
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: PROFESSOR PEDAGOGIA SERIES INICIAS 20H 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-

RESPOSTA, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem 
da prova, conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o 
único documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do 

candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 

  



  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: 
“As chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% 
e o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao 
valor de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual 
subirá para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um 

dia de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. 
Trabalhando os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

 
Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. Em termos de concepções de aprendizagem, a Proposta Curricular de Santa Catarina faz a opção 
pela: 

 
(A) Concepção histórico-cultural de aprendizagem. 
(B) Pedagogia Liberal Tradicional. 
(C) Concepção Liberal Tecnicista. 
(D) Tendência Progressista Tradicional. 
 
QUESTÃO 22. Ao término do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, os Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN’s pressupõem que o ensino de Matemática levou o aluno a: 
 
(A) Reconhecer grandezas mensuráveis, como comprimento, massa, capacidade e elaborar estratégias 

pessoais de medida. 
(B) Experimentar técnicas e materiais, registrando e organizando seu modo de perceber o mundo.  
(C) Exemplificar doenças de veiculação hídrica mais comuns na comunidade.  
(D) Reconhecer deslocamentos espaciais. 
 
QUESTÃO 23.Na Educação Infantil, ter livros, revistas, enciclopédias e jornais ao alcance das crianças: 
 
(A) Contribui para as crianças participarem da comunidade de leitores e escritores. 
(B) A descrição do ciclo vital dos seres vivos. 
(C) Possibilita a identificação dos tipos de linha. 
(D) Reconhecer as sementes como estrutura produzida na flor e presentes nos frutos com função de 

reprodução do vegetal 
 
  



QUESTÃO 24.Geralmente, no ambiente escolar, a indisciplina: 
 
(A) A indisciplina questiona a autoridade que o Professor detém sobre o currículo e até sobre o 

comportamento da turma. 
(B) A indisciplina dos alunos pode ser revidada com castigos físicos aos mesmos. 
(C) A indisciplina dos alunos é consequência exclusiva dos professores com pouca experiência na docência. 
(D) A indisciplina dos alunos não se relaciona com a prática docente, tampouco com o currículo seguido, 

devendo unicamente às relações familiares dos alunos. 
 
QUESTÃO 25. Na Alfabetização Matemática das séries iniciais do Ensino Fundamental é importante que os 

estudantes obtenham conhecimentos acerca de “sólidos geométricos”. E, através do trabalho com esta 
temática, espera-se que os alunos sejam capazes de: 

 
(A) Utilizar os símbolos matemáticos relacionados à adição e subtração. 
(B) Resolver problemas do campo aditivo. 
(C) Diferenciar paralelepípedos e cubos. 
(D) Utilizar instrumentos de medida de tempo. 
 
QUESTÃO 26. A promulgação da Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 - Educação das Relações Étnico-raciais 

constitui um marco das políticas de ações afirmativas no Brasil. Desta lei é adequado afirmar que: 
 
(A) Esta lei estabelece o sistema de cotas nas escolas públicas estaduais e municipais, ao ponto de garantir 

setenta por cento das vagas aos alunos afrodescendentes. 
(B) Esta lei possibilita a garantia do direito dos negros se reconhecerem na cultura nacional, expressarem 

visões de mundo próprias, manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus pensamentos. 
(C) Com esta lei, ficam apaziguadas as tensões nas relações étnico-raciais contidas no Brasil, sem ruir a 

democracia racial existente no país. 
(D) Com esta lei, é possível fazer uma discussão de gênero e homoafetividade nas aulas de Ciências Naturais. 
 
QUESTÃO 27. Leia e analise as proposições abaixo: 
 

PROPOSIÇÃO I 

Em termos de conhecimento produzido no decorrer do tempo, a Proposta Curricular de Santa Catarina parte 
do pressuposto de que o mesmo é um patrimônio coletivo, e por isso deve ser socializado. 

  
PROPOSIÇÃO II 

A Proposta Curricular de Santa Catarina prevê na perspectiva de que a criança (sujeito) e o conhecimento 
(objeto) se relacionam através da interação do social. Há, portanto, uma relação indireta do conhecimento 
(como algo abstrato) com a criança. Isto equivale a afirmar que o conhecimento é inerente ao ser humano. 

 
PROPOSIÇÃO III 

Para a Proposta Curricular de Santa Catarina, o ser humano é entendido como social e histórico. 

 
Considerando a Proposta Curricular de Santa Catarina, das proposições (I, II, III) acima podemos corretamente 
afirmar que: 
 
(A) As proposições II e III são falsas. 
(B) Somente a proposição II é verdadeira. 
(C) A proposição III contradiz a proposição I. 
(D) As proposições I e III são verdadeiras. 
 
QUESTÃO 28. Em novembro de 2015 a chamada “Prova Brasil” foi aplicada em diversas escolas brasileiras. A 

“Prova Brasil” é destinada: 
 
(A) Apenas aos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. 
(B) Aos alunos matriculados na Educação Infantil de escolas públicas urbanas. 
(C) Aos alunos de 5º e 9º anos de escolas públicas urbanas e rurais com mais de 20 matriculados. 
(D) Aos alunos de 6º e 8º anos de escolas públicas urbanas. 



 
QUESTÃO 29. No processo de aprendizagem, é possível notar que algumas crianças tendem a esfregar os 

olhos e queixam-se de que coçam e até ficam vesgos quando lêem. Tais circunstâncias indicam: 
 
(A) Problemas auditivos. 
(B) Problemas de leitura (visão). 
(C) Problemas relacionados ao sistema de escrita. 
(D) Problemas emocionais. 
  
QUESTÃO 30. Na Alfabetização Matemática das séries iniciais do Ensino Fundamental, ações e operações 

mentais como “identificar, reconhecer, indicar, apontar, dentre diversos objetos, aquele que corresponde 
a um conceito ou às características típicas de objetos, da fala, de diferentes tipos de texto, etc.”, 
estimulam o desenvolvimento de diversos níveis de habilidades matemáticas relacionadas às: 

 
(A) Competências de nível operacional. 
(B) Competências de nível global. 
(C) Competências de nível básico. 
(D) Competências de apropriação do sistema de escrita. 
 
QUESTÃO 31. Para determinados professores e pesquisadores e, por conseqüente, algumas escolas a 

aprendizagem pode modificar as percepções da realidade daquele que aprende. Esta concepção 
educacional está presente na seguinte vertente pedagógica: 

 
(A) Pedagogia Liberal Tradicional. 
(B) Tendência Liberal Renovadora Progressiva. 
(C) Tendência Liberal Renovadora não-diretiva. 
(D) Tendência Liberal Tecnicista. 
 
QUESTÃO 32. No Ensino Fundamental, constitui uma habilidade de leitura a ser desenvolvida com alunos da 

alfabetização e letramento das séries iniciais: 
 
(A) Planejar a produção dos gêneros estudados, levando em conta o contexto de produção e recepção do 

texto e suas características organizativas da linguagem. 
(B) Revisar e editar o texto produzido, focalizando aspectos estudados na análise e reflexão da língua e da 

linguagem. 
(C) Produção de inferências locais (contexto imediato do texto) e globais (contexto ampliado de produção e 

recepção do texto. 
(D) Generalização. 
 
QUESTÃO 33. Quanto à perspectiva do emérito psicólogo Lev Vygostky (1896-1934), com relação ao 

desenvolvimento infantil da fala é adequado afirmar que: 
 
(A) A criança só desenvolve a fala quando são alfabetizados. 
(B) A criança desenvolve sem a ajuda de outras crianças ou adultos. 
(C) De forma autônoma, a criança não carece de estímulos externos para desenvolvimento da fala, haja vista 

que a fala é inerente ao ser humano. 
(D) A criança só desenvolve a fala no contato com os mais velhos. 
 
QUESTÃO 34. Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, quando do Ensino da Língua Portuguesa, um aluno 

que estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a sua continuidade, sinaliza ao Professor desenvolvimento de habilidade leitora da 
seguinte especificidade: 

 
(A) Crítica e avaliação. 
(B) Localização e obtenção de informações. 
(C) Leitura de textos não ficcionais. 
(D) Interpretação e integração. 

 



 
QUESTÃO 35. No Ensino da Língua Portuguesa das séries iniciais do Ensino Fundamental, o Professor deve 

promover situações em que o aluno possa “compreender o sistema de escrita alfabético”. De tal forma, o 
aluno será capaz de: 

 
(A) Recitar um texto organizado em versos. 
(B) Trocar umas das letras de uma palavra e observar a mudança sonora e de sentido dessa palavra. 
(C) Relatar aos colegas a história do próprio nome. 
(D) Produzir um calendário de aniversariantes. 
 
QUESTÃO 36. No contexto educacional, o termo “currículo” só não assume a seguinte concepção: 
 
(A) Conhecimento escolar. 
(B) Conjunto de experiências de aprendizagens proporcionadas aos estudantes na escola. 
(C) Um modo pela qual a cultura é representada e reproduzida no cotidiano escolar. 
(D) Uma avaliação proposta pelo sistema nacional de avaliação da educação básica do Brasil. 
 
QUESTÃO 37. Caracterizar as figuras geométricas planas: retângulo, quadrado, triângulo e círculo representa 

um objetivo da Alfabetização Matemática das séries iniciais do Ensino Fundamental. E, para que esse 
objetivo seja alcançado, o Professor, em sala de aula, deverá trabalhar com os estudantes a seguinte 
temática:  

 
(A) Sistema de numeração decimal. 
(B) Figuras geométricas planas e vistas. 
(C) Medidas de tempo. 
(D) Divisão. 
 
QUESTÃO 38. Na prática pedagógica de uma escola, é importante que os professores expliquem para os 

alunos de forma clara e simples os objetivos das matérias que estão sendo estudadas em sala de aula. Esta 
é uma circunstância que sinaliza qualidade na educação. E, de tal modo, este fato pode ser corretamente 
associado ao seguinte indicador: 

 
(A) Proposta pedagógica definida e conhecida por todos. 
(B) Planejamento e gestão democrática. 
(C) Contextualização e atuação da comunidade escolar. 
(D) Incentivo à autonomia e ao trabalho coletivo. 
 
QUESTÃO 39. Para um aluno das séries iniciais do Ensino Fundamental, identificar, sem contar, conjuntos que 

possuem mais, menos, muitos, poucos ou mesma quantidade de elementos, representa um objetivo da 
Alfabetização Matemática. E, para que esse objetivo seja alcançado, o Professor, em sala de aula, deverá 
trabalhar com os estudantes a seguinte temática: 

 
(A) Formas geométricas espaciais. 
(B) Formas geométricas planas. 
(C) Noções de quantidade. 
(D) Localização e caminhos. 
 
QUESTÃO 40. As classes multisseriadas são amparadas pelo artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB). E acerca das classes multisseriadas é adequado afirmar que: 
 
(A) As classes multisseriadas são destinadas especificamente para alunos com algum tipo de deficiência. 
(B) As classes multisseriadas são aquelas com alunos que apresentam etnias diferenciadas. 
(C) As classes multisseriadas são voltadas para atender com exclusividade aos alunos com alta vulnerabilidade 

social. 
(D) Nas classes multisseriadas há alunos de diferentes idades e níveis educacionais. 

 
 
 


