
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 
DE CENTENÁRIO DO SUL

CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2020

CARGO:
PROFESSOR
(NÍVEL SUPERIOR)

Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específi cos: 16 a 30.

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o trecho a seguir, extraído de uma obra 
do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen, o Vis-
conde de Porto Seguro, para responder as próximas 
questões.

“Os povos, como disse Alexis de Tocqueville, ressen-
tem-se eternamente da sua origem. As circunstâncias 
que os acompanharam ao nascer e que os ajudaram 
a desenvolver-se influem sobre toda a sua existência. 
Se fosse possível a todas as nações remontar à origem 
da sua história, prossegue o mesmo Tocqueville, não 
duvido que aí poderíamos descobrir a causa primária 
das prevenções, dos usos e paixões dominantes – de 
tudo, enfim, quanto compõe o que se chama caráter 
nacional. Estas poucas linhas de autoridade insuspei-
ta servirão de carta de recomendação para aqueles 
que imaginem de menos interesse o estudo da nossa 
história, nos tempos coloniais, sob regime diferente do 
que adotou o império independente e liberal. Outras 
considerações farão ainda mais sensível a importân-
cia do estudo da história pátria colonial. Por ocasião 
de ser proclamada a independência e o império em 
1822, o Brasil contava já em seu seio patrícios emi-
nentes, cidades policiadas e fontes de riqueza, aber-
tas pela agricultura, pela indústria e pelo comércio. 
Fora tudo isso obra do acaso, ou criado de repente? 
Não. Custara a vida e o trabalho de um grande número 
de gerações”. 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que:

a) a principal ideia do autor é contradizer a interpre-
tação de Alexis de Tocqueville a respeito da origem 
histórica das nações.
b) o propósito central do autor, no trecho em destaque, 
é argumentar a favor da importância de se estudar o 
período colonial brasileiro.
c) segundo o autor, após a Independência do Brasil, 
a atenção dos historiadores nacionais deveria se ater 
preferencialmente ao período imperial.
d) o autor deixa transparecer a sua preferência pelo 
sistema monárquico de governo, ao advogar que, an-
tes do Império, tudo no Brasil havia sido “obra do aca-
so”.
___________________________________________
02. O trecho em questão se inicia com a afirmação 
de que os povos “ressentem-se eternamente da sua 
origem”. Em relação ao termo “ressentem-se”, marque 
a alternativa que indica um de seus possíveis signifi-
cados, de acordo com o contexto em que foi aqui em-
pregado.

a) Desejar em vão um passado utópico.
b) Esquecer-se de algo importante.
c) Sentir os efeitos de algo.
d) Viver em contínua desesperação.
___________________________________________

03. No trecho selecionado, o autor menciona as cir-
cunstâncias que ajudaram os povos a “desenvolver-
-se”. Nesse caso, a partícula “-se”, em “desenvolver-
-se”, pode ser classificada como:

a) partícula de realce.
b) pronome reflexivo.
c) partícula apassivadora.
d) conjunção subordinativa.
___________________________________________
04. No trecho “de tudo, enfim, quanto compõe o que se 
chama caráter nacional”, o termo “enfim” poderia ser 
substituído, sem alterar o sentido da frase, por:

a) em suma
b) tampouco
c) entretanto
d) porventura
___________________________________________
05. No trecho “estas poucas linhas de autoridade in-
suspeita servirão de carta de recomendação…”, a ex-
pressão “autoridade insuspeita” se refere:

a) a Alexis de Tocqueville.
b) ao imperador brasileiro à época.
c) aos entusiastas da história pátria.
d) ao que se chama caráter nacional.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Assinale a alternativa CORRETA sobre os                    
conjuntos A = {1, 2, 3, 4, 5, 6} e B = {2, 4, 6, 8, 10, 12}.

a) A interseção dos conjuntos é nula.
b) A união dos conjuntos tem 12 elementos.
c) A união dos conjuntos tem menos elementos que a 
interseção dos conjuntos.
d) A interseção dos conjuntos tem 3 elementos.
___________________________________________
07. Em uma empresa, os funcionários foram entrevis-
tados para saber quantas horas, em média, passam 
no computador fora do horário de trabalho. A tabela a 
seguir representa as respostas dadas pelos funcioná-
rios.

Durante o preenchimento da tabela, duas informações 
não foram acrescentadas: a quantidade de funcioná-
rios que ficam entre 2 e 3 horas no computador fora do 
horário de trabalho e a porcentagem de funcionários 
que ficam menos de 1 hora no computador fora do ho-
rário de trabalho. Assinale a alternativa que apresenta 
essas duas informações.

Quantidade de 
Funcionários

Quantidade média 
de horas

Porcentagem

9Entre 1 e 2  horas 45%
6Menos de 1 hora

Entre 2 e 3 horas 20%
1Mais de 3 horas 05%
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a) 6 e 30%.
b) 4 e 25%.
c) 4 e 30%.
d) 6 e 25%.
___________________________________________

08. Em um triângulo retângulo, um dos ângulos agu-
dos mede ß e a hipotenusa mede 15 cm. Sabendo que 
sen (ß) = 0,6, qual é a soma das medidas dos catetos 
desse triângulo?

a) 21 cm
b) 22 cm
c) 23 cm
d) 24 cm
___________________________________________

09. Todos os moradores do município de Cidadópolis 
gostam de comer batata. Assinale a alternativa corre-
ta.

a) Existem moradores de Cidadópolis que não gostam 
de comer batata.
b) Se alguém não gosta de batata, não mora em Ci-
dadópolis.
c) Todas as pessoas que gostam de comer batata mo-
ram em Cidadópolis.
d) Se alguém não mora em Cidadópolis, não gosta de 
batata.
___________________________________________

10. Em um concurso, a cada 5 questões corretas, ga-
nha-se 4 pontos. Maurício fez esse concurso e, após 
responder todas as questões, ficou com 36 pontos. 
Quantas questões Maurício acertou nesse concurso?

a) 4
b) 28
c) 36
d) 45
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia a seguir, a respeito de recentes 
ocorrências no cenário político nacional, e mar-
que a alternativa que contém o nome que preenche                      
CORRETAMENTE a lacuna.

“O desembargador ___________, indicado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro, vai tomar posse como novo 
ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde 
desta quinta-feira. Ele assumirá a cadeira deixada por 
Celso de Mello, que se aposentou. Ele teve seu nome 
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do 
Senado em 21 de outubro, após mais de dez horas de 
sabatina. O ministro indicado é natural de Teresina, 
no Piauí, tem 48 anos de idade e integrou o Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região desde 2011”. 

(Portal O Tempo, 04/11/2020, com adaptações).

a) André Mendonça
b) Jorge Oliveira
c) Kassio Nunes
d) Sergio Moro
___________________________________________
12. Em relação às últimas eleições presidenciais re-
alizadas nos Estados Unidos da América, marque a 
alternativa que indica o nome do candidato escolhido 
pelo Partido Democrata para rivalizar com o represen-
tante do Partido Republicano.

a) Barack Obama.
b) Donald Trump.
c) Joe Biden.
d) Hillary Clinton.
___________________________________________
13. A matéria jornalística a seguir trata de um pleito 
eleitoral ocorrido recentemente num país fronteiriço ao 
Brasil. Marque a alternativa que indica o nome desse 
país, de modo a preencher adequadamente a lacuna.

“Por meio de nota divulgada pelo Ministério das Rela-
ções Exteriores, o governo brasileiro cumprimentou o 
candidato Luis Arce pela vitória na eleição presidencial 
da ____________. Candidato do partido de esquerda 
Movimento ao Socialismo (MAS) e aliado do ex-pre-
sidente Evo Morales, cujo governo integrou como mi-
nistro da Economia, Arce foi oficialmente proclamado 
presidente nesta sexta-feira, após a conclusão da apu-
ração”. 

(Portal G1, 24/10/2020, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
___________________________________________
14. Considere a análise a seguir, concernente à atu-
al posição do Brasil perante um relevante organismo 
internacional, e marque a alternativa que contém o 
nome do bloco a que se faz referência.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já não diz 
que deseja a saída do Brasil dessa organização inter-
nacional. Em um discurso lido durante a cúpula dos 
presidentes do bloco, realizada neste ano em formato 
virtual devido às restrições da pandemia do coronaví-
rus, ele afirmou que os acordos que desde os anos 90 
unem seu país à Argentina, Paraguai e Uruguai são ‘o 
melhor veículo’ para a inserção internacional do Brasil. 
Bolsonaro não saiu do ‘script’, nem polemizou com o 
argentino Alberto Fernández, com quem não fala des-
de que o mandatário do país vizinho assumiu o poder 
em dezembro do ano passado”. 

(El País, 02/07/2020, com adaptações).

a) ALCA.
b) Brics.
c) Mercosul.
d) ONU.
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15. De acordo com o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, para a interpretação dessa lei devem ser 
levados em conta determinados aspectos. Marque a 
alternativa que NÃO indica um desses aspectos.

a) As exigências do bem comum.
b) Os direitos e deveres individuais e coletivos.
c) A superioridade hierárquica dessa lei perante a 
Constituição Federal.
d) A condição peculiar da criança e do adolescente 
como pessoas em desenvolvimento.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Qual é o documento norteador de todo trabalho 
escolar?

a) Livro de registro de classe.
b) Currículo.
c) Projeto político pedagógico.
d) Regime escolar.
___________________________________________

17. “A psicologia histórico cultural tem questões edu-
cacionais como base e finalidade de suas investiga-
ções, posto que para ela o desenvolvimento especifi-
camente humano não ocorre sem a ____________”. 
Assinale a alternativa que completa a lacuna:

a) Aprendizagem.
b) Teoria.
c) Prática.
d) Experiência.
___________________________________________
18. A BNCC (Base Nacional Comum Curricular – etapa 
Educação Infantil) ressalta sobre uma intencionalida-
de que reside nas experiências organizadas e preco-
nizadas pelos educadores que permitem às crianças 
conhecer-se e compreender a relação com a nature-
za, a cultura e a produção científica, relações essas 
que se transformam em práticas de cuidado pessoal 
(comer, vestir, limpar), brincar, experimentar diversos 
materiais, entrar em contato com a literatura e conhe-
cer pessoas. Isso exige que as creches e pré-escolas 
transmitam uma: 

a) Intencionalidade experimental às práticas pedagó-
gicas na educação infantil, tanto na creche quanto na 
pré-escola.
b)  Intencionalidade educativa às práticas pedagógi-
cas na educação infantil, tanto na creche quanto na 
pré-escola.
c) Intencionalidade psicossocial às práticas pedagógi-
cas na educação infantil, tanto na creche quanto na 
pré-escola.
d) Intencionalidade tecnológica às práticas pedagógi-
cas na educação infantil, tanto na creche quanto na 
pré-escola.
___________________________________________

19. Sobre as sínteses das aprendizagens na educa-
ção infantil que a BNCC (Base Nacional Comum Cur-
ricular – etapa Educação Infantil) fala, e considerando 
os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvol-
vimento esperadas em cada campo de experiências, 
em seu eixo: espaços, tempos, quantidades, relações 
e transformações. Qual das alternativas NÃO condiz 
com esse eixo:

a) Identificar, nomear adequadamente e comparar as 
propriedades dos objetos, estabelecendo relações en-
tre eles.
b) Interagir com o meio ambiente e com fenômenos 
naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cui-
dado com relação a eles.
c) Utilizar vocabulário relativo às noções de grande-
za (maior, menor, igual etc.), espaço (dentro e fora) e 
medidas (comprido, curto, grosso, fino) como meio de 
comunicação de suas experiências.
d) Contar e registrar quantidades pelo meio de repre-
sentação (computador, notebook, tablet, celular, etc.).
___________________________________________

20. Ainda com relação à BNCC, no Ensino Fundamen-
tal – Anos Finais, as aprendizagens, nos componentes 
curriculares dessa área, ampliam as práticas de lin-
guagem conquistadas no Ensino Fundamental – Anos 
Iniciais, incluindo a aprendizagem de: 

a) Ensino Religioso.
b) Língua Portuguesa.
c) Língua Inglesa.
d) Arte.
___________________________________________

21. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Fede-
ral nº 8.069, de 13/07/90) em seu art. 56, estabelece 
aos dirigentes de estabelecimentos de ensino funda-
mental comunicar ao Conselho Tutelar os casos de, 
EXCETO:

a) Cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e 
farmacêuticos dos seus alunos.
b) Maus-tratos envolvendo seus alunos.
c) Elevados níveis de repetência.
d) Reiteração de faltas injustificadas e de evasão es-
colar, esgotados os recursos escolares.
___________________________________________
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22. Sobre o direito à saúde pública e as ações desti-
nados à pessoa com deficiência, a Lei nº 13.146/2015 
– Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
assegura, EXCETO:

a) Atendimento domiciliar multidisciplinar, tratamento 
ambulatorial e internação.
b) Atendimento psicológico individualizado.
c) Atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à 
fertilização assistida.
d) Respeito à especificidade, à identidade de gênero e 
à orientação sexual da pessoa com deficiência.
___________________________________________
23. No art. 30 da Lei nº 13.146/2015 – Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, afirma que nos 
processos seletivos para ingresso e permanência nos 
cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior 
e de educação profissional e tecnológica, públicas e 
privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas:

I - Atendimento preferencial à pessoa com deficiência 
nas dependências das Instituições de Ensino Superior 
(IES) e nos serviços.
II - Disponibilização de formulário de inscrição de exa-
mes com campos específicos para que o candidato 
com deficiência informe os recursos de acessibilidade 
e de tecnologia assistiva necessários para sua partici-
pação.
III - Disponibilização de provas em formatos acessí-
veis para atendimento às necessidades específicas do 
candidato com deficiência.

Analise as afirmativas e assinale a alternativa COR-
RETA:

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) Todas as afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
___________________________________________
24. Conforme os critérios do DSM-V (Manual Diag-
nóstico Estatístico de Transtornos Mentais - 2013), os 
sujeitos com transtorno do espectro autista devem ma-
nifestar sintomas na:

a) Vida uterina.
b) Velhice.
c) Juventude.
d) Infância.
___________________________________________
25.  A síndrome de asperger é classificada como um 
transtorno invasivo de desenvolvimento. Crianças com 
esta síndrome podem ter inteligência normal e tipica-
mente apresentarem inteligência: 

a) Verbal maior que a não verbal.
b) Verbal maior que a lógica.
c) Tecnológica maior que a não verbal.
d) Científica maior que a lógica.
___________________________________________

26. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional em seu art. 61, consideram-se profissionais da 
educação escolar básica os que, nela estando em efe-
tivo exercício e tendo sido formados em cursos reco-
nhecidos, EXCETO:

a) Professores habilitados em nível médio ou superior 
para a docência na educação infantil e nos ensinos 
fundamental e médio.
b) Trabalhadores portadores de qualquer diploma de 
curso superior, com habilitação em administração, su-
pervisão e orientação educacional, bem como títulos 
de especialização na área educacional.
c)  Trabalhadores em educação, portadores de diplo-
ma de curso técnico ou superior em área pedagógica 
ou afim.
d) Profissionais graduados que tenham feito comple-
mentação pedagógica, conforme disposto pelo Con-
selho Nacional de Educação.
___________________________________________

27. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
em seu art. 69, a União aplicará, anualmente, nunca 
menos de____________, e os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios _________________________ 
ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis 
Orgânicas, da receita resultante de impostos, compre-
endidas as transferências constitucionais, na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino público. 
Assinale a alternativa que preencha CORRETAMEN-
TE as lacunas:

a) 10 (dez) e 20 (vinte por cento).
b) 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco por cento).
c) 18 (dezoito) e 30 (trinta por cento).
d) 15 (quinze) e 35 (trinta e cinco por cento).
___________________________________________

28. A provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica do 
nível de alfabetização das crianças matriculadas no 
segundo ano de escolarização das escolas públicas 
brasileiras. Essa avaliação acontece em duas etapas:

a) No início e no meio do ano letivo.
b) No meio e término do ano letivo.
c) No início do ano letivo e no início do ano conse-
quente.
d) No início e término do ano letivo.
___________________________________________

29. Entre as modalidades da Educação Básica, qual 
NÃO faz parte dessa etapa:

a) Educação Tecnológica.
b) Educação Especial.
c) Educação Escolar Quilombola.
d) Educação Escolar Indígena.
___________________________________________



GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas, 1 (um) dia útil após a aplicação da prova. 5

30. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Centenário do Sul, a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município 
e das entidades da Administração Direta e Indireta, 
quanto a legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida:

a) Pela Câmara Municipal, mediante controle externo.
b) Pela Secretaria de Administração e Finanças.
c) Pelo Prefeito Municipal.
d) Pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Social.
___________________________________________


