ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
EMPREGO PÚBLICO / CONCURSO PÚBLICO
PROVA OBJETIVA

CARGO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL
CANDIDATO (A): ______________________________________________

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS:
✓ Comunicar-se com outros candidatos.
✓ Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos
eletrônicos.
✓ Sair com material referente à prova.
✓ Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal.
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.
02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas
trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e
trocará o seu caderno.
03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D).
Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma
questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será
anulada.
04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA
ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha
ou lápis.
05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.
06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em
hipótese alguma.
07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA
ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.
08 – 40 minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE
CADERNO.
09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão
de Resposta.
10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes
na sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso.
11. A duração da prova será de Quatro Horas.

Anote aqui suas respostas.
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01. Está incorreto quanto à concordância:
a)
b)
c)
d)

Ela tem irmão e primo pequenos.
Ela tem boa talento e memória.
Os alunos resolveram mesmo o problema.
As flores estavam meio secas.

02. “José Prequeté ficou com ódio e insultou a mãe do herói, porém este não fez caso
não, deu uma gargalhada e foi seguindo.” (Mário de Andrade)
O trecho sublinhado na frase acima corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Oração coordenada sindética aditiva.
Oração coordenada sindética adversativa.
Oração coordenada assindética.
Oração coordenada sindética explicativa.

03. São palavras que apresentam, entre si, certa semelhança tanto na grafia quanto
na pronúncia:
a)
b)
c)
d)

Parônimos.
Homônimos.
Homônimos Homógrafos.
Homônimos Homófonos.

04. Não correspondem a sinônimos:
a)
b)
c)
d)

Maciço – Compacto.
Ratificar – Confirmar.
Insipiente – Fidedigno.
Retificar – Corrigir.

05. “Venha, não me abandone; só você pode me salvar!”
Na frase acima, o que se anuncia após o ponto e vírgula tem valor:
a)
b)
c)
d)

Consecutivo.
Condicional.
Concessivo.
Explicativo.

06. Em qual das alternativas a frase está ortograficamente correta:
a)
b)
c)
d)

O dosel da adolesente mais parecia um carrocel.
O dosel da adolecente mais parecia um carroseu.
O dossel da adolescente mais parecia um carrossel.
O docel da adolescente mais parecia um carroscel.

07. “Avançamos muito na ciência, mas a perplexidade essencial é a mesma.”
Na frase acima o termo sublinhado pode ser substituído sem que haja alteração de sentido
por:

a)
b)
c)
d)

Ainda assim.
Por conseguinte.
Portanto.
Pois.

08. Assinale a alternativa em que ambas as palavras estejam corretamente escritas:
a)
b)
c)
d)

Mísil – Picina.
Puleiro – Revéz.
Obssessão – Tijela.
Misto – Monge.

09. A figura de construção que repete termos de mesmo significado, com o intuito de
dar ênfase a uma expressão denomina-se de:
a)
b)
c)
d)

Zeugma.
Silepse.
Pleonasmo.
Polissíndeto.

10. O vício de linguagem denominado de ambiguidade também pode ser chamado de:
a)
b)
c)
d)

Anfibologia.
Eufemismo.
Ironia.
Prosopopéia.

11. Uma aplicação de R$ 1.250,00 durante 3 meses a uma taxa de juros compostos de
2% ao mês rende um montante igual a:

a)
b)
c)
d)

R$ 1.326,51
R$ 1.350,52
R$ 1.485,26
R$ 2.160,00

12. Pedro foi ao shopping e comprou os presentes de Natal conforme demonstrado
na tabela abaixo.

Presente

Custo

Presente I

-

Presente II

Dobro do Presente I

Presente III

25% do Presente II

Com base na tabela e sabendo que Pedro gastou um valor total de R$ 105,00 com os
presentes, é correto afirmar que o valor pago pelo presente III foi de:

a)
b)
c)
d)

R$ 15,00
R$ 30,00
R$ 60,00
R$ 90,00

13. Acerca dos números primos, analise.
I- O número 11 é um número primo;
II- O número 71 não é um número primo;
III- Os números 20 e 21 são primos entre si.
Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Apenas os itens I e III estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

14. Acerca das progressões aritméticas e geométricas, analise.

I- Sendo a PA (2, 5, 8, 11, 14, ...). A razão desta PA é 𝑟 = +3. Como 𝑟 > 0, então a
PA é crescente.
II- A soma dos termos de uma PA é dada por 𝑆𝑛 =

(𝑎1 +𝑎𝑛 )
2

∗ 𝑛;

III- A fórmula do termo geral de uma PG é dada por 𝑎𝑛 = 𝑎1 + 𝑞 𝑛−1 .

Dos itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas o item I está correto.
Apenas o item III está correto.
Apenas os itens I e II estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

15. Analisando o triângulo retângulo abaixo, podemos estabelecer as relações
trigonométricas seno, cosseno e tangente para o ângulo x. Com base nisso, assinale
a alternativa correta:

𝐵

𝐶

𝐶

𝐶

𝐵

𝐵

𝐶

𝐵

𝐶

𝐶

𝐵

𝐶

a) sin 𝑥 = 𝐴; cos 𝑥 = 𝐴; tan 𝑥 = 𝐵.
b) sin 𝑥 = 𝐴; cos 𝑥 = 𝐴; tan 𝑥 = 𝐶 .
c) sin 𝑥 = 𝐵; cos 𝑥 = 𝐶 ; tan 𝑥 = 𝐵.
d) sin 𝑥 = 𝐴; cos 𝑥 = 𝐴; tan 𝑥 = 𝐵.
16. Acerca da competência, prevista expressamente no art. 8º da Lei Orgânica do Município
de Santa Terezinha do Progresso/SC, analise as assertivas abaixo:
I-

Compete ao Município exigir do proprietário do solo urbano não identificado, subtilizado ou
não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, na forma de plano diretor, sob
pena, sucessivamente de parcelamento ou edificações compulsórios, impostos sobre a
propriedade urbana progressivos no tempo e desapropriação, sendo dispensado o justo
pagamento em moedas correntes;
II- Compete ao Município legislar supletivamente sobre licitações e contratos em todas as
modalidades, para a administração municipal, direta ou indireta, exceto as fundações públicas
e as empresas sob seu controle, as normas da legislação federal;
III- Compete ao Município estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e
regulamentos;
IV- Constituir a guarda municipal destinada a proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei;
Nesse caso, está(ão) corretas:
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas III e IV;
Apenas as afirmativas II, III e IV;
Apenas as afirmativas I e II;
Nenhuma das afirmativas.

17. Conforme previsão constante na Lei Orgânica do Município de Santa Terezinha do
Progresso/SC, a iniciativa de Leis Complementares e Ordinárias cabe a qualquer vereador ou
comissão, ao Prefeito e aos cidadãos na forma e nos casos nela previstos. Acerca das Leis
(Subseção III), analise as assertivas abaixo:
( ) São de iniciativa concorrente do Prefeito e do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores as
Leis que fixem ou modifiquem o efetivo da guarda municipal;
( ) O projeto de Lei aprovado será enviado com o autógrafo, ao Prefeito que, aquiescendo o
sancionará; Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do Prefeito importará em sansão;
( ) A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à mesa da Câmara Municipal, de projeto
de Lei subscrito por, no mínimo, 5 % da população do município;
( ) As Leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta.
Julgue as proposições acima e considerando-as como Verdadeiras (V) ou Falsas (F),
assinale a alternativa que exprime a sequência correta, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)

V, F, V, V;
F, V, F, V;
F, V, V, F;
V, F, V, F;

18. De acordo com previsão expressa do art. 120 da Lei Orgânica do Município de Santa
Terezinha do Progresso/SC, acerca do meio ambiente, são áreas de proteção permanente,
exceto:
a) As áreas de proteção das nascentes dos rios;
b) As áreas que abrigam exemplares raros da fauna e da flora, como aqueles que sirvam como
local de pouso ou reprodução de espécies migratórias;
c) As áreas de mata nativa e de reflorestamento cogente;
d) As áreas estuárianas;
19. Nos termos do que prevê expressamente o art. 45 da Lei Complementar nº. 10/2009
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Terezinha do Progresso), além do
vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, exceto:
a)
b)
c)
d)

Indenizações;
Gratificações;
Adicionais;
Premiações.

20. Conforme art. 103 da Lei Complementar nº. 10/2009, são infrações disciplinares, entre
outras definidas em Lei, puníveis com demissão qualificada, afora:
a)
b)
c)
d)

Indisciplina ou insubordinação;
Dilapidação do patrimônio Público;
Qualquer ato de manifesta improbidade, no exercício da função pública;
Lesão aos cofres púbicos.

21. Leia com atenção:
I- Estratégias e técnicas de ensino assumem importância secundária;
II- Foca-se no desenvolvimento da liberdade para aprender.
Os itens acima se referem respectivamente ao:
a)
b)
c)
d)

Humanismo e tecnicismo.
Cognitivismo e escola tradicional.
Tecnicismo, ambos.
Humanismo, ambos.

22. Visa dar respostas a um problema, estabelecendo fins e meios que apontem para
a sua superação de modo a atingir objetivos previstos.
A descrição acima se refere a um importante aspecto da prática docente:
a)
b)
c)
d)

Avaliação.
Planejamento.
Currículo.
Didática.

23. Não é um dos processos que compõe uma metodologia de construção coletiva do
conhecimento escolar:
a) Produção.
b) Transmissão.

c) Assimilação.
d) Fenecimento.
24. Assinale a alternativa incorreta quanto ao currículo:
a)
b)
c)
d)

É a organização do conhecimento escolar.
É uma construção social do conhecimento.
Diz respeito exclusivamente ao conteúdo.
Não é estático.

25. O planejamento deve servir para:
I- Fugir da rotina, da repetição mecânica das aulas;
II- Implementar a improvisação perene.
Sobre os itens acima:
a)
b)
c)
d)

Ambos estão incorretos.
Ambos estão corretos.
Apenas I está correto.
Apenas II está correto.

26. Os temas transversais são constituídos:
a)
b)
c)
d)

Pela LDB.
Pelo ECA.
Pelos PCNs.
Pela Constituição Federal.

27. Não é o nome de uma teoria de aprendizagem:
a)
b)
c)
d)

Epistemologia Genética.
Teoria Construtivista.
Teoria da Flexibilidade Cognitiva.
Teoria da Didática Expontaneísta.

28. Não é uma das 6(seis) áreas compreendidas pelos Temas Transversais:
a)
b)
c)
d)

Alimentação.
Ética.
Orientação sexual.
Meio ambiente.

29. Assinale a alternativa incorreta. O planejamento na educação visa garantir:
a)
b)
c)
d)

A efetividade do processo ensino aprendizagem.
A descontinuidade do trabalho do professor.
O cumprimento da programação estabelecida.
A distribuição racional do tempo disponível.

30. Dentro da área Trabalho e Consumo dos Temas Transversais não está
contemplado explicitamente:

a)
b)
c)
d)

Trânsito.
Comunicação de Massas.
Publicidade e Vendas.
Cidadania.

31. O planejamento elaborado e executado numa perspectiva _____ proporciona a
integração entre disciplinas devolvendo sua identidade e _____; evidenciando, assim,
uma _____ de postura na prática pedagógica.
Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras
a)
b)
c)
d)

Transdisciplinar / Enfraquecendo-as / Imutabilidade.
Interdisciplinar / Fortalecendo-as / Mudança.
Multidisciplinar / Enfraquecendo-as / Altercação.
Unidisciplinar / Mantendo-as / Escalonagem.

32. Os temas transversais:
I- Expressam conceitos e valores básicos à democracia e á cidadania;
II- Obedecem a questões irrelevantes para a sociedade contemporânea.
Sobre os itens acima:
a)
b)
c)
d)

Apenas II está correto.
Apenas I está correto.
Ambos estão corretos.
Ambos estão incorretos.

33. Sobre Avaliação:
(__) Avaliar é indissociável de ser ou não aprovado;
(__) Deve ser descontínua;
(__) Não deve priorizar o processo;
(__) Não deve priorizar o resultado.
Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência
das proposições acima é:
a)
b)
c)
d)

F-F-V-V.
V-V-F-F.
V-F-V-F.
F-V-F-V.

34. Sobre o PPP, podemos afirmar:
a)
b)
c)
d)

É o mesmo que Planejamento Pedagógico.
É um conjunto de princípios que norteiam a elaboração dos planejamentos.
Envolvem diretrizes impermanentes.
Abarcam conceitos alheios à educação.

35. O educando é um ser ativo e dinâmico, que participa da construção de seu próprio
conhecimento. Nesse ponto de vista, a avaliação admite um significado:

a)
b)
c)
d)

Orientador e cooperativo.
Classificatório e unilateral.
Individual e unilateral.
Competitivo e classificatório.

36. Assinale a alternativa que não é contemplado pelo PPP:
a)
b)
c)
d)

Conceitos sobre valores.
Conceitos epistemológicos.
Conceitos metafísicos.
Conceitos antropológicos.

37. Os Temas Transversais atuam como eixo unificador, em torno do qual:
a) Organizam-se as disciplinas, devendo ser trabalhados de modo isolado e não como
um assunto abarcado nas aulas.
b) Organizam-se as disciplinas, devendo ser trabalhados de modo descoordenado e
não como um assunto contextualizado nas aulas.
c) Organizam-se as disciplinas, não devendo ser trabalhados de modo coordenado e
sim como um assunto descontextualizado nas aulas.
d) Organizam-se as disciplinas, devendo ser trabalhados de modo coordenado e não
como um assunto descontextualizado nas aulas.
38. Letramento é o processo de aprendizagem do uso de tecnologia da língua escrita.
Isto é, a criança pode utilizar recursos da língua escrita em momentos de fala, mesmo
antes de ser:
a)
b)
c)
d)

Apresentada ao mundo das concretudes.
Apresentada ao mundo das representações.
Alfabetizada.
Concebida.

39. A documentação pedagógica:
I- Deve ter como foco tornar evidente e visível as aprendizagens;
II- Deve ter como foco para quem será elaborada.
Sobre os itens acima:
a)
b)
c)
d)

Ambos estão corretos.
Ambos estão incorretos.
Apenas I está correto.
Apenas II está correto.

40. É determinado pela variedade de gêneros de textos escritos que a criança ou
adulto reconhece:
a)
b)
c)
d)

Estágios de hierarquia.
Estratificações de poder.
Quocientes de prestígio social.
Nível de letramento.

