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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – 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:  

 

 

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. A loja virtual de Aline é um sucesso e suas vendas mensais obedecem a uma progressão 

aritmética. O valor faturado no mês de janeiro de 2005 foi de R$ 38.000,00, já em dezembro do 

mesmo ano, o faturamento atingiu o valor de R$ 280.000,00. Baseado nestas informações pode-se 

concluir que o faturamento da loja de Aline neste ano foi de: 

A) R$ 1.547.000,00. 

B) R$ 906.000,00. 

C) R$ 816.000,00. 

D) R$ 1.908.000,00. 

 

02. A modelagem matemática pode ser definida como: 

A) O tratamento dos preceitos científicos que orientam a atividade educativa de modo a torná-la 

mais eficiente. 

B) A arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções 

devem ser interpretadas na linguagem usual. 

C) O conceito algébrico de expoente a que se deve elevar um número tomado como base para 

obter-se outro número. 

D) O método dedutivo, apenas com o auxílio de objetos concretos e as relações existentes entre 

eles e o mundo abstrato. 

 

03. O globo terrestre, com formato esférico, utilizado nas aulas de geografia da escola de Clarice 

possui 15 (quinze) centímetros de raio. Portanto, este globo possui um volume, em centímetros 

quadrados, aproximado de: 

(adote π=3) 

A) 13.500cm3. 

B) 40.500cm3. 

C) 27.000cm3. 

D) 20.250cm3. 

 

04. Em uma equação do 2° grau, quando o valor do discriminante (∆ = delta) é igual à zero, podemos 

afirmar que essa equação possui raízes com: 

A) Valores reais e diferentes para X1 e X2. 

B) Valores irracionais e primos para X1 e X2. 

C) Valores reais e iguais para X1 e X2. 
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D) Valores reais, diferentes e com sinais opostos para X1 e X2. 

 

05. 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. 

D) Surge associado ao conceito de dicotomia. 

 

06. Formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou 

em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional. 

Sobre o trecho acima podemos afirmar: 

A) Condiz com o que preconiza a LDB. 

B) Destoa da LDB, mas coaduna com o ECA. 

C) Está literalmente nos PCNs. 

D) Destoa inteiramente dos PCNs. 

 

07. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino 

fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha 

conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 

A) Não implica em pena. 

B) É passível de pena de multa. 

C) Não é considerado crime ou infração de espécie alguma. 

D) É um caso em que a culpabilidade é determinada pelo juiz da comarca. 

 

08. Não é o nome de uma tendência pedagógica: 

A) Teoria Sócio-Cultural de Vygotsky. 

B) Teoria Construtivista de Bruner. 

C) Proto Aprendizagem por Osmose de Platão. 

D) Epistemologia Genética, de Piaget. 

 

09. É incorreto afirmar acerca da Etnomatemática: 

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

sociedade e à cultura de cada povo. 

B) Converge para os ditames da pedagogia tecnicista. 
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C) Convida a lembrar que a matemática apareceu para suprir as necessidades básicas do homem, 

através da construção de matérias de pedra, de osso, de barro, de metal, e esse material era 

utilizado em moradias, vasilhames, utensílios, entre outros. 

D) Não há uma epistemologia pronta e acabada para a Etnomatemática. 

 

10. Considera-se que o desenvolvimento da criança é fator _____________ em todos os aspectos, porque é 

preciso que se tenha um desenvolvimento na ____________, por isso é fundamental que possamos oferecer 

condições a criança de ter um desenvolvimento sócio afetivo _____________ e desenvolver também a sua 

capacidade de aprendizagem respeitando os limites de cada idade. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Relevante – Íntegra – Adequado. 

B) Relevante – Acepção - Aberto. 

C) Irrelevante – Ludicidade - Fechado. 

D) Irrelevante – Aversão - Tênue. 

 

11. Para Piaget, o processo de assimilação se refere à tentativa feita pelo sujeito, de solucionar 

determinada situação, utilizando uma estrutura mental já formada, isto é, a nova situação ou o novo 

elemento: 

A) É desconsiderado como elemento estranho. 

B) É repudiado pelo sistema moral incrustado. 

C) É incorporado e assimilado a um sistema já pronto. 

D) Já chega irremediavelmente defasado. 

 

12. Leia com atenção: 

(__) Não há alternativa à cartilha de alfabetização; 

(__) É possível enxergar o que o aluno já sabe a partir do que ele produz e pensar no que fazer para que 

aprenda mais; 

(__) É preciso considerar o conhecimento prévio do aprendiz e as contradições que ele enfrenta no 

processo;  

(__) Para aprender, a criança passa por um processo que possui a lógica do conhecimento final, 

exatamente como é visto pelos alunos. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa Falso a sequência das 

proposições acima é: 

A) F – F – V – V. 

B) V – V – F – F. 

C) V – F – V – F. 
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D) F – V – V – F. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o a letra da canção “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga e José Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 

D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 

 

14. O termo “fulora” é o mesmo que: 

A) Florear. 

B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 

 

16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 

A) Composto de – Relativo a. 
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B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 

 

17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada por rejeitar os “excessos 

do modernismo” para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se do: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  

C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 

 

19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, era tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

 

20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 



 

7 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 

I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


