ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO
CADERNO DE PROVAS

PROCESSO SELETIVO 001/2019 – BOM RETIRO/SC
CADERNO DE PROVA

PROFESSOR SÉRIES INICIAIS
INSTRUÇÕES GERAIS

PROVA
01

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo:
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de
iniciar a prova;
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular
desligado, carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados em saco plástico
fornecido na entrada. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO DE
IDENTIDADE;
3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição;
4. A Folha de Respostas Gabarito será entregue antes do início da Prova e deverá ser
assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade;
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal;
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou
utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos
com lente escura;
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos.
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala;
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;
10. Ao terminar a Prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno para sua Folha
de Rascunho e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre com à caneta azul ou preta;
11. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO
haverá 2ª via;
12. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova;
13. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta
assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de
Respostas;
14. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este
Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências.
15. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas.
16. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova;
17. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança;
18. Será dado um aviso quando estiver faltando 30 minutos para o término do horário de
prova;
19. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas;
20. O gabarito bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da
Prefeitura a partir das 15 horas do dia 08/12/2019;
21. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.
22. Este Caderno de Prova, é constituído de 25 (vinte e cinco) questões objetivas, cada uma com quatro
alternativas (A, B, C, D), sendo apenas uma considerada correta. Estão distribuídas da
seguinte forma: 01 a 05 – Língua Portuguesa. 06 a 10 – Matemática/Raciocínio Lógico. 11 a
15 – Conhecimentos Gerais/Atualidades. 16 a 25 – Conhecimentos Específicos.
A Prefeitura Municipal de Bom Retiro deseja a você uma BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
(Questões de 1 a 5)
01) “Na fala o _______________ é pronunciado
com entonação enfática. Na escrita é sempre
marcado pela presença de algum sinal de
pontuação que o isole dentro da estrutura
oracional. Geralmente esse papel é exercido pela
vírgula.”. Acerca da análise sintática das orações,
complete corretamente a lacuna presente no
trecho.
A) Vocativo
B) Complemento verbal
C) Adjunto adverbial
D) Substantivo

02) Assinale a alternativa em que contém o no uso
coreto dos porquês:
Complete
a
lacuna
CORRETAMENTE:
“Algumas pessoas não compreendem os
malefícios do cigarro, não sabem, ao certo, o
____________ permanecem com esse vício tão
fatal”.
A) por que
B) porque
C) por quê
D) porquê
03) As palavras “mamãe”, “piscina” e “glicose”
apresentam, respectivamente:
A) encontro vocálico; dígrafo; encontro
consonantal.
B) encontro consonantal; dígrafo; encontro
vocálico.
C) dígrafo; encontro consonantal; encontro
consonantal.
D) encontro vocálico; encontro consonantal;
dígrafo.

04) A divisão silábica está correta, em:
A) Con-scien-ti-zaram
B) cons-ci-en-ti-za-ram
C) Cons-ci-en-ti-za-ram.
D) Con-sci-en-ti-za-ram.

05) As novas palavras que se formam, revelando o
dinamismo da língua, são denominadas:
A) Neologismos
B) Homônimos
C) Parônimos
D) Sinônimos

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO
(Questões de 6 a 10)
06) Uma investidora fez uma aplicação bancária
de R$ 10.000,00, à taxa de 0,4 % ao mês em juros
simples, por um período de 24 meses. O montante
gerado no final do período foi de:
A) 12.000,00
B) 24.000,00
C) 10.960,00
D) 9.600,00

07) O ônibus escolar sai para levar os alunos do
ensino médio na localidade de Três Pontas ele sai
às 9 horas e 40 minutos. Duas horas e 30 minutos
após a saída faz ele uma parada na localidade de
Barbaquá. Está parada ocorre às:
A) 13 h e 10 min.
B) 12 h e 10 min.
C) 12 h e 00 min.
D) 13 h e 00 min.

08) O Professor de Educação Religiosa comprou
seis camisas e oito calças por R$ 1.530,00. Se
houvesse comprado apenas quatro camisas e
quatro calças, teria pago R$ 860,00. O valor pago
por uma camisa foi:
A) R$ 95,00
B) R$ 120,00
C) R$ 110,00
D) R$ 105,00

09) Para ir de Bom Retiro a Florianópolis de
carro, você leva 2 horas e 20 minutos, andando a
uma velocidade de 90 km/h. Para você percorrer a
mesma distância, andando à velocidade de 120
km/h, qual deverá ser o tempo gasto?
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A) 1 hora e 45 minutos.
B) 3 horas e 06 minutos.
C) 2 horas e 05 minutos.
D) 1 hora e 25 minutos.

14) Qual o atual Ministro da Educação do Brasil?
A) Abraham Weintraub
B) José Serra
C) Sérgio Moro
D) Luiz Henrique Mandetta

10) Um ciclista percorre com velocidade média de
15 km/h uma certa distância de bicicleta em 3
horas. Se este ciclista optar pela mesma viagem o
carro com velocidade média de 45 km/h, em
quanto tempo ele faria o mesmo trajeto?
A) uma hora e quinze minutos
B) 45 minutos
C) 60 minutos
D) uma hora e trinta minutos

15) Nos termos da Lei Complementar Municipal
n° 01/03, a retribuição pecuniária básica, fixada
em lei, paga mensalmente ao servidor público,
denomina-se
A) gratificação
B) proventos
C) remuneração
D) vencimento
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(Questões de 16 a 25)

ATUALIDADES
(Questões de 11 a 15)
11) Quais os quatro países, respectivamente, que
atualmente, têm as maiores economias do mundo,
considerando o PIB?
A) Estados Unidos, China, Japão e Alemanha.
B) Estados Unidos, Japão, Nicarágua e Coreia do
Sul.
C) Estados Unidos, China, Alemanha e Brasil.
D) Estados Unidos, Japão, Rússia e Itália
12) Por 6 votos a 5, STF muda de posição e
decide contra prisão após condenação em 2ª
instância, de quem foi o voto de desempate?
A) ministro Celso de Mello
B) ministra Carmén Lúcia
C) ministro Dias Toffoli
D) ministro Gilmar Mendes

13) O Estado de Santa Catarina possui 3
Senadores representando a população, quais são
eles?
A) Dário Berger, Esperidião Amin e Jorginho
Mello.
B) Hélio Costa, Carmen Zanotto e Esperidião
Amin.
C) Dário Berger, Ângela Amin e Carmen Zanotto.
D) Carmen Zanotto, Dário Berger e Jorginho
Mello.

16) O PPP constitui-se em uma ferramenta de
planejamento e avaliação. O Projeto Político
Pedagógico da escola é:
A) Um agrupamento de planos de ensino
elaborados pelo professor.
B) Um roteiro burocrático que tem como objetivo
controlar a ação do diretor.
C) Um instrumento específico e exclusivo de
atividades para os gestores.
D) Um instrumento de gestão que define a
intencionalidade e as estratégias da escola.
________________________________________
17) O Plano Nacional de Educação (PNE)
estabelece diretrizes, metas e estratégias que
devem reger as iniciativas na área da educação. A
meta de alfabetização proposta é:
A) Alfabetizar as crianças até o final do 5º ano do
ensino fundamental.
B) Alfabetizar todas as crianças do país na faixa etária
de seis anos de idade.

C) Alfabetizar todas as crianças do país até, no
máximo, o final do 3º ano do ensino fundamental.
D) Alfabetizar todas as crianças do país até o final
do 1º ano do ensino fundamental.
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18) De acordo com
art. 70 do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), assinale a opção
que completa corretamente a lacuna abaixo:
É dever _________ prevenir a ocorrência de
ameaça ou violação dos direitos da criança e do
adolescente.
A) da sociedade.
B) do estado.
C) dos pais.
D) de todos.

19) Para ser aprovado em uma disciplina o aluno
deve ter no mínimo nota igual ou superior a 70
pontos, Marina já fez duas avaliações com notas
iguais a 62 e 65, qual a nota mínima que ela deve
tirar na terceira avaliação para ser aprovada?
A) 77.
B) 78.
C) 83.
D) 88.

20) A criança e o adolescente têm direito a
proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação
de políticas sociais públicas que permitam o
nascimento e o desenvolvimento sadio e
harmonioso, em condições dignas de existência. O
trecho acima foi extraído literalmente de:
A) Parâmetros Curriculares Nacionais.
B) Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
C) Estatuto da Criança e do Adolescente.
D) Constituição Federal.

21) O PNAIC – Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa é um compromisso
formal e solidário assumido pelos governos
Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do

Plano Nacional da Educação (PNE), que
estabelece a obrigatoriedade de:
A) Alfabetizar todas as crianças, na educação
infantil, ainda na pré-escola.
B) Alfabetizar todas as crianças, no máximo,
ainda na educação até o final do 1º (primeiro) ano
do ensino fundamental.
C) Total compreensão da tabuada.
D) Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental.

22) O planejamento é a principal ferramenta de
trabalho do professor. Planejar é uma ação
contínua na vida das pessoas. Desde o início da
manhã, até o cair da noite nos envolvemos em
inúmeras atividades que tomam vida (a partir) e
por meio do nosso planejamento, da nossa
reflexão. Com base no conhecimento sobre o
planejamento do professor, assinale a alternativa
correta sobre a metodologia no plano de aula.
Nesta importante parte do planejamento o
professor deve buscar:
A) A tarefa de planejar é um exercício mensal,
em busca da excelência.
B) Explicar como serão trabalhados os conteúdos
e quais os recursos didáticos escolhidos.
C) O planejamento deve ser encarado pelo
professor como mais uma exigência burocrática
ou como peça dispensável na sua prática diária.
D) Apontar as formas e os critérios de avaliação
do aluno.

23) A alfabetização é um processo único na vida
do aluno, descortina-se um mundo de
conhecimentos, experiências e possibilidades de
imaginação. Ela consiste em um processo de
aprendizagem básica, etapa na qual se desenvolve
a habilidade de ler e escrever de acordo com as
regras de determinado idioma. A Base Nacional
Comum Curricular traz importantes contribuições
sobre o processo de alfabetização na escola.
Segundo o documento, em que período do Ensino
Fundamental a alfabetização deve se constituir
como foco da ação pedagógica?
A) Primeiro semestre do primeiro ano
B) Primeiro ano apenas
C) Primeiro e segundo ano
D) Segundo ano apenas.
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24) O PNAIC – Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa é um compromisso
formal e solidário assumido pelos governos
Federal, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, desde 2012, para atender à Meta 5 do
Plano Nacional da Educação (PNE), que
estabelece a obrigatoriedade de “Alfabetizar todas
as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro)
ano do ensino fundamental. Ao
aderir
ao
PNAIC - Pacto Nacional pela Alfabetização
na Idade Certa, os professores alfabetizadores
e orientadores de estudos participam de uma
formação, cuja carga horária é de:
A) 80 horas.
B) 300 horas.
C) 180 horas.
D) 220 horas.

25) De acordo com a Lei n. 9.394/96, que
estabelece as diretrizes da educação nacional, é
INCORRETO afirmar que, na educação básica,
A) os sistemas de ensino providenciarão para que
as escolas públicas próximas entre si, de um ou
mais níveis de educação básica, ainda que
vinculadas a diferentes esferas de governo,
promovam o uso comum e articulado de seus
espaços.
B) o calendário escolar poderá adequar-se
às peculiaridades regionais, inclusive climáticas
e econômicas, a critério de cada sistema de ensino.
C) a matrícula em qualquer série do ensino
fundamental e do ensino médio poderá ser feita
por promoção, por transferência e independente de
escolarização anterior.
D) o controle de frequência ficará a cargo de cada
estabelecimento de ensino, conforme o disposto
no seu regimento e nas normas do sistema de
ensino, exigida a frequência mínima de 70%
(setenta por cento) de comparecimento à escola
para aprovação.
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