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MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

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

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  
1- A única frase em que o a deve receber um acento 
grave é: 
A) Esta notícia é igual a que ouvimos. 
B) Vamos a Roma e de La diretamente a Lisboa. 
C) As crianças se retiraram uma a uma. 
D) De segunda a sexta houve expediente normal. 
 
2- A única frase em que não há crase é: 
A) À noite gosto muito de ler. 
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. 
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri. 
D) Referiu-se àquilo que viu.  
 
3- Assinale a concordância falha: 
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados. 
B) Um quinto dos bens cabem ao menor. 
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. 
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore. 
 
4- Assinale a alternativa em que há emprego 
incorreto entre mal e mau: 
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso. 
B) Ele caiu de mau jeito. 
C)De um mau espera-se todo mal. 
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal. 
 
5- Assinale a alternativa em que o plural está errado: 
A) Corrimãos, guarda-chuvas 
B) Noves, empadinhas 
C) Balãozinhos, cidadãos 
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos 
 
6-   Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 
A) Obcessão 
B) Deslizar 
C) Vazar 
D) Espontâneo 
 
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura Gramatical 
Brasileira, trata da: 
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação 
B) Palavra, forma, classe e significação 
C) Formação, derivação e estrutura das palavras 
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 
palavras 
 
8- Assinale a alternativa com erro de concordância: 
A) Faltam fazer dois testes 
15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 

B) Faltam dois testes 
C) Retirou-se ele e seus amigos 
D) Vossa Senhoria é bondoso 
 
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra 
importante da Literatura Brasileira Contemporânea, 
foi escrita por: 
A) Dinah Silveira de Queiroz 
B) Antônio Olavo Pereira 
C) José J. Veiga 
D) João Guimarães Rosa 
 
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista, 
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas 
principais obras é o romance: 
A) A madona de Cedro 
B) A Estrela Sobe 
C) Rua do Sol 
D) Corpo Vivo 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- O atual Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador: 
A) Dionísio Maçaneiro 
B) Mário Miguel 
C) José Eduardo Rothbarth Thomé 
D) Roberto Schulze 
 
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de 
Santa Catarina são: 
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer 
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e 
Paulo Bauer 
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 
Paulo Bauer 
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner 
 
13- O Presidente da República, quando da eclosão 
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de 
março de 1964 era: 
A) Jânio Quadros 
B) Juscelino Kubitscheck 
C) João Goulart 
D) Leonel de Moura Brizola 
 
14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em: 
A) 28 de setembro de 1885 
B) 28 de setembro de 1888 
C) 13 de maio de 1885 
D) 13 de maio de 1888 
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novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale 
a alternativa que representa a origem do significado 
da palavra ágape: 
A) Amor Eterno 
B) Esmola entre os primeiros cristãos 
C) Qualquer refeição comunitária 
D) Banquete 
 
16- Assinale a alternativa que não representa uma 
das competências do Município de Rio do Sul, 
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor: 
A) Elaboração do plano plurianual 
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias 
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos 
D) Manter o serviço de transporte coletivo 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul, a implementação de emendas a Lei 
Orgânica compete: 
A) Ao Poder Executivo Municipal 
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara 
de Vereadores 
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores 
D) Por iniciativa da comunidade riosulense 
 
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do Sul, 
segundo classificação SDM/SC é: 
A) Médio 
B) Baixo 
C) Alto 
D) Muito alto 
 
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é: 
A) Serra do Mar 
B) Serra do Mirador 
C) Serra do Alto vale 
D) Serra do Miramar 
 
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, 
desenhista, jornalista, humorista, tradutor, 
dramaturgo e cenografista. Seu nome é: 
A) Chico Anysio 
B) Millôr Fernandez 
C) Antônio Tabucdhi 
D) João Mineiro 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
suas condições sociológicas, psicológicas e culturais 

21- Esta linha propõe que o aluno participe 
ativamente do próprio aprendizado, mediante a 
experimentação, a pesquisa em grupo, o estimulo a 
dúvida e o desenvolvimento do raciocínio, entre 
outros procedimentos. A partir de sua ação, vai 
estabelecendo as propriedades dos objetos e 
construindo as características do mundo. 
Noções como proporção, quantidade, causalidade, 
volume e outras, surgem da própria interação da 
criança com o meio em que vive. Vão sendo 
formados esquemas que lhe permitem agir sobre a 
realidade de um modo muito mais complexo do que 
podia fazer com seus reflexos iniciais, e sua conduta 
vai enriquecendo-se constantemente. Assim, 
constroi um mundo de objetos e de pessoas onde 
começa a ser capaz de fazer antecipações sobre o 
que irá acontecer. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
A) Montessoriana 
B) Construtivista 
C) Waldorf 
D) Tradicional 
 
22- Conforme Art. 53. 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: 
EXCETO: 
A) Direito de ser respeitado por seus educadores 
B) Igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola 
C) Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua 
residência 
D) O não direito de contestar critérios avaliativos, e 
jamais podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores 
 
23- O estudo dos fenômenos relacionados ao ensino 
e à aprendizagem da Matemática pressupõe a 
análise de variáveis envolvidas nesse processo — 
aluno, professor e saber matemático —, assim como 
das relações entre elas.  
Numa reflexão sobre o ensino da Matemática NÃO 
é de fundamental importância ao professor: 
A) Identificar as principais características dessa 
ciência, de seus métodos, de suas ramificações e 
aplicações 
B) Conhecer a história de vida dos alunos, sua 
vivência de aprendizagens fundamentais, seus 
conhecimentos informais sobre um dado assunto,  
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C) Ter clareza de suas próprias concepções sobre a 
Matemática, uma vez que a prática em sala de aula, 
as escolhas pedagógicas, a definição de objetivos e 
conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão 
intimamente ligadas a essas concepções 
D) Que o conhecimento matemático formalizado não 
precisa, necessariamente, ser transformado para se 
tornar passível de ser ensinado/aprendido; ou seja, a 
obra e o pensamento do matemático teórico não são 
passíveis de comunicação direta aos alunos 
 
24- Além da interação entre professor e aluno, a 
interação entre alunos desempenha papel 
fundamental na formação das capacidades 
cognitivas e afetivas. Em geral, explora-se mais o 
aspecto afetivo dessas interações e menos sua 
potencialidade em termos de construção de 
conhecimento. Trabalhar coletivamente, por sua vez, 
supõe uma série de aprendizagens, EXCETO: 
A) Perceber que além de buscar a solução para uma 
situação proposta devem cooperar para resolvê-la e 
chegar a um consenso 
B) Não necessariamente precisam explicitar o próprio 
pensamento e nem tentar compreender o 
pensamento do outro 
C) Discutir as dúvidas, assumir que as soluções dos 
outros fazem sentido e persistir na tentativa de 
construir suas próprias idéias 
D) Incorporar soluções alternativas, reestruturar e 
ampliar a compreensão acerca dos conceitos 
envolvidos nas situações e, desse modo, aprender  
 
25- Transforme 50 cm em km: 
A) 0,00050 
B) 0,0050 
C) 0,0500 
D) 0,00005  
 
26- Qual a massa de água de uma banheira com 
medidas de: 50 cm largura X 50 cm comprimento X 
50 cm altura, supondo que ela esteja totalmente 
cheia? 
A) a massa de água é de 125 quilogramas 
B) a massa de água é de 125.000 quilogramas 
C) a massa de água é de 1,25 quilogramas 
D) a massa de água é de 1.250 quilogramas 
 
27- Para realizar a montagem de um determinado 
maquinário 12 técnicos levam 10 dias trabalhando 8 
horas/ diárias para finalizar o trabalho. Quantos 
 

dias serão necessários para montar o mesmo 
maquinário com 10 técnicos trabalhando 6 horas 
diárias? 
A) 12 dias 
B) 14 dias 
C) 16 dias 
D) 18 dias 
 
28- Assinale a alternativa correta - Sistemas de 
equações do 1º grau: 
      x + y = 81 
      x – y = 35 
A) S = {(58,23)} 
B) S = {(85,23)} 
C) S = {(29,12)} 
D) S = {(58,12)} 
 
29- Resolva a expressão numérica a seguir: -[- 3 + 2 
– (4 – 5 – 6 )] 
A) 6 
B) -6 
C) 20 
D) -20 
 
 
30- Quanto renderá ao final de 05 anos um capital 
de R$630.000,00 a uma taxa de 8,5% a.a.? 
A) R$ 315.000,00 
B) R$ 265.000,00 
C) R$ 287.000,00 
D) R$ 267.750,00 
 
31- Juros compostos seguem: 
C = 1.440,00 
I = ?% ao mês 
t = 2 meses 
M = 1.512,90 
Assinale a alternativa correta: 
A) 2,00% ao mês 
B) 3,00% ao mês  
C) 2,50% ao mês  
D) 2,75% ao mês 
 
32- É a reta que toca a circunferência em dois 
pontos distintos: 
A) Reta secante 
B) Reta tangente 
C) Reta externa 
D) Reta interna 
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33- Determine o valor de x: 

 
A) x = 48 
B) x = 10 
C) x = 230,40 
D) x = 2,4 
 
34 – Estatística: 
I. Variável qualitativa nominal - são valores que 
estão relacionados a uma qualidade ou atributo dos 
elementos pesquisados sem uma ordem nos seus 
valores. Ex: cor de cabelo ou esporte favorito 
II. Variável quantitativa discreta são valores que 
estão relacionados a números, se tratando de 
contagem (números inteiros) Ex: Número de irmãos: 
0, 1, 2, etc. 
III. Variável qualitativa ordinal são valores que estão 
relacionados a números, se tratando de medidas 
(números reais) Ex: Altura: 1,55 m, 1,80 m, etc. 
IV. Variável quantitativa contínua são valores que 
estão relacionados a uma qualidade ou atributo dos 
elementos pesquisados com uma ordem nos seus 
valores Ex: grau de instrução: fundamental, médio, 
superior, etc. 
Assinale a alternativa correta: 
A) Todas as alternativas estão corretas 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
C) Todas as alternativas estão incorretas 
D) Apenas as alternativas III e IV estão corretas 
 
35- Analise o gráfico estatístico abaixo e assinale a 
alternativa correta:  

 
A) Distribuição simétrica 
B) Distribuição assimétrica 
C) Distribuição de tendência central 
D) Distribuição de tendência lateral 
 
36-  Segundo a LDB, no seu artigo 69, a União 
aplicará, anualmente, nunca menos de _________, e 
os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
___________ por cento, ou o que consta nas 
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da  

receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público: 
 A) Vinte, vinte e cinco 
 B) Vinte , dezoito 
 C) Dezoito, vinte e cinco             
 D) Dezoito, vinte 

 
37-  A Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências é: 
 A) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990          
 B) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
 C) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 D) Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966 

 
38- Constituem um referencial de qualidade para a 
educação no Ensino Fundamental em todo o País. 
Sua função é orientar e garantir a coerência dos 
investimentos no sistema educacional, socializando 
discussões, pesquisas e recomendações, 
subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se 
encontram mais isolados, com menor contato com a 
produção pedagógica atual. Estamos falando: 
 A) Do Plano Político Pedagógico da escola 
 B) Do Plano Plurianual 
 C) Do Projovem 
 D) Dos Parâmetros Curriculares Nacionais          

 
39- É considerado o Patrono da Educação Brasileira 
e um dos mais brilhantes pensadores da história da 
Pedagogia no mundo, autor do livro Pedagogia do 
Oprimido: 
 A) Leonardo Boff 
 B) Paulo Reglus Neves Freire             
 C) Paschoal Lemme 
 D) Fernando de Azevedo 

 
40-  O Dia do Professor é comemorado em todo o 
país no dia 15 de outubro. Relacionado a esta data 
temos o Dia da Educação, que é comemorado: 
 A) 25 de maio 
 B) 25 de abril 
 C) 28 de abril            
 D) 28 de março 

 

 


