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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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 (Gabarito):  

 

 

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. Um enfeite com aparência de chapéu de festa de aniversário infantil no formato de um cone com 

5 (cinco) centímetros de raio e 9 (nove) centímetros de altura, possui um volume de: 

(Adote: π = 3,14) 

A) 628 cm2. 

B) 314 cm2. 

C) 706,5 cm2. 

D) 235,5 cm2. 

 

02. A área da superfície de um cubo com 2,7 metros de aresta é, em centímetros, de: 

A) 437.400 cm2. 

B) 43.740 cm2. 

C) 4.374 cm2. 

D) 437,4 cm2. 

 

03. Conforme o Artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) classifique as 

afirmações a seguir em verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa correta. 

“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, assegurando-se lhes”: 

(__) - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

(__) - Direito de ser respeitado por discentes e familiares quando possível; 

(__) - Dever de contestar critérios avaliativos, porém sem recorrer às instâncias escolares superiores; 

(__) - Direito de organização e participação em entidades estudantis; 

(__) - Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

A) V – V – F – F – V. 

B) V – V – F – V – V. 

C) V – F – F – V – V. 

D) V – F – V – F – V. 

 

04. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em seu livro sobre matemática, afirma que na perspectiva 

indicada pelos educadores matemáticos, a resolução de problemas possibilita aos alunos, entre 

outras coisas:  

A) Mostra que ela não foi construída como resposta a perguntas provenientes de diferentes 

origens e contextos. 
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B) Desenvolver de modo geral sua dependência e capacidade de resolver apenas situações 

matemáticas hipotéticas básicas. 

C) Reduzir seus conhecimentos acerca de conceitos e procedimentos matemáticos bem como de 

reduzir a visão que têm dos problemas. 

D) Mobilizar conhecimentos e desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão 

a seu alcance.  

 

05. Sendo A = {-1, 0, 1, 2, 3, 5}, B = {2, 4, 6, 8} e C = {-2, 1, 3}, podemos determinar (A – B) UC como 

sendo o conjunto: 

A) D = {-2, -1, 0, 1, 6, 8}. 

B) D = {-2, -1, 0, 1, 3, 5}. 

C) D = {-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5}. 

D) D = {-2, 0, 3, 5}. 

 

06. De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento dos conceitos, dos significados das palavras, 

pressupõe o desenvolvimento de muitas funções intelectuais, sendo elas: 

A) A função executiva apenas em seu hemisfério direito e através de materiais concretos. 

B) A função deliberada, memória lógica, abstração, capacidade de comparar e diferenciar. 

C) Apenas a criatividade e a facilidade em lidar com suas emoções mais íntimas. 

D) A abstração através de materiais concretos, a expressão corporal e a expressão de emoções e 

sentimentos através da arte. 

 

07. Um velocista consegue correr uma maratona, em aproximadamente 1 hora e 15 minutos 

mantendo uma velocidade média de 12 km/h. Se esse mesmo velocista for realizar a mesma prova, 

mas conseguir manter uma velocidade de 15 km/h, em quanto tempo ele irá concluir a prova? 

A) 1 hora. 

B) 1 hora e 5 minutos. 

C) 55 minutos. 

D) 1 hora e 35 minutos. 

 

08. Durante a construção da cidadania a Matemática pode dar sua contribuição à formação do 

cidadão ao desenvolver metodologias que: 

A) Reprovem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a 

criatividade, a iniciativa interpessoal, o trabalho individual e a autonomia advinda da 

confiança na própria capacidade para absorver desafios. 
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B) Limitem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a 

criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a dependência advinda da desconfiança 

na própria capacidade para atingir objetivos. 

C) Enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a 

criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia advinda da confiança na 

própria capacidade para enfrentar desafios. 

D) Menosprezem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de resultados, a 

normalidade, a iniciativa irrelevante, o trabalho individual e a autonomia advinda da 

insegurança na própria capacidade para vencer desafios. 

 

09. A função do segundo grau x2 - 5x + 9 = 0 com domínio pertencente ao campo dos reais possui 

como ponto de vértice, Yv, o ponto de: 

A) Mínimo no valor de 
4

11
. 

B) Máximo no valor de −
11

4
. 

C) Mínimo no valor de 
11

4
. 

D) Máximo no valor de −
4

11
. 

 

10. Segundo Emília Ferreiro, a Psicogênese da língua escrita descreve como o aprendiz: 

A) Permite que a alfabetização seja realizada de maneira autônoma, sem a intervenção, em 

nenhum momento de um orientador, professor ou instrutor. 

B) Se apropria dos conceitos e das habilidades de ler e escrever, mostrando que a aquisição 

desses atos linguísticos segue um percurso semelhante àquele que a humanidade percorreu 

até chegar ao sistema alfabético. 

C) Pode adquirir o conhecimento de maneira natural, fazendo com que o conhecimento seja 

obtido através da escola e seu meio familiar. 

D) Necessita de liberdade assistida até sua adolescência, para garantir sua plena e efetiva 

alfabetização em todos os campos do conhecimento. 

 

11. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) afirma que o ensino médio, etapa 

final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades os itens a seguir, 

somente com exceção do (a): 

A) Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o parcial domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo aritmético básico. 

B) Consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos. 
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C) Preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores. 

D) Compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 

 

12. Marcelo dispõe de chapas de madeira com 180 e 240 centímetros de comprimento para que sejam 

cortados alguns moldes para seus produtos. Qual deverá ser o comprimento desses moldes de 

maneira que não haja sobras e seja obtido o maior tamanho possível? 

A) 10 centímetros. 

B) 20 centímetros. 

C) 30 centímetros. 

D) 60 centímetros. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 

 

14. Observe a concordância: 

I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 

II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  



 

6 

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 

Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 

A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 

B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 

C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  

 

19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 

B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  
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20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


