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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guaraciaba -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 II N1 – 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. Segundo ______________________________, aquilo que o aluno pode realizar com ajuda, em dado 

momento, poderá realizar de maneira ________________________ mais tarde, e participar da tarefa 

conjuntamente com um colega mais experiente é o que possibilita modificações em seus esquemas 

de conhecimento, adquirindo uma atuação ____________________________ e uso independente desses 

esquemas, em novas situações. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Piaget - Dependente – Tíbia. 

B) Vygotsky – Independente – Autônoma. 

C) Cagliari – Independente – Dúbia. 

D) Cagliari – Dependente – Tíbia. 

 

02.  Assinale a alternativa correta sobre a metodologia de ensino: 

A) Não estuda os métodos de ensino. 

B) Não classifica os métodos de ensino. 

C) Não vilipendia os métodos de ensino. 

D) Não descreve os métodos de ensino.   

 

03. Com relação à Tendência Pedagógica denominada de Libertadora: 

I - A metodologia é caracterizada pela problematizarão da experiência social em grupos de discussão; 

II - A relação do professor com o aluno é tida como vertical em que ambos obedecem a rígida hierarquia 

do ato de educar. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas II está correto. 

B) Apenas I está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

04. É incorreto afirmar a respeito do conceito de acomodação para Piaget: 

A) Pode significar adaptação. 

B) Pode significar ajustamento. 

C) Tem o significado de ajustamento do organismo às exigências do meio. 
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D) O sujeito busca opor-se ao ambiente, tendo em vista o equilíbrio das relações do indivíduo 

com o meio. 

 

05. Assinale a alternativa incorreta. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos 

profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 

carreira do magistério público: 

A) Ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. 

B) Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 

remunerado para esse fim. 

C) Piso salarial profissional. 

D) Regressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação do desempenho. 

 

06. Sobre a Etnomatemática é incorreto afirmar: 

A) Valoriza as diferenças. 

B) Está diretamente relacionada a uma visão elitista da educação. 

C) Afirma que toda a construção do conhecimento matemático é válida. 

D) Afirma que toda a construção do conhecimento matemático está intimamente vinculada à 

tradição. 

 

07. Após anos de trabalho Ana Maria conseguiu se aposentar e recebeu uma indenização no valor de 

R$ 15.000,00. Com este valor, realizou um investimento a juros simples de 2,5% ao mês onde a 

instituição financeira assegurou que o valor triplicaria ao final do período aplicado. Portanto, para 

que isso aconteça, o valor foi investido durante quantos meses? 

A) 90 meses. 

B) 80 meses. 

C) 110 meses. 

D) 120 meses. 

 

08. Assinale a alternativa incorreta.  

Os PCNs, na explicitação das capacidades dos alunos, apresentam inicialmente os Objetivos Gerais do 

ensino fundamental, que são as grandes metas educacionais que orientam a estruturação curricular. A 

partir deles são definidos os Objetivos Gerais de Área, dos Temas Transversais, bem como o 

desdobramento que estes devem receber no primeiro e no segundo ciclo, como forma de conduzir às 

conquistas intermediárias necessárias ao alcance dos objetivos gerais. Um exemplo de desdobramento 

dos objetivos não é o que se apresenta a seguir:  
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A) Objetivo Geral do Ensino Fundamental: utilizar diferentes linguagens – verbal, matemática, 

gráfica, plástica, corporal – como meio para expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 

usufruir das produções da cultura. 

B) Objetivo Geral do Ensino de Matemática: analisar informações relevantes do ponto de vista 

do conhecimento e estabelecer o maior número de relações entre elas, fazendo uso do 

conhecimento matemático para interpretá-las e avaliá-las criticamente. 

C) Objetivo Geral do Ensino Cidadão: perpetuar e perpetrar a ética ancestral de estabelecer uma 

ponte conceitual entre a misantropia e a misoginia tradicional dos povos que formaram nossa 

pátria. 

D) Objetivo do Ensino de matemática para o Primeiro Ciclo: identificar, em situações práticas, 

que muitas informações são organizadas em tabelas e gráficos para facilitar a leitura e a 

interpretação, e construir formas pessoais de registro para comunicar informações coletadas. 

                

09. Qual o determinante da seguinte matriz: 

 
1 −1 1
1 −1 1

−1 1 −1
 

A) -1 

B) 0 

C) 1 

D) 2 

 

10. Qual o valor de x? Dado: sen35°=0,57; cos35°=0,82; tan35°=0,7 

 

A) 75,90 cm 

B) 85,36 cm 

C) 100 cm 
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D) 125 cm 

 

11. Qual o lo𝑔10 1000 ? 

A) 2 

B) 3 

C) 4 

D) 5 

 

12. Dado o sistema abaixo o valor de “x” será: 

{
2𝑥 + 𝑦 = 85

3𝑥 − 2𝑦 = 40
    

A) 20 

B) 25 

C) 30 

D) 35 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto para responder as questões de 13 a 15. 
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5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

O Romualdo, marido de D. Eufêmia, era um rapaz 
sério, lá isso era, e  tão incapaz de cometer a mais 
leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de 
São Francisco de Paula; mas – vejam como o diabo 
as arma! Um dia D. Eufêmia foi chamada, a toda a 
pressa, a Juiz de Fora, para ver o pai que estava 
gravemente enfermo, e como o Romualdo não podia 
naquela ocasião deixar a casa comercial de que era 
guarda-livros (estavam a dar balanço), resignou-se a 
ver partir a senhora acompanhada pelos três 
meninos, o Zeca, o Cazuza, o Bibi, e a ama-seca 
deste último, que era ainda de colo. 
Foi a primeira vez que o Romualdo se separou da 
família. Custou-lhe muito, coitado, e mais lhe custou 
quando, ao cabo de uma semana, D. Eufêmia lhe 
escreveu, dizendo que o velho estava livre de perigo, 
mas a convalescença seria longa, e o seu dever de 
filha era ficar junto dele um mês pelo menos.  
O Romualdo resignou-se. Que remédio!...  
Durante os primeiros tempos saía do escritório e 
metia-se em casa, mas no fim de alguns dias 
entendeu que devia dar alguns passeios pelos 
arrabaldes, hoje este, amanhã aquele. Era um meio, 
como outro qualquer, de iludir a saudade. [...] 
Nessa noite fatal a virtude do Romualdo deu em 
pantanas: tencionando ele ir até o fim da linha, como 
fazia todas as noites, apeou-se na Rua Mariz e 
Barros, ali pelas alturas da Travessa de São 
Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças 
antes. E ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela 
saltitante e esquivo, e apressou o passo para 
apanhá-la, o que conseguiu facilmente, porque, 
pelos modos, ela já contava com isso. 

(Artur Azevedo, A ama-seca. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000040.pdf> Acesso em: 

2 out. 2017) 

 

 

 

 

13. Indique a alternativa em que todos os vocábulos são substantivos: 

A) Infidelidade – arma – pressa – guarda-livros. 

B) Conjugal – pressa – enfermo – ama-seca. 

C) Infidelidade – pressa – guarda-livros – ama-seca.  

D) Conjugal – arma – guarda-livros – ama-seca. 

 

14. Na linha 4, quando o autor fala “mas – vejam como o diabo as arma!”, o primeiro sinal gráfico 

refere-se: 

A) A um travessão para pontuar a ideia de fala. 

B) Hífen, que está colocado no lugar da vírgula. 
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C) Traço, para indicar uma pausa maior que a vírgula. 

D) Traço, indicando omissão de texto. 

 

15. Os significados de “arrabaldes”, “dar em pantanas” e “apear-se” são, respectivamente: 

A) circo – acabou em pântanos – pentear-se. 

B) subúrbio – fracassar – desceu. 

C) favelas – perdeu – avolumou-se. 

D) zonas rurais – atascadeiro – empoderar-se. 

 

16. Complete a frase a seguir de acordo com as regras de regência verbal: 

“Cheguei _______________________ cidade no sábado. Estava muito cansado para ir _________________________ 

um restaurante. Pedi um lanche e deitei para assistir _________________________ futebol. Acordei na manhã 

seguinte com o pescoço duro e a televisão ligada.” 

A) à – a – ao 

B) na – à – o 

C) à – à – o 

D) na – a – ao  

 

17. Assinale a alternativa que contém uma oração coordenativa conclusiva: 

A) Caroline digita rapidamente, contudo sua produção é baixa. 

B) Jefferson saiu-se bem no concurso; logo, será um dos melhores colocados. 

C) Os camaleões mudam de cor, não só diante de predadores, mas também para conseguir 

alimentos. 

D) As crianças no berçário ora mamavam ora choravam. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS  

 

18. O filósofo viveu em Atenas, Grécia, entre 427 aC e 347 aC. Foi o fundador da “Academia”, a 

primeira instituição de ensino superior ocidental e criou o “mito da caverna”, segundo o qual a 

humanidade vivia presa em um mundo de sombras sem enxergar a realidade. Trata-se de: 

A) Aristóteles.  

B) René Descartes.  

C) Platão.  

D) Charles Darwin.  

 



 

8 

19. “Santa Catarina quer importar milho do Paraguai para reduzir custos de transporte. Estado 

brasileiro só produz metade do que é consumido. Restante vem do Mato Grosso, a 1,1 mil quilômetros 

de distância.” 

O Brasil e o Paraguai são uns dos membros efetivos do Mercosul, assim como: 

A) França e Espanha.  

B) Argentina e Uruguai.  

C) Uruguai e Estados Unidos.  

D) Argentina e Canadá.   

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guaraciaba - Santa Catarina, analise o trecho e assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna:  

Caberá ao __________________________ assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa 

popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 

A) Vice-Prefeito. 

B) Regimento Externo da Câmara.  

C) Juiz de Primeira Estancia.  

D) Regimento Interno da Câmara.   


