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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

3 

Prova Professor de Geografia 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  
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10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. A tendência pedagógica denominada progressista caracteriza-se por: 

A) Privilegiar excessivamente a tecnologia educacional, transformando professores e alunos em 

meros executores e receptores de projetos elaborados de forma autoritária e sem qualquer vínculo 

com o contexto social. 

B) Acreditar que a escola tem a função de preparar o indivíduo para desempenhar papéis sociais, 

baseados em suas aptidões individuais. 

C) Partir da análise crítica das realidades sociais, defendendo a autogestão pedagógica e o 

autoritarismo. 

D) Assumir papel bem definido onde o professor é autoridade máxima, responsável em ter o 

conhecimento e de transmitir este conhecimento aos alunos, que por sua vez devem assumir um 

papel apenas de escutar e memorizar, não havendo nenhuma participação no sentido aluno-

professor. 

 

12. Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), avalie as alternativas a seguir e coloque se é 

verdadeira (V) ou falsa (F): 

(   ) É o documento que define a identidade da escola e indica caminhos para ensinar com qualidade. 

(  ) Contribui para a escola articular a maneira como os conteúdos serão ensinados, levando em 

consideração a realidade social, cultural e econômica do local onde está inserida.  

(  )  Não é  um documento obrigatório, ficando a critério de cada instituição de ensino cria-lo ou 

não. 

(   ) O Projeto Político Pedagógico é, ao mesmo tempo, um dever e um direito da escola. Deve ser 

um instrumento democrático, abrangente e duradouro. 

A sequência correta é: 

A) V – V – F – V. 

B) F – V – F – V. 
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C) V – F – F – V. 

D) V – V – V – V. 

 

13. Sobre o Plano Nacional de Educação (PNE) é correto afirmar: 

I. Estabelece metas que devem ser alcançadas somente pelas esferas federal e estadual. 

II. Prevê metas para melhorar a qualidade do ensino brasileiro em uma década. 

III. A lei é composta de 24 metas que devem ser cumpridas até 2024. 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II está correta. 

C) Apenas a III está correta. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

14. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a Educação Básica é composta por 

qual etapa de ensino. 

A) Educação Infantil e Ensino Fundamental de nove anos. 

B) Somente o Ensino Fundamental de nove anos. 

C) Ensino Fundamental de nove anos e Ensino Médio. 

D) Educação Infantil, Ensino Fundamental de nove anos e Ensino Médio. 

 

15. Quanto a Geografia do estado de Santa Catarina, pode-se afirmar que as cidades mais populosas 

deste Estado são: 

A) Florianópolis, Chapecó, Joinville e Blumenau. 

B) Joinville, Florianópolis, Blumenau e São José. 

C) Blumenau, Joinville, São José, Balneário Camboriú. 

D) Florianópolis, Balneário Camboriú, Joinville e Blumenau. 

 

16. O estado de Santa Catarina, assim como o Brasil, também é provido de muitos rios. Marque a 

alternativa que contém somente nome de rios que percorrem o território catarinense: 

A) Rio Canoas, Rio Pelotas, Rio das Antas e Rio Uruguai. 

B) Rio Uruguai, Rio Itajaí, Rio das Antas e Rio Tietê. 

C) Rio Itajaí, Rio São Francisco, Rio do Peixe e Rio Iguaçu. 

D) Rio Canoas, Rio do Peixe, Rio São Francisco e Rio Tietê. 
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17. O Estatuto da Criança e do Adolescente e suas atualizações estabelece em seu Art. 56 os 

dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos 

de: 

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 

III. Elevados níveis de repetência. 

Assinale a alternativa correta em relação às afirmativas acima: 

A) Apenas a I está correta. 

B) Apenas a II e a III estão corretas. 

C) Todas estão corretas. 

D) Todas estão incorretas.  

  

18. O art. 5º da Lei 13.005/2014 e suas atualizações estabelece que a execução do PNE e o 

cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, 

realizados pelas seguintes instâncias:  

I. Fórum Nacional de Educação. 

II. Conselho Nacional de Educação – CNE. 

III. Ministério da Educação – MEC. 

IV. Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte 

do Senado Federal.  

V. Conselho Estadual de Educação – CEE. 

Assinale a alternativa correta em relação às afirmativas acima: 

A) Apenas a I, II, III e IV estão corretas. 

B) Apenas a I, III, IV e V estão corretas. 

C) Todas estão corretas. 

D) Todas estão incorretas.  

 

19. O Brasil é dividido em cinco regiões: Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul e Sudeste. No entanto 

além desta regionalização do território nacional existe outra forma de regionalização, as chamadas 

regiões geoeconômicas, são elas: Centro-Sul, Nordeste e a Amazônia. Analise as afirmativas e 

assinale a alternativa correta: 

I. A região geoeconômica da Amazônia é a maior das três regiões, porém com menor número de 

habitantes por quilometro quadrado. 
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II. A região geoeconômica do Nordeste é a menor em dimensões territoriais e em desenvolvimento 

econômico, ocupa posição intermediária em termos populacionais. 

III. A região geoeconômica do Centro-Oeste é a mais povoada e economicamente a mais avançada. 

A) Apenas a III está correta. 

B) I e II estão corretas. 

C) II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

20. A economia de Santa Catarina é diversificada. No território são desenvolvidas atividades 

econômicas no ramo da indústria, extrativismo (animal, vegetal e mineral), agricultura, pecuária, 

pesca e turismo. Em relação a atividade econômica do estado, assinale a alternativa incorreta: 

A) A pesca é considerada uma atividade de extração animal, em Santa Catarina essa fonte de renda 

representa um importante papel no panorama econômico. O litoral catarinense é um dos maiores 

produtores de pescados e crustáceos do Brasil. 

B) A imensa quantidade de paisagens e atrativos naturais promove, de forma significativa, o 

desenvolvimento do turismo no estado, além de oferecer ao visitante a oportunidade de conhecer a 

arquitetura e os costumes herdados dos imigrantes europeus. Em suma, essa atividade assume um 

papel fundamental na receita do estado. 

C) Em relação ao extrativismo no estado, destaca-se a extração mineral de ouro, extração de 

algodão e borracha.  

D) Na agricultura, o estado ocupa um lugar de destaque na produção de milho, soja, fumo, 

mandioca, feijão, arroz, banana, batata inglesa, além de ser grande produtor de alho, cebola, tomate, 

trigo, maçã, uva, aveia e cevada. 

 

 

 


