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CARGO: MATEMÁTICA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (Matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - A voz ativa é caracterizada quando o verbo da frase está em sua voz ativa, ou seja, quando o 

sujeito da frase é quem realiza a ação do verbo. Já a voz passiva é caracterizada como a voz em que o 

sujeito gramatical é considerado um paciente na ação, ou seja, o sujeito da frase é aquele que sofre 

essa ação verbal. Nesse sentido, temos a correta transposição da voz ativa para a passiva, da frase em 

destaque, em: 

Nós plantaremos a árvore. 

a) A árvore foi plantada por nós. 

b) A árvore será plantada por nós. 

c) A árvore é plantada por nós. 

d) A árvore, por nós foi plantada. 

e) Nós plantamos a árvore. 

2 - Considerando a concordância nominal, observe a construção das seguintes frases e assinale 

aquelas que estejam em concordância com as regras da língua portuguesa em vigência. Em seguida, 

assinale a alternativa que ratifica a resposta. 

I – A gasolina custa muito caro. 

II – Ele trabalha sempre até ao meio-dia e meia. 

III – Ela estava muito cansada e adormeceu imediatamente. 

IV – É proibida a entrada de pessoas sem capacete neste local. 

V – Ao terminar a palestra Maria proferiu um caloroso obrigada. 

VI – Consegui ver, pois a porta estava meio aberta. 

a) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, II e VI estão corretas. 
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c) Todas as alternativas estão corretas. 

d) Apena a alternativa III está correta. 

e) Apenas as alternativas IV e V estão corretas. 

3 - O texto apresentado trata-se de um fragmento da crônica de Antonio Prata. Observe as palavras 

em destaque e assinale a alternativa que apresenta os vocábulos que podem substituí-las, 

respectivamente, sem alteração do sentido apresentado: 

Engana-se quem pensa que o bolo é um alimento. Nada disso. Alimento é carboidrato, é proteína, é 

vitamina, é o que a gente come para continuar em pé, para ir trabalhar e pagar as contas. Bolo não. É 

uma demonstração de carinho de uma pessoa a outra. É um mimo de avó. Um acontecimento 

inesperado que irrompe no meio da tarde, alardeando seu cheiro do forno para a casa, da casa para a 

rua e da rua para o mundo. É o que a gente come só para matar a vontade, para ficar feliz, é um 

elogio ao supérfluo, à graça, à alegria de estarmos vivos. 

a) presente – quebra – anunciando – dispensável  

b) presente – desaparece – exibindo – indispensável  

c) queixa – quebra – anunciando – essencial  

d) gentileza – quebra – apregoando – indispensável  

e) presente – aparece – exibindo - fútil 

4 - As palavras em destaque, na frase, assumem a função, respectivamente, de: 

Não acreditei no que via: sereia de suéter na água fria. 

(Marina Colassanti) 

a) verbo – verbo – substantivo - adjetivo 

b) verbo – substantivo – substantivo - adjetivo 

c) adverbio – verbo – substantivo - adjetivo 

d) verbo – verbo – adjetivo- adjetivo 
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e) verbo – adjetivo – substantivo - adjetivo 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5 - Em uma pesquisa de opinião pública com 450 pessoas, 72% dos entrevistados responderam que 

gostam de ler jornais. O número de entrevistados na pesquisa que não gostam de ler jornais é: 

a) 81 

b) 95 

c) 184 

d) 242 

e) 324 

6 - Um motociclista com velocidade média de 60 km/h gastou 4 horas para fazer uma viagem. Para 

fazer a mesma viagem um ônibus gastou 5 horas. A velocidade média do ônibus foi de: 

a) 75 km/h 

b) 54 km/h 

c) 50 km/h 

d) 48 km/h 

e) 46 km/h 

7 - Na tabela abaixo estão indicadas as notas obtidas em uma prova pelos alunos de uma turma da 

sétima série. 

NOTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº DE 

ALUNOS 

0 0 0 1 3 4 7 4 4 2 

  

A média aritmética ponderada da turma foi de: 

a) 7,0 

b) 7,2 

c) 6,8 

d) 6,5 

e) 6,4 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8 - “Investir na educação das crianças searaenses é pensar que o futuro é agora”. Os recursos 

didáticos são importantes aliados na educação. Com novas tecnologias, eles se tornam cada vez mais 

atrativos, dinâmicos e interativos. Porém a essência de todos deve ser uma só.  Assinale a alternativa 

correta. 

a)  Levar o aluno a aprender a pensar. 

b) Levar o aluno a aprender a dizer o que sente. 

c) Aprender a utilizar os recursos tecnológicos. 

d) Aprender matemática e português. 

e) Levar o aluno a aprender falar corretamente. 

9 - Seara, cuja denominação significa  ___________________________________. Tem no seu nobre 

povo, a semear no tempo, muito trabalho e dedicação. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e 

colonização do povoado de Nova Milano, hoje Seara. Assinale a alternativa correspondente à 

informação. 

a) terra de abundantes árvores e sementes. 

b) terra de abundantes grãos cerealíferos. 

c) terra de abundantes animais e vegetais. 

d) terra de abundantes ferramentas agrícolas. 

e) terra de abundantes de atividades de produção agrícola. 

10 - Assinale a alternativa que completa corretamente a informação: O povo searaense é a mescla de 

descendência___________________________. Que vieram a estabelecer Seara à sua condição atual 

de merecida grandeza dentro do cenário socioeconômico do Estado Catarinense. 

a) Polonesa, alemã e francesa. 

b) Italiana, alemã e eslava. 

c) Francesa, portuguesa e espanhola. 
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d) Espanhola, chinesa e alemã. 

e) Italiana, eslava e espanhola. 

Fontes: http://www.seara.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/2131  

             http://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185  

CONHECIMETOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, lei 8069, de 13 de julho de 1990 e suas 

alterações, no Capítulo IV, dispõe acerca do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. No 

referido capítulo, temos a seguinte redação no art. 53: “A criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho [...].” Considerando o que preconiza o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é CORRETO afirmar que deve-se assegurar à criança e ao adolescente:  

a) acesso à escola particular mais próxima de sua residência, bem como o direito de ser respeitado 

por seus educadores e direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias 

escolares superiores. 

b) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por 

seus educadores e  pleno direito aos pais de interferir e reorganizar o processo pedagógico. 

c) direito de formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento do adolescente, 

respeitando idade-série. 

d) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por 

seus educadores,  bem como, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores e  direito de organização e participação em entidades estudantis 

e acesso à escola pública gratuita próxima de sua residência. 

e) ensino gratuito, em âmbito nacional em escola pública e particular, nas diferentes modalidades, 

garantindo igualdade de oportunidades às crianças e adolescentes. 

12 - O Plano Municipal de Educação de Seara, Lei nº 1819, de 24 de junho de 2015, constitui-se 

numa construção coletiva, envolvendo os segmentos educacionais do município, participando e 

propondo novas formas de pensar a educação a partir do contexto nacional, da legislação educacional 

e das inúmeras necessidades e desafios que constantemente são apresentados pela sociedade 

contemporânea. Neste âmbito, a meta 02, do Plano Municipal de Seara propõe a “universalização do 

http://www.seara.sc.gov.br/estruturaorganizacional/hotsite/index/codHotsite/2131
http://www.seara.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/7185
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ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade 

e garantir que pelo menos [...]”. 

Assinale a sentença que completa CORRETAMENTE a referida meta. 

a) 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência deste Plano. 

b) 90% (noventa por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste Plano. 

c) 100% (cem por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste Plano. 

d) 98% (noventa e oito por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência deste Plano. 

e) 80% (oitenta por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste Plano. 

13 - A Lei Federal nº 9394/96, e alterações que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, no art.26 tem-se a seguinte redação: “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte [...]” 

Assinale a sentença que completa CORRETAMENTE o referido artigo. 

a) transversal, com a integração das disciplinas da base comum do currículo e o estudo da 

realidade social e política, especialmente do Brasil. 

b) obrigatória, desenvolvida pelo estudo da língua portuguesa e da matemática e o 

conhecimento do mundo físico e natural. 

c) facultativa, assegurada pelo ensino religioso, visando à formação espiritual do educando. 

d) diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos.  

e) específica, oferecida pelo conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e 

política da população brasileira.  

14 - Considerando a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 e 

alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto.  
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a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) A União aplicará, bimestralmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.   

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

15 - O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo 

e participando, sem nenhum tipo de discriminação. A educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença 

como valores indissociáveis, e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as 

circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. O Ministério da Educação 

– MEC, com base nos marcos legais políticos e pedagógicos da educação inclusiva, atua para 

assegurar o direito de todos à educação regular. Segundo o documento da Política Nacional da 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, a educação especial está voltada para 

alunos com: 

a) transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e dificuldades de aprendizagem. 

b) dificuldades de aprendizagem, transtornos globais de comportamento e deficiência. 

c) transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e deficiência. 

d) altas habilidades/superdotação, deficiência e transtornos globais socioemocionais. 

e) deficiência, superdotação e dificuldades de aprendizagem em mais de uma área. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

MATEMÁTICA 

16 - Um condutor de asa delta encontra-se a uma altura de 40 metros na posição perpendicular em 

relação ao solo, e vê a sua frente o ponto de chegada no solo a 70 metros, conforme esboço abaixo.  
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A componente horizontal x da distância aproximada de chegada é:  

a) 59,7 m 

b) 57,4 m 

c) 56,9 m 

d) 54,5 m 

e) 54,3 m  

17 - Em um carrinho de rolamentos (brinquedo de criança) as duas rodinhas dianteiras têm diâmetro 

medindo 16 centímetros e as duas rodinhas traseiras têm diâmetro medindo 10 centímetros. Para 

percorrer uma distância de 72 metros as rodinhas dianteiras e traseiras terão que dar respectivamente: 

(Considere  

a) 75 e 120 voltas 

b) 120 e 240 voltas 

c) 125 e 150 voltas 

d) 150 e 240 voltas 

e) 160 e 310 voltas 

18 - Estudos indicam que um número  de determinada bactéria decorridas  horas, é dado pela 

fórmula: 

. 

Depois de quantas horas a cultura apresenta  bactérias? 

a) 8 h 

b) 9 h 

c) 12 h 
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d) 16 h 

e) 24 h 

19 - Em uma rodovia, com um trecho de 90 metros de comprimento, o asfalto eleva-se 30º em 

relação ao plano horizontal formando uma espécie de rampa. Um veículo que sobe esse trecho todo 

da rodovia, eleva-se verticalmente: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

20 - O valor de uma moto hoje é de R$ 6 000,00 e daqui a 7 anos será de R$ 1 800,00. Considerando 

que a depreciação é linear, o valor da moto daqui a 2 anos será de: 

a) R$ 5 120,00 

b) R$ 4 950,00 

c) R$ 4 800,00 

d) R$ 4 600,00 

e) R$ 4 200,00 

 

 


