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LÍNGUA PORTUGUESA / INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
1.  Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas das seguintes frases: 
 
A________ da Câmara de Vereadores começou 
às dezoito horas em ponto. 
A ________ de higiene fica nos fundos do 
supermercado. 
A ________ de uso deste equipamento vence 
no final de fevereiro. 

A. sessão – seção – cessão 
B. cessão – sessão – seção 
C. sessão – sessão – cessão 

D. ceção – cessão – sessão 
 
2.  Complete corretamente as frases, com uma das 

sequencias abaixo, a fim de deixá-las de acordo 
com as regras da Língua Portuguesa: 
 
Sejam educados! Usem de _______________. 

Felizmente, os ladrões foram apanhados em 
___________ . 

A empresa gastou uma soma _____________ 
em lazer para seus funcionários. 

A. discrição, flagrante, vultuosa 
B. descrição, flagrante, vultosa 
C. discrição, flagrante, vultosa 

D. descrição, flagrante, vultuosa 
 
3.  Complete adequadamente as lacunas com o 

verbo TER: 
 
I - ________ paciência, que você vencerá! 
II – Quem _________ menos paciência, 
morreria. 
III – Mesmo que _______ razão, não vos 
caberia fazer isso. 

A. Tenha, tivesse, tenhais 
B. Tenha, tiver, tenhas 
C. Tem, tivesse, tenhais 
D. Tem, tiver, tenhais 
 

MATEMÁTICA 
 
4.  Sobre uma dívida de R$ 6.000,00, obteve-se 

um desconto de R$ 680,00 e outro desconto 
que a reduziu a R$ 4.320,00. Qual foi o valor do 
segundo desconto? 

A. R$ 800,00 
B. R$ 1.000,00 
C. R$ 1.300,00 
D. R$ 1.400,00 
 
5.  A renda mensal de José é de R$ 4500,00 e a do 

irmão Pedro é de R$ 3500,00. José gasta 30% 
de sua renda com alimentação, enquanto que 
Pedro gasta 45%. Podemos dizer, em Reais, 
que Pedro gasta quanto a mais que José? 

A. R$ 575,00 
B. R$ 450,00 
C. R$ 350,00 
D. R$ 225,00 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
6.  Localizado no médio Vale do Itajaí, no Estado 

de Santa Catarina, Botuverá apresenta uma 
área total de 303,02 km² sendo em torno de 
2,5 km² de área urbana e 300,52 km² de área 
rural. Seus municípios limítrofes são:  

A. Guabiruba, Indaial, Blumenau, Nova Trento, Vidal 
Ramos, Presidente Nereu e Brusque, somente. 

B. Guabiruba, Blumenau, Nova Trento, Vidal Ramos, 
Presidente Nereu e Brusque, somente. 

C. Guabiruba, Indaial, Nova Trento, Vidal Ramos, 
Presidente Nereu e Brusque, somente. 

D. Guabiruba, Indaial, Blumenau, Nova Trento, Vidal 

Ramos, Presidente Nereu, São João Batista e 
Brusque, somente. 

 
7.  O nome Botuverá foi originado em 

consequência da existência de vários minérios 
no Município, principalmente o ouro, que já foi 
um minério muito extraído, e foi uma das 
principais atividades econômicas do Município. 
Dentre os seus significados, NÃO ESTÁ: 

A. Bons Brilhantes 
B. Pedra Preciosa 

C. Montanhas Brilhantes 
D. Eldorado (terra do ouro) 
 
8.  A bandeira do município de Botuverá é 

composta por três faixas horizontais, com um 
losango central, que contem o brasão do 
município. Das suas cores (AMARELO, VERDE, 
CINZA E BRANCO), assinale a opção 
INCORRETA: 

A. Amarelo: representa o ouro 
B. Verde: representa as reservas florestais 
C. Cinza: representa as jazidas de calcário/cimento 
D. Branco: representa a colonização europeia 
 
9.  Botuverá possui a maior parte de seu território 

composto por montanhas. Esta característica e 
mata atlântica deram ao município um atrativo 
natural, reconhecido nacionalmente. Qual é 
este atrativo? 

A. Suas cavernas e grutas milenares 
B. A rota das cachoeiras, com 14 quedas 
C. O alpinismo em montanhas 
D. O esporte de aventura em rios 
 
 
10.  Consiste no preconceito e na discriminação 

com base em percepções sociais baseadas em 
diferenças biológicas entre os povos. Muitas 
vezes toma a forma de ações sociais, práticas 
ou crenças, ou sistemas políticos que 
consideram que diferentes raças devem ser 
classificadas como inerentemente superiores 
ou inferiores com base em características, 
habilidades ou qualidades comuns herdadas: 

A. Homofobia 
B. Bullying 
C. Terrorismo 
D. Racismo 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11.  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei Nº 9.394/96), os 
exames supletivos realizar-se-ão no nível de 
conclusão do ensino fundamental, para os 
maiores de: 

A. Quatorze anos 
B. Quinze anos 
C. Dezesseis anos 
D. Dezoito anos 
 
12.  De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios, EXCETO: 

A. Igualdade de condições para o acesso e permanência 
na escola. 

B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

C. Valorização da experiência intra-escolar. 
D. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
 
13.  “Não temo dizer que inexiste validade no 

ensino de que não resulta um aprendizado em 
que o aprendiz não se tornou capaz de recriar 
ou de refazer o ensinado.” (Paulo Freire) 

As afirmativas abaixo expressam concepções 
sobre a língua escrita subjacente às práticas 
docentes. Está INCORRETO o que se afirma em: 

A. É possível que se aprenda a produzir textos antes 
mesmo de saber escrevê-los. 

B. É necessário organizar situações de aprendizagem 
que possibilitem a discussão e reflexão sobre a 
escrita alfabética. 

C. A língua escrita é um objeto social, com existência 
social e não apenas escolar. 

D. O fato de as escritas não convencionais serem aceitas 
significa ausência de intervenção pedagógicas para a 
construção da escrita convencional. 

 

14.  Devido à abrangência das relações entre os 
fenômenos da natureza e o homem ser parte 
integrante e agente transformador deste 
contexto, faz-se necessário o estabelecimento 
de critérios para seleção dos conteúdos a 
serem ensinados, principalmente nas séries 
iniciais do ensino fundamental. 

Sobre estes critérios, é INCORRETO o que se 
afirma em: 

A. Os conteúdos devem-se constituir em fatos, 
conceitos, procedimentos atitudes e valores 
compatíveis com o nível de desenvolvimento 
intelectual do aluno. 

B. Os conteúdos devem ser relevantes do ponto de vista 
social e ter revelados seus reflexos na cultura. 

C. O ensino das Ciências Naturais deve relacionar 
fenômenos naturais e objetos da tecnologia, 
possibilitando a percepção de que o mundo é 

eminentemente estável.  
D. Os conteúdos devem favorecer a construção de uma 

visão de mundo, que se apresenta como um todo 
formado por elementos inter-relacionados, entre os 
quais o homem que se constitui parte e agente de 
transformação. 

 
 
15.  Sobre o conceito de Letramento assinale a 

alternativa incorreta: 

A. Decorre das práticas sociais que leituras e escrita 
exigem nos diferentes contextos que envolvem a 
compreensão e expressão lógica e verbal. 

B. Refere-se ao desenvolvimento de habilidade da 
leitura e escrita. 

C. Esse processo acontece pela mediação de uma 
pessoa mais experiente através dos bens materiais e 
simbólicos criados em sociedade. 

D. É o processo de aprendizado do uso da tecnologia da 
língua escrita. Isto é, a criança pode utilizar recursos 
da língua escrita em momentos da fala, mesmo antes 
de ser alfabetizada. 

 
16.  É definida como o conjunto de erros da escrita 

que afetam a palavra, mas não o seu traçado 
ou grafia. Caracteriza-se por troca de fonemas 
na escrita, junção (aglutinação) ou separação 
indevida das palavras, confusão de sílabas, 
omissões de letras e inversões. Além disso, 
apresenta dificuldades em perceber as 
sinalizações gráficas como parágrafos, 
acentuação e pontuação. De qual Dificuldade 
de Aprendizagem estamos nos referindo: 

A. Dislexia 
B. Disfemia 
C. Disgrafia 
D. Disortografia 
 
17.  Sobre o Plano de Aula, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A. É a proposta de trabalho do professor para uma 
determinada aula ou um conjunto de aulas. 

B. Corresponde ao nível de maior detalhamento e 
objetividade do processo de planejamento didático. 

C. O plano poderá ter muito mais consistência e 
organicidade se estiver articulado ao Projeto Político 
Pedagógico. 

D. O planejamento não deve ser feito por uma 
necessidade do professor, mas por exigência da 
coordenação e direção. 

 
18.  Segundo a atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a expressão educação 
básica significa: 

A. Primeiro nível escolar formado por educação infantil e 
os ensinos fundamental e médio. 

B. As diversas modalidades de educação e ensino 
vigentes no Brasil. 

C. Ensino fundamental público ou privado, obrigatório 
para todo o cidadão brasileiro. 

D. Todos os níveis escolares vigentes nos sistemas 
públicos de ensino. 

 

 

19.  Artigo 208, inciso I da Constituição Federal; Lei 
nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, Arts. 37 e 
38 seção V; Lei 10.172/2001, que aprovou o 
Plano Nacional de Educação; Resolução 
CNE/CEB nº 02/1998 e Parecer CNE/CEB nº 
04/1998, que estabelecem as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Ensino 
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Fundamental. A Educação de Jovens e Adultos, 
outrora denominada de Ensino Supletivo, 
reingressa para o Ensino Médio os: 

A. os maiores de quinze anos 
B. os maiores de dezesseis anos 
C. os maiores de dezoito anos 
D. os maiores de vinte e um anos 

 
20.  São as marcas determinantes referentes a 

diferentes regiões. Como exemplo, citamos a 
palavra mandioca que, em certos lugares, 
recebe outras nomenclaturas, tais como: 
macaxeira e aipim. Figurando também esta 
modalidade estão os sotaques, ligados às 
características orais da linguagem. Nos 
referimos às variações regionais de linguagem 
que chamamos de: 

A. Dialetos 
B. Jargões 
C. Gírias 
D. Sotaques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


