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CARGO: 
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INSTRUÇÕES 

 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 

 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 10 de dezembro 
de 2018, no site www.alternativeconcursos.com.br.  
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 11 e 12 de dezembro de 2018. 
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Língua Portuguesa 
 

A Cruz da Estrada 
                                         Castro Alves 

 
Caminheiro que passas pela estrada, 
Seguindo pelo rumo do sertão, 
Quando vires a cruz abandonada, 
Deixa-a em paz dormir na solidão. 
 
Que vale o ramo do alecrim cheiroso 
Que lhe atiras nos braços ao passar? 
Vais espantar o bando buliçoso 
Das borboletas, que lá vão pousar. 
 
É de um escravo humilde sepultura, 
Foi-lhe a vida o velar de insônia atroz. 
Deixa-o dormir no leito de verdura, 
Que o Senhor dentre as selvas lhe compôs. 
 
Não precisa de ti. O gaturamo 
Geme, por ele, à tarde, no sertão. 
E a juriti, do taquaral no ramo, 
Povoa, soluçando, a solidão. 
 
Dentre os braços da cruz, a parasita, 
Num abraço de flores se prendeu. 
Chora orvalhos a grama, que palpita; 
Lhe acende o vaga-lume o facho seu. 
 
Quando, à noite, o silêncio habita as matas, 
A sepultura fala a sós com Deus. 
Prende-se a voz na boca das cascatas, 
E as asas de ouro aos astros lá nos céus. 
 
Caminheiro! do escravo desgraçado 
o sono agora mesmo começou! 
Não lhe toques no leito de noivado, 
Há pouco a liberdade o despousou. 

 
ALVES, Castro. Poesias completas. Rio de Janeiro: 

Tecnoprint, 1985. 
 
O poema acima servirá como base para 
responder as questões a seguir: 
 
01) O poeta: 
 
a) Descreve cheio de mágoa e dor a luta pela 

liberdade. 
b) Reflexiona sobre o que é a vida e a morte pra 

quem vive na escravidão. 
c) Destaca a morte como vilã da escravidão. 
d) Expressa o mar de angústias sofrido pelo 

enfrentamento de feras pelo caminho. 
e) Lamenta o abandono do cristianismo pelo 

caminheiro. 
 
02) Sobre o poema: 
 
1. Segundo o eu lírico a morte representa para o 

escravo a possibilidade de libertação. 

2. O eu lírico repreende o caminheiro por 
acreditar que o gesto de piedade não fará 
mais diferença para o escravo. 

3. Ao morrer o escravo é recebido por Deus e 
pela natureza. 

4. A “voz” lamentosa do eu lírico reforça o quão 
ditosa foi a vida do escravo. 

 
a) Somente as sentenças 1, 2 e 3 estão corretas. 
b) Somente as sentenças 2 e 3 estão corretas. 
c) Somente as sentenças 2 e 4 estão corretas. 
d) Somente as sentenças 1, 2 e 4 estão corretas. 
e) Todas as sentenças estão corretas. 
 
03) “Foi-lhe a vida o velar de insônia atroz.” 
Substituindo o vocábulo em destaque sem 
prejuízo de sentido ao texto, temos: 
 
a) venturosa 
b) fausta 
c) veloz 
d) cruel 
e) venal 
 
04) “Quando, à noite, o silêncio habita as 
matas,” A crase na frase anterior justifica-se por 
ser uma locução adverbial de tempo. Em uma 
das orações abaixo o emprego da crase 
encontra-se incorreto. Aponte-a: 
 
a) Ela está à beira da loucura. 
b) Ficaram às escondidas. 
c) Quero tudo às claras, chega de confusão! 
d) Gostava dela à beça. 
e) Foi pela estrada à pé. 
 
05) “Chora orvalhos a grama,...”  A figura de 
linguagem que atribui a seres inanimados 
características de seres humanos denomina-se: 
 
a) pleonasmo 
b) metonímia 
c) prosopopeia 
d) onomatopeia 
e) hipérbole 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Em ___________ um grupo de pessoas 
lideradas pelo colonizador João Muxfeld, 
chegou ao local onde foi dado início à 
colonização do que seria o Município de Modelo 
(SC). 
 
a) 1949 
b) 1852 
c) 1974 
d) 1981 
e) 1967 
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07) Em relação a sua história, são algumas das 
datas mais importantes para o Município de 
Modelo (SC). 
 

I. 1950 - Construção do primeiro templo da 
Igreja Católica.  

II. 1957 - Criado e instalado o cartório de 
registro Civil de Modelo (SC).  

III. 1961 - Instalado o Posto do Correio. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
08) A economia Modelense baseia-se 
principalmente na: 
 
a) agricultura e metalúrgica.   
b) agricultura, indústria e pecuária.  
c) agricultura, metalúrgica e avicultura. 
d) agricultura e apicultura. 
e) agricultura, apicultura e fruticultura. 
 
09) Jair Bolsonaro é capitão da reserva do 
Exército e Presidente eleito do Brasil. Filiado ao 
Partido Social Liberal (PSL), foi eleito o ____ 
Presidente do Brasil, para o mandato de 2019 a 
2022. 
 
a) 32º 
b) 34º 
c) 35º 
d) 36º 
e) 38º 
 
10) Carlos Moisés da Silva, Governador eleito no 
Estado de Santa Catarina, trabalhou como:  
 
a) Policial Militar 
b) Empresário  
c) Policial Federal 
d) Bombeiro Militar  
e) Contador 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 58, 
para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, entende-se por: 
 
a) Educação inclusiva 
b) Educação especial  
c) Atendimento Educacional Especializado (AEE)  
d) Atendimento especial e inclusivo  
e) Inclusão escolar 

12) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996 sobre a 
Educação Infantil é correto afirmar, exceto: 

 
a) A Educação Infantil tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de até 5 
(cinco) anos. 

b) A Educação Infantil será oferecida em creches, 
ou entidades equivalentes, para crianças de até 
quatro anos de idade e em pré-escolas, para as 
crianças de cinco anos de idade. 

c) Será organizada com carga horária mínima 
anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por 
um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho 
educacional. 

d) Terá atendimento à criança de, no mínimo, 4 
(quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 
(sete) horas para a jornada integral. 

e) Controle de frequência pela instituição de 
educação pré-escolar, exigida a frequência 
mínima de 60% (sessenta por cento) do total de 
horas. 

 
13) Acerca do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei n° 8.069/1990, art. 53, parágrafo 
único, é direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, bem como: 

 
a) participar da definição das propostas 

educacionais. 
b) conhecer e elaborar as propostas de ensino. 
c) definir conteúdos curriculares. 
d) elaborar e planejar as metodologias de ensino. 
e) decidir a práxis docente. 
 
14) De acordo com a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), na Educação Infantil, as 
aprendizagens essenciais compreendem tanto 
comportamentos, habilidades e conhecimentos 
quanto vivências que promovem aprendizagem 
e desenvolvimento nos diversos campos de 
experiências, sempre tomando 
_________________________ como eixos 
estruturantes. 
 
a) o brinquedo e a brincadeira  
b) os saberes e a brincadeira 
c) a ludicidade e os saberes 
d) as interações e a brincadeira 
e) a ludicidade e o cuidado  
 
15) Considerando os direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento da Educação Infantil, a BNCC 
estabelece cinco campos de experiências, nos 
quais as crianças podem aprender e se 
desenvolver. Na síntese das aprendizagens do 
campo - Escuta, Fala, Pensamento e 
Imaginação, temos, exceto:  
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a) Expressar ideias, desejos e sentimentos em 
distintas situações de interação, por diferentes 
meios. 

b) Compreender e utilizar tecnologias digitais de 
informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais. 

c) Argumentar e relatar fatos oralmente, em 
sequência temporal e causal, organizando e 
adequando sua fala ao contexto em que é 
produzida. 

d) Ouvir, compreender, contar, recontar e criar 
narrativas. 

e) Conhecer diferentes gêneros e portadores 
textuais, demonstrando compreensão da função 
social da escrita e reconhecendo a leitura como 
fonte de prazer e informação. 

 
16) Todas as alternativas abaixo referem-se a 
Jean Piaget, exceto:  
 
a) Criou um campo de investigação que denominou 

epistemologia genética. 
b) Estudou o raciocínio lógico-matemático. 
c) Foi criador dos elementos mediadores: os 

instrumentos e os signos.  
d) Criou os quatros estágios de desenvolvimento 

da criança: sensório-motor, pré 
operatório, operatório concreto e operatório 
formal. 

e) Desenvolveu os conceitos de assimilação e 
acomodação. 

 
17) A teoria histórico-cultural tem suas origens nos 
estudos de:  

 
a) Paulo Freire 
b) Piaget 
c) Vygotsky 
d) Wallon 
e) Rubem Alves 
 
18) São características das Teorias Tradicionais do 
Currículo, exceto:  

 
a) Sistema educacional atrelado ao sistema 

industrial. 
b) Multiculturalismo. 
c) Instrução mecânica. 
d) Professor como detentor do saber. 
e) Aluno como tábula rasa. 
 
19) Em 1907, ______________ abriu um local 
para cuidar e educar crianças, chamado de Casa 
dei Bambini, onde colocou em prática suas 
ideias e aplicou seu método.  Os móveis eram 
adaptados para o tamanho das crianças, que se 
espalhavam pelo chão para “brincar” e 
aprender. Os matérias também foram 
desenvolvidos por ele(a) para que atendessem 

às necessidades das crianças. O trecho acima 
refere-se:  
 
a) Vygotsky 
b) Wallon 
c) Rubem Alves 
d) Edgar Morin 
e) Maria Montessori  
 
20) Em relação ao lúdico e os jogos na educação 
infantil assinale V para Verdadeiro e F para 
falso:  
 
(__) A brincadeira desperta a curiosidade fazendo 
que o aprendizado se dê de forma divertida e 
prazerosa.  
(__) No contexto do lúdico a aprendizagem se 
dá através das brincadeiras.  
(__) Por meio da brincadeira, a criança aprende 
valores sócio culturais, morais, práticas da vida 
cotidiana, interpreta e reinterpreta o mundo em 
sua volta. 
 
a) F-V-V 
b) V-F-V 
c) V-V-F 
d) V-V-V 
e) V-F-F 
 
 
 
 
 
 
 


