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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). 
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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. Sobre a Avaliação no contexto escolar, responda verdadeiro (V) ou falso (F): 
 

(__) É um fim e não um meio em si mesma. 
(__) Está delimitada por uma determinada teoria e por uma determinada prática pedagógica.  

(__) Ela não ocorre num vazio conceitual, mas está dimensionada por um modelo teórico de sociedade, de 

homem, de educação e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem, expresso na teoria e na prática 
pedagógica. 

  
Assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

a) V – V – F 
b) V – F – F 

c) F – V – V 

d) F – F – V 
 

16. O sistema litorâneo corresponde à plataforma continental das praias até 200 metros de profundidade. Ao terreno 
litorâneo arenoso e salino, recoberto por plantas herbáceas e arbustivas típicas deste lugar, denominamos: 

a) Restinga 

b) Abissal 
c) Marinas 

d) Límnicos 
 

17. Sobre o conceito de Clima, é correto afirmar: 

a) É a energia térmica transferida de um corpo para outro por conta da diferença de temperatura entre eles, 
ou seja, é a energia térmica em movimento. 

b) Corresponde a uma mudança na forma de agregação de partículas, passando de um estado para outro. 
c) Corresponde a uma variação no nível de agitação das moléculas do corpo. 

d) É um conceito abstrato e complexo que envolve dados de temperatura, umidade, tipos e quantidade de 
precipitação, direção e velocidade do vento, pressão atmosférica, radiação solar, tipo de nuvens e a área 

que cobrem, bem como outros fenômenos do tempo como nevoeiro, tempestades, geadas e as relações 

entre eles. 
 

18. Os Modelos Climáticos Globais têm estimado que as emissões antropogênicas estão causando uma intensificação 
do Efeito Estufa. Avalia-se como consequência que desde 1861 a temperatura média da terra subiu 0,76ºC. 

Mesmo se as concentrações dos gases estufa parassem de aumentar, eles continuariam contribuindo para uma 

tendência de aquecimento do planeta. Isso porque alguns gases permanecem atuando na atmosfera por um 
longo tempo após sua emissão. 
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É incorreto afirmar que as possíveis consequências deste aquecimento seriam:  
a) Derretimento da água congelada na cobertura de montanhas e em geleiras. 

b) Aumento dos oceanos devido à expansão térmica de suas águas e ao degelo. 

c) Diminuição da quantidade de nuvens, vapor de água e, consequentemente, da quantidade de chuvas. 
d) Alteração das características do ambiente em diferentes regiões. 

 
19. Sobre os constituintes dos Ecossistemas, analise as definições da classificação dos fatores bióticos e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

 

1 PRODUTORES X 
Organismos heterotróficos, quase sempre animais, 
que se alimentam de outros seres ou de partículas 

de matéria orgânica. 

2 CONSUMIDORES Y 
Seres autotróficos, na maior parte dos casos plantas 
verdes, capazes de fabricar a seu próprio alimento a 

partir de substâncias inorgânicas simples. 

3 DECOMPOSITORES Z 

Seres heterotróficos, na sua maioria bactérias e 
fungos que decompõe as complexas substâncias dos 

organismos, libertando substâncias simples que, 

lançadas no ambiente. 

 

a) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y 
b) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z 

c) 1 – Z; 2 – Y; 3 – X 

d) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X 
 

20. Sobre os saberes já adquiridos, conteúdo importante na Educação de Jovens e Adultos, analise os itens a seguir: 
 

I. O saber sensível diz respeito aquele saber do corpo, originado na relação primeira com o mundo e 
fundado na percepção das coisas e do outro. Caracterizado pela Filosofia como um saber pré-reflexivo, 

nos leva à ideia de que existe um conhecimento essencial, acessível a toda a humanidade: uma verdade 

mais antiga que todas as verdades conquistadas pela ciência, anterior a todas as construções realizadas 
pela cultura humana. 

II. O saber cotidiano é um saber sustentado pelos cinco sentidos, um saber que todos nós possuímos, mas 
que valorizamos pouco na vida moderna. É aquele saber que é pouco estimulado numa sala de aula e 

que muitos professores e professoras atribuem sua exploração apenas às aulas de artes. 

III. Qualquer processo educativo, tanto com crianças quanto com jovens e adultos, deve ter suas bases nesse 
saber sensível, porque é somente através dele que o(a) aluno(a) abre-se a um conhecimento mais 

formal, mais reflexivo. 
 

Está correto o que se afirma em: 
a) I e II, apenas. 

b) I e III apenas. 

c) II e III apenas. 
d) I, II e III. 

 
 

 

 
 

DESTAQUE AQUI 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 


