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Município de São Miguel do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 003/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Matemática 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Segundo o artigo 4º da Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009, para fins destas Diretrizes, 

considera-se público-alvo do Atendimento Educacional Especializado (AEE): 

I - Alunos com deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial; 

II - Alunos com transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação 

ou estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, 

síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra 

especificação; 

III - Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que apresentam um potencial elevado e 

grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, 

liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

02. Assinale a alternativa correta com base na função de primeiro grau que rege a reta do gráfico a 

seguir: 
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A) 𝑦 = 2𝑥 − 5 

B) 𝑦 = 𝑥 − 5 

C) 𝑦 = 2𝑥 + 5 

D) 𝑦 = 𝑥 +
5

2
 

 

03. Assinale a alternativa correta acerca da fórmula para o cálculo da coordenada do ponto 𝑥 do vértice 

(V) de uma parábola, ou seja, de uma função de segundo grau: 

(Dado: 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0) 

A) 𝑥𝑉 = −
𝑏

2𝑎
 

B) 𝑥𝑉 =
𝑏

2𝑎
 

C) 𝑥𝑉 = −
𝑏

𝑎
 

D) 𝑥𝑉 = −
𝑏

2𝑎²
 

 

04. Acerca do polinômio abaixo, analise. 

 

𝑝(𝑥) = 𝑎0 + 𝑎1𝑥 + 𝑎2𝑥
2 +⋯+ 𝑎𝑛𝑥

𝑛 

 

I - Os números 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, são denominados os coeficientes do polinômio 𝑝; 

II - Polinômios de grau 2 são funções lineares; 

III - Polinômios de grau 3 são funções quadráticas. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

05. Com base nas características da função 𝑦 = 2𝑥, assinale a alternativa incorreta: 

A) Não há raízes. 

B) O intercepto é igual a 1. 

C) O domínio é ℝ e o conjunto imagem é 𝐼𝑓 = 𝑅+
∗ . 

D) A função é decrescente em ℝ. 
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06. Com base nas características da função 𝑦 = log2 𝑥, assinale a alternativa incorreta: 

A) A raiz é 𝑥 = 1. 

B) O domínio é 𝑅+
∗  e o conjunto imagem é 𝐼𝑓 = ℝ. 

C) O ponto máximo é em 𝑦 = 1. 

D) A função é crescente em 𝑅+
∗ . 

 

07. Segundo o Art. 13 da Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009, todas as alternativas abaixo são 

atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado, exceto: 

A) Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial. 

B) Ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ser dependente da internet, uma vez que, na 

atualidade, os livros não possuem mais valor. 

C) Elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando a 

funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade. 

D) Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais. 

 

08. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:  

“A ________________________ é utilizada quando se deseja atribuir diferentes pesos para os diferentes 

elementos do grupo.”.  

A) Média aritmética simples. 

B) Média aritmética ponderada. 

C) Mediana. 

D) Moda. 

 

09. Com base na sequência: 5, 6, 2, 7, 1, 3, 5, 1, 7, 5, é correto afirmar que a moda é igual a: 

A) 1 

B) 7 

C) 5 

D) 3 

 

10. Com base na PG (12; 36; 108; 324; 972; 2916; ...), a soma dos dez primeiros termos é igual a: 

A) 354288 

B) 354358 

C) 384085 
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D) 414280 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

11. “Alcançou pela docilidade a estima de todos.”. Com base na oração, é correto afirmar que: 

A) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo indireto. 

B) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo direto e 

indireto. 

C) A frase está incorreta, pois no sentido de “conseguir (coisa desejada ou pedida); obter” é 

incorreto empregar o verbo “alcançar”. 

D) Não há erro de regência verbal, pois na acepção de “conseguir o que se pretende” o verbo 

“alcançar” é verbo intransitivo. 

 

12. “Que bela homenagem ele fez a você”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo 

sublinhado. 

A) Pretérito perfeito do indicativo. 

B) Imperativo afirmativo. 

C) Presente do subjuntivo. 

D) Pretérito imperfeito do indicativo. 

 

13. Sobre os pronomes de tratamento, analise algumas regras: 

I - Os pronomes de tratamento são pronomes que se referem à 2.ª pessoa do discurso. Entretanto, 

exigem a concordância verbal na 3.ª pessoa. Ademais, devem também ficar na 3.ª pessoa todos os 

elementos que a tais pronomes se refiram; 

II - Tais fórmulas de tratamento só são consideradas pronomes de tratamento quando vêm 

antecedidas de “Sua” ou “Vossa”. Desprovidas de tais partículas, tornam-se, no mais das vezes, meros 

“substantivos femininos” ou “adjetivos”; 

III - Emprega-se “Sua” quando nos referimos à pessoa. Por outro lado, empregamos “Vossa” quando 

nos dirigimos à pessoa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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14. Os pronomes de tratamento “Vossa Magnificência, Vossas Magnificências” são empregados para: 

A) Reis e rainhas. 

B) Cardeais. 

C) Reitores. 

D) Juízes. 

 

15. “O fato que foi revelado nas investigações foi decisivo, para a elucidação do crime.”. Com base na frase, 

é correto afirmar que: 

A) Nela não há erros de pontuação. 

B) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa por vírgula o nome do seu 

complemento. 

C) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se deve empregar a vírgula entre o sujeito e o 

seu verbo quando juntos, ainda que um preceda ao outro. 

D) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa o nome do(s) seu(s) adjunto(s). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste - SC, ao Município é vedado: 

I - Criar distinções entre brasileiros; 

II - Recusar fé aos documentos públicos; 

III - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público 

justificado, sob pena de nulidade do ato. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. Segundo a Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 

A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

B) Insolência à liberdade e indiferença à tolerância. 

C) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 
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18. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como: 

A) Independência do Brasil.  

B) Dia Nacional da Consciência Negra.  

C) Proclamação da República. 

D) Dia Nacional do Índio.  

 

19. De acordo com a Lei no 10.639/03, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre: 

A) Inglês e Literatura.  

B) Artes e Astrologia.  

C) Geografia e Educação Física.  

D) História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os sistemas municipais de 

ensino compreendem: 

(__) - As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

(__) - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

(__) - Os órgãos e entidades nacionais de educação. 

A) F-F-V. 

B) V-F-F. 

C) V-V-F. 

D) V-F-V.  

 

 


