, V. 
b) F, V, V, F. 
c) V, V, V, V. 
d) F, F, F, F. 
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