
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREDO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
EDITAL Nº 002/2016  

CARGO: Professor de Educação Infantil  
 
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. Conforme o Artigo 209, do Capitulo III, Seção I – da Educação, da Constituição Federal, o ensino 

é livre para a iniciativa privada, desde que sejam atendidas as seguintes condições abaixo: 
 
I. Cumprimento das normas gerais da educação nacional. 
II. Autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. 
III. As criações científicas, artísticas e tecnológicas. 
IV. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-

culturais. 
 
Conforme as afirmações acima, podemos concluir que: 
 
(A) Apenas as afirmações I e II são corretas. 
(B) Apenas as afirmações I, II e III são corretas. 
(C) Apenas as afirmações III e IV são corretas. 
(D) Todas as afirmações estão corretas. 
 
QUESTÃO 17. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que nenhuma criança de poderá viajar para 

outro município, estado ou país desacompanhada dos pais sem autorização prévia e expressa de ordem 
judicial. Mas essa autorização não é necessária quando: 

 
(A) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito 

anos. 
(B) A criança estiver acompanhada: de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado 

documentalmente o parentesco; ou de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou 
responsável. 

(C) A adoção por ambos os cônjuges ou concubinos poderá ser formalizada, desde que um deles tenha 
completado vinte e um anos de idade, comprovada a estabilidade da família. 

(D) Participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação. 
 
QUESTÃO 18. Conforme a Lei 9.394 / 96, de diretrizes e bases da educação nacional, que estabelece que o 

ensino será ministrado seguindo os seguintes princípios, exceto:  
 
(A) A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 
(B) A gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
(C) Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 

educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. 
(D) Valorização do profissional da educação escolar. 
 
  



QUESTÃO 19. Uma das metas do Plano Nacional da Educação, conforme a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 
2014, no que diz respeito a alfabetização infantil é: 

 
(A) Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de sete por 

cento do Produto Interno Bruto (PIB) do país no quinto ano de vigência desta lei e, no mínimo, o 
equivalente a dez por cento do PIB ao final do decênio. 

(B) Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro a cinco anos de idade 
e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, cinquenta por cento 
das crianças de até três anos até o final da vigência deste PNE. 

(C) Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, cinquenta por cento das escolas públicas, de forma 
a atender, pelo menos, vinte e cinco por cento dos(as) alunos(as) da educação básica. 

(D) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do ensino fundamental. 
 
QUESTÃO 20. De acordo com a Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003, ela torna obrigatória a(o): 
 
(A) O ensino sobre a História e a Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 

sendo público ou privado. 
(B) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria. 
(C) Valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, plano de carreira para o magistério 

público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, 
assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pela União. 

(D) O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades 
indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. 

 
QUESTÃO 21. Quando a criança ingressa na educação infantil sua avaliação não segue os métodos tradicionais 

de promoção que ocorrerá nos próximos anos letivos de sua vida. Para sua avaliação, devemos considerar: 
 
(A) A evolução da criança de acordo com atividades avaliativas e de promoção escolar. 
(B) A observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. 
(C) Os métodos tradicionais de acompanhar o processo evolutivo da criança apenas no ambiente escolar.  
(D) O relacionamento da criança quanto indivíduo para que o mesmo seja considerado um ser pensante e 

ativo na sociedade. 
 
QUESTÃO 22. Em termos gerais, o desenvolvimento e a aprendizagem de crianças e adolescentes seguem dois 

princípios conjuntos, sendo eles: 
 
(A) Às práticas cientificas e cognitivas. 
(B) Às práticas musicais e artísticas. 
(C) Às práticas culturais e educativas. 
(D) Às práticas sociais e econômicas. 
   
QUESTÃO 23. A brincadeira é um momento fundamental e de suma importância para o desenvolvimento da 

criança. É neste momento que ela descobre novos ambientes, vivências e desafios, dando-lhe a 
oportunidade de torna-se um indivíduo autônomo e capaz de desenvolver-se através de experiências. São 
objetivos alcançados através da brincadeira, exceto: 

 
(A) O favorecimento de princípios como compartilhar, liderar e cooperar, para o bem do grupo escolar da 

criança. 
(B) O relacionamento e a interação social. 
(C) A individualidade para a realização de atividades desenvolvidas em grupo.     
(D) A aprendizagem de regras e comandas de jogos e brincadeiras. 
  



QUESTÃO 24. A rotina na educação infantil é fundamental pois: 
 
(A) Proporciona para a criança um ambiente seguro e estável para sua nova vivência em um ambiente escolar. 
(B) Torna a criança disciplinada e sem a necessidade de maiores instruções em sua vida acadêmica. 
(C) Dá à criança uma dependência de seus instrutores e colegas de escola no desempenho de qualquer 

atividade ou recreação. 
(D) Prioriza a falta de ordem e de orientação para as crianças por não ser algo essencial para elas. 
 
QUESTÃO 25. O ambiente escolar além de apresentar uma vida acadêmica a criança, traz também novas 

experiências e acontecimentos, sendo que uma dessas novidades ocorre na alimentação. Na pré-escola é 
necessário seguir algumas dicas para que sua alimentação seja balanceada tanto dentro quanto fora da 
escola. O ministério da saúde lista algumas dicas para formar as refeições da criança na escola, sendo as 
afirmações apresentadas a seguir, exceto: 

 
(A) Procure oferecer diariamente legumes e verduras como parte das refeições da criança. As frutas podem 

ser distribuídas nas refeições, sobremesas e lanches. 
(B) Ofereça feijão com arroz todos os dias, ou no mínimo cinco vezes por semana. 
(C) Ofereça diariamente leite e derivados, como queijo e iogurte, nos lanches, e carnes, aves, peixes ou ovos 

na refeição principal. 
(D) Alimentos gordurosos e frituras devem ser mantidos, rejeitando alimentos assados, grelhados ou cozidos. 
 

 


