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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.  Segundo a Convenção sobre a proteção e 

promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, a existência e interação equitativa de 
diversas culturas, assim como a possibilidade 
de geração de expressões culturais 
compartilhadas por meio do diálogo e respeito 
mútuo, e denominada de: 

A. Interculturalidade  
B. Expressões culturais  
C. Diversidade Cultural  
D. Indústrias culturais  
 

12.  No que tange o Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, a diversidade deve 
permear as relações cotidianas, neste sentido, 
para que a atitude de aceitação do outro, em 
suas diferenças e particularidades seja 
incorporada pelas crianças, é preciso que: 

A. sejam transmitidos e verbalizados para a criança que 
aprende com o que ouve e, não com o que vê e 
testemunha.  

B. sejam apenas reforçadas, não há necessidade de 
ensiná-las, são valores que nascem ou não com os 
indivíduos.  

C. a comunidade escolar conheça o desenvolvimento 
infantil e encaminhe o aluno aos especialistas, caso 
identifique estas dificuldades de relacionamento; a 
escola não deve transmitir estes valores.  

D. o respeito e a aceitação do outro faça parte da 
conduta e do comportamento dos adultos que 
convivem com crianças, começando pelo respeito às 
diferenças de temperamento, de habilidades e de 
conhecimentos, até as diferenças de gênero, de etnia 
e de credo religioso.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, assinale a afirmativa INCORRETA. 

A. Foi instituído pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990, e regulamenta os direitos das crianças e dos 
adolescentes inspirada pelas diretrizes fornecidas 
pela Constituição Federal de 1988. 

B. É um conjunto de normas do ordenamento jurídico 
brasileiro que tem como objetivo a proteção integral 
da criança e do adolescente. 

C. É considerada criança a pessoa com idade inferior a 
doze anos e adolescente, aquela entre doze e dezoito 
anos de idade. 

D. As crianças infratoras estão sujeitas a medidas 
socioeducativas e não podem ser internadas. 

 
 
17.  De acordo com os Referenciais Curriculares 

para a Educação Infantil, para que as 
aprendizagens infantis ocorram com sucesso, é 
preciso que o professor considere, na 
organização do trabalho educativo, EXCETO: 

A. A individualidade e a diversidade. 
B. A resolução de problemas como forma de 

aprendizagem. 

C. A interação com crianças da mesma idade como fator 
único de promoção da aprendizagem e capacidade de 
se relacionarem. 

D. Os conhecimentos prévios, de qualquer natureza, que 
as crianças já possuem sobre um assunto. 
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18.  Segundo a atual Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, a expressão educação 
básica significa: 

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

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

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

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

 
 

19.  Para que o trabalho interdisciplinar possa ser 
desenvolvido pelos professores, há que se 
desenvolver uma metodologia de trabalho 
interdisciplinar que tenha as seguintes 
implicações, EXCETO: 

A. integrar os conhecimentos; 
B. superar a dicotomia entre o ensino e pesquisa, 

considerando o estudo e a pesquisa a partir da 
contribuição das diversas ciências; 

C. desenvolver um processo de ensino e aprendizagem 
centrado numa visão de que aprendemos ao longo da 
vida; 

D. manter uma atitude intelectual simplificadora de 
abordagem da realidade; 

 
20.  De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, são temas transversais propostos 
pelo Ministério da Educação, EXCETO: 

A. Ética 
B. Trabalho e Consumo 
C. Educação para o Trânsito 
D. Pluralidade Cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


