
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE/SC 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2015 
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: PROFESSOR PEDAGOGIA 
 

NOME:_______________________________________________ INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, um CARTÃO-RESPOTA e CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO; 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 30 (trinta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 08 (oito) Português, 05 (cinco) matemática, 05 

(cinco) Conhecimentos Gerais/atualidades e 12(doze) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 
h) O candidato deverá apor no CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, em local próprio, seu nome legível, nº da inscrição, número do 

R.G., data de nascimento (dia, mês e ano) e assinatura; 
i) O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA, em local próprio, seu nome legível, nº da inscrição e marcar a quadrícula 

correspondente ao seu número de inscrição conforme exemplo abaixo: 

Modo correto de marcação da inscrição. Exemplo: nº 1244 

 

j) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 30, que será o único 
documento válido para sua correção e assinar o verso do cartão resposta; 

k) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não podendo 
conter rasuras e ou marcações incorretas; 

l) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no CARTÃO-
RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
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IOPLAN Instituto Oeste de Planejamento & Consultoria Ltda. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Edital 001/2015 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 





I - PROVA DE PORTUGUÊS – (08 questões) 
 
QUESTÃO 01. Analise as frases abaixo em relação às palavras em negrito e assinale a alternativa correta:  
 
I. Meu joelho anda doendo demais. 
II. Ela anda muito. 
III. O gerente só anda de avião. 
 
(A) As frases apresentam polissemia.  
(B) As frases apresentam antonímia.  
(C) As frases apresentam paronímia.  
(D) As frases apresentam sinonímia.  
 
QUESTÃO 02. Na frase: “Obviamente o padre da paróquia não tem o mesmo conhecimento e sensibilidade 

que o vigário”, o termo obviamente pode ser substituído, sem prejuízo do sentido por:  
 
(A) Evidentemente.  
(B) Necessariamente.  
(C) Principalmente.  
(D) Realmente. 
 
QUESTÃO 03. Preencha corretamente a lacuna: _______________________________, segundo a lógica, 

é a união de duas premissas, das quais, por inferência, se tira uma terceira, chamada conclusão.  
 
(A) Neologismo.  
(B) Silogismo.  
(C) Eufemismo.  
(D) Sofisma. 
  
QUESTÃO 04. Relacione as colunas dos radicais com seu significado e indique a sequência correta de cima 

para baixo:  
Coluna I Coluna II 
(1) Fide 
(2) Ludo 
(3) Oni 
(4) Puer 

(     ) criança 
(     ) fé 
(     ) jogo 
(     ) todo 

 
(A) B – A – D – C.  
(B) D – A – C – B.  
(C) D – A – B – C.  
(D) A – C – D – B.  
 
QUESTÃO 05. Assinale a alternativa que apresenta em todas as suas opções, sufixos verbais que exprimem 

ação causadora:  
 
(A) Escurecer, enriquecer, umedecer.  
(B) Bravejar, gesticular, marejar.  
(C) Esfriar, esquentar, ruborizar. 
(D) Chuviscar, adocicar, bebericar.  
 
  



QUESTÃO 06. Assinale a alternativa que contém palavra formada por aglutinação: 
 
(A) Rodapé. 
(B) Guarda-roupa.  
(C) Monocultura.  
(D) Aguardente.  
 
QUESTÃO 07.  Assinale a alternativa que apresenta erro de grafia.  
 
(A) Há muitas sementes boas germinando em terras férteis. 
(B) Esta ves foi do Josué levantar cedo para ordenhar as vacas.  
(C) De acordo com essa pesquisa os alunos do município obtiveram bons resultados.  
(D) Vou à casa de Maria estudar.  
 
QUESTÃO 08. Tratando-se de prosa de ficção, assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicando a 

sequência correta, de cima para baixo:  
 
I. (     ) A sequência cronológica de fatos e acontecimentos constitui a elipse.  
II. (     ) A organização da sequência de fatos e acontecimentos num texto narrativo resulta no enredo 

ou intriga.  
III. (     ) Nas narrativas mais convencionais podem ser apontados a existência de algumas categorias: o 

protagonista, o antagonista e os personagens secundários.  
IV. (     ) Conforme a relação que o narrador estabelece com o mundo construído pela ficção, é 

classificado em narrador em primeira pessoa e narrador em terceira pessoa.  
 
(A) F – V – F – V. 
(B) F – F – V – V.  
(C) F - V – V – V.  
(D) V – F – F – V.  
 
 
 
 



II. PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 09. Augusto disse para seu filho: “Daqui a três anos, terei o dobro da sua idade”. Se atualmente 
o filho tem 25 anos, qual é a idade atual de Augusto? 

 
(A) 50.  
(B) 53.  
(C) 56.  
(D) 59.  
 
QUESTÃO 10. A espessura de uma ficha de papel é 0,05mm. Ao formar uma pilha de fichas, colocando-se 

uma ficha e em cada uma das seguintes, tantas quantas já foram colocadas anteriormente e após 12 
operações iguais à esta, a pilha fica pronta. Qual é a altura dessa pilha de fichas de papel em 
centímetros? 

 
(A) 5,12cm  
(B) 6,00cm 
(C) 10,24cm 
(D) 102,40cm  

 

QUESTÃO 11. O proprietário, Sr. Domingos, tem dois terrenos retangulares semelhantes, sendo que a 

razão de semelhança é  
𝟐

𝟓
 . Se o terreno maior tem 50m de frente e 150m de comprimento, quais são 

as dimensões do terreno menor do Sr. Domingos?  
 
(A) 20 m e 60 m.  
(B) 25 m e 75 m.   
(C) 25 m e 100 m. 
(D) 50 m e 100 m.  
 
QUESTÃO 12. O espaço percorrido S por um corpo em queda livre, durante um certo tempo t é dado pela 

função S(t)= 8 t². Considerando que este corpo está em queda livre, qual é o espaço, em metros, que 
ele percorre após 5 s? 

 
(A) 16 m.  
(B) 40 m. 
(C) 400 m. 
(D) 200 m.  
 
QUESTÃO 13.  Participaram de uma competição de balé homens e mulheres. Sabendo que 25% dos 

participantes são homens e que 150 são mulheres, indique o total de participantes dessa competição:  
 
(A) 150  
(B) 220 
(C) 250 
(D) 200  
 
 
 
  
  
 



III – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS - (05 questões) 
 
QUESTÃO 14. Recentemente veiculou na mídia, notícia em que o Estado de Santa Catarina aparece em 

destaque no ranking elaborado pela Endeavor Brasil, com as melhores cidades para empreender no 
país. Das 20 primeiras cidades, três são catarinenses. São elas: 

 
(A) Blumenau, Florianópolis e Joinville.  
(B) Blumenau, Chapecó e Florianópolis.  
(C) Chapecó, Florianópolis e Itajaí.  
(D) Florianópolis, Joinville e Itajaí.  
 

Fonte: http://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2015/12/sao-paulo-e-melhor-cidade-para-empreendedores-diz-endeavor.html, acessado 
em 08/12/2015. Índice de cidades empreendedoras - Brasil 2015 (Endeavor Brasil). 

 
QUESTÃO 15. Preencha corretamente a lacuna: “A questão da transmissão materno fetal no Brasil deu 

uma relevância maior ao zika vírus pela relação com os casos de ___________________.” 
 
(A) Dengue.  
(B) Microcefalia.  
(C) Febre amarela.  
(D) AIDS.  
 
QUESTÃO 16. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Lajeado Grande e assinale a afirmativa 

correta:  
 
I. As terras pertencentes atualmente ao Município de Lajeado Grande, foram cedidas por concessão à 

Cia. Bertazzo & Maia Ltda., que as comercializou integralmente.  
II. A primeira denominação dada à localidade foi Pesqueiro.  
III. Os símbolos municipais são a bandeira e o brasão.  
IV. A instalação do Município ocorreu em 01 de janeiro de 1993.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas as afirmativas I, II e IV.  
(C) Estão corretas as afirmativas II e IV.  
(D) Estão corretas as afirmativas I e III.  
 
 QUESTÃO 17. De acordo com a Constituição Federal, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta:  
O alistamento eleitoral e o voto são: 
 
I. Obrigatórios para os maiores de dezoito anos;  
II. Facultativo para os analfabetos;  
III. Facultativo para os maiores de sessenta anos;  
IV. Facultativo para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
V. Proibido para eleitores estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os 

conscritos.  
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e V.  
(C) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V.  
(D) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV.  
 
  



QUESTÃO 18.  Preencha corretamente a lacuna: “A construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no 
curso do ___________________, idealizada da década de 1980, vem gerando muita polêmica no que 
se refere à questão ambiental e à questão energética”.  

 
(A) Rio Xingu.  
(B) Rio Tocantins.  
(C) Rio Amazonas.   
(D) Rio Pará.  
 

 



IV– PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (12 questões) 
 
QUESTÃO 19. De acordo com o disposto no Art. 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a 

alternativa correta: "A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, 
assegurando-se-lhes:” 

 
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II. direito de ser respeitado por seus pais; 
III. direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 
IV. direito de organização e participação em entidades estudantis; 
V. acesso à escola pública e gratuita e particular,  próxima de sua residência. 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas,  
(B) Estão corretas as afirmativas I, II e V.  
(C) Estão corretas as afirmativas I, III e IV. 
(D) Estão corretas as afirmativas I, II e III.   
 
QUESTÃO 20. Preencha corretamente a lacuna de acordo com o Art. 26-A, da Lei 9.394/1996, alterado 

pela Lei 10.639/2003 e 11.645/2008: “Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo ___________________________.”  

 
(A) Da História e cultura afro-brasileira e indígena.  
(B) Da história afro-brasileira e seus costumes. 
(C) Da orientação para o trabalho. 
(D) De uma língua estrangeira, de escolha do sistema de ensino.  
 
QUESTÃO 21. Relacione as teorias de aprendizagem às respectivas concepções filosóficas:  
 

Teorias de aprendizagem Concepções filosóficas 
 

(1) Inatismo (   ) materialismo histórico 
(2) Ambientalismo (   ) filosofia idealista 
(3) Sóciointeracionismo (   ) filosofia positivista 

 
(A) 1 – 2 – 3.  
(B) 2 – 1 – 3.  
(C) 3 – 2 – 1.  
(D) 3 – 1 – 2. 
 
QUESTÃO 22. De acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina, a busca pelos conhecimentos 

historicamente construídos deve estar em sintonia com seus efeitos presentes, possibilitando que a 
avaliação seja um momento de elucidação destes saberes. Nessa perspectiva, preencha corretamente 
as lacunas. “Transcender a visão do currículo como única fonte de saberes, é imprescindível para 
entender a avaliação enquanto instrumento de ______________________ e não de 
__________________”.  

 
(A) Classificação – construção.  
(B) Construção – classificação.  
(C) Construção – emancipação.  
(D) Diagnóstico – construção.  



 
QUESTÃO 23. Todo currículo contém, mesmo de forma subjacente:  
 
I. um conjunto de crenças e valores;  
II. uma filosofia de educação;  
III. um projeto de homem e de sociedade, como esta é considerada e quem é o homem nesta 

pespectiva;  
IV. o que se entende por processo educativo e com vistas a qual objetivo se pretende formar o cidadão;  
V. um caráter ideológico. 
 
(A) Todas as afirmativas estão corretas.  
(B) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.  
(C) Estão corretas as afirmativas III, IV e V.  
(D) Estão corretas as afirmativas II e IV.  
 
QUESTÃO 24. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicando a sequência correta, de cima para 

baixo:  
 
I. (    ) Apesar de não mencionar técnicas para realizar a avaliação, a Proposta Curricular de Santa 

Catarina deixa clara a idéia de transformações a respeito de como ela vem sendo realizada.  
II. (    ) Transformar a avaliação em diagnóstica, antes de instrumento de medição, é um dos mecanismos 

para as mudanças necessárias.  
III. (    ) O estudo do materialismo histórico e dialético é imprescindível como fonte inspiradora de uma 

avaliação construtiva e geradora de indivíduos atuantes em sua aprendizagem.  
IV. (    ) O sociointeracionismo é uma corrente pedagógica que preocupa-se em transformar as dinâmicas 

escolares, até então consolidadas.  
 
(A) V – V – F – F.  
(B) V – F – V – F.  
(C) V – V – F – V.  
(D) V – V – V – V. 
 
QUESTÃO 25. De acordo com o Materialismo histórico- dialético, perspectiva proposta por Karl Marx e 

Friedrich Engels para a compreensão do real, para a construção do conhecimento e para o 
entendimento do homem, o pressuposto primeiro de toda a história humana é a existência de 
indivíduos concretos, que na luta pela sobrevivência organizam-se em torno:  

 
(A) do Estudo.  
(B) do trabalho.  
(C) do aprender.  
(D) do conhecimento.  
 
QUESTÃO 26. A Proposta Curricular de Santa Catarina baseia-se na na concepção de aprendizagem:  
 
(A) Inatismo.  
(B) Empirismo.  
(C) Ambientalismo.  
(D) Sócio-histórica.  
 
 
 



 
QUESTÃO 27. Assinale V para Verdadeiro e F para Falso, tratando-se de Alfabetização:  
 
(    ) A alfabetização não é um mero ato mecânico de repetir palavras, mas sim entendê-las, conscio de 

seus significados, possibilitando a desmistificação das consciências e a integração na sociedade de 
forma crítica e dinâmica.  

(    ) A concepção de aprendizagem que o professor assume não determina a prática desenvolvida em sala 
de aula.  

(    ) Os contatos com livros, jornais, cartazes, anúncios e demais materiais escritos, são realmente 
importantes para introduzir a criança no mundo da leitura e facilitar o processo de alfabetização.  

(    ) No processo de alfabetização entram as ações do educador e do próprio educando que está sendo 
alfabetizado, sendo ações complementares de um mesmo processo e não há co-responsabilidade pela 
construção de experiências alfabetizadoras socialmente relevantes.  

 
(A) V – V – F – F.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) F – F – V – V.  
 
QUESTÃO 28. A dificuldade de aprender tudo o que está relacionado a números como: operações 

matemáticas, dificuldade de entender os conceitos e a aplicação da matemática, seguir sequências e 
classificar números é conhecida como:  

 
(A) Dislalia.  
(B) Disortografia.  
(C) Discalculia.  
(D) Disfonia.  
 
QUESTÃO 29. Assinale a alternativa que apresenta atividade didática centrada no professor:  
 
(A) Aula dialogada.  
(B) Aula prática.  
(C) Pesquisa de campo.  
(D) Aula expositiva clássica.  
 
QUESTÃO 30. São sujeitos alfabetizados, mas não letrados, de acordo com a Proposta Curricular de Santa 

Catarina:  
 
(A) Sujeitos escolarizados que aprenderam técnicas de decifração do código escrito e que lêem palavras 

e até mesmo textos e utilizam a língua escrita em situações sociais que exigem habilidades mais 
complexas.  

(B) Os indivíduos que se apropriaram do código escrito, aprenderam a ler e escrever e ao mesmo tempo 
convivem e participam de práticas reais de leitura e escrita.  

(C) As pessoas que tem domínio do sistema alfabético-ortográfico e a partir dele participam na cultura 
escrita, envolvendo o uso da língua em situações reais diversas. 

(D) Cidadãos que frequentaram a escola por alguns anos, mas não conseguem ler e compreender um 
texto simples ou elaborar uma carta de solicitação de emprego.  

 
 




