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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 

correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS União do Oeste-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e 

Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 

fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 13 de junho de 2016, no site 
www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 14 e 15 de junho de 2016. 
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Língua Portuguesa 

 
01) Numa das sentenças a seguir há uma flexão grafada 

incorretamente. Marque-a: 

 
a) Os pequenos orfãos foram adotados por uma família 

europeia. 
b) Os bem-te-vis cantavam alegremente pelo campo. 
c) Os troféus foram entregues para as equipes campeãs. 
d) Os olhos da  menina eram verdes-claros. 
e) Os pés-de-moleque estavam deliciosos. 
 
02) Somente uma das assertivas abaixo está  incorreta 

por não utilizar o acento indicador de crase. Aponte-a: 

 
a) Gota a gota o remédio foi dado para o neném. 
b) Caminhava as pressas, pois já estava atrasada. 
c) Ficou a pensar nas inúmeras possibilidades que tinha. 
d) Ele foi ao clube a pé. 
e) Devolveu a chave a alguém do prédio. 
 
03) Dadas as frases: 

 

1. Certa manhã, minha mãe resolveu me levar café na 

cama. 

2. O diretor está convicto que tomou a decisão  certa. 

 
As palavras em destaque são classificadas, 

respectivamente, como: 

 
a) Pronome indefinido e adjetivo 
b) Adjetivo e pronome demonstrativo 
c) Pronome demonstrativo e advérbio 
d) Pronome possessivo e adjetivo 
e) Advérbio e pronome indefinido 
 

Matemática 

 

04) O valor da expressão �√��� − ��	, é igual a: 

 

a) 6 
b) 63 
c) 9 
d) 18 
e) 21 
 

 

05) Sendo 
 = �,���,���,�
�,�

, então y é igual a: 

 

a) 0,7 
b) 2,5 
c) 3 
d) 6 
e) 2 
 

 

 

06) Um quadrado possui perímetro de 120cm, então a 

área desse quadrado em cm2 é de: 

 

a) 1200 
b) 900 
c) 750 
d) 800 
e) 1190 
 

Conhecimentos Gerais 

 

07) Em que data é comemorado o Feriado Municipal de 

Fundação do Município de União do Oeste (SC)? 

 

a) 04 de janeiro. 
b) 25 de julho. 
c) 25 de agosto. 
d) 09 de fevereiro. 
e) 21 de abril. 
 

08) Em 2016 o Município de União do Oeste (SC) 

completou quantos anos? 

 

a) 29 
b) 26 
c) 28 
d) 30 
e) 27 
 

09) Não faz limite territorial com o Município de União 

do Oeste (SC) o Município de: 

 

a) Jardinópolis (SC). 
b) Águas Frias (SC). 
c) Coronel Freitas (SC). 
d) Quilombo (SC). 
e) Nova Erechim (SC). 
 

10) Acerca do Município de União do Oeste (SC), leia as 

alternativas abaixo e assinale a incorreta: 

 

a) O nome União do Oeste surgiu devido a um acordo 
de lideranças das comunidades de São Luis e 
Jardinópolis.  

b) O Município tem sua economia voltada para as 
atividades agrícolas como a produção e cultivo de 
milho, soja, feijão e fumo. Também tem parte de suas 
atividades econômicas voltadas para a bovinocultura, 
avicultura, suinocultura, indústrias moveleiras, têxtil, 
comerciárias e pequenas empresas prestadoras de 
serviços. 

c) Desde a sua criação o município de União do Oeste 
contou com sete administrações relativas ao Poder 
Executivo. 

d) O primeiro Prefeito eleito foi Iduir Miguel Zatti. 
e) A primeira eleição foi no ano de 1988. 
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Conteúdos Específicos 

 
11) De acordo com o Construtivismo é correto afirmar: 

 

I. Parte da crença de que o saber é algo que já está 

concluído, terminado, e não um processo de 

construção e criação. 

II. O conhecimento é um edifício erguido por meio da 

ação, da elaboração e da geração de um 

aprendizado que é produto da conexão do ser com 

o contexto material e social em que vive, com os 

símbolos produzidos pelo indivíduo e o universo 

das interações vivenciadas na sociedade. 

III. O método construtivista fundamenta-se na escrita, 

pois acredita que o aluno tem condições de se 

alfabetizar com a ajuda da cartilha através do 

decorar. 
 
a) Somente I está correta. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Somente III está correta. 
 

12) De acordo com as ideias de Jean Piaget é correto 

afirmar:  

 

I. Jean Piaget, para explicar o desenvolvimento 

intelectual, partiu da ideia que os atos biológicos 

são atos de adaptação ao meio físico e 

organizações do meio ambiente, sempre 

procurando manter um equilíbrio. 

II. Piaget entende que o desenvolvimento intelectual 

age do mesmo modo que o desenvolvimento 

biológico. 

III. Segundo Piaget, a acomodação é a essência do 

funcionamento intelectual, assim como a essência 

do funcionamento biológico. 

 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente III está incorreta. 
d) Somente I está incorreta. 
e) Todas estão corretas. 
 
13) Ao estudar a criança, ele não coloca a inteligência 

como o principal componente do desenvolvimento, 

mas defende que a vida psíquica é formada por três 

dimensões: motora, afetiva e cognitiva, que coexistem 

e atuam de forma integrada. O trecho acima trata de 

uma ideia de: 

 
a) Froebel 
b) Decroly 
c) Wallon 
d) Luckesi 
e) Rousseau 
 

14) De acordo com as teorias de Friedrich Froebel é 

incorreto afirmar: 

 
a) A criança é como uma planta em sua fase de 

formação, exigindo cuidados periódicos para que 
cresça de maneira saudável. 

b) Para ele, as brincadeiras são o primeiro recurso no 
caminho da aprendizagem. Não são apenas diversão, 
mas um modo de criar representações do mundo 
concreto com a finalidade de entendê-lo. 

c) Foi o criador dos jardins de infância. 
d) O objetivo das atividades nos jardins-de-infância era 

possibilitar brincadeiras criativas.  
e) Defendia um ensino de obrigações porque o 

aprendizado não depende dos interesses de cada um 
e se faz por meio da prática coletiva. 

 
15) A professora Ana trabalha os conteúdos escolares 

sem levar em consideração a realidade social e a 

capacidade cognitiva de seus alunos.  Os conteúdos 

trabalhados são impostos como verdade absoluta, não 

abrindo espaço para questionamentos. Sua 

metodologia é baseada na memorização, o que 

contribui para uma aprendizagem mecânica, passiva e 

repetitiva. O trecho acima refere-se a um trabalho 

embasado em qual tendência pedagógica da prática 

escolar: 

 
a) Crítico Social dos Conteúdos 
b) Renovada Não Diretiva 
c) Tecnicista  
d) Tradicional 
e) Libertadora 
 

16) De acordo o art. 68 da Lei nº 9.394/1996, serão 

recursos públicos destinados à educação os originários 

de, exceto:  

 
a) Receita de impostos próprios da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios. 
b) Receita de transferências constitucionais e outras 

transferências. 
c) Receita do salário-educação e de outras 

contribuições sociais. 
d) Receita de incentivos fiscais. 
e) Receita de incentivos Municipais. 
 

17) De acordo com o art. 70 da Lei n.º 9.394/1996, 

considerar-se-ão como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com 

vistas à consecução dos objetivos básicos das 

instituições educacionais de todos os níveis, 

compreendendo as que se destinam a, exceto:  
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a) Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal 
docente, alunos e demais profissionais da educação. 

b) Aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino. 

c) Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao 
ensino. 

d) Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas 
visando precipuamente ao aprimoramento da 
qualidade e à expansão do ensino. 

e) Realização de atividades-meio necessárias ao 
funcionamento dos sistemas de ensino. 

 

18) De acordo com o art. 29 da Lei Orgânica do 

Município de União do Oeste (SC), a Legislatura, que 

terá duração de _____ anos, dividir-se-á em _____ 

Sessões Legislativas. Assinale a alternativa que 

completa corretamente o trecho acima: 

 

a) 04 – 04. 
b) 02 – 04. 
c) 04 – 02. 
d) 04 – 06. 
e) 02 – 02. 
 

19) De acordo com o art. 157 da Lei Orgânica do 

Município de União do Oeste (SC), o Município prestará 

auxílio funeral às pessoas que comprovarem residência 

no município de União do Oeste, efetuando o 

pagamento de __________ ao requerente mediante a 

apresentação de nota fiscal e demais documentos 

pertinentes. Assinale a alternativa que completa 

corretamente o trecho acima: 

 

a) Meio salário. 
b) Um salário. 
c) Dois salários. 
d) Três salários. 
e) Quatro salários. 
 
20) De acordo com o art. 173 da Lei Orgânica do 

Município de União do Oeste (SC), o Município aplicará 

anualmente na manutenção e desenvolvimento de 

ensino nunca menos de __________ da receita 

resultante dos impostos, compreendida, a proveniente 

de transferências. Assinale a alternativa que completa 

corretamente o trecho acima: 

 
a) Trinta por cento. 
b) Quarenta por cento. 
c) Cinquenta por cento. 
d) Vinte e cinco por cento. 
e) Trinta e cinco por cento. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


