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CARGO: PROFESSOR DE 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 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; 
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 A Prova escrita terá início às 14 (quatorze) horas com termino às 17 (dezessete) horas. A 

duração mínima para realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo 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 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos da Área da 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. O antônimo de frugal e o sinônimo de inatingível está, respectivamente, em: 

a) parco; acessível;  

b) sofisticado; inacessível;  

c) moderado; fácil  de ser atingido;  

d) simples; adjetivo e substantivo de dois gêneros que não pode ser atingido 

e) comedido; diz-se daquilo que está acima das capacidades humanas; 

 

2. Assinale a alternativa na qual TODAS as palavras possuem prefixos:  

a) interestelar – legal – desleal  

b) supermercado – suficiente – mundialmente 

c) submundo – cutâneo – marinheiro 

d) benemérito – inútil – bisneto  

e) lutador – ferreiro – caminhada  

 

3. Analise a palavra “infelicidade” e assinale as alternativas que apresentam informações 

pertinentes ao vocábulo:  

I. possui 12 letras e 6 consoantes; 

II. possui o sufixo “ in”; 

III. é um substantivo comum de dois gêneros;  

IV. possui 6 sílabas ; 

V. estado do que é ou está eufórico.  

a) Somente é correto o que está exposto em II; III e IV; 

b) Todas as alternativas estão corretas exceto a alternativa IV; 

c) Todas as alternativas estão corretas; 

d) Apenas a alternativa IV está correta; 

e) Somente é correto o que está exposto em I e IV; 

 

 

 

 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 001/2016 – MUNICÍPIO DE IRANI – SC 

 

4 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Uma livraria vende três lápis e duas lapiseiras por R$ 18,00. Sabendo-se que seis lápis e três 

lapiseiras custam R$ 30,00, então o preço da lapiseira é: 

a) R$ 7,50 

b) R$ 6,90 

c) R$ 4,50 

d) R$ 6,00 

e) R$ 6,20 

 

5. Um alfaiate quer dividir uma peça de tecido que mede 128 centímetros de comprimento em 

partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 8. A medida da menor peça é: 

a) 12 

b) 24 

c) 36 

d) 40 

e) 64 

 

6. Certa vez na Grécia antiga foi perguntado a Pitágoras quantos alunos ele tinha e a resposta 

obtida foi a seguinte: “A metade estuda Matemática, a quarta parte estuda os mistérios da 

natureza, a sétima parte medita em silêncio e há ainda seis mulheres”. Portanto o número de 

alunos de Pitágoras era de: 

a) 56 

b) 44 

c) 28 

d) 23 

e) 22 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. Quais são os critérios para que ocorra segundo turno em eleições municipais para os cargos 

de Prefeito e Vice-Prefeito? 

a) mais de 200.000 eleitores e que nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos 

b) mais de 150.000 habitantes e que nenhum candidato alcance a maioria dos votos  
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c) mais de 180.000 eleitores e que nenhum candidato alcance a maioria simples dos votos válidos 

d) mais de 200.000 eleitores e que nenhum candidato alcance a maioria simples dos votos 

e) mais de 200.000 habitantes e que nenhum candidato alcance a maioria absoluta dos votos válidos 

 

8. Os municípios recebem recursos financeiros do Governo Federal para a aquisição de gêneros 

alimentícios destinados à merenda escolar através do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE. Este programa contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a 

aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e para a formação de bons hábitos 

alimentares. Cada município que recebe o recurso deve formar o Conselho de Alimentação 

Escolar – CAE, que tem como competências, exceto: 

a) Acompanhamento da aplicação dos recursos do PNAE; 

b) Fiscalização de ocorrência de irregularidades como furtos, desvios, datas de validade ou 

armazenamento incorreto; 

c) Monitoramento da aquisição dos produtos zelando pela qualidade e correto armazenamento; 

d) Acompanhar a elaboração dos cardápios, opinando sobre a adequação à realidade local; 

e) Indicar ao Poder Executivo nomes de pessoas da comunidade para serem membros do CAE. 

 

9. Com o advento da Lei 12.527/2011 a União, Estados e Municípios precisaram instituir ações 

que possibilitam ao cidadão acompanhar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público. Como 

é conhecida esta lei? 

a) Lei de Acesso à Informação 

b) Lei dos Conselhos Públicos 

c) Lei da Transparência Universal 

d) Lei da Repatriação 

e) Lei de Responsabilidade Fiscal 

  

10. Leia as frases sobre o Município de Irani, identifique-as como Verdadeira ou Falsa e, após, 

marque a sequência correta. 

(   ) Entre os primeiros habitantes das terras de Irani estão: Pedro Kades, Alexandre Telles, Dinarte 

Antunes e Leopoldino e Miguel Fabrício das Neves. 

(   ) O Índice Geral de Desenvolvimento Municipal Sustentável de Irani é de 0,692. 

(   ) Na economia de Irani a agricultura e a pecuária representam 54,3%, sendo que o restante fica 

representado pelo conjunto das áreas moveleira, comércio, turismo e madeireira. 
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(   ) O topônimo Irani tem origem na língua tupi-guarani e significa “mel envelhecido”. 

(   ) No dia 10 de janeiro/2017 o Prefeito Sivio recebeu em seu gabinete a equipe administrativa do 

Corpo de Bombeiros de Irani. 

a) F, F, V, V, V 

b) V, F, V, F, F 

c) V, F, V, V, V 

d) V, F, F, V, V 

e) F, V, V, V, F 

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8069/90 e alterações determina-se 

que é dever do Estado assegurar à criança: 

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

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

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

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

e) atendimento obrigatório em creche e pré-escola às crianças de três a cinco anos de idade;   

 

12. Relacione a síntese ao documento correspondente: 

“É uma lei orgânica e é a mais importante lei brasileira que se refere à educação. Também é 

conhecida popularmente como Lei Darcy Ribeiro, em homenagem a este importante educador e 

político brasileiro, que foi um dos principais formuladores desta lei. Entre suas características 

destaca-se: todo cidadão brasileiro tem o direito ao acesso gratuito ao Ensino Fundamental e aponta 

para que este direito seja, gradativamente, levado também ao Ensino Médio; estabelece as 

obrigações das instituições de ensino (escolas, faculdades, universidades, etc); apresenta diretrizes 

curriculares básicas, entre outras”.  

a) Estatuto da Criança e do Adolescente (1990); 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (2103); 

c) Parâmetros Curriculares Nacionais (1990); 

d) Plano Nacional de Educação (2014); 

e) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996); 
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13. O Plano Nacional de Educação em regime de colaboração define as 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. Segundo a Lei 9394/96 os planos 

nacionais de Educação deverão ter vigência por: 

a) 10 anos 

b) 2 anos 

c)  3 anos 

d) 5 anos 

e) 20 anos 

 

14. A prática escolar consiste na concretização das condições que asseguram a realização do 

trabalho docente. Tais condições não se reduzem ao estritamente "pedagógico", já que a 

escola cumpre funções que lhe são dadas pela sociedade concreta que, por sua vez, 

apresenta-se como constituída por classes sociais com interesses antagônicos. A prática 

escolar assim tem, atrás de si, condicionantes sociopolíticos que configuram diferentes 

concepções de homem e de sociedade e, consequentemente, diferentes pressupostos sobre o 

papel da escola, aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas pedagógicas etc. Fica 

claro que o modo como os professores realizam seu trabalho, selecionam e organizam o 

conteúdo das matérias, ou escolhem técnicas de ensino e avaliação tem a ver com 

pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou implicitamente. É necessário esclarecer 

que as tendências não aparecem em sua forma pura, nem sempre, são mutuamente 

exclusivas, nem conseguem captar toda a riqueza da prática escolar. São, aliás, as limitações 

de qualquer tentativa de classificação. De qualquer modo, a classificação e descrição das 

tendências poderão funcionar como instrumento de análise para o professor avaliar sua 

prática de sala de aula. Assim, temos duas derivantes principais na educação brasileira: a 

conservadora e a progressista, classificadas por LIBÂNEO (1989) em:  

a) liberal e tecnicista  

b) tradicional e liberal 

c) liberal e progressista  

d) crítico-social dos conteúdos e libertária 

e) progressista e  libertadora 
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15. É através dos princípios democráticos apontados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1996 que podemos encontrar o aporte legal da escola na elaboração da 

sua proposta pedagógica. De acordo com os artigos 12, 13 e 14 da LDB, a escola tem 

autonomia para elaborar e executar sua proposta pedagógica, porém, deve contar com a 

participação dos profissionais da educação e dos conselhos ou equivalentes na sua 

elaboração. Nesse sentido assinale a opção que ratifica o exposto: 

a) Os docentes poderão participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

b) A articulação com as famílias e a comunidade, é elemento secundário para a eficácia dos 

princípios democráticos; 

 c) O Projeto Político-Pedagógico é um mecanismo eficiente e capaz de proporcionar a escola 

condições de se planejar, buscar meios, e reunir pessoas e recursos para a efetivação desse projeto. 

Por isso é necessário o envolvimento das pessoas na sua construção e execução.  

d) Aos docentes cabe ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

opcionalmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 

profissional; 

e) Participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes é fator ínfimo 

diante de um projeto que invista no processo de educação democrática.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

16. Seja o sistema  

           o valor de  é: 

 

a) -100 

b) 0 

c) 10 

d) 100 

e) 1000 
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17. Um tambor contém uma mistura de gasolina e álcool cujo volume é de 108 litros na razão de 

. O volume de álcool presente na mistura é de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

 

18. Dois pilotos A e B fazem testes numa pista retilínea, ambos correm com velocidades 

constantes. Considere (d) a distância em metros que cada um percorre e (t) o tempo em 

segundos conforme está mostrado no gráfico abaixo. 

 

 

 

 

Analisando o gráfico, assinale a alternativa que contém a proposição verdadeira: 

a) A e B correm com mesma velocidade; 

b) B é mais veloz que A, pois percorre 200 metros em 2 segundos; 

c) A é mais veloz que B, pois percorre 300 metros em 10 segundos; 

d) Em 15 segundos A percorre 500 metros; 

e) Em 10 segundos B percorre 500 metros. 
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19. Dois caminhões partem de um mesmo ponto de carregamento, deslocando-se pela mesma 

rodovia. O gráfico abaixo mostra as distâncias (d) em quilômetros percorridos pelos caminhões 

em função do tempo (t) em horas. 

 

 

                                  

 

Analisando o gráfico, verifica-se que o caminhão que partiu primeiro foi alcançado pelo outro ao 

ter percorrido exatamente 

a) 85 quilômetros 

b) 75 quilômetros 

c) 70 quilômetros 

d) 65 quilômetros 

e) 61 quilômetros 

 

20. Um “estand” de tiro ao alvo, a tabela para onde são lançados os projéteis é constituída por duas 

circunferências concêntricas de raios 4 centímetros e 10 centímetros conforme a figura abaixo 
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A probabilidade de que o atirador acerte a região circular menor é: 

a) 16 % 

b) 25 % 

c) 30 % 

d) 40 % 

e) 44 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


