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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.  
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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. Com a evolução constante da tecnologia, as habilidades exigidas pela sociedade são cada vez 

mais complexas, sendo necessário qualificação, eficiência e a constância de aprender a aprender. 

Assim, a educação se torna, mais do que nunca, um dos pilares essenciais para o desenvolvimento 

das novas habilidades exigidas pela sociedade digital. A utilização das tecnologias de informação na 

educação se torna um meio de aproximação do aluno e da escola com esta sociedade digital, assim:  

I. Proporciona uma aprendizagem mais significativa e promove a cooperação e a colaboração, 

familiarizando o aluno com os recursos tecnológicos que poderão ser utilizados em outros contextos 

e realidades. 

II. A construção do conhecimento exige uma escola mais contextualizada, motivadora, dinâmica e 

interessante, pois dessa forma, o aprendizado se torna sinônimo de prazer, de realização e de novas 

descobertas. 

III. Por intermédio dos dispositivos tecnológicos, é possível que o aluno aprenda determinados 

conteúdo mais facilmente, pois pode ver, ouvir e interagir com o conteúdo com a ajuda das 

tecnologias de informação. 

IV. As tecnologias de informação como ferramentas auxiliadoras no processo de ensino e de 

aprendizagem são um meio e não um fim, assim o aluno deve ter a oportunidade de utilizar a 

tecnologia como suporte para suas descobertas. 

Estão corretas: 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I e IV. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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12. Em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE), a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter _________________ que define o conjunto 

de _______________________  que todos os alunos devem  desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais 

definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 

_________________________, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, ______________________ é definida como a 

mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 

socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 

exercício da cidadania e do mundo do trabalho. É imprescindível destacar que as competências 

gerais da Educação Básica, inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto 

para as três etapas da Educação Básica, (________________________________________), 

articulando- se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação 

de atitudes e valores, nos termos da LDB. Assinale a assertiva que complementa as lacunas do 

texto: 

A) Obrigatório, conhecimentos, conjunto de experiências, formação integral, (creche, pré escola e 

ensino Fundamental). 

B) Normativo, aprendizagens essenciais, dez competências gerais, competência, (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

C) Obrigatório, aprendizagens essenciais, conjunto de experiências, competência, (creche, educação 

fundamental e Ensino Médio) 

D) Normativo, aprendizagens essenciais, dez competências gerais, formação integral, (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio). 

 

13. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Básica (2013), a Educação Especial é 

uma modalidade de ensino transversal a todas etapas e outras modalidades, como parte integrante 

da educação regular, devendo ser prevista no projeto político pedagógico da unidade escolar. Os 

sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, cabendo às escolas organizar-se para seu 

atendimento, garantindo as condições para uma educação de qualidade para todos, devendo 

considerar suas necessidades educacionais específicas, pautando-se em princípios éticos, políticos e 

estéticos, para assegurar. Assinale com (V) as alternativas verdadeiras e (F) as alternativas falsas: 
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(   ) A dignidade humana e a observância do direito de cada estudante de realizar seus projetos e 

estudo, de trabalho e de inserção na vida social, com autonomia e independência. 

(  ) A busca da identidade própria de cada estudante, o reconhecimento e a valorização das 

diferenças e potencialidades, o atendimento às necessidades educacionais no processo de ensino e 

aprendizagem, como base para a constituição e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, 

habilidades e competências. 

(   ) O desenvolvimento para o exercício da cidadania, da capacidade de participação social, política 

e econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus 

direitos. 

(   ) O objetivo deste atendimento é identificar habilidades e necessidades dos estudantes, organizar 

recursos de acessibilidade e realizar atividades pedagógicas específicas que promovam seu acesso 

ao mercado de trabalho.  

(   ) O Atendimento Educacional Especializado (AEE) substitui a escolarização em classe comum e 

é ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola, de outra escola pública ou em 

centros de AEE da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos conveniadas com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, 

Distrito Federal ou dos Municípios. 

Assinale a sequência correta: 

A) V, V, V, F e V. 

B) V, V, V, F e F. 

C) V, V, F, V e F. 

D) V, V, V, V e V. 

 

14. A gestão democrática é um dos desafios da gestão pública no cenário educacional atual. 

Entende-se que são necessários novos processos de organização e gestão baseados em uma 

dinâmica que favoreça os processos coletivos e participativos de decisão, pois a participação 

constitui um dos instrumentos fundamentais a ser exercido pelos diferentes atores que constroem o 

cotidiano escolar. Segundo a Lei de Diretrizes e Base, Art. 14, “os sistemas de ensino definirão as 

normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 

peculiaridades e conforme os seguintes princípios”, é correto afirmar que: 

A) I. Elaboração e execução das secretarias municipais de educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 
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B) I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II. 

Participação da secretaria de educação nos conselhos escolares ou equivalentes. 

C) I. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II. 

Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. 

D) I. Participação da secretaria de educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II. 

Participação da secretaria de educação nos conselhos escolares ou equivalentes. 

 

15.  Acerca do Plano Nacional de Educação, assinale a alternativa correta.  

A) A Emenda Constitucional nº 59/2009 mudou a condição do Plano Nacional de Educação (PNE), 

que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/1996) para uma exigência constitucional com periodicidade decenal, o que significa que 

planos plurianuais devem tomá-lo como referência. 

B) O PNE deve ser a base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, que, ao 

serem aprovados em lei, devem prever recursos orçamentários para a sua execução. 

C) O Plano Nacional de Educação é constituído por 20 metas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

16. A avaliação abrange diferentes tipos avaliativos, que articulados, tem a potencialidade de 

promover um processo de ensino e aprendizagem mais significativos. Neste sentido, assinale a 

alternativa incorreta: 

A) Por muito tempo, as avaliações do ensino tradicional estiveram atreladas a provas, trabalhos e 

testes usados como instrumento disciplinar com um viés controlador e punitivo. 

B) Avaliar é um ato produtivo em uma via de mão dupla: é útil tanto para que o aluno conheça seu 

desempenho quanto para que o docente verifique a aprendizagem para a aprovação ou reprovação. 

C) Entende-se que a avaliação deve ocorrer de modo contínuo, sistemático, compreensivo, 

comparativo, cumulativo, informativo e global. 

D) Quanto mais o professor conhecer as especificidades das avaliações existentes, mais poderá 

articular as suas ações de acordo com essas propriedades.  

 

17. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 

absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (Art. 4º, Lei ....). Assinale a alternativa correta quanto à Lei que 

regulamenta a afirmativa acima: 
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A) Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases. 

B) Lei nº 10.639-2003 – História e Cultura Afro Brasileira e Africana. 

C) Lei nº 8.069 / 1990 – Estatuto da Criança e Adolescente. 

D) Constituição Federal de 1988. 

 

18. Planejar é uma ação que permeia o âmbito educacional e, com toda sua complexidade, pensar 

em como organizar diferentes práxis docentes é o ponto de partida para alcançar objetivos. O 

planejamento é uma ferramenta que norteia a práxis pedagógica docente e favorecem os meios para 

que o aluno se desenvolva com uma aprendizagem significativa e plena. Há inúmeras e diferentes 

tendências de planejamento educacional, assim, assinale a alternativa que se caracteriza como uma 

busca pelo diálogo e formação da consciência crítica: 

A) Tecnicista. 

B) Participativa. 

C) Tradicional. 

D) Cientificista. 

 

19. Ocorre muito antes do ingresso na escola. É um processo sistemático que envolve, além de 

professores, pais e demais pessoas que convivem com a criança. A criança desde muito pequena 

está inserida em um contexto letrado, rodeada de situações cotidianas que envolvem a leitura e a 

escrita. Entre essas situações, pode-se considerar, o uso de livros e revistas, as contações de 

histórias, as músicas e as cantigas de roda como exemplo prático e concretos de como esse processo 

é rico quando apresentado desde os primeiros anos de vida. Quando o adulto apresenta o mundo da 

cultura à criança, ela se apropria, ou seja, ela internaliza, dando sentido aquilo que esta vivenciando, 

conhecendo, experimentando. O conceito acima refere-se: 

A) Letramento. 

B) Planejamento. 

C) Avaliação. 

D) Alfabetização. 

 

20. As crianças trazem consigo ao iniciar o ano letivo, diferentes conhecimentos, aprendizagens, 

capacidades e habilidades, tanto em relação ao processo de escrita como em relação aos demais 

conteúdos. Na perspectiva de um trabalho qualitativo em relação ao processo de alfabetização e 

letramento há algumas questões importantes que o professor deve levar em consideração. Assinale a 

alternativa correta: 
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A) É importante que se realize um trabalho voltado a inserção do aluno em um ambiente 

alfabetizador e letrado. Nesse ambiente, a criança deve ter a oportunidade de conhecer, vivenciar, 

refletir e experimentar novas práticas de leitura e escrita. 

B) O professor deve criar um espaço acolhedor que contemple as diferenças, especificidades e 

características dos alunos. 

C) O professor deve levar em consideração os usos sociais da língua escrita, tanto no âmbito escolar 

como nas demais esferas, promovendo uma postura investigativa em que a autonomia, o respeito e 

o diálogo sejam peças-chave para o aprendizado. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 


