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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guarujá do Sul - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE PORTUGUÊS” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Leia o fragmento: 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, “não aceitar a diversidade de pontos de vista é um 

desvio comum em uma relação pouco democrática. A língua serve de faca afiada nessas situações. A 

comunicação acaba por sugerir, quando a pressão é grande, atitudes não verbalizadas como a violência 

simbólica ou física. O enfretamento verbal ainda é a melhor saída, se não quisermos gerenciar o caos” 

Dentro do contexto apresentado, considera-se pauta dos estudos da linguagem: 

I - “Os papéis dos interlocutores, a avaliação que se faz do “outro” e a expressão dessa avaliação em 

contextos”; 

II - Dessa forma, podemos falar em adequação da linguagem a situações de uso; 

III – “Ademais, relacionar os discursos com contextos sócio históricos, ideologias, simulacros que 

divergem de padrões acadêmicos e estabelecem tendências dentro da cultura.” 

Assim sendo, considera-se correto o que está contido em: 

A) O item I, apenas. 

B) Os itens I e II, apenas. 

C) Os itens II e III, apenas. 

D) Os itens I, II e III. 

 

02. “(...) não há temas ou conteúdos exclusivos da literatura ou da poesia; nem temas que não possam 

ser por elas tratados. Qualquer assunto pode ser matéria de poesia; qualquer assunto pode ser tema da 

literatura.” (Programa Gestão da Aprendizagem Escolar). 

Considerando a amplitude e diversidade ligados ao gênero literário e poética, indique a alternativa 

correta quanto ao entendimento dos gêneros citados: 

A) “A função poética está sempre associada ao uso das palavras. Não basta a palavra em si: é 

necessário que ela seja trabalhada num processo de seleção e exploração de sua 

expressividade, tanto no plano do som quanto no das ideias.” 

B) “A poética depende unicamente de rima e de métrica na sua composição.” 

C) “A função poética está sempre associada ao uso das palavras. A palavra em si já explora e 

expressa tanto no plano do som quanto no das ideias.” 

D) “A poética não está relacionada à literatura, pois seus padrões estéticos seguem uma ordem 

muito menos visual e sonora do que os utilizados na prosa.” 

 

03. Leia o trecho: 
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“Nossa experiência com a linguagem nos mostra que muitas vezes os gêneros são “misturados”; 

trabalhamos, então, com o ___________________________. Também os tipos nunca aparecem puros em um 

texto. Há trechos de um tipo ou de outro na maioria dos textos que trabalhamos com nossos alunos. Mas 

como estratégia didático-pedagógica, costumamos chamar de descrição o texto que tem 

__________________________ desse tipo. Da mesma forma, chamamos de narração o 

____________________________. E assim por diante.” (Programa Gestão da Aprendizagem Escolar)  

Observando o contexto apresentado, preenche-se as lacunas corretamente conforme alternativa: 

A) Tipo textual predominante – características – texto literário ou narrativo. 

B) Gênero textual – a tipologia evidente – gênero narrativo. 

C) Conceito de intertextualidade – a tipologia – tipo intertextual narrativo. 

D) Gênero predominante – predominância – texto predominantemente narrativo. 

 

04. Leia o trecho: 

I - “O tipo descritivo enumera aspectos, físicos ou psicológicos, em simultaneidade. Nenhum dos fatos, 

ou informações, é necessariamente anterior a outro”; 

II - As sequências narrativas, ao contrário, caracterizam-se justamente pela “evolução” dos fatos, pela 

mudança de estado, pelas relações de consequência; 

III - “Nas sequências descritivas, a ordenação dos fatos ou episódios é tão relevante quanto o exposto 

nas sequencias narrativas.”  

(Programa Gestão da Aprendizagem Escolar) 

Dentro da teoria dos tipos textuais, considera-se correto o que está contido em: 

A) O item I, apenas. 

B) O item II, apenas. 

C) Os itens I e II, apenas. 

D) Os itens I e III, apenas. 

 

05. Leia o trecho e indique a alternativa correta: 

“Para que ocorra polissemia é necessário que haja alguma relação de sentidos entre os possíveis 

sentidos da palavra ambígua”.  

(Ribeiro, Ana Claudia Dias, 2015)  

Por exemplo: 

A) “rede de deitar, rede elétrica, rede de computadores.” 

B) “Tirei a manga da camiseta. / Gosto de comer manga verde.” 

C) “passarinho, galinha, pato, ema.” 

D) “homem/menino x mulher/menina.” 
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06. Indique a oração em que não há erro ortográfico: 

A) Ao contrário dos calvinistas, os armênios crêem que essa graça proveniente, concedida a 

todos os homens, não é uma força irresistível. 

B) (...) um asilo para crianças cujas mães trabalhassem nas fábricas de propriedade desse 

industrial e filantrôpo. 

C) Não havia o frênesi da competição para se saber quem apresentaria o melhor trabalho. 

D) Afinal, a leitura mais frequente nas narrativas é a de que o mestre é a representação do herói 

em uma época passada. 

 

07. Leia a oração: 

“Revelado nas categorias de base do clube, o meia defendeu o time principal até 2010 e acertou que ele 

retorne ao Morumbi na última semana.” 

O termo sublinhado caracteriza uma: 

A) Oração subordinativa adverbial. 

B) Oração subordinativa substantiva. 

C) Oração subordinativa adjetiva. 

D) Oração coordenativa adjetiva. 

 

08. Leia a oração: 

“Esses fatores estão bastante relacionados quando tratamos de um fenômeno como o Jazz, por exemplo” 

O termo sublinhado caracteriza uma: 

A) Oração subordinada substantiva reduzida. 

B) Oração subordinada adjetiva justaposta. 

C) Oração subordinada substantiva justaposta. 

D) Oração subordinada substantiva apositiva. 

 

09. Leia as orações: 

I - (...) sumamente respeitados mantinham-se imperturbáveis ante à evidência teórica; 

II - Assim que desembarcaram, desceram à terra; 

III - (...) à proporção que cresço e me desenvolvo como ser humano. 

Em relação ao uso da crase, está correto o que está contido em: 

A) O item I, apenas. 

B) Os itens I e II, apenas. 

C) Os itens I e III, apenas. 

D) O item III, apenas. 
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10. Analise as orações: 

I - Foi realizada avaliação oftalmológica diária durante 30 dias. (Preposição acidental); 

II - (...) tão próximo como as amizades e as árvores semeadas desde a infância. (Preposição acidental); 

III - O que acontece após a morte? (Preposição essencial); 

IV - A suposta briga entre Luana e Carolina foi um dos temas de uma entrevista. (Preposição essencial). 

Considerando a classificação das preposições, considera-se correto o que está contido em: 

A) Os itens I e II, apenas. 

B) Os itens II e III, apenas. 

C) Os itens I, III e IV, apenas. 

D) Os II, III e IV, apenas. 

 

11. “Meus sonhos, já os contarei a você”. 

Considerando a sintaxe e o termo sublinhado, indique a alternativa que possui o mesmo tipo de 

objeto: 

A) Os nossos avós ganharam uma viagem. 

B) Elisa gosta de filmes europeus. 

C) Sempre acreditou nela. 

D) Deram-me todas as documentações pedidas. 

 

12. “Finalmente encontrei o álbum ____________ cantor você _____________.” 

Complete as lacunas conforme regra de regência com pronome relativo: 

A) Cujo – fez referência. 

B) Cujo o – tem preferência. 

C) A cujo – fez referência. 

D) A cujo – tem preferência. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Qual das alternativas apresenta uma frase corretamente grafada?  

A) Ele é de menor. 

B) Fiquei fora de si. 

C) Acredito que é isso. 

D) Existe muitas esperanças. 

 

14. Observe a concordância: 

I - Bem aventurado os que não entendem nem aspiram a entender de futebol; 
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II - Os pajés queimavam dentro das maracás de tabaco e aspiravam o fumo. 

Sobre os itens acima: 

A) Ambos estão corretos. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas I está correto. 

D) Apenas II está correto. 

 

15. A crase é facultativa em qual das frases abaixo: 

A) Começou a falar. 

B) Dirigiu-se à Espanha. 

C) Volto às duas horas.  

D) Fez menção a vidas perdidas.  

 

16. Leia com atenção: As águas não eram estas, ______ um ano, ______ um mês, ______ um dia. 

Os versos de Cecília Meireles, acima, são preenchidos correta e respectivamente por: 

A) A – A – A. 

B) Há – Há – Há. 

C) À – A – À. 

D) Há – À – A. 

 

17. Não pode ser entendido como um sinônimo de “Errante”: 

A) Nômade. 

B) Erradio. 

C) Inconstante. 

D) Exilado. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. “Presidente Michel Temer troca diretorias do CNPq” 

O Diário Oficial do dia 30 de outubro de 2017 trouxe o decreto de exoneração de um dos diretores CNPq, 

Carlos Roberto Fortner. 

(Fonte adaptada: Diário Catarinense >acesso em 30 de outubro de 2017) 

Assinale a alternativa correta sobre o CNPq: 

A) Trata-se do Conselho de Finanças Nacional, responsável pela elaboração da meta fiscal anual. 

B) Trata-se do Conselho Jurídico da Presidência da República, responsável pela defesa jurídica 

pessoal do presidente. 
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C) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que juntamente 

com a agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem 

como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a 

formação de pesquisadores brasileiros. 

D) Trata-se do Conselho Nacional de Desenvolvimento Agrário, responsável pela política de 

desenvolvimento agrário sustentável.  

 

19. A Península Arábica é formada por:  

A) Noruega e Suécia. 

B) Omã, Iêmen, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha 

D) Arábia Saudita, Chile, Equador e México.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guarujá do Sul - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, mediante convênio com o Estado, 

a União ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio com outros Municípios; 

II - A alteração de divisão administrativa do Município somente pode ser feita quadrienalmente, no ano 

anterior ao das eleições municipais; 

III - A Lei Orçamentária Anual estabelecerá as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo 

ano, podendo ser adicionados ou suplementados os créditos orçamentários, mediante autorização 

legislativa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.   

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


