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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 

 

O impacto das redes sociais na saúde mental das novas gerações 

 

 Não há o que discutir: vivemos em uma era digital, conectada, informada, desapegada; uma 

geração App (aplicativos). É fantástico viver com tanta rapidez nas comunicações, no 

compartilhamento de informações e na possibilidade de se relacionar com pessoas que estão do 

outro lado do mundo. Fazer um trabalho de escola sem ficar horas na biblioteca, ou comprar comida 

sem sair de casa; tudo isso facilitou muito a nossa vida. 

 Tudo está na palma da mão, literalmente! Um mundo de conhecimentos e transformações. 

Checamos a fala do outro, verificamos a beleza por meio das curtidas que recebemos nas fotos, 

desfazemos e fazemos amizades com um click; conseguimos nos comunicar e ter um 

relacionamento com pessoas de qualquer lugar em tempo real. As redes sociais fazem parte do 

cotidiano da maioria das pessoas do mundo: facebook, Snapchat, Instagram, entre tantos outros. 

 As contribuições da internet para a saúde da humanidade são incontáveis: desde o uso da 

telemedicina, na recuperação de pacientes, até o uso de avatares no espaço médico, tornam 

irrefutáveis os benefícios desse meio de comunicação. 

 Porém sabemos que a qualidade de vida tem sofrido prejuízos significativos, na medida em 

que a interação com o mundo virtual se tornou uma necessidade básica para a maioria das pessoas. 

A vida humana foi fortemente impactada com o surgimento da internet, claro, com a nova forma em 

que as experiências humanas têm-se configurado. 

 [...] Por fim, vale também lembrar que os neurocientistas têm mostrado que, quando 

alcançamos sucesso em uma tarefa, o cérebro ainda prefere um abraço real a uma saudação 

digital. A ocitocina, hormônio e neurotransmissor, considerado a cola social, necessita de 

interações do mundo real para nos manter seres sociais. Assim, invista na vida real e aproveite, com 

moderação, os benefícios do mundo virtual.  

(Adaptado de ALVES, Vida e saúde, out. 2018, p. 8 - 15). 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

6 

Prova Professor de Língua Portuguesa 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

11. Sobre o texto: “O impacto das redes sociais na saúde mental das novas gerações”, analise as 

afirmações a partir das posições do autor. 

I. Vive-se em uma era fantástica, o conhecimento está em nossas mãos. 

II. As contribuições da internet para a humanidade são indubitáveis. 

III. Destaca que o ser humano, ainda, precisa do abraço real, do contato físico. 

IV. Ainda não é possível afirmar que a internet mudou o comportamento das pessoas. 

De acordo com as assertivas elencadas, estão corretas;  

A) II, III e IV.  

B) I, III, apenas.  

C) II e IV apenas. 

D) I, II e III. 

 

12. Analise as partes destacadas no texto e assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) 

falso. 

(   ) Considerando “facilitou” – tem-se: verbo da primeira conjugação; conjugado na terceira pessoa 

do singular do pretérito imperfeito do indicativo. 

(   ) Em “Checamos a fala do outro” – tem-se: um período simples; com sujeito simples. 

(   ) Analisando sintaticamente “incontáveis” –  classifica-se como: predicativo do objeto. 

(   ) Substituindo “prefere um abraço real a uma saudação digital” por prefere um abraço real do que 

uma saudação digital -  não há prejuízo gramatical. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, V, V.  

B) V, V, V, V.  

C) F, V, V, V. 

D) F, F, F, F. 

 

13. Considerando o disposto no Art. 4º, parágrafo único do Estatuto da criança e do adolescente, 

qual alternativa não corresponde ao disposto nas alíneas sobre a proteção de crianças e 

adolescentes: 

A) Prioridade na proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

B) Preferência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

C) Atenção preferencial na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

D) Destinação de recursos públicos, prejudicando ações de proteção à infância e à juventude. 
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14. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

I. Segundo o Art. 2º, “a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” 

II. De acordo com o Art. 8º, “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, 

em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.” 

III. A partir do Art. 11, I, “os Municípios incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os 

órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos 

educacionais da União e dos Estados.” 

IV. O Art. 70, I indica: “considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as 

despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de 

todos os níveis, compreendendo as que se destinam à: remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 

docente e demais profissionais da educação.” 

De acordo com as assertivas elencadas, as disposições corretas da LDB são as previstas nas 

assertivas:  

A) II, III e IV.  

B) I, II, IV.  

C) II e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas.  

 

15. Considerando as afirmações dos enunciados, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro 

ou (F) falso. 

(  ) Por Base Comum Curricular (BNCC) entende-se um documento de caráter normativo que 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Conforme definido na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), a Base deve nortear os 

currículos dos sistemas e redes de ensino das Unidades Federativas, como também as propostas 

pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio, em todo o Brasil.  

(  ) Em tese, o Plano Nacional de Educação tem como objetivos: a elevação global do nível de 

escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das 

desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação 

pública; a democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  

(   ) O Projeto Político Pedagógico define a identidade da escola e indica caminhos para ensinar com 

qualidade: é projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo; é político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, 

modificando os rumos que ela vai seguir; é pedagógico porque define e organiza as atividades e os 

projetos educativos necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

(  ) As teorias em torno do ensino da língua materna, a partir dos anos 80, vêm discutindo a 

importância de priorizar o elemento comunicativo da língua, o seu uso, visto que o desenvolvimento 

da capacidade linguística depende da experiência do aluno com a língua em situações significativas. 

Conforme salienta Magda Soares (2002, p.173): “A influência que vem sendo exercida sobre a 

disciplina português, concomitantemente, pela pragmática, pela teoria da enunciação, pela análise 

do discurso; influência fundamental, porque, traz uma nova concepção de língua.” Nessa 

perspectiva de mudança, o trabalho em sala de aula precisa organizar-se em torno do uso da língua: 

do ensino da leitura, da produção oral e escrita e da gramática, esta compreendida como uma prática 

de reflexão ingênua sobre a língua e seus usos  

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V.  

B) V, V, V, F.  

C) V, V, V, V. 

D) F, V, F, V. 

 

16. Pode-se entender como variação linguística o modo como determinada língua natural se 

diferencia, podendo variar de acordo com diversos fatores. Assinale a alternativa correta: 

A) Histórico, geográfico, social e estilístico. 

B) Somente geográfico e econômico. 

C) Histórico e de escolaridade somente. 

D) Interferência da escola somente. 

 

17. Considerando a construção da textualidade, está correta a alternativa: 

A) A aplicação da pontuação não interfere na interpretação dos argumentos ou destaques do autor. 

B) O processo de coerência relaciona-se à micro estrutura textual, ao valor de verdade dos 

enunciados. 
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C) O processo de coesão caracteriza-se pela adequação interna do texto, aplicação de conectivos. 

D) Os pronomes possessivos “seu e sua” nunca comprometem a interpretação dos enunciados. 

 

18. De acordo com a norma culta padrão, analise os enunciados propostos. 

I. Entregaram o livro à professora e doaram a mochila a criança órfã. 

II. Fazem 10 anos que atuo no magistério da educação básica. 

III. O uniforme proposto foi: calças cinzas e camisas brancas. 

IV. Assisti a experiência, pois viso o cargo que está aberto para o laboratório. 

De acordo com os enunciados apresentados, estão corretas:  

A) II, III apenas. 

B) Todos os enunciados estão incorretos. 

C) I, II e IV apenas. 

D) Todos os enunciados estão corretos. 

 

19. Analise as alterações feitas na pontuação e assinale a alternativa incorreta:  

A) O final de 2018 se aproxima, cada um pode avaliar as ações realizadas, também, manifestar as 

expectativas para o futuro. 

B) O final de 2018 se aproxima; cada um pode avaliar as ações realizadas, também, manifestar as 

expectativas para o futuro. 

C) O final de 2018 se aproxima. Cada um pode avaliar as ações realizadas. Também manifestar, as 

expectativas para o futuro. 

D) O final de 2018 se aproxima. Cada um pode avaliar as ações realizadas; também, manifestar as 

expectativas para o futuro. 

 

20. Considerando que um texto organiza-se a partir da função social que exerce, analise os 

enunciados apresentados. 

( ) Instrucional – caracteriza-se por trazer indicações de procedimentos a serem adotados pelo leitor. 

(  ) Literário – tem como objetivo o entretenimento, sua principal característica é a verossimilhança.  

(  ) Informativo – próprio dos noticiários; presente, também, nas bulas dos medicamentos. 

( ) Técnico – caracteriza-se pela preterição do vocabulário, específico, para cada área do 

conhecimento. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, V.  

B) V, V, V, F.  
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C) V, V, V, V. 

D) F, V, F, V. 

 

 

 


