
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 002/2016  

CARGO: Professor nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 2(duas) horas e 30(trinta) minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-

RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 25 (vinte e cinco) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) questões de Português, 05 

(cinco) questões de matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 
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 25, 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 diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

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) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) 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) 
 

 

(Texto) 

 

QUESTÃO 01. Assinale a alternativa correta. De acordo com o Texto: 
 
(A) Há um paradoxo explícito no texto dos problemas existentes na realidade monárquica vivida por Tomás 

Moro, descrita em seu livro Utopia, e a república dos dias atuais. 
(B) Em seu livro, Tomás Moro pôde prever no século XVI problemas existentes atualmente no Brasil, mesmo 

conhecendo primeiramente uma “ilha” de forma utópica. 
(C) Américo Vespúcio tornou-se inspiração para a obra de Tomás Moro, de forma que a ilha utópica fora 

buscada por ambos, de forma real e imaginária, respectivamente. 
(D) É perceptível que o autor do texto ironiza o fato de o Brasil, composto atualmente de problemas criticados 

por Tomás Moro no século XVI, ter sido deste fonte de inspiração positiva à obra. 
 
  



QUESTÃO 02. Sobre as orações (1) “que está falido” (linhas 13 e 14) e (2) “que se deseja construir” (linhas 14 e 
15), assinale a alternativa correta: 

 
(A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração principal 

respectiva. 
(B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por pronomes relativos que exercem a função 

sintática de sujeito. 
(C) A oração (1) desempenha função de adjetivo em relação à oração principal, enquanto que a oração (2) 

desempenha função de advérbio. 
(D) As partículas “que” e “se” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 
 
QUESTÃO 03. “No interior de orações, a vírgula serve para separar elementos que exercem a mesma função 

sintática”. No Texto, a vírgula utilizada para separar elementos que exercem a mesma função sintática 
encontra-se imediatamente após o termo: 

 
(A) “publicado” (linha 5). 
(B) “ilha” (linha 18). 
(C) “centralizada” (linha 25). 
(D) “Vespúcio” (linha 31) 
 
QUESTÃO 04. “...conhecido por haver se posicionado contra o rei (...)” (linha 3). Acerca da locução verbal “haver 

se posicionado” do trecho acima, é correto afirmar que: 
 
(A) Tem como verbo principal “haver” que concorda em número e pessoa com o sujeito. 
(B) Encontra-se na forma nominal denominada infinitivo, que, por si só, não exprime nem tempo nem modo.  
(C) A partícula “se” (linha 3) está incorretamente empregada, devendo nas locuções verbais ser proclítica. 
(D) Caso a locução tivesse sujeito no plural, deveria ser mantida sua conjugação na terceira pessoa do singular, 

uma vez que o verbo “haver” é impessoal. 
 
QUESTÃO 05. De acordo com as regras de concordância, é correto afirmar que o verbo “predominam” (linha 

22) do Texto está flexionado na terceira pessoa do plural pois concorda em número e pessoa com o seguinte 
elemento: 

 
(A) “ladrões” (linha 21). 
(B) “um bando de ladrões e uma justiça cega” (linhas 20 e 21). 
(C) “ganância, glória e paixões” (linhas 21 e 22). 
(D) “paixões” (linha 22). 
 
QUESTÃO 06. Em relação à acentuação gráfica do Texto, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A palavra “Tomás” (linha 1) leva acento pela mesma regra que a palavra “questão” (linha 4). 
(B) A palavra “influência” (linha 8) é acentuada devido à regra dos acentos diferenciais. 
(C) Caso a palavra “Inglaterra” (linha 20) fosse substituída por “Salvador”, a crase presente imediatamente 

antes seria mantida. 
(D) A palavra “Vespúcio” (linha31) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: acentuam-se as palavras 

paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
 
QUESTÃO 07. Sobre o estudo das classes gramaticais, é correto afirmar que o termo “muito” presente na oração 

abaixo exerce a mesma função morfológica que a seguinte palavra retirada do Texto: “Muito tempo foi 
perdido.” 

 
(A) “contra” (linha 3) 
(B) “bem” (linha 5) 
(C) “outras” (linha 6) 
(D) “essencialmente” (linha 7) 
 
  



QUESTÃO 08. O termo sublinhado no período abaixo poderia ser corretamente substituído pela expressão: 
 
“Na obra, antes de descrever a ilha, porém, Tomás Moro estabelece rigorosa crítica à Inglaterra tudoriana, (...)” 

(linhas 18 a 20) 
  
(A) No entretanto. 
(B) Porquanto. 
(C) Destarte. 
(D) Contudo. 
 
QUESTÃO 09. No trecho abaixo, também adaptado de Jusbrasil (19/12/2016), conclui-se que há um erro: 
 
“Dinheiro, ouro e prata são desprezíveis, porquanto irrelevantes; lá não existe prisão e punições: os pouquíssimos 

criminosos são obrigados a usar anéis e correntes de ouro - uma forma de marcar cinicamente a inutilidade 
das materialidades.” 

 
(A) de concordância verbal. 
(B) de concordância nominal. 
(C) de regência verbal. 
(D) de pontuação. 
 
QUESTÃO 10. Os verbos variam de significado a depender de sua regência. Nesse sentido, é correto afirmar que 

o verbo “visar” no sentido de “mirar em determinado alvo”: 
 
(A) O locativo vem introduzido pela preposição “em”. 
(B) Usa-se indistintamente como transitivo direto ou indireto.  
(C) É transitivo direto, não sendo introduzido por preposição. 
(D) O objeto indireto deve ser encabeçado pela preposição “a”. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

 
QUESTÃO 11. O conjunto dos números Reais é formado pela(o): 
 
(A) União entre os conjuntos Q e I. 
(B) Elementos do conjunto Q. 
(C) Intersecção entre Q e N.  
(D) União entre Q+ e R. 
 
QUESTÃO 12. Em uma determinada rampa de acesso em um parque na zona central da cidade, a parte mais alta 

da mesma mede 3 metros. Sabendo que o ângulo formado entre a rampa e a horizontal é de 10º, o 
comprimento aproximado, em metros, desta rampa é de: 
(Adote sen 10º = 0,17; cos 10º = 0,98; tang 10º = 0,18). 

 
(A) 9,28 metros. 
(B) 17,6 metros. 
(C) 12,4 metros. 
(D) 5,12 metros. 
 
QUESTÃO 13. Um notebook em seu lançamento era vendido por R$ 1.890,00. Após 02 meses, seu preço sofre 

um desconto de 10% sobre o valor de lançamento. E após 04 meses, a mercadoria sofreu um novo desconto 
de 20% sobre seu novo preço. Ao final destes 06 meses, o valor de venda deste notebook é de: 

 
(A) R$ 1.438,00. 
(B) R$ 1.582,00. 
(C) R$ 1.701,00. 
(D) R$ 1.360,80. 
 



QUESTÃO 14. A capacidade de uma caixa d’água feita sob medida para uma estabelecimento comercial é de 28 
m3. A sua capacidade correspondente em litros é de: 

 

(A) 28.000 litros. 
(B) 2.800 litros. 
(C) 280 litros. 
(D) 28 litros. 
 

QUESTÃO 15. Se a capacidade de um cubo é de 625.000 litros, seu volume em metros cúbicos é de: 
 

(A) 625 m3. 
(B) 6.250 m3. 
(C) 62.500 m3. 
(D) 62,5 m3. 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (10 questões) 
 

 
QUESTÃO 16. O conceito de percurso formativo é a base estrutural para a formação da organização escolar, tal 

conceito torna real o currículo acadêmico e possui elementos essências e fundamentais para a ação 
educacional. Portanto a organização do percurso formativo é realizado a partir dos preceitos a seguir, exceto 
o (a): 

 

(A) Trabalho embasado conceitualmente, estruturado com materiais didático-pedagógicos, rede física 
adequada, espaços interno e externo socioculturais. 

(B) Tempos e espaços curriculares ampliados e diversificados com a atuação de profissionais da educação sob 
o propósito de construir coletivamente a escola de qualidade social. 

(C) Abordagem didático-pedagógica que oriente o projeto político-pedagógico. 
(D) Às dimensões ideológicas/axiológicas, éticas e estéticas dos atos de enunciação por meio dos quais 

interagem com os outros. 
 

QUESTÃO 17. Os objetivos de se fazer um plano de aula é: 
 

I. Realizar o planejamento das aulas e os objetivos a serem alcançados por elas. 
II. Planejar o conteúdo a ser aplicado em cada dia letivo, de forma a ser possível aplicar todo o conteúdo 

durante o ano. 
III. Proporcionar ao professor o improviso e apresentar as aulas conforme a necessidade, independentemente 

da ementa ou do plano de aula. 
IV. Proporciona ao professor uma organização de conteúdo a ser apresentado em sala de aula, somente se, a 

cada semana, a coordenação revisar o plano de aula e ver a necessidade de tal conteúdo. 
V. Dá ao docente que deseja atuar de forma coerente e evolutiva no ambiente escolar, segurança e a 

possibilidade de atingir o objetivo final, que é a transmissão do conteúdo. 
 

Dentre as apresentadas afirmações acima, são corretas apenas os itens: 
 

(A) I, II, V. 
(B) II, III, IV. 
(C) IV, V. 
(D) II, IV, V. 
 

QUESTÃO 18. A teoria de Ovide Decroly baseada na psicologia propunha: 
 

(A) Que o aprendizado é obtido através do interesse do indivíduo, na realização de atividades individuais e 
coletivas voltadas para o intelecto, deixando de lado os estudos com livros de textos. 

(B) Que o indivíduo adquire o conhecimento somente no método tradicional, onde o docente apresente o novo 
conteúdo e o aluno o pratica através de exercícios e textos.   

(C) Que o indivíduo só é capaz de aprender através do ambiente escolar. 
(D) Que o aprendizado é uma ferramenta secundaria do desenvolvimento humano, sendo de maior importância 

a evolução profissional.   
  



QUESTÃO 19. Jean-Jacques Rousseau, um pensador suíço que prega o retorno a natureza e o respeito ao físico 
e ao cognitivo da criança para o seu melhor desenvolvimento, tem como suas principais frases: 

 
I. "A instrução das crianças é um ofício em que é necessário saber perder tempo, a fim de ganhá-lo". 
II. "Que a criança corra, se divirta, caia cem vezes por dia, tanto melhor, aprenderá mais cedo a se levantar". 
III. “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda”. 
 
Dentre os itens apresentados anteriormente, são verdadeiros apenas os itens: 
 
(A) I. 
(B) II, III. 
(C) I, II. 
(D) I, III 
 
QUESTÃO 20. São atividades escolares desenvolvidas por Célestin Freinet: 
 
(A) Atividades apostiladas e uso de produção de texto. 
(B) Aulas-passeio e cantinho pedagógico. 
(C) Aulas práticas em laboratório e exercícios funcionais na escola. 
(D) Exercícios dissertativos e métodos didáticos de livros. 
 
QUESTÃO 21. Maria Montessori, uma educadora que defende o aprendizado a partir de atividades práticas e 

pelo manuseio de objetos, desenvolveu um método que leva o nome de Método Montessoriano, baseado 
em seu nome, direcionado para o estágio pré-escolar. Esse método visa: 

 
(A) O desenvolvimento e construção do conhecimento a partir da cópia e repetição de atividades e gestos de 

exemplo de seus docentes. 
(B) O amadurecimento cognitivo e o empenho da família na evolução escolar da criança em todo o período pré-

escolar. 
(C) A evolução da criança em um aprendizado cuidadoso, onde cada aluno assume as responsabilidades e 

obrigações sobre seus atos no processo pedagógico. Portanto o conhecimento é construído por ele e com a 
ajuda de livros e objetos didáticos que chamem a atenção da criança. 

(D) O saber só será desenvolvido na criança a partir de atividades realizadas por métodos didáticos tradicionais, 
com livros e exercícios escritos. 

 
QUESTÃO 22. São diretrizes do Plano Nacional da Educação: 
 
I. Erradicação do analfabetismo. 
II. Universalização do atendimento escolar. 
III. Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas 

as formas de discriminação. 
IV. Melhoria da qualidade da educação. 
 
De acordo com os itens acima citados, podemos afirmar que: 
 
(A) Os itens I, II e III são corretos. 
(B) Os itens III e IV são corretos. 
(C) Os itens II, III e IV são corretos. 
(D) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 23. De acordo com a Lei de Bases e Diretrizes a educação a distância terá um tratamento diferenciado, 

que incluirá os seguintes itens, exceto: 
 

(A) Custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

(B) Concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. 

(C) Manipulação de material concreto como forma de maior estímulo de aprendizado e a sua fixação. 

(D) Reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos concessionários de canais comerciais. 
 



QUESTÃO 24. A Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, determina a inclusão obrigatória no currículo escolar o 
ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira. Nesta lei, também é determinada a inclusão de uma 
determinada data no calendário letivo escolar, esta data trata-se do: 

  
(A) Dia Nacional da Consciência Negra. 
(B) Dia da África. 
(C) Dia da Abolição da Escravatura. 
(D) Dia Apartheid. 
 
QUESTÃO 25. Os gêneros textuais são formas de organizar e transmitir ideias de acordo com a situação, o papel 

dos interlocutores e a finalidade do texto. Tais gêneros podem ser classificados como orais ou escritos, e no 
campo dos gêneros escritos temos as seguintes modalidades típicas classificadas desta forma, exceto: 

 
(A) Narrativo. 
(B) Expositivo concreto. 
(C) Argumentativo. 
(D) Relato 
 


