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PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

 

Processo Seletivo Simplificado, edital 001/2017 

 

ASSINO DECLARANDO QUE LI AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

Nome:  Inscrição nº: 

PROVA MAGISTÉRIO 

INSTRUÇÕES: 

1.Escreva, acima, o seu nome e número de inscrição.  

2. A prova é composta de 20 questões objetivas. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, 

com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

3.  Antes de iniciar a resolução das questões, verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má 

impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e 

trocará o seu caderno. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos 

aplicadores de prova. 

5. Ao receber o gabarito de resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. Caso 

haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O gabarito de resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica azul, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

7. A duração da prova é de 3 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das respostas 

para o Gabarito de resposta. 

8.   Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de livros 

e apontamentos e o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, 

eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, telefones celulares, tablets 

ou similares, devendo ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no local indicado na sala. São 

vedados também o porte e/ou uso de óculos de sol ou de quaisquer acessórios, tais como boné, chapéu, gorro 

ou protetores auriculares. Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do 

processo Seletivo Simplificado. 

9.   Tenha cuidado na marcação no gabarito resposta, pois não será substituída em hipótese alguma. 

10. Confira e assine o gabarito resposta, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 

11.   Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

12.   Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, e deixar a prova com o 

fiscal. 

13.  A prova estará disponível para a devolução, na recepção da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do 

Livramento. A partir do dia 16 de maio. 

14.    Ao final do tempo destinado à realização das provas, em cada sala, é obrigatória a saída simultânea dos 3 

(três) últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da aplicação das provas, naquela sala. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte e leve-o consigo. 

 

 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas. 

RESPOSTAS 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 
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PORTUGUÊS 
 

Texto:   

      TOCANDO EM FRENTE 
                                                              (Almir Sater / Renato Teixeira) 

Ando devagar porque já tive pressa 

E levo esse sorriso porque já chorei demais 

Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe 

eu só levo a certeza 

De que muito pouco eu sei 

Ou nada sei. 

Conhecer as manhas e as manhãs 

O sabor das massas e das maçãs 

É preciso amor para poder pulsar 

É preciso paz para poder sorrir 

É preciso chuva para florir 

Penso que cumprir a vida seja simplesmente 

Compreender a marcha e ir tocando em frente 

Como um velho boiadeiro levando a boiada 

Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu sou. 

Estrada eu vou  

Todo mundo ama um dia 

Todo mundo chora um dia 

A gente chega e no outro vai embora 

Cada um de nós compõe a sua história 

E cada ser em si carrega o dom de ser capaz 

E ser feliz. 

  Leia o texto, responda às questões:  

 

1. Coloque V para as afirmativas e F para 

falso, de acordo com o texto:  

( ) Viver é uma aprendizagem, fruto da 

observação atenta das alegrias e dos sofrimentos 

pelos quais passamos. 

( ) Ser feliz é o destino de todos os seres 

humanos, independendo das chegadas e das 

partidas.  

( ) A consciência do significado da vida e o 

dom da capacidade de construirmos a nossa 

história nos deixa mais forte, mais feliz.  

(  ) O poeta tem hoje um sorriso de serenidade 

porque nunca levou a vida com ligeireza. 

( ) Para podermos saborear a vida, precisamos 

vivenciar a paz e o amor, entre outros fatores que 

nos mostram que é possível compormos a nossa 

história com serenidade. 

(a) V; F; V; F; V. 

(b) V ; F; F ; V; V. 

(c) F; V; F;  V; F. 

(d) V; V; V; F; F. 

(e) V; V; F; V; F. 
 

2. Nos versos 5 e 6, o poeta demonstra que se 

considera um homem:  

 

(a) Orgulhoso.  

(b) Sem cultura. 

(c) Experiente.  

(d) Humilde. 

(e) Sem rumo definido. 

3. Assinale a alternativa em que o emprego do 

Z está INCORRETO: 

 

(a) Azáfama. 

(b) Baliza. 

(c) Burgueza. 

(d) Ojeriza.  

(e) Presteza.  
 

4. Está corretamente a divisão silábica da 

palavra, obedecendo, dessa forma, às normas 

da língua escrita em: 

 

(a) E- nig- má- ti- ca, jo-ia,  né- ctar,  per – ce 

– pção. 

(b) Joi-a,  sub – li – nhar,    téc – ni – co. 

(c) Joi- a,  té- cni- co,  ni- gmá- ti – co. 

(d) Jo- ia,    néc – tar,   per-cep- cão. 

(e) Todas corretas. 

 

 

 

 

5. Os sinônimos de relegado, assustado, 

sustentar e expulsão são, respectivamente: 

 

(a) Degredado, espavorido, suster e 

proscrição. 

(b) Degradado, esbaforido, sustar e 

prescrição. 

(c) Degredado, espavorido, sustar e 

proscrição. 

(d) Degradado, esbaforido, sustar e 

proscrição. 

(e) Degradado, espavorido, suster e 

prescrição. 
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MATEMÁTICA 
 

6. Escrevendo os números de 1 até 537, o 

algarismo 8 aparecerá: 

 

(a) 108 vezes. 

(b) 103 vezes. 

(c) 98 vezes. 

(d) 118 vezes. 

(e) 105. 

7. A diferença de idades entre um pai e seu 

filho é de 39 anos. Se a idade do pai está para a 

idade do filho assim como 19 está para 6, então 

a soma das idades desse pai e de seu filho é 

igual a: 

 

(a) 75 anos. 

(b) 76 anos. 

(c) 77 anos. 

(d) 78 anos. 

(e) 79 anos. 
 

 

8. Um capital foi aplicado a juro simples com 

taxa de 10% ao mês, durante cinco meses. Se 

no fim desse período o juro produzido foi de 

R$ 305. Qual foi o capital aplicado? 

(a) 500,00. 

(b) 610,00. 

(c) 390,00. 

(d) 600,00. 

(e) 620,00. 

 

9. A atleta brasileira Fabiana Murer alcançou 

a marca de 4,60 m no salto com vara, nos Jogos 

Pan-americanos realizados no Rio de Janeiro 

em 2007. Sua melhor marca é de 4,80 m, 

recorde sul-americano na categoria. Qual é a 

diferença, em centímetro, entre essas duas 

marcas? 

(a) 20. 

(b) 0,2. 

(c) 2. 

(d) 200. 

(e) 18. 

 

10. Na sala de aula, a professora descobriu que 

40% dos alunos são corintianos, 30% torcem 

para o São Paulo, 20% são palmeirenses, 10% 

torcem para o Santos e o resto não gosta de 

futebol. Sabendo que existem 40 alunos na sala, 

quantos torcem para o São Paulo? 

 

(a) 8. 

(b) 24. 

(c) 20. 

(d) 16. 

(e) 12. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11. No estado de Mato Grosso é possível 

encontrar três tipos de biomas. Marque a 

alternativa que indica as paisagens vegetais 

existentes no território mato-grossense. 

(a) Caatinga, Mata dos Cocais e Mata 

Atlântica. 

(b) Mata de Araucárias, Zona Litorânea e 

Manguezal. 

(c) Floresta Amazônica, Cerrado e Pantanal. 

(d) Floresta Amazônica, Pantanal e Caatinga. 

(e) Pantanal, Cerrado e Caatinga. 

 

12. Quatro candidatos nasceram em cidades 

diferentes e concorreram a diferentes cargos 

de um concurso público, cujos níveis de 

escolaridade eram: Infantil, Fundamental, 

Médio e Superior. 

       Desses candidatos, o que nasceu em Cuiabá 

concorreu a cargo de nível Superior, o natural de 

Várzea Grande não concorreu a cargo de nível 

Infantil nem de nível Fundamental e o nascido 

em Nossa Senhora do Livramento não concorreu 

a cargo de nível Infantil. O candidato que 

concorreu ao cargo de nível Fundamental nasceu 

em: 

 

(a) Cuiabá. 

(b) Várzea Grande. 

(c) Cáceres. 

(d) Sinop. 

(e) Nossa Senhora do Livramento.  

 

 

13. A Região Nordeste do Brasil é composta 

por: 

(a) Sete Estados. 

(b) Oito Estados. 

(c) Nove Estados. 

(d) Dez Estados.  

(e) Todas corretas. 

14. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

antes de tomar posse como presidente, havia 

concorrido e perdido em: 

(a) 1 eleição. 

(b) 2 eleições. 

(c) 3 eleições. 

(d) 4 eleições. 

(e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

15."A educação, direito de todos e dever do 

(a)_______ e da família, será_________ e 

incentivada com a colaboração da 

____________,visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para 

o ____________". 

Assinale a alternativa que completa, os espaços 

apresentados na frase: 

 

(a) Estado / promovida / sociedade / trabalho. 

(b) Município / cultivada / União / trabalho. 

(c) Estado / elaborada / União / magistério. 

(d) União / promovida / escola / trabalho. 

(e) Estado / obrigatória / sociedade / trabalho. 

 

16. O professor é o principal responsável pelo 

sucesso da aprendizagem e sua atuação em sala 

é determinante para o desempenho dos alunos. 

O professor deve, EXCETO: 

 

(a) Dar informação sempre. 

(b) Propor situações de leitura e escrita. 

(c) Alfabetizar num primeiro momento e só 

depois propor o letramento. 

(d) Alfabetizar e letrar, pois os dois processos 

acontecem ao mesmo tempo. 

(e) Propor desafios constantes aos alunos. 
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17. Quanto ao estudo da história e cultura afro-

brasileira e indígena, é correto afirmar que: 

 

(a) Limita-se às áreas de educação artística e 

de literatura e história brasileira. 

(b) É obrigatório apenas nos estabelecimentos 

educacionais privados. 

(c) É obrigatório apenas para o ensino médio 

e facultativo no âmbito do ensino 

fundamental. 

(d) Os conteúdos referentes à história e 

cultura afro-brasileira e dos povos 

indígenas brasileiros serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar. 

(e) Seu conteúdo programático é de livre 

estabelecimento.  

 

18. São componentes do planejamento: 

objetivos, conteúdos, linha de ação, avaliação. 

Identificar a afirmativa que se refere a linha de 

ação: 

 

(a) É algo a ser realizado, aprendido, 

executado. 

(b) Pressuposto para que qualquer trabalho 

seja produzido e que o aluno esteja 

motivado. 

(c) Constituem a especificação do que se 

espera como resultado da atividade. 

(d) É a validação de toda a atividade e dos 

resultados. 

(e) É o componente que trata de saber o que é 

conveniente, necessário e possível. 

 

19. O município de Nossa Senhora do 

Livramento faz limites com os municípios de: 

 

(a) Santo Antônio do Leverger, Várzea 

Grande, Rosário Oeste, Jangada, Poconé, 

Barão de Melgaço, Porto Estrela e 

Cáceres. 

(b) Várzea Grande, Acorizal, Rosário Oeste, 

Poconé, Porto Estrela, Barão de Melgaço 

e Cáceres  

(c) Rosário Oeste, Cáceres, Jangada, Porto 

Esperidião, Barão de Melgaço, Poconé, 

Barão de Melgaço, Cáceres e Santo 

Antônio do Leverger 

(d) Santo Antônio do Leverger, Várzea 

Grande, Rosário Oeste, Jangada, Poxoréu, 

Barão de Melgaço, Porto Estrela e 

Cáceres. 

(e) Santo Antônio do Leverger, Várzea 

Grande, Rosário Oeste, Jangada, Rio 

Branco, Barão de Melgaço, Porto Estrela 

e Cáceres. 

 

20. Quem assegura a criança, direitos previstos 

na LDB, que tem por finalidade protegê-la e 

proporcionar uma formação consistente.  

Assinale a alternativa INCORRETA. 

(a) O pleno desenvolvimento da criança nos 

aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social deve ser garantido até os seis anos 

de idade. 

(b) As funções de educar e cuidar devem estar 

integradas, para que haja a promoção do 

desenvolvimento da criança 

(c) A avaliação deve visar o aprimoramento 

da ação educativa. 

(d) As habilidades da criança, a observação e 

o registro do desenvolvimento da criança 

é de responsabilidade do profissional do 

ensino fundamental e não da educação 

infantil. 

           (e) A reflexão da prática pedagógica do 

profissional da educação infantil deve 

ocorrer para o alcance dos objetivos 

estabelecidos. 


