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CARGO: PROFESSOR DE PROJETOS E OFICINAS 

 

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 3 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 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 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 Específicos 10 (dez) 

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. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016 – MUNICÍPIO DE IPIRA - SC 

 

5 
 

6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE PROJETOS E OFICINAS 

11. Relacione os teóricos com a síntese apresentada e em seguida assinale a alternativa que apresenta 

a correta relação: 

I. Decroly  

II. Paulo Freire 

III. Freinet 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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IV. Vygotsky 

V. Piaget 

VI. Maria Montessori 

 

A. Sua obra destaca-se pelo valor que colocou nas condições do desenvolvimento infantil; destaca o 

caráter global da atividade da criança e a função de globalização do ensino.  

B. Formou-se em medicina, iniciando um trabalho com crianças anormais na clínica da 

universidade, vindo posteriormente dedicar-se a experimentar em crianças sem problemas, os 

procedimentos usados na educação dos não normais. 

C. Crítico da escola tradicional e das escolas novas.  Foi criador, na França, do movimento da escola 

moderna. Seu objetivo básico era desenvolver uma escola popular. 

D. Estudou a evolução do pensamento até a adolescência, procurando entender os mecanismos 

mentais que o indivíduo utiliza para captar o mundo. Como epistemólogo, investigou o processo 

de construção do conhecimento, sendo que nos últimos anos de sua vida centrou seus estudos no 

pensamento lógico-matemático. 

E. Construiu sua teoria tendo por base o desenvolvimento do indivíduo como resultado de um 

processo sócio histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse 

desenvolvimento, sendo essa teoria considerada histórico-social. Sua questão central é a aquisição 

de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. 

F. É considerado um dos grandes pedagogos da atualidade e respeitado  mundialmente. Há mais 

textos escritos em outras línguas sobre ele, do que em nossa própria língua.  

 

A alternativa que apresenta a CORRETA relação está em: 

a) I – A ;  II – B ;  III – C ;  IV – D ;  V – E ;  VI – F.  

b) I – A ;  II – F ;  III – C ;  IV – E ;  V – D ;  VI – B.  

c) I – F ;  II – B ;  III – C ;  IV – D ;  V – E ;  VI – A.  

d) I – A ;  II – D ;  III – C ;  IV – B ;  V – E ;  VI – F.  

e) I – A ;  II – B ;  III – E ;  IV – D ;  V – C ;  VI – F.  

 

12. Segundo o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994 o servidor público deverá seguir as 

seguintes regras deontológicas, EXCETO: 

a) O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não 

terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%201.171-1994?OpenDocument
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inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, 

consoante as regras contidas no art. 37, caput, e § 4°, da Constituição Federal. 

b) A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser 

acrescida da ideia de que o fim é, esporadicamente, o bem comum. O equilíbrio entre a 

legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é fator ínfimo para consolidar a 

moralidade do ato administrativo. 

c) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como 

acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito 

desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 

d)  A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida 

particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia 

em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 

e) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que 

exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso 

na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, 

mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 

 

13. A lei no 10.639 instituída em  9 de janeiro de 2003  alterou  a lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996 incluindo no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e 

Cultura Afro-Brasileira".  

Essa obrigatoriedade curricular destina-se para: 

a) estabelecimentos de ensino médio e superior; 

b) somente estabelecimentos de ensino fundamental; 

c) estabelecimentos de educação infantil  e médio; 

d) somente estabelecimentos de ensino médio; 

e) estabelecimentos de ensino fundamental e médio; 

 

14. Em consonância com a Lei  nº13.005/14, quanto ao atendimento do Ensino Fundamental, é 

CORRETO afirmar: 

a) universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos 

e garantir que pelo menos oitenta e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A74
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
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b) universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos 

e garantir que pelo menos noventa e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

c) universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos 

e garantir que pelo menos oitenta e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o penúltimo ano de vigência deste PNE. 

d) universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a quatorze anos 

e garantir que pelo menos noventa e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o penúltimo ano de vigência deste PNE. 

e) universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de seis a dezessete anos 

e garantir que pelo menos setenta e cinco por cento dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

 

15. O Plano Nacional de Educação 2014-2024 aprovado pela Lei  nº13.005/14 prevê na Meta 5 que 

se  estruture os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização 

dos(as) professores(as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças. Desse modo, são estratégias vinculadas a esta meta: 

I. instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização 

das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e as escolas a 

criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas 

pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental;  

II. selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento 

dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 

preferencialmente, como recursos educacionais abertos;  

III. fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras 

que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 

dos(as) alunos(as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

IV. apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações 

itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 
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acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a 

identidade cultural das comunidades quilombolas; 

V. fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos e 

com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 

teatros, cinemas e planetários; 

VI. apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, 

inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade 

temporal. 

Assinale a sentença que apresenta a resposta CORRETA: 

a) Todas as alternativas estão corretas; 

b) Apenas a alternativa VI está correta; 

c) As alternativas I, II, III, IV e VI estão corretas; 

d) As alternativas II, III ,IV e VI estão corretas; 

e) As alternativas I, II, III, IV e V estão corretas; 

 

16. Seguindo os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 e alterações, 

em seu Titulo III que trata “Do Direito à Educação e do Dever de Educar” é INCORRETO 

afirmar: 

a) educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade; 

b) educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; 

c) atendimento educacional especializado gratuito e opcional aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos 

os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino 

d) vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua 

residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade; 

e) é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir 

dos 4 (quatro) anos de idade. 

 

17. Assinale a alternativa que está em discordância com o previsto no artigo 54 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e alterações, quanto ao dever do 

Estado:   

a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; 
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b)  progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

c)  atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino; 

d) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;       

e) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

 

18. A Lei nº 1122, de 27 de maio de 2015 que aprovou o Plano Municipal de Educação – PME de 

Ipira definiu que a execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de 

monitoramento contínuo e de avaliações periódicas realizadas pelas seguintes instâncias, 

EXCETO:  

a) Secretaria Municipal de Educação;  

b) Comissão de Educação da Câmara de Vereadores;  

c) Sistema Municipal de Ensino;  

d) Conselho Municipal de Educação – CME;  

e) Fórum Permanente de Educação Municipal – FME. 

 

19. No volume I do Referencial Curricular para Educação Infantil de 1998, temos a definição de 

como deve ser o perfil do profissional que atua na Educação Infantil. Das alternativas 

apresentadas assinale aquela que está em discordância com o estabelecido pelo documento. 

a) Ter competência polivalente; 

b) Possuir formação bastante ampla permitindo a exploração de diferentes saberes; 

c)  Refletir constantemente sobre sua prática; 

d) Possuir postura de distanciamento com os familiares; 

e)  Realizar constantemente análise de sua prática e compartilhar com seus pares e outros 

profissionais da instituição visando a construção de projetos educativos de qualidade junto aos 

familiares e às crianças.   

 

20. Quanto a concepção de avaliação segundo o disposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais é 

CORRETO afirmar: 

I. É compreendida como parte integrante e intrínseca ao processo educacional, pois não se 

restringe ao julgamento sobre sucessos ou fracassos do aluno; 
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II. É compreendida como um conjunto de atuações que tem a função de alimentar, sustentar e 

orientar a intervenção pedagógica; 

III. Acontece contínua e sistematicamente por meio da interpretação qualitativa do conhecimento 

construído pelo aluno; 

IV.  Subsidia o professor com elementos para uma reflexão contínua sobre a sua prática, sobre a 

criação de novos instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser revistos, 

ajustados ou reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de 

todo grupo; 

V. Para o aluno, é o instrumento de tomada de consciência de suas conquistas, dificuldades e 

possibilidades para reorganização de seu investimento na tarefa de aprender.  

a) Apenas as alternativas I e II estão corretas; 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas; 

c) Apenas as alternativas I e II, III e IV estão corretas; 

d) Todas as alternativas estão corretas; 

e) Apenas a alternativa IV está correta.  

 


