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LÍNGUA PORTUGUESA – 04 QUESTÕES 

 

TEXTO 1 

 

 

Com base no texto acima, responda as seguintes questões: 

 

1. Sobre a regência verbal e colocação pronominal, assinale a alternativa correta: 

a) Em “se mostrou (...)” (linha 5) apresenta um caso de próclise obrigatória, mesmo se fosse acrescentada 

uma vírgula imediatamente após “recessão” (linha 5). 

b) O verbo “der” (linha 10) poderia ser corretamente substituído por “desse”, sem alteração de significado 

ou correção da oração. 

c) A regência do verbo “Parece” (linha 14) é idêntica à regência do verbo “lembrar”. 

d) Em “Talvez 2018 se torne (...)” (linha 17), há um caso facultativo de próclise. 

 

2. Analisando a frase abaixo, assinale a alternativa que define corretamente a função morfológica exercida pela 

palavra destacada: 

“(...) quando a recessão se mostrou muito pior do que podia se imaginar, estendendo seus tentáculos para 2016.” 

a) Pronome relativo. 

b) Pronome indefinido. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Conjunção comparativa. 
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3. Em relação às ideias de coesão e coerência do texto, assinale a alternativa correta: 

a) O pronome indefinido “quando” (linha 8) refere-se aos tempos de hoje ainda serem afetados pela 

recessão da economia. 

b) A expressão “Se tudo der certo” (linha 10) refere-se à torcida para que a recessão da economia continue 

no fim do ano que vem. 

c) Os dois pontos (:) na linha 22 introduzem uma enumeração que complementa o termo “ingrediente” 

(linha 21). 

d) O pronome possessivo “seus” (linha 7) refere-se a “muito pior do que se podia imaginar” (linha 6). 

 

4. “Se tudo der certo, vamos finalmente mudar de olhar no fim do ano que vem. Veremos 2018 como o momento de 

respirar e aproveitar a volta, mesmo que seja tímida, do crescimento econômico.” 

 

O trecho acima adaptado do texto possui exatamente: 

a) Períodos composto por 4 orações. 

b) Período composto por 6 orações. 

c) Período composto por 7 orações. 

d) Período composto por 9 orações. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA – 04 QUESTÕES 

 

5. Num Processo Seletivo a nota final será obtida através da soma das notas da prova escrita (peso 6) da nota da 

prova de tempo de serviço (peso 3) e prova de títulos (peso 2). Cada prova será pontuada de 0,00 (zero) a 10,00 

(dez). 

 

Um candidato teve as seguintes notas: 

Prova escrita: 4,00 
Prova tempo de serviço: 5,00 

Prova de títulos: 6,00 

 
Qual a nota final do candidato? 

 

a) 5,10 

b) 15,0 

c) 4,63 

d) Nenhuma das alternativas acima 

 

6. Pedro tem 8 anos de idade e sua prima Marcela tem 25% da idade de seu primo.Daqui a quantos anos a soma 

das idades dos dois será de 14 anos?  

a) 1 ano 

b) 2 anos 

c) 3 anos 

d) 4 anos 

 

7. 1/2 + 1/3 + 2/4 =  

a) Um inteiro e um terço 

b) Um inteiro e um meio 

c) Dois inteiros e um terço 

d) Dois inteiros e um meio 
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8. Assinale o valor do 6º termo da seguinte progressão geométrica: 1,5,25, ... 

a) 615 

b) 3.125 

c) 6.300 

d) 15625 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS – 04 QUESTÕES 

 

9. Conforme dados do site da Prefeitura Municipal de Palmeira/SC, o município foi emancipado no ano de:  

a) 1993 

b) 1994 

c) 1995  

d) 1996 

 

10. Entre as principais atrações do Município de Palmeira, propício para a prática da pesca e de esportes náuticos, 

destaca-se o: 

a) Salto do Rio Canoas 

b) Salto do Rio Carahá 

c) Salto do Rio Pelotas 

d) Salto do Rio Itajaí 

 

11. São municípios limítrofes de Palmeira/SC: 

a) São Joaquim, Ponte Alta, Otacílio Costa e Lages  

b) Ponte Alta, Otacílio Costa, Lages e Correia Pinto 

c) Otacílio Costa, Lages, São Joaquim e Ponte Alta 

d) Otacílio Costa, Curitibanos, Capão Alto e Lages 

 

12. Em 2016, foi eleito o novo presidente dos Estados Unidos da América pelo Partido Republicano: 

a) Barack Obama 

b) Hillary Clinton 

c) Bernie Sanders 

d) Donald Trump 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 08 QUESTÕES 

 

13. “(...) para Padilha (2003), o PPP é a concretização do processo de planejamento. Consolida-se num documento 

que detalha os objetivos, diretrizes e ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a 

síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e expectativas da comunidade 

escolar. O PPP é, portanto, o instrumento que explicita a intencionalidade da escola como instituição, indicando 

seu rumo e sua direção. Ao ser construído coletivamente, permite que diversos atores expressem suas 

concepções (de sociedade, escola, relação ensino-aprendizagem, avaliação etc.) e seus pontos de vista sobre o 

cotidiano escolar, observando-se tanto o que a escola já é quanto o que ela poderá ser, como base na definição 

de objetivos comuns das ações compartilhadas por seus atores”. 

(A avaliação segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de José Luiz Monteiro da Conceição). 



Prefeitura Municipal de Palmeira/SC – Edital 01/2017 
Processo Seletivo – Cargo: Professor/a de Séries Iniciais 

 

4 
 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, destacam-se três eixos vinculados à construção do projeto pedagógico, 

exceto: 

a) O eixo da Flexibilidade: vincula-se à autonomia, possibilitando à escola organizar o seu próprio trabalho 

pedagógico. 

b) O eixo da Avaliação: reforça um aspecto importante a ser observado nos vários níveis do ensino (Artigo 

9º, inciso VI). 

c) O eixo da Liberdade: expressa-se no âmbito do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (Artigo 

3º, inciso III) e da proposta de gestão democrática do ensino público (Artigo 3º, inciso VIII), a ser 

definida em cada sistema de ensino. 

d) O eixo da Autoridade: relaciona-se com a necessidade e opção de centralização do processo educativo em 

torno da figura do professor, agente ativo e protagonista da aprendizagem. 

 

14. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases, artigo 24, inciso V, quanto à verificação do rendimento escolar, no que tange 

à avaliação, esta deverá ser: 

a) Contínua e cumulativa 

b) Frequente e relacional 

c) Descontínua e independente  

d) Esporádica e cumulativa 

 

15. Com relação aos princípios que norteiam a Concepção Construtivista relacionamos alguns pontos que são 

pertinentes à postura do professor. Assinale a alternativa incorreta:  

a) Empregar procedimentos que dificultam a transferência de aprendizagem para outras áreas de 

conhecimento. 

b) Encorajar e aceitar a autonomia e iniciativa dos estudantes 

c) Ser o mediador entre o aluno e o processo do conhecimento, atuando como orientador facilitador e 

aconselhador da aprendizagem. 

d) Propor dinâmicas que descentralizam a direção dos trabalhos, valorizando a reflexão e o questionamento 

das normas e procedimentos empregados nas atividades. 

 

16. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, no que diz respeito aos temas transversais, todas as alternativas 

estão corretas, exceto:  

a) Ética 

b) Pluralidade Cultural 

c) Meio Ambiente 

d) Matemática 

 

17. Em consonância com as Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental, os sistemas de ensino e as escolas devem 

adotar como princípios norteadores das políticas educativas e das ações pedagógicas os seguintes princípios 

norteadores no ensino fundamental, exceto: 

a) Éticos 

b) Morais  

c) Políticos 

d) Estéticos 

 

18. Os Parâmetros Curriculares Nacionais auxiliam o professor na tarefa de reflexão e discussão de aspectos do 

cotidiano da prática pedagógica, a serem transformados continuamente pelo professor. Sobre a prática 

pedagógica, coloque V para verdadeiro e F para falso: 

 

(__) Rever objetivos, conteúdos, formas de encaminhamento das atividades, expectativas de aprendizagem e 

maneiras de avaliar. 

(__) Refletir sobre a prática pedagógica, tendo em vista uma coerência com os objetivos propostos. 
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(__) Preparar um planejamento que possa de fato orientar o trabalho em sala de aula. 

(__) Discutir com a equipe de trabalho as razões que levam os alunos a terem maior ou menor participação nas 

atividades escolares. 

(__) Identificar, produzir ou solicitar novos materiais que possibilitem contextos mais significativos de 

aprendizagem. 

(__) Subsidiar as discussões de temas educacionais com os pais e responsáveis. 

 

Assinale a sequência correta:  

a) V, V, F, V, F, V 

b) F, F, V, V, V, F  

c) V, V, V, V, V, V 

d) F, V, F, V, F, V 

 

19. O ensino fundamental obrigatório agora com duração de 9 anos, iniciando-se aos 6 anos de idade, tem como 

objetivo a formação básica do cidadão. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta:  

a) O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 

habilidades sem a intenção de formação de atitudes e valores. 

b) O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo. 

c) A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 

em que se fundamenta a sociedade. 

d) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 

que se assenta a vida social. 

 

20. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam como objetivos do ensino fundamental que os alunos sejam 

capazes de: 

 

I. Exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 

cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito. 

II. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o 

diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

III. Conhecer características fundamentais dos Estados Unidos, nas dimensões sociais, materiais e culturais como 

meio para construir progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência 

ao País. 

IV. Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de 

outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de 

classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. 

V. Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as 

interações entre eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente. 

 

Assinale a sequência correta: 

a) I, II, III, V 

b) II, III, e V 

c) I, II, IV, V 

d) Todas estão corretas. 

 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


