
MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS - SC 
 

PROCESSO SELETIVO Nº 06/2015 
 
 

CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO 
 
 

 

ATENÇÃO 

Fica terminantemente proibido aos candidatos: 

 Comunicar-se com outros candidatos. 

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos. 

 Sair com material referente à prova. 

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 

caderno. 

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). 

Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, 

nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente. 

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em 

hipótese alguma. 

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO. 

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de 

Resposta. 

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 

sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público. 

11 – A duração da prova será de três horas. 



 

 

 

 

 

 

 

1) Na frase: “Papai Noel! Este ano eu queria...”.  Papai Noel é um: 
 
A) Aposto 
B) Vocativo 
C) Adjunto adnominal 
D) Adjunto adverbial 
 
2) As reticências aparecem nos quadrinhos. O que elas podem indicar? 
Exceto: 
 
A) Para continuar continuidade de ação ou fato. 
B) Para indicar suspensão ou interrupção de pensamento. 
C) Para não representar na escrita, hesitações comuns na língua falada. 
D) Para realçar uma palavra ou expressão. 
 
3) A intertextualidade é superposição de um texto literário a outro. No caso da 
figura do Papai Noel, podemos ver ligado a ele, segundo publicações oficiais, 
um contexto histórico da vida de que Santo Católico? 
 
A) São Francisco 
B) São Pedro 
C) Santo Nicolau 
D) Santo Antônio 
 
4) Os advérbios “BREVE, MEIO, EFETIVAMENTE, DEFRONTE, ACASO e 
CALMAMENTE” são respectivamente de: 
 
A) Tempo, intensidade, afirmação, lugar, dúvida, modo. 
B) Modo, tempo, lugar, afirmação, dúvida, intensidade. 
C)  Dúvida, tempo, lugar, afirmação, modo, intensidade. 
D) Intensidade Modo, tempo, lugar, afirmação, dúvida. 
 
5) “Os alunos daquela escola não tinham somente conhecimentos em 
gramática, mas também conheciam muito de literatura.” Essa frase é uma: 
 
A) Oração Coordenada Sindética Explicativa. 
B) Oração Coordenada Sindética Aditiva. 
C) Oração Coordenada Sindética Conclusiva. 
D) Oração Coordenada Sindética Adversativa. 
 
 
6) A palavra “SOFÁS” é acentuada por ser: 
 
A) Proparoxítona. 



B) Proparoxítona terminada em “as”. 
C) Paroxítona terminada em “as”. 
D) Oxítona terminada em “as”. 
 
 
7) Os verbos RIR, COLAR E CORRER são respectivamente: 
 
A) Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. 
B) Terceira conjugação, segunda conjugação e primeira conjugação. 
C) Segunda conjugação, primeira conjugação e terceira conjugação. 
D) Terceira conjugação, primeira conjugação e segunda conjugação 
 
8) “Com saudade, saí a procura dele” O sujeito da frase é: 
  
A) Sujeito oculto. 
B) Sujeito implícito. 
C) Sujeito composto. 
D) Sujeito indeterminado. 
 
9) “O cheiro da grama molhada contaminou o ar.” Essa frase é: 
 
A) Objeto direto. 
B) Objeto indireto preposicionado. 
C) Objeto indireto. 
D) Objeto indireto pleonástico. 
 
10) Quantas orações existem na frase: “O dia está quente. O movimento é 
intenso. Homens, mulheres e crianças andam pelas calçadas. Os carros 
nas ruas buzinam pedindo passagem”. 
  
A) 7 
B) 8 
C) 6 
D) 5 
 

  11) Helena resolveu brincar de boneca, para tanto ela resolveu tirar esta 
boneca de seu baú. Em seu baú há 05 bonecas com vestido rosa, e 07 
bonecas com vestido vermelho. Qual a probabilidade dessa boneca ser de 
vestido rosa. 
A) 4 em 12 
B) 5 em 15 
C) 5 em 12 
D) 3em 13 

 
12) Em uma escola de series iniciais, em um grupo de funcionários 70% são 
professores não habilitados e 30% habilitados, o salário dos habilitados e 
500,00 e os salários dos não habilitados e de R$ 1.500,00o salário médio do 
grupo é de: 
 
A) R$ 800,00 



B) R$ 1.500,00 
C) R$ 866,00 
D) R$ 900,00 
 
13) Uma loja de material de construção cobra de seus clientes uma taxa de 
0,2% sobre cada valor pago com cartão de credito. Num gasto de R$ 230,00 
qual o valor pago de taxa? 
 
A) 0,45 
B) 0,46 
C) 0,48 
D) 0,44 
 

14) Numa reunião de prefeitos da região da AMOSC em que cada 
cumprimentou todos os seus colegas registraram-se 210 apertos de mão. O 
número de prefeitos presente à reunião foi de: 
 
A)21 
B)10 
C)20 
D)15 
 
15) João ganha R$ 1300,00 por mês,  3/5  do que ganha João equivalem a 2/3 
do que ganha Jair. Quanto Jair ganha por mês?                                                             
                                                                                                       
A) 1170,00 
B) 1050,00 
C) 1100,00 
D)1000,00 
 
16) Trabalhando 8 horas por dia, 21 operários pintam um edifício em 6 dias. 
Nas mesmas condições quantos dias serão necessários para que 9 operários, 
trabalhando 7 horas por dia pintem o mesmo edifício? 
A) 14 
B) 16 
C)15 
D)17 
 
17) Desde cedo fazem parte do cotidiano das crianças grandezas e medidas. 
São elas, exceto: 
 
A) peso, volume 
B) comprimento 
C) tempo e temperatura 
D) quilogramas 
 
18) segundo os PCNs (brasil,1998), nas séries iniciais do ensino fundamental, 
a compreensão do número racional na forma fracionária é proposta em 
situação que apresentam exceto: 
 



A) a relação parte-todo 
B) a interpretação de quociente 
C) a interpretação como razão 
D) raciocínio rápido e logico 
 

19)Assinale (V) para Verdadeiro e  (F) para Falso sobre a história do município: 
 
( ) O município de Coronel Freitas começou a ser colonizado em 1929. 
( ) Por famílias procedentes do Rio Grande do Sul que almejavam uma vida 
melhor.  
( ) Foram atraídas pelas novas terras, grandes quantidades de erva-mate e a 
extração de madeira. 
( ) Com a colonização intensificada a partir da década de 30 a população 
cabocla que vivia no município acabou se deslocando para outras regiões. 
 
A) V V V V 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) V V F V 
 
20) Qual das alternativas está incorreta em relação as divisas Intermunicipais 
de Coronel Freitas: 
 
A) Norte: Quilombo e União do Oeste; 
B) Sul: Chapecó e Cordilheira Alta; 
C) Leste: Xaxim e Marema; 
D) Oeste: Nova Erechim e Águas Frias. 
 
21) Natural de cidade da Serra catarinense, o governador Raimundo Colombo 
nasceu no dia 28 de fevereiro de 1955. Que cidade é essa? 
A) Blumenau 
B) Joinville 
C) Lages 
D) Florianópolis 
 
22) Quantas vezes Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil: 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
 

23) Uma boa memória é imprescindível para todos aqueles que lidam com o 
público, porque permite atender bem e criar um ambiente de cordialidade com 
todos os membros da comunidade escolar e da comunidade em geral. 
Entretanto, os serviços de uma secretaria não podem depender da memória. 
Além de um arquivo bem organizado, são importantes em uma secretaria os 
serviços de registro e protocolo, porque, exceto 
 
A)  Eliminam e esclarecem dúvidas; 
B) Atestam a expedição e o recebimento de documentos; 



C) Permitem consulta rápida; 
D) Burocratizam o sistema de informações. 
 
24) O Setor de Escrituração Escolar é importantíssimo na dinâmica de uma 
escola. É através do correto lançamento e da efetivação dos 
chamados registros escolares que são verificados, exceto: 
 
A) Os direitos de um candidato à matrícula; 
B) Os dossiês dos alunos. 
C) A regularidade da vida escolar; 
D) O desenvolvimento da aprendizagem de um aluno; 
 
25) Dos princípios abaixo qual das alternativas não é um princípio da 
administração pública? 
 
A) O princípio da legalidade; 
B) O princípio da moralidade; 
C) O princípio da eficiência; 
D) O princípio da impessoalidade. 
 
26)Para realizar suas atividades, a Administração Pública detém prerrogativas 
ou poderes, qual das alternativas abaixo não é um destes poderes: 
 
A) O disciplinar; 
B) O normativo;  
C) O consultivo; 
D) O de polícia. 
 
27)De acordo com a LDB o ensino será ministrado com base, dentre outros, 
nos seguintes princípios, exceto: 
 
A) Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 

dos sistemas de ensino; 
B) Garantia de padrão de qualidade; 
C) Valorização da experiência extra-escolar; 
D) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas as práticas 

pedagógicas. 
 
28) De acordo com a LDB A União incumbir-se-á de, exceto: 
 
A) organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema 
federal de ensino e o dos Territórios; 
B) prestar assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o 
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função 
redistributiva e supletiva; 
C) coletar, analisar e guardar informações sobre a educação; 

  D) assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino 
fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, 
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino; 



 
29)De acordo com o ECA, Verificada a prática de ato infracional, a autoridade 
competente poderá aplicar ao 
adolescente as seguintes medidas, exceto: 
A) Obrigação de reparar o dano; 
B) Prestação de serviços à comunidade; 
C) Internação em estabelecimento penal. 
D) Inserção em regime de semi-liberdade. 

 
30) De acordo com o ECA, especificamente em relação as garantias processuais 

São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias, 
exceto: 

A)  Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante 
citação ou meio equivalente; 

B) Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e 
testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa; 

C) Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei; 
D) Direito de solicitar a presença de seus pais, responsável e a autoridade 

escolar em qualquer fase do procedimento.  




