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 Estado de Santa Catarina 

Município de Guaraciaba -SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR II N1 – 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:  

 

 

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 abaixo e indique a opção com o conceito que melhor completam as lacunas. 

“A perspectiva sócio histórica ancora-se, dentre outras, na teoria de Vygotsky que aponta novos 

paradigmas para a compreensão do desenvolvimento humano. Essa teoria, fundamentada no 

materialismo histórico-dialético, ________________________________________. Vygotsky, em sua teoria social do 

desenvolvimento humano, compreende o sujeito como constituído e construído nas relações sociais, via 

linguagem. Ele afirma também que, na ontogênese, deve ser considerada não só a linha natural, 

biológica, mas também a linha cultural, social, histórica.”  

(Nilcéa Lemos Pelandré, Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura) 

A) “homologa-se aos reducionismos das concepções empirista, tecnicista e idealista, indicando 

perspectivas de superá-los.” 

B) “contrapõe-se aos reducionismos das concepções empirista, tecnicista e idealista, indicando 

perspectivas de superá-los.” 

C) “confirma-se aos reducionismos das concepções empirista, tecnicista e idealista, indicando 

perspectivas de superá-los.” 

D) “deve-se aos reducionismos das concepções empirista, tecnicista e idealista, indicando 

perspectivas de superá-los.” 

 

02. Leia o fragmento abaixo: 

“(...) a elaboração didática dos conhecimentos a serem ensinados e aprendidos preconiza um ensino 

que o autor denomina implicacionista, operacional e reflexivo (...)” (Nilcéa Lemos Pelandré, 

Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura) 

Observando o conceito pedagógico em destaque, considera-se correto o que está contido na 

alternativa, pois se trata de: 

A) “uma didática heterogênea, fundada na parcialidade de saberes de referência e, por isso, na 

participação do professor e do aluno, pois é preciso selecionar, interagir, operacionalizar e 

solidarizar (...)” 

B) “uma didática heterogênea, fundada na pluralidade de saberes de referência e, por isso, na 

elaboração de uma didática eficiente quanto as contextualizações existentes no âmbito 

sociocultural (...)” 

C) “uma didática heterogênea, fragmentada na pluralidade de saberes de referência e, por isso, 

na participação do professor e do aluno, pois é preciso selecionar, interagir, operacionalizar e 

solidarizar dentro da diversidade (...)” 
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D) “uma didática praxiológica, fundada na pluralidade de saberes de referência e, por isso, na 

participação do professor e do aluno, pois é preciso selecionar, interagir, operacionalizar e 

solidarizar (...)” 

 

03. Leia o fragmento abaixo de “Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura” de Nilcéa 

Lemos Pelandré: 

“[...] os conteúdos indicados para as práticas do eixo do uso da linguagem são eminentemente 

enunciativos [...] o texto é visto como unidade de ensino e os gêneros textuais como objetos de ensino. 

[...] os conteúdos [...] do eixo da reflexão sobre a língua e a linguagem abrangem aspectos ligados à 

variação linguística; à organização estrutural dos enunciados; aos processos de construção da 

significação; ao léxico e às redes semânticas e aos modos de organização dos discursos” (ROJO, 2000, p. 

20 e 30). 

Dentro do contexto apresentado, a pesquisadora Roxane Rojo está inserida em uma perspectiva 

pedagógica diz respeito à: 

A) “aplicação das teorias de Vygotsky no ensino, para instrumentalização dos conhecimentos 

normativos e gramaticais.” 

B) “aplicação das teorias de Paulo Freire no ensino.” 

C) “aplicação das teorias de Bakhtin, apresenta como possibilidade a sua organização sob a forma 

de dois eixos: o eixo do USO e o da REFLEXÃO sobre a língua.” 

D) “aplicação das teorias de Piaget no ensino.” 

 

04. “Seria, portanto, recomendável que em todos os países a responsabilidade civil quanto a esses 

acidentes ____________________ às autoridades às quais se subordina o professor, sendo que essas 

______________________ a possibilidade de processá-lo, no caso de falta grave.” 

Indique a alternativa que melhor complete as lacunas. 

A) cabesse – conservariam. 

B) caberia – conservaram. 

C) coubesse – conservou. 

D) coubesse – conservariam. 

 

05. Leia as frases. 

I- (...) a polícia ia levando os fiéis à medida que estes chegavam. – (voz passiva analítica.) 

II- O material do piso inferior ia sendo carregado até a rua e incendiado. – (voz passiva analítica.) 

III - Abriram-se assim as portas das cúrias de todos os continentes ao argentino. – (voz passiva sintética.) 

Observando a classificação entre parênteses está correto. 

A) O item I, apenas. 
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B) O item II, apenas. 

C) O item I e II, apenas. 

D) O item II e III, apenas. 

 

06. Indique a alternativa em que o uso da crase não é necessário. 

A) Depois vamos àquele quiosque do outro lado a rua e tiramos uma foto tua para pôr aqui 

dentro. 

B) Chegou à casa tarde. 

C) Refiro-me à minha professora. 

D) GR dá parecer favorável às candidaturas sem filiação. 

 

07. “Se os termos nucleares se referem sintática e semanticamente à relação predicativa da oração, 

eles nem sempre o são no mesmo grau de coesão e de dependência ou subordinação.” (Bechara, 

2009) 

Graciliano conheceu experiências amargas durante sua vida. 

Conforme perspectiva apresentada pelo autor, na oração acima, “está mais estreitamente ligado ao 

conteúdo do pensamento designado pelo verbo ‘conhecer’” o termo contido na alternativa: 

A) “experiências amargas”. 

B) “durante sua vida”. 

C) “conheceu experiências”. 

D) “experiências amargas”, “durante sua vida”. 

 

08. “Hoje, é Chicago que ocupa esse lugar, com uma separação não oficial entre brancos e negros, 

mas, nem por isso, menos evidente.” 

O termo em destaque está exercendo função de acordo alternativa: 

A) Como o valor de “quer dizer”. 

B) Como a introduzir uma conclusão ou aduzir um argumento. 

C) Como a induzir valor de demonstrativo anafórico. 

D) Como demonstrativo de sentido indefinido. 

 

09. Leia o fragmento. 

“A ideia freireana nos mostra uma maneira simples, porém muito significativa da aprendizagem da 

leitura. O início do processo de alfabetização, a leitura em si, deve estar amplamente envolvido com 

a história e a experiência individual do educando. É preciso que o aluno aprenda baseando-se no 

ambiente em que está inserido, nas suas vivências e na cultura que o cerca.” (Eliane de Paula Rocha, 

“Acolhendo a alfabetização dos países em língua portuguesa”) 
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Conforme contexto apresentado, a teoria em questão compreende a leitura e a escrita conforme 

alternativa: 

A) A leitura e a escrita da palavra complementam a forma de como o indivíduo desenvolveu a 

sua “leitura de mundo”. 

B) A leitura e a escrita da palavra dificultam a forma de como o indivíduo desenvolverá a sua 

“leitura de mundo”. 

C) A leitura e a escrita da palavra sucedem a forma de como o indivíduo desenvolverá sua “leitura 

de mundo”. 

D) A leitura e a escrita da palavra precedem a forma de como o indivíduo desenvolverá a sua 

“leitura de mundo”. 

 

10. Leia o fragmento. 

“[...] a consciência é gerada na prática social de que se participa. Mas tem, também, uma 

___________________. Minha compreensão do mundo, meus sonhos sobre o mundo, meu julgamento a 

respeito do mundo, tendo, tudo isso, algo de mim mesmo, de minha ___________________, tem que ver 

diretamente com a prática social de que tomo parte e com a posição que nela ocupo. Preciso de tudo 

isso para começar a perceber como estou sendo.” (FREIRE; MACEDO, 1990, p.29). 

Dentro do contexto apresentado, preenche corretamente as lacunas: 

A) Dimensão cultural – percepção da linguagem. 

B) Dimensão individual – individualidade. 

C) Perspectiva do letramento – literalidade. 

D) Dimensão social – cidadania. 

 

11. Conforme o processo de aquisição da leitura desenvolvido por Paulo Freire, os níveis de 

consciência são de grande importância, um deles, caracterizado como “consciência transitivo-

ingênua” compreende: 

A) Um estado primário da leitura, em que o sujeito ainda não transcende o que lhe foi 

apresentado, portanto, ainda não está hábil a desenvolver uma crítica. 

B) Um estado secundário da leitura, em que o sujeito transcende o que lhe foi apresentado, 

todavia, ainda não está hábil a desenvolver uma crítica. 

C) Um estado primário da leitura, em que o sujeito transcende o que lhe foi apresentado, assim, 

está plenamente hábil a desenvolver uma crítica. 

D) Um estado secundário da leitura, em que o sujeito transcende o texto, por conseguinte, torna-

se hábil a desenvolver os próprios escritos. 
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12. “Outra é uma operação de aumento de capital da estatal, _____________ a União não participaria, 

levando à redução da ___________ participação.” 

Complete as lacunas com os pronomes que melhor compreendem o contexto. 

A) Por quem – tua. 

B) Cujo – sua. 

C) Da qual – sua. 

D) Quanto – sua. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto para responder as questões de 13 a 15. 

 

1 
 
 
 
5 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
30 
 
 
 

O Romualdo, marido de D. Eufêmia, era um rapaz 
sério, lá isso era, e  tão incapaz de cometer a mais 
leve infidelidade conjugal como de roubar o sino de 
São Francisco de Paula; mas – vejam como o diabo 
as arma! Um dia D. Eufêmia foi chamada, a toda a 
pressa, a Juiz de Fora, para ver o pai que estava 
gravemente enfermo, e como o Romualdo não podia 
naquela ocasião deixar a casa comercial de que era 
guarda-livros (estavam a dar balanço), resignou-se a 
ver partir a senhora acompanhada pelos três 
meninos, o Zeca, o Cazuza, o Bibi, e a ama-seca 
deste último, que era ainda de colo. 
Foi a primeira vez que o Romualdo se separou da 
família. Custou-lhe muito, coitado, e mais lhe custou 
quando, ao cabo de uma semana, D. Eufêmia lhe 
escreveu, dizendo que o velho estava livre de perigo, 
mas a convalescença seria longa, e o seu dever de 
filha era ficar junto dele um mês pelo menos.  
O Romualdo resignou-se. Que remédio!...  
Durante os primeiros tempos saía do escritório e 
metia-se em casa, mas no fim de alguns dias 
entendeu que devia dar alguns passeios pelos 
arrabaldes, hoje este, amanhã aquele. Era um meio, 
como outro qualquer, de iludir a saudade. [...] 
Nessa noite fatal a virtude do Romualdo deu em 
pantanas: tencionando ele ir até o fim da linha, como 
fazia todas as noites, apeou-se na Rua Mariz e 
Barros, ali pelas alturas da Travessa de São 
Salvador. A mulata havia se apeado algumas braças 
antes. E ele viu, à luz de um lampião, o vulto dela 
saltitante e esquivo, e apressou o passo para 
apanhá-la, o que conseguiu facilmente, porque, 
pelos modos, ela já contava com isso. 

(Artur Azevedo, A ama-seca. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bi000040.pdf> Acesso em: 

2 out. 2017) 
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13. Indique a alternativa em que todos os vocábulos são substantivos: 

A) Infidelidade – arma – pressa – guarda-livros. 

B) Conjugal – pressa – enfermo – ama-seca. 

C) Infidelidade – pressa – guarda-livros – ama-seca.  

D) Conjugal – arma – guarda-livros – ama-seca. 

 

14. Na linha 4, quando o autor fala “mas – vejam como o diabo as arma!”, o primeiro sinal gráfico 

refere-se: 

A) A um travessão para pontuar a ideia de fala. 

B) Hífen, que está colocado no lugar da vírgula. 

C) Traço, para indicar uma pausa maior que a vírgula. 

D) Traço, indicando omissão de texto. 

 

15. Os significados de “arrabaldes”, “dar em pantanas” e “apear-se” são, respectivamente: 

A) circo – acabou em pântanos – pentear-se. 

B) subúrbio – fracassar – desceu. 

C) favelas – perdeu – avolumou-se. 

D) zonas rurais – atascadeiro – empoderar-se. 

 

16. Complete a frase a seguir de acordo com as regras de regência verbal: 

“Cheguei _______________________ cidade no sábado. Estava muito cansado para ir _________________________ 

um restaurante. Pedi um lanche e deitei para assistir _________________________ futebol. Acordei na manhã 

seguinte com o pescoço duro e a televisão ligada.” 

A) à – a – ao 

B) na – à – o 

C) à – à – o 

D) na – a – ao  

 

17. Assinale a alternativa que contém uma oração coordenativa conclusiva: 

A) Caroline digita rapidamente, contudo sua produção é baixa. 

B) Jefferson saiu-se bem no concurso; logo, será um dos melhores colocados. 

C) Os camaleões mudam de cor, não só diante de predadores, mas também para conseguir 

alimentos. 

D) As crianças no berçário ora mamavam ora choravam. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS  

 

18. O filósofo viveu em Atenas, Grécia, entre 427 aC e 347 aC. Foi o fundador da “Academia”, a 

primeira instituição de ensino superior ocidental e criou o “mito da caverna”, segundo o qual a 

humanidade vivia presa em um mundo de sombras sem enxergar a realidade. Trata-se de: 

A) Aristóteles.  

B) René Descartes.  

C) Platão.  

D) Charles Darwin.  

 

19. “Santa Catarina quer importar milho do Paraguai para reduzir custos de transporte. Estado 

brasileiro só produz metade do que é consumido. Restante vem do Mato Grosso, a 1,1 mil quilômetros 

de distância.” 

O Brasil e o Paraguai são uns dos membros efetivos do Mercosul, assim como: 

A) França e Espanha.  

B) Argentina e Uruguai.  

C) Uruguai e Estados Unidos.  

D) Argentina e Canadá.   

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Guaraciaba - Santa Catarina, analise o trecho e assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna:  

Caberá ao __________________________ assegurar e dispor sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa 

popular serão defendidos na Tribuna da Câmara. 

A) Vice-Prefeito. 

B) Regimento Externo da Câmara.  

C) Juiz de Primeira Estancia.  

D) Regimento Interno da Câmara.   

 
 


