
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 007/2017 

17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Professor de Ensino Fundamental (Anos Iniciais) 

 
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 18 de dezembro 
de 2017, 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 19 e 20 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Complete as sentenças com a palavra 
correta para o contexto: 
 
1. A prova é realizada para ?.................. o 

conhecimento do aluno. 
2. A baleia ?................... nas profundezas do 

oceano. 
3. Para ?........... o cavalo a menina precisou de 

ajuda do cuidador. 
4. Têm palavras que perderam o ?................ 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) alferir – emergiu – arrear - acento 
b) aferir – imergiu – arriar - assento 
c) aferir – imergiu – arrear -  acento 
d) alferir – emergiu – arriar - assento 
e) aferir – emergiu – arriar - assento 
 
02) Na sentença: “Ainda que demore, 
conseguiremos a vitória.” a locução conjuntiva 
Ainda que estabelece ideia de: 
 
a) concessão 
b) explicação 
c) comparação 
d) modo 
e) alternância 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Paulo gosta muito de ler, aliás, desde 

pequeno foi apaixonado por livros. 
2. Fabiana trabalha na escola; Leonardo, em 

uma pizzaria. 
3. No mês passado, pintou toda a casa para 

facilitar a venda. 
 
Sobre o emprego correto da vírgula: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 está correta. 
e) Todas apresentam erro. 
 
04) Somente uma das frases abaixo utiliza o 
acento indicador de crase corretamente, aponte-
a: 
 
a) Coma àquela maçã. 
b) Manuela preferia sair à noite. 
c) Ficou frente à frente com o pai da moça. 
d) Todas as tardes andava à cavalo. 
e) Raul somente compra à  prazo. 
 
 
 
 

05) 

 Disponível em: www.verdesazeitonas.blogspot.com.br 
Acesso: 21/11/2017. 

 
A expressão “morto de fome” é uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) metonímia 
b) pleonasmo 
c) eufemismo 
d) onomatopeia 
e) hipérbole 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Qual foi o time que se consagrou campeão 
do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 
da Série A (61ª edição)?   
  
a) Grêmio. 
b) Palmeiras. 
c) Santos. 
d) Corinthians. 
e) Cruzeiro. 
 
07) Em 2018 o Município de Riqueza (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
08) Acerca do Município de Riqueza (SC), leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. O Município denominou-se “Riqueza” por 
haver muita madeira de lei, tais como: 
Cedro, Gabriúva, Angíco, Grápia e outras, 
as quais tinham um elevado preço 
constituindo assim uma verdadeira Riqueza 
em madeira.  

II. O clima predominante no Município é 
subtropical úmido. 

III. O Município é banhado pelos Rios Antas, 
Iracema, e vários riachos e córregos. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
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09) O Município de Riqueza (SC) foi elevado à 
categoria de município com a denominação de 
Riqueza, pela Lei Estadual n.º 8.479, 
desmembrado do Município de: 
 
a) Mondaí (SC). 
b) Iraceminha (SC). 
c) Caibi (SC). 
d) Descanso (SC). 
e) Cunha Porã (SC). 
 
10) Recentemente completou um ano desde a 
tragédia da Chapecoense. A investigação sobre a 
responsabilidade da queda do avião ainda está em 
tramitação. Os governos da Colômbia, Bolívia e 
Brasil estão envolvidos nos processos 
investigativos. A tragédia ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2016 na Colômbia, quando morreram: 
 
a) 71 pessoas. 
b) 121 pessoas. 
c) 76 pessoas. 
d) 68 pessoas. 
e) 77 pessoas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Acerca dos Pilares Educacionais citados por 
Maria Montessori, qual alternativa está 
relacionado ao pilar da Autoeducação: 
 
a) De acordo com esse pilar a estrutura escolar 

mais comum hoje deriva de uma organização da 
época da Revolução Industrial e foi baseada em 
hierarquias rígidas e relações de poder 
verticalizadas e não naquilo que é melhor para o 
desenvolvimento da criança.  

b) O objetivo desse pilar é devolver à criança o que 
lhe pertence, com ambientes de liberdade e 
independência, onde tudo seja organizado, 
oferecido e preparado para a ação infantil. 

c) Trata-se da ideia radical de que a criança é 
capaz de aprender sozinha. 

d) Afirmar-se que há muitas formas de se manter 
desperto o interesse da criança pelo mundo. 
Uma das mais belas é perceber que todas as 
coisas estão profundamente conectadas e 
dependem umas das outras para existir. 

e) Afirmar que todos os outros princípios só 
funcionam quando o adulto que interage com a 
criança se esforça para, ele também, 
transformar-se interiormente.  

 
12) A doutrina liberal apareceu como 
justificativa do sistema capitalista que, ao 
defender a predominância da liberdade e dos 
interesses individuais na sociedade, 
estabeleceu uma forma de organização social 
baseada na propriedade privada dos meios de 
produção, também denominada sociedade de 
classes. A pedagogia liberal, portanto, é uma 

manifestação própria desse tipo de sociedade. 
São tendências liberais: 
 
a) Tradicional – Renovada Progressivista – 

Renovada Não-diretiva – Tecnicista 
b) Libertadora – Libertária – Crítico-social dos 

Conteúdos 
c) Libertadora – Tecnicista – Crítico Social dos 

Conteúdos – Renovada Progressivista  
d) Tradicional – Tecnicista – Libertadora 
e) Tradicional – Tecnicista – Libertária  
 
13) O Projeto Político Pedagógico busca um 
rumo, uma direção. É uma ação intencional, 
com um sentido explícito, com um 
compromisso definido coletivamente. Por isso, 
todo projeto pedagógico da escola é, também, 
um projeto político por estar intimamente 
articulado ao compromisso sociopolítico com 
os interesses reais e coletivos da população 
majoritária. Sobre o Projeto Político Pedagógico 
é incorreto afirmar: 
 
a) É político no sentido de compromisso com a 

formação do cidadão para a sociedade.  
b) É Pedagógico no sentido de definir ações 

educativas e as características necessárias às 
escolas de cumprirem seus propósitos e sua 
intencionalidade.  

c) Político e pedagógico tem uma significação 
indissociável.  

d) Ele deve ser construído e vivenciado em todos 
os momentos, por todos os envolvidos com o 
processo educativo da escola. 

e) O projeto deve ser algo construído e em seguida 
arquivado ou encaminhado às autoridades 
educacionais como prova do cumprimento das 
tarefas burocráticas. 

 
14) Segundo Vygotsky a criança participa 
ativamente da construção de sua própria cultura 
e de sua história, construindo conhecimento e 
constituindo sua identidade a partir: 
 
a) da interação social 
b) do raciocínio lógico 
c) da relação com a natureza 
d) da relação com si mesmo 
e) das relações harmoniosas 
 
15) Sobre o Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova e suas reivindicações analise as 
assertivas e assinale a resposta correta:  
 

I. A primeira grande reinvindicação do 
Manifesto é feita em prol da escola pública. 

II. O Manifesto sugere em que deva consistir a 
ação do Estado, reivindicando a laicidade 
do ensino público, a gratuidade, a 
obrigatoriedade e a coeducação. 
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III. O Manifesto reivindica autonomia para a 
função educativa e descentralização do 
ensino. 

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente I e II estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
16) De acordo com a Lei n° 9.394/1996, art. 19, 
as instituições de ensino dos diferentes níveis 
classificam-se nas seguintes categorias 
administrativas: 
 

I. Públicas, assim entendidas as criadas ou 
incorporadas, mantidas e administradas 
pelo Poder Público. 

II. Privadas, assim entendidas as mantidas e 
administradas por pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado. 

III. Particulares, assim entendidas as criadas e 
mantidas por pessoas jurídicas de direito 
privado.  

 
a) Somente I está correta. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente I e II estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
17) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 6o, é 
dever ___________________ efetuar a matrícula 
das crianças na educação básica a partir dos 
_____________ anos de idade. Assinale a 
alternativa que completa corretamente as 
lacunas acima:  
 
a) dos pais ou responsáveis – 4 (quatro) 
b) dos pais – 5 (cinco) 
c) dos pais ou responsáveis  – 3 (três) 
d) dos pais ou responsáveis – 5 (cinco) 
e) dos pais – 3 (três)  
 
18) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 9º, a 
União incumbir-se-á de: 
 
a) Elaborar os Paramentos Curriculares Nacionais, 

em colaboração com os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios.  

b) Elaborar as teorias e Práticas da Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios. 

c) Elaborar e organizar a educação básica, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.  

d) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em 
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.  

e) Elaborar a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, em colaboração com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

 
19) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 24, 
inciso V, a verificação do rendimento escolar 
observará os seguintes critérios, exceto:  
 
a) Avaliação contínua e cumulativa do desempenho 

do aluno, com prevalência dos aspectos 
quantitativos sobre os qualitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de 
eventuais provas finais.  

b) Possibilidade de aceleração de estudos para 
alunos com atraso escolar. 

c) Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries 
mediante verificação do aprendizado. 

d) Aproveitamento de estudos concluídos com 
êxito. 

e) Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de 
preferência paralelos ao período letivo, para os 
casos de baixo rendimento escolar, a serem 
disciplinados pelas instituições de ensino em 
seus regimentos. 

 
20) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 27, os 
conteúdos curriculares da educação básica 
observarão, ainda, as seguintes diretrizes, 
exceto:  
 
a) A difusão de valores fundamentais ao interesse 

social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de 
respeito ao bem comum e à ordem democrática. 

b) Consideração das condições de escolaridade 
dos alunos em cada estabelecimento. 

c) Orientação para o trabalho. 
d) Orientação para a cidadania.  
e) Promoção do desporto educacional e apoio às 

práticas desportivas não-formais. 
 
 
 
 
 
 
 
 


