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 Estado de Santa Catarina 

Município de Anchieta – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE MATEMÁTICA” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Os critérios de avaliação na Matemática tem por objetivo apontar aspectos considerados 

essenciais em relação às competências que se espera que um aluno desenvolva até o final do primeiro 

ciclo. Como um desses critérios, podemos considerar: 

A) Ler e escrever números, sem utilizar e/ou ter conhecimentos sobre a escrita posicional. 

B) Medir, utilizando procedimentos coletivos e unidades de medida convencionais, além de 

instrumentos disponíveis e conhecidos, básicos ou avançados. 

C) Resolver situações-problema que envolvam contagem e medida, significados das operações e 

seleção de procedimentos de cálculo. 

D) Localizar a posição de uma pessoa ou um objeto no espaço, mas sem identificar ou nomear as 

características nas formas dos objetos. 

 

02. Segundo Paulo Freire, não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar 

das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Ou seja: 

A) Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina alguma 

coisa a alguém. 

B) O educador democrático pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a 

capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua submissão. 

C) Ensino porque pesquiso e preciso, porque indaguei, porque indago e me indago. 

D) Pensar certo, do ponto de vista do professor, tanto implica o respeito ao senso comum no 

processo de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora 

do educando em determinadas disciplinas. 

 

03. O Estatuto da Criança e do Adolescente, lei nº 8.069/90, em seu Art. 16 diz que o direito à 

liberdade compreende os seguintes aspectos: 

(__) - Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais; 

(__) - Opinião e expressão com supervisão de seu responsável legal; 

(__) - Crença e culto religioso; 

(__) - Brincar, praticar esportes e divertir-se sob orientação médica e familiar; 

(__) - Buscar refúgio, auxílio e orientação. 

Classifique os itens citados acima em verdadeiro (V) e falso (F), a seguir assinale a alternativa correta. 

A) V-F-V-V-F. 

B) V-F-V-V-V. 

C) V-F-F-F-V. 

D) V-F-V-F-V. 
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04. O objetivo do método de trabalho independente baseia-se: 

A) Na proposta de interação entre professor e alunos visando à obtenção de novos 

conhecimentos, atitudes e habilidades, através do método tradicional de ensino. 

B) Em tarefas, resolução de problemas ou desafios dirigidos e orientados pelo professor – de 

forma clara, objetiva e sistematizada – para que os alunos realizem o trabalho de forma 

independente e criativa. 

C) No método dos conhecimentos, habilidades e tarefas são apresentadas, demonstradas, 

ilustradas e exemplificadas pelo aluno. 

D) Na canalização do interesse quando o conteúdo exposto é significativo e vinculado às 

experiências dos docentes. 

 

05. Uma piscina possui dimensões de 2 metros de comprimento, 2 metros de largura e 2 metros de 

profundidade. Já as bolinhas de plásticas que serão colocadas nela possuem 20 cm3 de volume. 

Desconsiderando os espaços entre as bolinhas, quantas serão necessárias para preencher 

completamente esta piscina? 

A) 40.000 bolinhas. 

B) 400.000 bolinhas. 

C) 80.000 bolinhas. 

D) 800.000 bolinhas. 

 

06. Durante a seleção de conteúdos para o ensino da matemática, um dos grandes desafios do 

professor é: 

A) Garantir que todos os professores consigam trabalhar tal conteúdo de maneira 

interdisciplinar, como ocorre em grande parte dos colégios em todo o mundo. 

B) Proporcionar aos alunos e aos demais membros da escola uma experiência tradicional e ao 

mesmo tempo eficiente em sua totalidade. 

C) Identificar, dentro de cada um desses vastos campos, quais conhecimentos, competências, 

hábitos e valores são socialmente relevantes. 

D) Preparar suas aulas de maneira a suprir o déficit social ou de conhecimento dos alunos na 

área de línguas, tanto nacional quanto estrangeira. 

 

07. A Lei nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional em seu Art. 3º, diz 

que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, com exceção apenas do que se 

apresenta na (o): 

A) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 
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B) Limitação de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber 

no ambiente escolar. 

C) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

D) Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

 

08. O conjunto imagem da função quadrática f(x) = x2 – 2x + 8 é expresso pelo intervalo: 

A) Im = ] – 7, +∞). 

B) Im = [ 9, – ∞). 

C) Im = [ 7, +∞). 

D) Im = ] – 9, +∞). 

 

09. Em seu relacionamento com seus alunos e ao assumir a função de mediador em sala de aula, o 

professor deverá promover a confrontação das propostas dos alunos, ao disciplinar as condições em 

que cada aluno pode intervir para expor sua solução, questionar, contestar. Nesse papel, ele é: 

A) Responsável por arrolar os procedimentos empregados e as diferenças encontradas, 

promover o debate sobre resultados e métodos, orientar as reformulações e valorizar as 

soluções mais adequadas. 

B) Perceber que além de buscar a solução para uma situação proposta devem cooperar para 

resolvê-la e chegar a um consenso, se o mesmo for de acordo com sua opinião. 

C) Discutir as dúvidas, assumir que as soluções dos outros fazem sentido e resistir na tentativa 

de construir suas próprias ideias. 

D) Saber explicar o próprio pensamento e sem tentar compreender o pensamento do outro. 

 

10. Para Piaget, o desenvolvimento intelectual divide-se em três estágios, sendo eles a: 

A) Inteligência motora, habilidade criativa e esportiva. 

B) Habilidade auditiva, motora e visual. 

C) Capacidade sensório-criativa, operatória abstrata e auditiva. 

D) Inteligência sensório-motora, operatória concreta e operatória formal.  

 

11. A quantidade de água presente em uma caixa d’água é de 144.000 litros, o que corresponde a 3/5 

de sua capacidade total. Sabendo que está caixa d’água tem o formato de um cilindro e sua altura é 

de 5 metros, qual é o valor, em metros, do diâmetro de sua base? (Adote: π = 3). 

A) 8 metros. 

B) 6 metros. 

C) 4 metros. 

D) 2 metros. 
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12. O valor da equação 8x = 1 é: 

A) 2 (dois). 

B) 1 (um). 

C) 0 (zero). 

D) 3 (três). 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. “Cientistas do Boston Children's Hospital, nos Estados Unidos, conseguiram reverter com sucesso 

diabetes tipo 1 em cobaias...” (linhas 1 a 3). O emprego da vírgula no trecho retirado do Texto foi 

utilizado para: 

A) Separar elementos que exercem a mesma função sintática. 

B) Separar o adjunto adverbial antecipado. 

C) Separar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. 
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D) Separar elementos repetidos. 

 

14. “A estratégia envolveu o uso de células-tronco do sangue ...” (linhas 5 e 6). O termo destacado está 

conjugado no pretérito perfeito do indicativo. Caso o tempo e modo verbais de “envolveu” fossem 

alterados para o pretérito imperfeito do indicativo, é correto afirmar que a substituição correta seria: 

A) Envolvia. 

B) Envolve. 

C) Envolvera. 

D) Envolverá. 

 

15. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 em cobaias (...)” (linhas 2 e 3). É correto 

afirmar que o termo destacado exerce função sintática de: 

A) Agente da passiva. 

B) Objeto indireto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

16. “... conseguiram reverter com sucesso diabetes tipo 1 (...)” (linhas 2 e 3). É correto afirmar que o 

termo destacado exerce função sintática de: 

A) Objeto indireto. 

B) Objeto direto. 

C) Adjunto nominal. 

D) Adjunto adverbial. 

 

17. “Com as células do pâncreas intactas, assim, a insulina é produzida e os níveis de glicose no sangue 

são normalizados.”. (linhas 22 a 24). Assinale a alternativa que acentuada pela mesma regra de 

acentuação da palavra destacada. 

A) “proteína” (linha 7). 

B) “há” (linha 9). 

C) “produção” (linha 15). 

D) “imunológico” (linha 16). 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso. 

(__) - Os planetas do sistema solar realizam o movimento de translação; 
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(__) - Existem nove planetas no nosso sistema solar; 

(__) - O sol é a maior e mais quente estrela do sistema solar. 

A sequência correta é: 

A) V, V, V. 

B) F, V, F. 

C) F, F, V. 

D) V, V, F. 

 

19. A região sul é a única parte do país que se localiza quase inteiramente na região temperada (com 

exceção ao extremo norte do Paraná). Os estados desta região tem um clima denominado como: 

A) Clima Subtropical.  

B) Clima Desértico. 

C) Clima Semiárido. 

D) Clima Equatorial. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei Orgânica de Anchieta - SC, os bens patrimoniais do 

Município, deverão ser classificados: 

A) Em relação a cada serviço.  

B) Como material de descarte.  

C) Pela sua natureza.  

D) Segundo sua distribuição ao usuário.  

 


