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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE JANEIRO DE 2013 
 

CARGO: 

Professor MAG I – Ensino Fundamental de 1ª a 4ª Série 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de janeiro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de janeiro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia o poema de João Cabral de Melo Neto e responda 
as questões de 01 a 07: 
 

O relógio 
 

Ao redor da vida do homem  
há certas caixas de vidro,  
dentro das quais, como em jaula,  
se ouve palpitar um bicho.  
 
Se são jaulas não é certo;  
mais perto estão das gaiolas  
ao menos, pelo tamanho  
e quebradiço de forma.  
 
Umas vezes tais gaiolas  
vão penduradas nos muros;  
outras vezes, mais privadas,  
vão num bolso, num dos pulsos.  
 
Mas onde esteja: a gaiola  
será de pássaro ou pássara:  
é alada a palpitação,  
a saltação que ela guarda;  
 
e de pássaro cantor,  
não pássaro de plumagem:  
pois delas se emite um canto  
de uma tal continuidade  
 
que continua cantando  
se deixa de ouvi-lo a gente:  
como a gente às vezes canta  
para sentir-se existente. 
 

Disponível em:www.revista.agulha.nom.br  

Acesso:07/05/2012 

 
01) De acordo com o poema acima marque V para 
Verdadeiro ou F para Falso e assinale a alternativa 
correspondente: 
 
(     ) O poema lido é descritivo principalmente nas 

quatro primeiras estrofes. 
(     ) O poeta compara o relógio a jaulas e gaiolas o que 

conota a ideia de prisão. 
(     ) Devido ao tamanho e quebradiço da forma, o autor 

prefere aproximar o relógio da gaiola. 
 
a) V – F – V. 
b) F – V – F. 
c) V – V – V. 
d) F – F – V. 
 
02) Identifique nas assertivas a seguir qual NÃO está de 
acordo com o poema: 

 
a) Na terceira estrofe as caixas de vidro estão 

especificadas pelo eu lírico. 
b) Na quarta estrofe o eu lírico está preso em uma 

gaiola e sofrendo palpitações.  
c) Na sexta estrofe o poeta insinua que, para sentir-se 

existente, é preciso cantar, isto é, ouvir a si mesmo. 
d) Na segunda estrofe o eu lírico faz uma relação 

análoga entre “jaula” e “gaiola”. 
 
03) Nos fragmentos a seguir identifique a colocação 
pronominal sublinhada respectivamente: 
 
“pois delas se emite um canto” 

“se deixa de ouvi-lo a gente:” 

 
a) Mesóclise e ênclise. 
b) Ênclise e próclise. 
c) Próclise e ênclise. 
d) Mesóclise e próclise. 
 
04) “como a gente às vezes canta” A ocorrência da 
crase é justificada por ser uma: 
 
a) Locução adjetiva. 
b) Locução conjuntiva. 
c) Locução prepositiva. 
d) Locução adverbial. 
 
05) Marque a assertiva que apresenta uma informação 
INCORRETA em relação a ortografia das palavras: 
 
a) A palavra pássaro é grafada com SS, assim como 

ascenssão. 

b) O vocábulo quebradiço é grafado com Ç, assim como 
açafrão. 

c) A palavra bicho é grafada com CH, assim como 
pechincha. 

d) O vocábulo existente é grafado com X, assim como 
exílio. 

 
06) João Cabral de Melo Neto foi um dos mais 
importantes poetas e suas obras marcam o: 
 
a) Realismo brasileiro. 
b) Modernismo brasileiro. 
c) Romantismo brasileiro. 
d) Parnasianismo brasileiro. 
 
07) É a obra mais conhecida de João Cabral de Melo 
Neto e responsável por sua respectiva popularidade: 
 
a) São Bernardo. 
b) Grande Sertão: Veredas. 
c) Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
d) Morte e vida Severina. 
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08) Na frase: “Hebe Camargo já não está mais entre 

nós.”, podemos identificar uma figura de linguagem 
denominada: 
 
a) Pleonasmo. 
b) Hipérbole. 
c) Eufemismo. 
d) Anáfora. 
 
09) Reescrevendo a oração “Eu o guiarei” na voz 
passiva, teremos: 
 
a) Ele será guiado por mim. 
b) Ele seria guiado por mim. 
c) Ele foi guiado por mim. 
d) Ele teria sido guiado por mim. 
 
10) Qual das alternativas NÃO sublinha um 
complemento nominal: 
 
a) A ONG tem necessidade de agasalhos para doar neste 

Natal. 
b) Paulo já não gosta de Olívia. 
c) Maria tem conhecimento do assunto. 
d) Elsi redigiu o pedido de afastamento por motivo de 

doença. 
 

Matemática 

 
11) Para uma determinada viagem foi fretado um avião 
com 200 lugares. Cada pessoa deve pagar R$ 400,00 
mais uma taxa de R$ 4,00 para cada lugar que ficar 
vago. Qual foi a receita em reais arrecadada, se na 
viagem compareceram 150 pessoas? 
 
a) R$ 35.000,00 
b) R$ 38.000,00 
c) R$ 70.000,00 
d) R$ 90.000,00 
 
12) Sabendo-se que uma das raízes da equação            
x3-8x2+19x-12=0 é igual a soma das outras duas, então 
o coeficiente entre a maior das raízes e a menor das 
raízes dessa equação é: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
 
13) Considere uma urna contendo 22 bolas, sendo que 
10 são verdes, 8 azuis e 4 são vermelhas. Uma bola é 
retirada da urna e, a seguir, sem reposição da bola, 
uma segunda bola é retirada. Calcule a probabilidade 
de as duas bolas retiradas serem verdes: 
 
a)                     b)                     c)                  d) 
 

14)  Qual  o  centésimo  termo  da  sequência  dada por  

 
 
a)                        b)                       c) -102               d) 
 
  
15) Sejam as funções dadas por f(x) = 4x+1 e g(x) = 3x-1. 
Se b = f(a), então g(b) vale: 
 
a) 4a+5 
b) 6a-1 
c) 3a-4 
d) 12a+2 

ESPAÇO PARA CÁLCULO 
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16) A soma dos infinitos termos da PG abaixo é:    
 
 
 
a) 0,8  b) 32  c)  d) 
 
 
17) Chamando-se de a e b as raízes da equação 
2x2+6x+7 = 0, podemos afirmar que              é igual a: 
 
 
a)                       b)                        c)                      d) -13 

 
 
 
18) Sendo o binômio a seguir                     com expoentes 
decrescentes de x, qual é o termo em x18, de seu 
desenvolvimento?              
 
    a)    b)  
 
 
    c)    d)  
 
           
19) O número de bactérias de uma cultura, t horas após 
o início de certo experimento, é dado pela expressão 

n(t) = 2400.20,4t. Assim, quanto tempo (em horas) após 
o início do experimento a cultura terá 153.600 
bactérias? 
 
a) 8 
b) 10 
c) 12 
d) 15 
 
20) Sabendo que tgx = 2, e o arco é do primeiro 
quadrante, então a cossecante de x (cossec x) é igual a: 
 
a)  b)  c)  d) 
 
 

ESPAÇO PARA CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÇO PARA CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 

 
21) Em 20 de novembro de 1962, através da Resolução 
07/62, foi criado o Município de Águas de Chapecó (SC), 
que teve sua emancipação político administrativa em: 
 
a) 14 de dezembro de 1962. 
b) 20 de dezembro de 1962. 
c) 14 de janeiro de 1963. 
d) 20 de janeiro de 1963. 
 
22) Analise as assertivas abaixo sobre o Município de 
Águas de Chapecó (SC) e assinale a alternativa correta: 
 

I. A origem do nome  deu-se pela existência das 
fontes de água mineral e por margear o rio 
Chapecó, além de pertencer até então ao 
Município do mesmo nome. 

II. Em 1963 foi eleita a primeira Câmara Municipal de 
vereadores. 

III. A maior decadência do turismo no Município foi 
na década de oitenta.  

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente I está correta. 
d) Todas estão corretas. 
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 23) Um dos principais símbolos do Estado de Santa 
Catarina, a bandeira foi baseada na obra do historiador, 
jornalista e advogado: 
 

 
 
a) Hercílio Luz. 
b) José Arthur Boiteux.  
c) Assis Chateaubriand. 
d) Manuel Joaquim de Almeida Coelho. 
 
24) Getúlio Dornelles Vargas, Presidente do Brasil por 
dois mandatos, realizou diversas transformações no 
país. Analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 

I. Criou a Justiça do Trabalho (1930), o Ministério da 
Justiça e o salário mínimo (1940). 

II. Instituiu a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 
(1943), a carteira profissional, a semana de 40 
horas de trabalho e as férias remuneradas.  

III. Na área estatal, criou a Companhia Siderúrgica 
Nacional (1940), a Vale do Rio Doce (1942), a 
Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945) e 
entidades como o IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - 1938).  

 
a) Somente I e II estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
25) Segundo reportagem divulgada no Jornal Nacional, 
mais de 50 municípios terão que realizar novas 
eleições. Isso acontece porque os candidatos eleitos 
tiveram a candidatura barrada pela Lei da Ficha Limpa. 
No Estado de Santa Catarina as eleições ocorrerão no 
dia 3 de março para os Municípios de: 
 
a) Balneário Camboriú; Campos Novos; Criciúma e 

Trombudo Central. 
b) Balneário Rincão; Campo Erê; Criciúma e Tangará. 
c) Blumenau; Campos Novos; Ibicaré e Campo Erê. 
d) Balneário Rincão; Campo Erê; Criciúma e Videira. 
 
 
 
 

Conteúdos Específicos 

 
26) Conforme disposto no art. 3º da Lei nº 9.394/96, Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, o 
ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, EXCETO: 
 
a) Igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola. 
b) Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 
c) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 

oficiais e privados. 
d) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 
 
27) Da composição dos níveis escolares, sobre os quais 
rege a LDB (Lei nº 9.394/96), a educação escolar 
compõe-se de: 
 
a) Educação infantil, pré escola, ensino fundamental, 

ensino médio e ensino superior. 
b) Educação básica e educação superior. 
c) Ensino fundamental e médio. 
d) Educação infantil, ensino fundamental e ensino 

superior. 
 
28) Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei nº 8.069/90, é dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à, EXCETO: 
 
a) Vida, à saúde e à alimentação. 
b) À educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização 

e à cultura. 
c) À dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

familiar e comunitária. 
d) À educação superior, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura e diversidade. 
 
29) De acordo com o art. 56 do ECA, os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão 
ao Conselho Tutelar os casos de: 
 

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 
II. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão 

escolar, esgotados os recursos escolares. 
III. Elevados níveis de repetência. 
IV. Bulling entre seus alunos. 

 
Estão CORRETAS somente as seguintes afirmativas: 
 
a) I, II e III. 
b) I, II, III e IV. 
c) II e III. 
d) I e III. 
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30) Segundo o Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil, a autonomia, definida como a 
capacidade de se conduzir e tomar decisões por si 
próprio, levando em conta regras, valores, sua 
perspectiva pessoal, bem como a perspectiva do outro, 
é, nessa faixa etária mais que um objetivo a ser 
alcançado com as crianças, um princípio das ações 
educativas. Conceber uma educação em direção à 
autonomia significa: 
 
a) Considerar as crianças como seres com vontade 

própria, capazes e competentes para construir 
conhecimentos, e, dentro de suas possibilidades, 
interferir no meio em que vivem. 

b) Considerar as crianças como seres com vontade 
própria, incapazes e competentes para construir 
conhecimentos, e, dentro de suas possibilidades, 
interferir no meio em que vivem. 

c) Considerar as crianças como adultos em miniatura, 
capazes e competentes para construir 
conhecimentos, e, dentro de suas possibilidades, 
interferir no meio em que vivem. 

d) Considerar as crianças como seres com vontade 
própria, capazes e competentes para construir 
conhecimentos, sem interferir no meio em que 
vivem. 

 
31) De acordo com o autor Philippe Perrenoud: “O 
ofício de professor está se transformando: trabalho em 
equipe e por projetos, autonomia e responsabilidades 
crescentes, pedagogias diferenciadas, centralização 
sobre os dispositivos e as situações de aprendizagem…” 
Com base na afirmação acima, assinale a alternativa 
que NÃO corresponde ao trabalho em equipe na 
escola: 
 
a) Enfrentar e analisar em conjunto situações 

complexas, práticas e problemas profissionais. 
b) Administrar crises ou conflitos interpessoais. 
c) Os professores realizarem seu planejamento de 

forma individual com base nos livros didáticos, sendo 
opcional a consulta ao PPP da escola.   

d) O gestor escolar compartilhar decisões de forma 
coletiva e modificar as relações de poder, 
transformando-as em um organismo vivo e dinâmico. 

 
32) Uma escola inclusiva é aquela que: 
 

I. Assegura a inclusão dos alunos com deficiência. 
II. Admite alguns alunos com deficiência nas classes 

comuns. 
III. Oferece acessibilidade arquitetônica. 
IV. Exige menos dos alunos com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento. 
 
a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente III e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 
 
33) Hoje, ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever, 
tem se mostrado como condição insuficiente às 
demandas contemporâneas. O sujeito precisa ir além 
do codificar e decodificar o sistema de escrita. É preciso 
que ele faça o uso da leitura e da escrita no cotidiano e 
aproprie-se da função social que reveste essas duas 
práticas. Dizemos, então, que é preciso: 
 
a) Letrar-se. 
b) Alfabetizar-se. 
c) Libertar-se. 
d) Atualizar-se.  
 
34) Vygotsky declara que o brincar preenche as 
necessidades da criança, e entende o termo 
necessidade, não como necessidade física, mas como 
uma motivação intrínseca do ser humano, como “[...] 
tudo aquilo que é motivo para a ação” (VYGOTSKY, 
1996: 121). Com base no texto acima marque V para 
Verdadeiro ou F para Falso e assinale a alternativa 
correspondente: 
 
(    )  A criança deve brincar livremente sem a 

intervenção e supervisão do professor durante pelo 
menos meio período que passa na escola. 

(    )  Brincar é uma atividade caracterizada por ações que 
satisfazem necessidades. 

(    ) Brincar não é necessário nos anos iniciais, pois a 
maioria das crianças frequentou a educação infantil, 
etapa em que a brincadeira é primordial. 

(    ) A criança ao brincar vai criando experiências, 
contribuindo e construindo conhecimentos acerca 
do mundo e do outro com quem se relaciona. 

 
a) V – V – V – F. 
b) V – F – V – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
 
35) Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas abaixo: 
 
VYGOTSKY (1989) ao postular o conceito de Zona de 
Desenvolvimento ____________, define-a como sendo a 
distância do nível de desenvolvimento ______________ 
do sujeito, que pode ser determinado a partir da 
resolução independente de problemas, e o nível mais 
elevado do desenvolvimento _________________ que é 
determinado pela resolução de problemas sob a 
orientação de um outro sujeito mais experiente ou em 
colaboração com seus colegas. 
 
a) proximal – real – potencial. 
b) potencial – real – proximal. 
c) real – proximal – potencial. 
d) proximal – potencial – real. 

www.pciconcursos.com.br
 




 

36) De acordo com a LDB, na educação infantil a 
avaliação far-se-á mediante: 
 
a) Acompanhamento sem necessidade de registro do 

seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

b) Acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, 
mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 

c) Acompanhamento e registro do seu desempenho 
para o acesso ao ensino fundamental. 

d) Acompanhamento e registro do seu 
desenvolvimento, com o objetivo de promoção, para 
o acesso ao ensino fundamental. 

 
37) O livro Psicogênese da Língua Escrita, escrito por 
Emilia Ferreiro com Ana Teberosky em 1979, é um 
marco na área, mostrando que as crianças não chegam 
a escola vazias, sem saber nada sobre a língua. De 
acordo com a teoria, toda criança passa por quatro 
fases até que esteja alfabetizada, são elas: 
 
a) Silábica; pré-silábica; sintética; silábico-fônico. 
b) Operatório formal; pré-silábica; alfabética; silábico-

alfabético. 
c) Pré-operatório; garatuja; pré-silábica; alfabética. 
d) Pré-silábica; silábica; silábico-alfabética; alfabética. 
 
38) A forma de raciocinar e aprender da criança passa 
por quatro estágios, sensório-motor, pré-operatório, 
operacional-concreto e operacional-formal. O autor 
que descreveu estes estágios baseado em suas 
pesquisas através da observação de seus filhos e de 
outras crianças é: 
 
a) Lev Vygotsky. 
b) Paulo Freire. 
c) Jean Piaget. 
d) Henri Wallon. 
 
39) O Processo de aquisição da escrita, que demanda 
interações específicas, acontece normalmente por meio 
da ____________ indispensável e fundamental a todo 
cidadão. Já o processo de letramento se efetiva ao 
longo da vida das pessoas, com a crescente 
_____________ nas práticas sociais, nas quais circulam 
diferentes ____________:  
 
a) escolarização – participação – gêneros discursivos. 
b) participação – escolarização – gêneros literários. 
c) interação – mobilização – gêneros musicais. 
d) condição – descentralização – gêneros artísticos. 
 
40) A interdisciplinaridade compreende: 
 
a) Planejar somente a partir dos livros didáticos, pois 

neles encontramos todas as atividades necessárias 
para a aprendizagem do aluno. 

b) Trocar opiniões e planejar em conjunto com os 
professores mais experientes da escola, pois, os 
professores que estão iniciando não tem muito 
conhecimento para agregar. 

c) Troca e cooperação, uma verdadeira integração entre 
as disciplinas de modo que as fronteiras entre elas 
tornem-se invisíveis para que a complexidade do 
objeto de estudo se destaque.  

d) Planejar de forma coletiva na escola envolvendo 
professores e equipe pedagógica elencando um 
tema/conteúdo para cada disciplina. 

 
 

www.pciconcursos.com.br
 





