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LÍNGUA PORTUGUESA
1.
A.
B.
C.
D.
2.

A.
B.
C.
D.
3.

A.
B.
C.
D.

6.

Considerando que palavra composta é uma
palavra constituída de duas ou mais
ramificações, avalie as assertivas abaixo e
indique aquela que está grafada de forma
INCORRETA, de acordo com as atuais regras da
língua portuguesa:
Auto Escola
Antissocial
Micro-ondas
Semiárido

A.
B.
C.
D.

MATEMÁTICA
4.

Carlos adquiriu um terreno urbano com as
características abaixo. Qual a área deste
terreno?

7.

A.
B.
C.
D.
8.

A.
B.
C.
D.
9.

A.
B.
C.
D.

580,00m²
600,00m²
625,00m²
Nenhuma das assertivas está correta.

5.

Indique a assertiva que representa a quinta
parte da média dos números abaixo dispostos:
8 - 12 - 15 - 18 - 21 - 30 - 36

A.
B.
C.
D.

20
5
4
8
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CONHECIMENTOS GERAIS

Considerando o uso da CRASE, indique a
assertiva onde ela foi aplicada de maneira
INCORRETA:
Ele foi à Bahia
Ele foi à Teresina
Ele foi à Europa
Ele foi à Colômbia

Considerando o acordo ortográfico da Língua
Portuguesa, firmado em 2009, indique a
assertiva em que a palavra está grafada de
forma CORRETA, considerando estas novas
regras:
Vôo
Feiúra
Colméia
Frequência

PROVA

A.
B.
C.
D.

É um fenômeno climático, de caráter
atmosférico-oceânico,
oceânico, em que ocorre o
aquecimento fora do normal das águas
superficiais e sub-superficiais
superficiais do Oceano
Pacífico Equatorial. É considerado o principal
responsável pelas chuvas muito acima do
normal que estão acontecendo em nossa
região. Qual é este fenômeno?
El Niño
La Niña
Corrente do Pacífico Norte
Aquecimento Global
Chegou deportado da Itália na última sexta
feira, dia 23/10/2015, considerado o último
réu do caso do mensalão a cumprir sua pena.
De quem estamos falando?
Celso Pizzolato
Henrique Pizzolati
Henrique Pizzolato
Cesare Battisti
Como ficou conhecida a operação da Polícia
Federal, ocorrida junho de 2015, que teve por
objetivo investigar médicos acusados de não
cumprirem a carga horária contratada no
Hospital Universitário Catarinense e de não
prestar
efetivamente
atendimento
atend
à
população?
Prometeu
Ponto Final
Mosaico
Onipresença
A Festa Bergamasca do Município de Botuverá,
nasceu para dar vigor às tradições ítaloítalo
bergamascas e se consagra por reunir todas as
gerações ao redor da farta mesa com pratos
típicos, música ao vivo e a saudável alegria de
tempos que não voltam mais, mas que são
renovados e compartilhados a cada ano. Em
que ano ocorreu a sua primeira edição?
1991
1992
1993
1994

10. Quais são, respectivamente, as datas de
homologação da criação (homologação pela
Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina) e de instalação oficial do Município
de Botuverá?
A. 28/04/1962 e 07/05/1962
B. 28/04/1962 e 09/06/1962
C. 07/05/1962 e 09/06/1962
D. 07/06/1962 e 09/06/1962
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. Qual das assertivas abaixo define “estar
alfabetizado e letrado”, de acordo com a
proposta mais atual para o ensino de língua
portuguesa, defendida pelos documentos
oficiais, dentre eles, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (1997)?
A.
B.
C.
D.

Decodificar todos os códigos de um texto escrito.
Ler e escrever palavras com sílabas simples e
complexas.
Ler, escrever e compreender a função social da
escrita.
Ter uma boa caligrafia e copiar a tarefa do quadro.

12. São linhas de ação da política de atendimento,
de conformidade com o Art. 87 do Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA, com a exceção
de:
A. Políticas e programas de assistência social, em
caráter supressivo, para aqueles que deles
necessitem.
B. Políticas sociais básicas.
C. Serviços especiais de prevenção e atendimento
médico e psicossocial às vítimas de negligência,
maus-tratos,
tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão.
D. Políticas e programas destinados a prevenir ou
abreviar o período de afastamento do convívio
familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à
convivência familiar de crianças e adolescentes.
13. Sabendo dos níveis de apropriação da escrita
alfabética, quais atividades NÃO podem
auxiliar os educandos no processo de reflexão
do sistema?
A. Realização de um bingo de letras e sílabas.
B. Promoção de atividades de escrita de gêneros
conhecidos.
C. Promoção de atividades para cobrir figuras e pintar
desenhos.
D. Promoção de atividades de escrita de palavras
estáveis.
14. “[...] quem forma se forma e reforma ao formar
e quem é formado forma-se
se e forma ao ser
formado [...] Quem ensina aprende ao ensinar
e quem aprende ensina ao aprender”
A.
B.
C.
D.

Aponte o autor do trecho transcrito acima:
Paulo Freire
Carlos Drummond de Andrade
Paulo Coelho
Clarice Lispector

15. Avalie as assertivas abaixo em relação aos
estudos acerca da EJA, que destacam a
importância dos professores compreenderem a
diversidade que constitui os percursos, as
experiências e as identidades dos sujeitos
sujeitosalunos, indicando a opção INCORRETA:
A. Têm desejos e interesse em serem ouvidos.
B. Têm culturas específicas e valores distintos.
C. Possuem pensamentos e valores homogêneos.
D. Possuem códigos próprios de linguagem e
comunicação.
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16. Avalie as assertivas abaixo em relação ao
conceito de “Educação Inclusiva” e aponte a
opção CORRETA:
A. Alunos deficientes devem ficar em classe própria.
própria
B. Acolhe todos os alunos, adaptando-se
adaptando
às suas
necessidades.
C. Promove a inserção de alunos com deficiência nas
salas de aula, somente quando eles se encontram
aptos para estudar com seus colegas.
D. Inclui o aluno com deficiência somente com um
aporte direto de um profissional do ensino especial.
especi
17. Avalie as assertivas abaixo em relação aos
“Temas Transversais” da educação, indicando a
opção INCORRETA:
A. Os Temas Transversais devem ser desenvolvidos por
outros órgãos da administração pública em parceria
com os órgãos ou secretarias de educação.
B. Oss Temas Transversais dever ser parte do currículo
escolar, permeando todas as áreas e disciplinas.
C. Os Temas Transversais foram escolhidos pelos
critérios de urgência social, abrangência nacional,
possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino
fundamental e por favorecer a compreensão da
realidade e a participação social.
D. O conteúdo a ser ministrado ao abranger questões
sociais como temas integrantes da realidade de todo
ser humano deixa de transmitir conceitos abstratos e
sem relação com o dia-a-dia
dia de cada um, mas
tornam-se
se instrumentos de reflexão.
18. Fazem parte dos princípios aplicados ao ensino,
definido no Art. 3º da Lei de Diretrizes Básicas
da Educação, EXCETO:
A. Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
B. Garantia de padrão de qualidade.
C. Desvinculação entre a educação escolar, o trabalho e
as práticas sociais.
D. Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
19. Avalie as assertivas abaixo em relação a
Educação de Jovens e Adultos, elencada na
LDB, indicando a opção CORRETA:
A. A educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que tiveram acesso ou continuidade de
estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria.
B. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente
aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar
os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais
apropriadas,
consideradas
considerad
as
características do aluno,, seus interesses, condições
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
C. A educação de jovens e adultos deverá articular-se,
articular
preferencialmente, com a educação profissional, na
forma de lei.
D. Todas as assertivas estão corretas
20. São finalidades da Educação de Jovens e
Adultos - EJA, EXCETO:
A. Garantir direitos dos sujeitos concretos que vivenciam
tempos atuais.
B. Reconhecer a diversidade cultural, linguística, étnica
racial e de gênero.
C. Reconhecer as especificidades dos tempos de vida
dos educandos.
D. Reconhecer as privações e as dificuldades intelectuais
dos educandos.
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