MUNICÍPIO DE PAIAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2018
08 DE ABRIL DE 2018

CARGO:
PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL (NÃO HABILITADO)
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 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 09 de abril de
2018, no site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 10 e 11 de abril de 2018.

05) Na propaganda abaixo temos uma figura de
linguagem denominada:

Língua Portuguesa
01) Dadas as sentenças:
1. A uva e o kiwi maduros foram servidos como
sobremesa.
2. A maçã e o caqui maduro foram servidos
como sobremesa.
3. Maninha sempre preferiu longas saias e
vestidos.
4. Maninha sempre preferiu longos vestidos e
saias.
Em relação à concordância nominal:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas estão corretas.
Somente 1 e 4 estão corretas.
Somente 2 e 3 estão corretas.
Somente 1 e 3 estão corretas.
Somente 2 e 4 estão corretas.

02) Assinale a alternativa em que o acento
indicativo
de
crase
foi
erroneamente
empregado:
a)
b)
c)
d)
e)

Disponível em:www.thepicta.com Acesso:
20/03/2018.
a)
b)
c)
d)
e)

À tarde, te encontrarei!
Deixou um recado escrito à lápis.
As crianças assistiram à cena impressionadas.
Sentou na varanda e ali ficou, à toa.
O preço do produto no catálogo era à vista.

onomatopeia
catacrese
personificação
hipérbole
metonímia
Matemática

03) Uma das conjunção em destaque nas frases
abaixo expressa ideia de conclusão. Marque-a:

06) O valor da expressão √
é igual a:

a) Eu vou para Brasília e a Marta irá comigo.
b) Aguardei toda manhã, mas a aluna não
apareceu para estudar.
c) Depois do jantar assista ao jornal ou vá dormir.
d) Já resolvi os problemas, por isso vou me deitar.
e) Não vou para a escola porque estou com
conjuntivite.

a)
b)
c)
d)
e)

+√

−√

,

7
8
31
16
6

04) Todas as frases abaixo estão corretamente
flexionadas no plural, exceto uma. Marque-a:

07) Qual das alternativas abaixo apresenta um
número primo:

a) Dizem as más-línguas que ela fugiu da cidade.
b) Os pés de moleques foram vendidos na feira.
c) As primeiras-damas ficaram ao lado de seus
maridos.
d) Dentro da loja dava para ouvir os tique-taques
dos relógios.
e) Ninguém os conhecia, eram chamados de joõesninguém.

a)
b)
c)
d)
e)

9
33
37
51
125

08) A expressão
a)
b)
c)
d)
e)

2

0,3
1,5
0,8
2,3
0,1

,

,

, é igual a:

09) O valor de
a)
b)
c)
d)
e)

−

e) 14 de junho.

, é igual a?

16) O Município de Paial (SC) faz divisa
territorial com os Municípios de:

121
10
93
17
67

a)
b)
c)
d)
e)

10) A soma dos ângulos internos de qualquer
triângulo é em graus de:
a)
b)
c)
d)
e)

17) O Município de Paial (SC) pertence a qual
Associação de Municípios abaixo descrita?

120
90
240
360
180

a) AMERIOS – Associação dos Municípios do Entre
Rios.
b) AMAUC – Associação dos Municípios do Alto
Uruguai Catarinense.
c) AMOSC – Associação dos Municípios do Oeste
de Santa Catarina.
d) AMEOSC – Associação de Municípios do
Extremo Oeste de Santa Catarina.
e) AMESC – Associação dos Municípios do
Extremo Sul Catarinense.

Conhecimentos Gerais
11) Qual é o gentílico de Paial (SC)?
a)
b)
c)
d)
e)

Paialense.
Paialzense.
Barriga Verde.
Paialano.
Paialino.

18) Em que dia é comemorado o dia do índio?
a)
b)
c)
d)
e)

12) Qual é o nome do atual Presidente da
Câmara Municipal de Vereadores de Paial (SC)?
a)
b)
c)
d)
e)

Moacir Antoninho Niedziulka
Sadi Miguel Endres
Alexandre Bagestan
Edson Plauth
Jandir Cromianski

a)
b)
c)
d)
e)

Sadi Miguel Endres
Leocir dos Santos
Alexandre Bagestan
Jandir Cromianski
Névio Antonio Mortari

a)
b)
c)
d)
e)

19
21
23
22
24

Figueirense.
Criciúma.
Joinville.
Avaí.
Inter de Lages.
Conteúdos Específicos

21) O Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa é um compromisso formal assumido
pelos governos Federal, do Distrito Federal, dos
Estados e Municípios de assegurar que todas as
crianças estejam alfabetizadas:

15) Em que dia é comemorado o aniversário do
Município de Paial (SC)?
a)
b)
c)
d)

34
36
35
37
38

20) Que time disputará com a Chapecoense a
final do campeonato Catarinense de Futebol
2018?

14) Em 2018 o Município de Paial (SC)
completará quantos anos desde sua fundação?
a)
b)
c)
d)
e)

19 de abril.
14 de maio.
16 de agosto.
01 de maio.
31 de maio.

19) Ao todo o Brasil teve quantos Presidentes?

13) Qual é o nome do atual Vice-Prefeito do
Município de Paial (SC)?
a)
b)
c)
d)
e)

Arvoredo, Seara e Chapecó.
Seara, Itá e Chapecó.
Mariano Moro, Arvoredo e Chapecó.
Itatiba do Sul, Itá e Arvoredo.
Concórdia, Arvoredo e Chapecó.

04 de julho.
01 de agosto.
16 de maio.
28 de julho.
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a) até os oito anos de idade, ao final do 3º ano
ensino fundamental.
b) até os sete anos de idade, ao final do 3º ano
ensino fundamental.
c) até os nove anos de idade, ao final do 2º ano
ensino fundamental.
d) até os oito anos de idade, ao final do 2º ano
ensino fundamental.
e) até os sete anos de idade, ao final do 2º ano
ensino fundamental.

do

a) Conhecido principalmente pelo método de
alfabetização de adultos, ele desenvolveu um
pensamento
pedagógico
assumidamente
político.
b) Para Freire, o objetivo maior da educação é
conscientizar o aluno.
c) Na educação bancária, Freire diz que o
professor
age
como
quem
deposita
conhecimento num aluno apenas receptivo.
d) Freire afirma que o mundo tem a função de
“transformar” o aluno.
e) Freire criticava a ideia de que ensinar é transmitir
saber porque para ele a missão do professor era
possibilitar a criação ou a produção de
conhecimentos.

do
do
do
do

22) Acerca do Bullying são medidas positivas:
I. Fingir que o problema não existe.
II. Capacitar professores para ações de
diagnóstico
e
encaminhamentos
adequados.
III. Produzir debates sobre o tema com toda a
comunidade escolar.
IV. Compartilhar, com os pais, a identificação
do
problema
sem
envolvê-los
em
estratégias preventivas.
a)
b)
c)
d)
e)

25) Entendia que a compreensão do ser humano
dependia do estudo do processo de
internalização das formas culturalmente dadas
de funcionamento psicológico. Foi a partir
dessa premissa que tentou explicar a
transformação dos processos psicológicos
elementares,
relacionados
aos
fatores
biológicos do desenvolvimento, em processos
superiores, resultantes da inserção do homem
num determinado contexto sócio histórico. O
trecho acima refere-se a:

Somente I, II e III estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Todas estão corretas.

a)
b)
c)
d)
e)

23) A Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
foi homologada no dia 20 de dezembro de 2017.
É um documento de caráter normativo que
define o conjunto orgânico e progressivo de
aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo das etapas e
modalidades da Educação Básica. Conforme
definido na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, a Base deve nortear os
currículos dos sistemas e redes de ensino das
Unidades Federativas, como também as
propostas pedagógicas:

Freud
Rousseau
Vygotsky
Wallon
Cipriano Luckesi

26) Em relação a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB), a educação escolar
regular tem a oferta assim estruturada:
I. Creche: quatro anos de duração, destina-se
a crianças de 0 a 3 anos.
II. Pré-escola: dois anos de duração, destinase a crianças de 4 a 5 anos.
III. Ensino fundamental: nove anos de duração,
destina-se a alunos de 6 a 14 anos.
IV. Ensino médio: mínimo de três anos de
duração, destina-se a alunos de 15 a 17
anos.

a) de todas as escolas públicas e privadas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio, em todo o Brasil.
b) das escolas públicas de Educação Infantil e
Ensino Fundamental, em todo o Brasil.
c) de todas as escolas públicas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em
Santa Catarina.
d) das escolas privadas de Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio, em Santa
Catarina.
e) de todas as escolas públicas e privadas de
Ensino Fundamental, em todo o Brasil.

a)
b)
c)
d)
e)

Somente I, II e IV estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente II, III e IV estão corretas.
Somente I e II estão corretas.
Todas estão corretas.

27) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394/1996,
a finalidade da educação é:

24) Em relação a Paulo Freire analise as
alternativas e assinale a resposta incorreta:

I. O pleno desenvolvimento do educando.
II. Preparo para o exercício da cidadania.
III. Qualificação para o trabalho.
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a)
b)
c)
d)
e)

Somente I e II estão corretas.
Somente II e III estão corretas.
Somente I e III estão corretas.
Nenhuma está correta.
Todas estão corretas.

28) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da
Educação
Nacional
(LDB),
Lei
n°
9.394/1996, assumir o transporte escolar dos
alunos da rede municipal é incumbência:
a)
b)
c)
d)
e)

do Município.
do Estado.
da Escola.
da Secretaria Municipal de Educação.
da Secretaria Estadual de Educação.

29) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB), Lei n° 9.394/1996,
analise as alternativas e assinale a resposta
incorreta:
a) Assegurar o ensino fundamental e oferecer, com
prioridade, o ensino médio é incumbência dos
Estados.
b) Oferecer a educação infantil em creches e préescolas, e, com prioridade, o ensino fundamental
é incumbência dos Municípios.
c) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de
cada
docente
é
incumbência
dos
estabelecimentos de ensino.
d) Elaborar o Plano Nacional de Educação, em
colaboração com os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios é incumbência da União.
e) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a
proposta pedagógica do estabelecimento de
ensino é incumbência do discente.
30) Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 18, os
sistemas municipais de ensino compreendem:
Assinale V para Verdadeiro e F para Falso:
(___) As instituições do ensino fundamental,
médio e de educação infantil mantidas pelo
Poder Público Municipal.
(___) As instituições de educação infantil
criadas e mantidas pela iniciativa privada.
(___) Os órgãos Municipais de educação.
(___) As instituições de educação superior
mantidas pelo Poder Público Municipal.
(___) As instituições de ensino fundamental e
médio criadas e mantidas pela iniciativa privada.
Respectivamente temos:
a)
b)
c)
d)
e)

F-F-V-V-F
V-F-F-V-V
V-V-F-V-F
V-V-V-F-F
F-V-F-V-V
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