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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

PROCESSO SELETIVO ADMISSÃO DE PROFESSORES EM 
CARÁTER TEMPORÁRIO 2014 

 

EDITAL Nº 01/2013 
Início 09 horas 

 

PROVA – ARTES 
 

1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de prova, o cartão-
resposta, único e insubstituível. Confira o seu nome. 

 
2. O cartão-resposta apresenta um campo em que o candidato deve assinar. 
 
3. Este caderno de prova contém 25 questões, todas com cinco alternativas. Para cada 
questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de prova só será trocado se 

apresentar problema de impressão. Verifique se as informações impressas no cartão 
resposta estão corretas. Em caso de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 
Preencha totalmente o quadro como no exemplo. 

Ex.  
 

 
4. O caderno de prova será devolvido ao fiscal, juntamente com o cartão-resposta. 
 
5. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz 

parte da prova. 
 
6. Durante a aplicação da prova NÃO serão fornecidas quaisquer informação acerca das 
questões apresentadas. Caso queira manifestar o seu inconformismo, o candidato 
deverá apresentá-lo em tempo hábil no Protocolo na Prefeitura Municipal de Bom Retiro. 
 
7. Preencha o cartão-resposta na mesma sequência das questões do caderno de prova 
(de n. 1 a n. 25). A resposta deve ser assinalada conforme instruções contidas no cartão-
resposta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma 
delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. E a rasura também 
implicará a anulação da resposta. 
 
8. Na página de número 10, o candidato encontrará uma grade de respostas para anotar o 
seu gabarito. Recorte-a e leve-a consigo. 
 
9. A duração da prova é de três horas. A saída do candidato só será permitida depois de 
transcorrida uma hora do início da mesma. Os três últimos candidatos a terminar a prova 
deverão retirar-se da sala simultaneamente. 
 
10. A prova e o gabarito serão divulgados no dia 09 de dezembro, após as 16 (dezesseis) 
horas, no sítio da Prefeitura Mun. de Bom Retiro www.bomretiro.sc.gov.br e na 
Prefeitura. O resultado NÃO será fornecido por telefone. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

1. Nas alternativas a seguir, os acentos de algumas palavras foram omitidos 

propositadamente. Assinale a alternativa em que todas as palavras deveriam ser 

graficamente acentuadas: 

A) Sintese – femur – sinonimo.  

B) Provavel – rubrica – movel. 

C) Coroa – atribuimos – geleia. 

D) Amendoim – protons – semaforo. 

 
 

2. Assinale o grupo de palavras que estão escritas corretamente, 

obedecendo-se, dessa forma, às normas da língua escrita em: 

A) Destrói, minissaia, abstêmio, explendor.   

B) Ideia, sabujice, pixaim, mantegueira.   

C) Subliminar, juízo, mandachuva, mácriação.  

D) Recaimento, cardiorrespiratório, pexote, micro-onda.  

 

 

3. Após várias tentativas de se unificar a ortografia da língua portuguesa, a 

partir de 1º de janeiro de 2009 passou a vigorar no Brasil e em todos os países da 

CLP (Comunidade de países de Língua Portuguesa), o novo acordo ortográfico que 

trouxe mudanças na norma padrão da linguagem. Qual das alternativas abaixo não 

é uma inovação trazida com o novo acordo? 

A) O nosso alfabeto, que antes era composto de 23 letras, agora possui 

26, pois foram introduzidas as letras K, Y, W; 

B) Deixam de existir os ditongos abertos éi e ói em palavras paroxítonas 

não são mais acentuados. Ex: geleia, ideia, jiboia; 

C) Os verbos referentes a terceira pessoa do plural, terminados em (ee) 

e o hiato (oo) não são mais acentuados. Como por exemplo: creem, leem, 

enjoo, voo, que antes era acentuado, agora não é mais. O acento permanece 

no plural de ter e vir, Ex. Ela vem de longe; Elas vêm de outro país; 

D) As palavras proparoxítonas, todas elas, recebem acento gráfico. 

 

 

4. Marque o período em que o uso da crase é permitido: 

A) Quero informar à algumas pessoas o que está acontecendo. 

B) Ele fez referência à Vossa Excelência no discurso de ontem. 

C) Minha revolta é ligada à do meu país. 

D) Compramos os móveis à prazo. 
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MATEMÁTICA 
 

 

5. Maria é professora de artes e trabalha em uma sala de aula que possui 45 

alunos. Certo dia houve uma tempestade alguns instantes antes do inicio da aula e, 

por esse motivo, faltaram vinte e três alunos. Nesse dia, a porcentagem de alunos 

presentes era de aproximadamente: 

A) 48,48% 

B) 56,89% 

C) 78,98% 

D) 48,89% 

 

 

6. Em uma competição de fórmula 1, o carro mais econômico gasta 90,24 litros 

de combustível em toda a prova. Considerando o consumo de 0,62 litros de 

combustível a cada 2.480 metros de prova. Calcule o percurso total desta prova? 

A) 3681,6 km 

B) 360,96 km  

C) 368,16 km 

D) 3609,6 km 

 

 

7. João Pedro e Daniel são primos e nasceram no mesmo ano em 1998, 

ambos no dia 1º, porém em meses consecutivos. Se o nascimento dos primos 

ocorreu num sábado, então os meses de seus aniversários são: 

A) Julho e agosto.  

B) Fevereiro e março.  

C) Janeiro e fevereiro.  

D) Junho e julho. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

8. Bom Retiro foi elevado à categoria de Município pela lei Estadual 1408 de 

04.10.1922, no Governo do Engenheiro Civil Hercílio Pedro da luz. Ao ser criado 

nosso município foi desmembrado de partes de quais municípios. Assinale a 

alternativa correta: 

A) Uma parte do município de Rio do Sul e uma parte do município de 

Palhoça; 

B) Uma parte do município de Palhoça e uma parte do município de 

Lages.  



4 

 

C) Uma parte do município de Palhoça, uma parte do município de São 

Joaquim e uma parte do município de Lages; 

D) Uma parte do município de Rio do Sul, uma parte do município de 

Lages e uma parte de Barracão hoje Alfredo Wagner; 

 

 

 

9. Com base no direito de férias previsto na Lei Complementar 01/2003, que 

dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público do Município de Bom Retiro, marque a 

afirmativa incorreta. 

A) Independentemente de solicitação, será pago ao Servidor, por 

ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da 

remuneração do período de férias; 

B) As férias podem ser acumuladas, até o máximo de 2 (dois) períodos, 

no caso de necessidade do serviço; 

C) Uma vez iniciadas as férias não poderão ser interrompidas por motivo 

algum, ainda que haja interesse público;  

D) Em caso de exoneração ou demissão do servidor, ser-lhe-á paga a 

remuneração correspondente ao período de férias, cujo direito tenha 

adquirido; 

 

 

 

10. O professor da rede pública municipal tem sua jornada de trabalho dividia 

em horas aula e horas atividade a serem cumpridas na escola, sobre a hora 

atividade é correto afirmar:  

A) Destina à recuperação dos alunos, e constituem tempo de trabalho 

individual, excluindo deste a participação em reuniões pedagógicas. 

B) Destina ao atendimento das famílias e comunidades, fora do recinto 

escolar. 

C) Destina às atividades de estudo, ao aperfeiçoamento profissional e 

outras atividades pedagógicas e são horas de trabalho coletivo com seus 

pares, formação continuada.  

D) Destina a aperfeiçoar seu trabalho profissional, palestras sob-

responsabilidade da Prefeitura, que visam ações individuais de autoformação 

e não colabora com a administração da escola. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

11. O PPP é um documento orientador para toda a comunidade escolar, e ao 

elaborar e executar seu projeto pedagógico a escola percebe que este processo é 
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participativo e o diagnóstico é uma das etapas importantes. Avalie as situações 

abaixo e identifique qual não se refere ao diagnostico da escola: 

A) A definição dos objetivos a perseguir.  

B) O modelo de gestão a ser adotado.  

C) Serve como um referencial teórico.  

D) As formas de organização e funcionamento da unidade escolar. 

 

 

12. Na década de 1990 foi marcada como um período de reforma educacional. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n º. 9394/96) foi uma delas. 

Identifique nas informações abaixo qual alternativa não pode ser encontrada neste 

documento? 

A) A educação escolar compõe-se de Educação Básica, formada pela 

educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a Educação 

Superior. 

B) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na 

educação básica a partir dos 5 (cinco) anos de idade.  

C) A Educação Infantil e o Ensino Fundamental são de responsabilidade 

dos municípios. 

D) O Ensino Fundamental é considerado “ensino obrigatório”. 

 

 

13. As expressões a seguir apresentam na sua origem concepções de 

desenvolvimento humano. Para ter mais clareza precisamos saber como identificar 

essas concepções no nosso cotidiano. Assinale a expressão que não corresponde 

à abordagem teórica de desenvolvimento que a segue. 

A) “Maria vai com as outras” - Ambientalista. 

B) “Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto.” - Inatista. 

C) “Luiz é muito inteligente, puxou ao pai.” – Histórico-cultural.  

D) “Filho de peixe, peixinho é.” - Inatista. 

 

 

14. A Lei de Diretrizes e Bases (Lei 9394/96) - LDB - é a lei orgânica e geral da 

educação brasileira. Como o próprio nome diz, dita as diretrizes e as bases da 

organização do sistema educacional. De acordo com o artigo 2º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a alternativa correta: 

A) A Educação, dever da família, dos Estados e do Governo Federal que 

libera os recursos para garantir escola a todos.  

B) A Educação é dever de todos, inspirada nos ideais de amizade, 

paciência, perseverança, cujo principal objetivo é acabar com o 

analfabetismo.  

C) A Educação, dever do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 

nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
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desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho. 

D) A Educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho.  

 

 

 

15. Para o entendimento do comportamento humano, diferentes possibilidades 

foram construídas ao longo da história. Nesse sentido a relação professor aluno 

não deve ser uma relação de imposição, mas sim, uma relação de cooperação, de 

respeito e de crescimento. O papel do professor é fundamental para a 

aprendizagem do aluno. Assinale a alternativa incorreta:  

A) Alunos com baixa autoestima podem ter dificuldades para aprender, pois 

não se sentem capazes de participar do processo de construção do 

conhecimento. 

B) O professor deve estar atento ao aluno. O respeito às diferenças pessoais 

deve ser garantido, por isso as questões éticas, que são exclusivamente de 

foro íntimo, não devem ser discutidas, mas somente informadas.  

C) Alguns professores podem desenvolver atitudes até mesmo opostas. 

Podemos citar por um lado a permissividade, que sinaliza a falta de 

autoridade e como consequência pode produzir a anarquia na sala de aula. 

D) Professores com baixa autoestima podem desenvolver comportamento 

autoritário, punitivo, rígido, até mesmo sádico, sendo decorrente de suas 

experiências anteriores tanto familiares quanto escolares. 

 

 

 

16. A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho 

docente, que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e 

aprendizagem. É por meio dela, que os resultados vão sendo obtidos. Assim, 

podemos afirmar que a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume na 

realização de provas e atribuições de notas, logo: 

A) Ela serve para constatar dificuldades; 

B) Ela serve para constatar progressos, dificuldades e reorientar o 

trabalho para as correções necessárias;  

C) Ela serve para reorientar o trabalho para as correções necessárias; 

D) Ela é desnecessária, porque os alunos constroem seu conhecimento 

naturalmente. 

 

 

17. O Projeto Político-Pedagógico é o documento orientador para toda a 

comunidade escolar, revelando os objetivos, as metas e as estratégias para a 
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efetivação do trabalho pedagógico. Das alternativas abaixo, assinale a alternativa 

incorreta do professor:  

A) Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a PPP de sua escola. 

B) Participar da elaboração da PPP do Estabelecimento de Ensino onde 

atua. 

C) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

D) Cumprir as metas pedagógicas estabelecidas, pois as demais 

proposições são de responsabilidade exclusiva da gestão escolar.  

 

  

 

18. A lei do Fundeb determina que pelo menos 60% do dinheiro deve ser gasto 

com pagamento de professores. O restante pode ser investido na "manutenção e 

desenvolvimento da Educação Básica". O artigo 67/LDB diz que os sistemas de 

ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-

lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério 

público. Assinale a alternativa incorreta: 

A) O ingresso é exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 

B) O valor que cada município e estado vai receber depende, portanto, 

da arrecadação e não do número de matrículas da rede; 

C) Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim, com período reservado a estudos, 

planejamento e avaliação, incluídos na carga de trabalho; 

D) Progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na 

avaliação do desempenho. 

 

 

 

19. Segundo o Artigo 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o 

Estado dever assegurar a criança e ao adolescente todos os direitos abaixo, 

exceto: 

A) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

B) Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do 

adolescente trabalhador; 

C) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos 

de idade. 

D) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, porém no ensino médio 

este deixou de ser obrigado recentemente através da lei federal 11274. 

 

 

20. Os temas transversais são constituídos pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN's), nesse sentido podemos dizer que é incorreto afirmar que os 

temas transversais: 
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A) O papel da escola ao trabalhar temas transversais é facilitar, fomentar 

e integrar as ações de modo contextualizado, através da interdisciplinaridade 

e transversalidade, buscando não fragmentar em blocos rígidos os 

conhecimentos, para que a Educação realmente constitua o meio de 

transformação social. 

B) São orientações gerais sobre o funcionamento do PCN’s, novas 

estratégias e metodologias de trabalho.  

C) Os temas transversais caracterizam-se por um conjunto de assuntos 

que aparecem transversalizados em áreas determinadas do currículo, que se 

constituem na necessidade de um trabalho mais significativo e expressivo de 

temáticas sociais na escola, tais como: orientação sexual, meio ambiente, 

ética, saúde, etc. 

D) Os temas transversais expressam conceitos e valores básicos à 

democracia e à cidadania e obedecem a questões importantes e urgentes 

para a sociedade contemporânea. 

 

 

 

21. A Constituição Federal é a lei mais importante do país, ou seja, todas as 

demais leis devem ser elaboradas de acordo com os seus preceitos. Segundo a CF 

a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Pensando na 

qualidade da educação foi criado o Fundeb. Sobre o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – Fundeb é correto afirmar que: 

A) É um fundo de natureza contábil e de âmbito municipal formado por 

recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, sendo que pelo menos 5% dos recursos deve ser 

utilizado na educação. 

B) O fundeb não é considerado Federal, Estadual, nem Municipal, por se 

tratar de um Fundo formado com recursos provenientes da população em 

geral que paga seus impostos em dia. 

C) Os recursos do fundo devem ser utilizados exclusivamente na 

atuação prioritária do estado, município ou Distrito Federal no setor de 

educação, entretanto com autorização judicial os recursos podem ser usados 

na área da saúde. 

D) A distribuição dos recursos é realizada com base no número de 

alunos da educação básica pública, de acordo com dados do último censo 

escolar.  

 

 

22. Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB destinam-se a 

exclusivamente a: 
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A) Unicamente o ensino infantil, o ensino fundamental e a educação de 

jovens e adultos excluindo a educação à distância. 

B) Somente o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino infantil. 

C) Exclusivamente o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino 

superior, incluindo educação à distância. 

D) Somente a educação de jovens e adultos e o ensino à distância. 

 

 

 

23. Os temas transversais atuam como eixo unificador, em torno do qual se 

organizam as disciplinas, devendo ser trabalhados de modo coordenado e não 

como um assunto descontextualizado nas aulas. Quais são os temas transversais 

atualmente trabalhados na escola: São eles: 

A) Ética e Saúde. 

B) Ética, Meio ambiente, Saúde, Pluralidade cultural e Orientação sexual. 

C) Meio Ambiente e Pluralidade Cultural. 

D) Ética, Meio ambiente, Saúde, Pluralidade cultural e Orientação sexual 

e Temas locais.  

 

 

 

24. A dança é instrumento de socialização, para a formação de cidadãos 

críticos, participativos e responsáveis. Nas aulas de dança, espera-se que os 

alunos sejam capazes de: 

A) Construir uma relação de cooperação, respeito, diálogo e valorização 

das diversas escolhas e possibilidades de interpretação e criação em dança.   

B) Compreender as relações entre dança, corpo e sociedade, 

valorizando as formas de dança reconhecidas pelo meio artístico. 

C) Compreender as relações entre dança, corpo e sociedade, 

desconsiderando a cultura popular, valorizando a dança clássica. 

D) Pesquisar os tipos de dança de acordo com a preferência do docente 

responsável pela aula. 

 

 

 

25. “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos 

níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos” (LDB lei n. 9.394/96). No convívio com o universo da Arte, os alunos 

podem perceber/verificar, Exceto: 

A) Verificar o que aprenderam, assim como o professor pode avaliar o 

que ensinou e o que seus alunos aprenderam. 

B) O fazer artístico como experiência poética, a técnica e o fazer como 

articulação de significados e experimentação de materiais, suportes e 

instrumentos variados.  
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C) Possibilitar, por meio de atividades diversificadas, a compreensão da 

música como linguagem socialmente construída, dotada de valores históricos 

e culturais. 

D) Arte passa a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. 

 

 

 
 
 
 
 

_. . . . . . . . .  . . . Recorte-o e leve-o consigo. . . . .  . . .  
 

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

Língua Portuguesa Matemática  Conhecimentos 
Gerais  

Questão 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
Resp.  

 
         

Conhecimentos Específicos 
 
Questão 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Resp.  

 
         

Questão 21 22 23 24 25  
Resp.   

 
    

 
 
O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova estarão disponíveis no endereço 
eletrônico www.bomretiro.sc.gov.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

 


