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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – 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 LÍNGUA PORTUGUESA” 

 

 

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. 

I - “A divisão tradicional entre vogais e consoantes em nível de articulação deve ser entendida a partir 

da liberação do fluxo de ar dos pulmões; 

II - Nas vogais, não há nenhum impedimento a essa passagem de ar, ou seja, os segmentos vocálicos são 

produzidos com o fluxo de ar passando livremente ou praticamente sem obstáculos (obstruções ou 

constrições) no trato vocal; 

III - Já as consoantes são articuladas a partir de alguma obstrução no trato oral, seja ela parcial ou 

total; 

IV - Uma outra diferença entre esses dois tipos de sons é que as vogais são oclusivas, isto é, são 

produzidas com a vibração das pregas vocais, enquanto as consoantes podem ou não ser produzidas 

com vibração das pregas vocais.” (Seara, Izabel Christine, 2011) 

Considerando o contexto apresentado, pode-se considerar correto o que está contido na alternativa: 

A) Os itens I e II, apenas. 

B) Os itens II e III, apenas. 

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

D) Os itens I, II, III e IV. 

 

02. Dentro da perspectiva “dos pares de sons suspeitos”, os vocábulos combinados: terra>tela, 

torra>tora, (Seara, Izabel Christine, 2011), serão classificados como: 

A) Sons laterais, vibrantes. 

B) Vibrantes entre si. 

C) Som vozeado e o seu correspondente não-vozeado. 

D) Sons fricativos com ponto de articulação muito próximo. 

 

03. Leia o texto. 

I - “Enquanto a semiótica se caracteriza como uma propriedade da língua, a semântica resulta de uma 

“atividade do locutor que coloca a língua em ação” (ibid., p.230)”; 

II - No nível semântico, Benveniste afirma ser necessário considerar o “referente”: “a referência” da frase 

é o estado de coisas que a provoca, a situação de discurso ou de fato a que ela se reporta e que nós não 

podemos jamais prever ou fixar” (ibid., p.231); 

III - “Benveniste destaca que tanto o semiótico quanto o semântico estão em jogo na língua quando a 

utilizamos: na base, há o semiótico, sobre o qual a língua-discurso constrói sua semântica própria.” 

(Carolina Knack, 2010) 
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Observando o contexto apresentado, considera-se correto o que está contido na alternativa: 

A) O item I, apenas. 

B) O item II, apenas. 

C) Os itens II e III, apenas. 

D) Os itens I, II e III. 

 

04. Leia o fragmento. 

“Quando não é possível encontrarmos ____________ para os ____________, devemos empregar pares de 

palavras que exibem _____________ sem constituírem, no entanto, pares mínimos. É preciso ver se o que 

não é semelhante não está condicionando o aparecimento de certos sons.” (Seara, Izabel Christine, 

2011) 

Complete as lacunas com a terminologia que melhor atende aos conceitos apresentados. 

A) Pares mínimos – pares suspeitos – sons laterais vibrantes. 

B) Pares mínimos – pares suspeitos – ambientes idênticos. 

C) Sons vibrantes entre si – sons laterais – ambientes idênticos. 

D) Sons fricativos – sons laterais – ambientes idênticos. 

 

05. Leia o texto. 

Alguns mecanismos têm se revelado produtivos, numa abordagem funcionalista, para a descrição de 

fenômenos linguísticos nos dois últimos séculos. Um deles é o princípio da marcação, que prevê três 

critérios principais para a distinção entre categorias marcadas e categorias não marcadas, em um 

contraste gramatical binário: 

I - Complexidade estrutural: a estrutura marcada tende a ser mais complexa (ou maior) que a estrutura 

não-marcada correspondente; 

II - Distribuição de frequência: a estrutura marcada tende a ser mais frequente do que a estrutura não 

considerada; 

III - A complexidade cognitiva: a estrutura marcada tende a ser cognitivamente mais complexa do que 

a estrutura não-marcada correspondente. Incluem-se fatores como esforço mental, demanda de 

atenção e tempo de processamento. 

Dentro do contexto apresentado, considera-se correto o que está contido na alternativa. 

A) O item I, apenas. 

B) O item II, apenas. 

C) Os itens I e III, apenas. 

D) Os itens II e III, apenas. 
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06. Indique a frase em que os adjuntos adverbiais estão selecionados corretamente. 

A) Nos EUA, muitos desabrigados morrem de fome. 

B) A última greve implicou demissões. 

C) Todas a mães, dedicadas, agradam aos filhos. 

D) Esse quadro foi pintado por Picasso. 

 

07. “Agradeceram os prêmios aos jurados.” 

Indique a alternativa em que o item sublinhado trata-se do mesmo tipo de complemento da frase 

acima. 

A) Os nossos candidatos conquistaram uma vaga. 

B) Veja no mapa, Júlio, situa-se na rua Amaury. 

C) Sara não me viu. 

D) Deram-me os papeis necessário para prosseguir o processo. 

 

08. “Alguns fatores podem ter contribuído para estes resultados.” 

O item selecionado na frase acima exerce a função sintática de: 

A) Adjunto adverbial. 

B) Adjunto adnominal. 

C) Núcleo do predicado. 

D) Objeto direto. 

 

09. Leia as frases. 

I - Em vez de darmos 1 milhão de reais para cada um deles, optamos por dar 40 mil. (Infinitivo pessoal) 

II - Alguns acreditam que, se derem muita atenção e as pegarem no colo, as crianças se tornarão 

manhosas. (Infinitivo pessoal) 

III - (...) tem coisas que eu não dou conta de fazer. (Pret. Perfeito do indicativo.) 

IV - Que nós déssemos uma chance para a História mostrar sua razão de ser. (Pret. Imperfeito do 

indicativo) 

Considerando a classificação verbal em parênteses e os verbos sublinhados, considera-se correta a 

alternativa: 

A) O item I, apenas. 

B) Os itens II e III, apenas. 

C) Os itens I e III, apenas. 

D) O item IV, apenas. 

 

10. “Veja, esse é o novo computador de que lhe falei.” 
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O item “de que” poderá ser substituído por: 

A) O qual. 

B) Ao qual. 

C) Do qual. 

D) Pelo qual. 

 

11. Indique a frase em que se identifica casos de pronomes adjetivos. 

A) Duas pessoas foram atacadas na segunda chacina. 

B) Calmas ruas deixam as crianças alegríssimas. 

C) Residentes da cidade são mais tranquilos. 

D) Aqueles países foram ajudados pelos seus agentes de paz. 

 

12. Indique a frase em que há a necessidade do acréscimo de crase. 

A) Sua calça nova é idêntica a que comprei. 

B) Sempre preferi escrever a lápis. 

C) Mostrou-se disposta a relatar tudo sem medo. 

D) Refiro-me a essas mulheres incríveis. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o a letra da canção “Xote das Meninas” de Luiz Gonzaga e José Dantas para responder as questões 

13 e 14. 

“Mandacaru, quando ‘fulora’ lá na seca  

É o sinal que a chuva chega no sertão  

Toda menina que enjoa da boneca  

É sinal que o amor já chegou no coração 

Meia comprida, não quer mais sapato baixo  

Vestido bem cintado não quer mais vestir gibão” 

 

13. Com base no texto, não se pode afirmar:  

A) Os autores comparam as meninas à flor de mandacaru, representando o desabrochar que 

acontece na adolescência. 

B) A seca influencia diretamente o comportamento das meninas. 

C) O gibão é uma veste de couro que deixa as meninas sem cintura por ser masculina. 

D) Com a chegada da adolescência, as meninas começas a desenvolver outros interesses, como 

namoro e beleza. 
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14. O termo “fulora” é o mesmo que: 

A) Florear. 

B) Folhar. 

C) Florescente. 

D) Florescer. 

 

15. Dê a função sintática dos termos sublinhado na seguinte frase:  

“A inflação, que é um fator de recessão para o país, ficou estável”. 

A) Objeto direto – adjunto adverbial. 

B) Sujeito – predicativo do sujeito. 

C) Predicativo do sujeito – predicativo do objeto. 

D) Sujeito – predicativo do objeto. 

 

16. Assinale o par de nomes cuja regência está errada: 

A) Composto de – Relativo a. 

B) Adepto por – Ansioso em. 

C) Apto a – Ciente de. 

D) Junto a – Próximo de. 

 

17. Assinale a alternativa correta, considerando a palavra e seu sinônimo. 

A) Emergir – fazer vir à tona. 

B) Delatar – aumentar ou fazer aumentar o volume.  

C) Dispensa – local onde guardam mantimentos. 

D) Deferir – distinguir-se; discordar. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. É considerado um dos maiores poetas da Geração de 45, assim chamada por rejeitar os “excessos 

do modernismo” para elaborar uma poesia de rigor formal, construindo uma expressão poética mais 

disciplinada. Sua primeira obra foi Pedra do sono (1945) que apresentava uma declinação para a 

objetividade e imagem surrealista. Trata-se do: 

A) Carlos Drummond de Andrade.  

B) Oswald de Andrade.  

C) Luís Fernando Veríssimo.  

D) João Cabral de Melo Neto. 
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19. Analise as afirmações e responda (V) para verdadeiro e (F) para falso, segundo a Lei Orgânica de 

Descanso - Santa Catarina: 

(__) As leis ordinárias exigem, para sua aprovação, o voto favorável da maioria simples dos membros da 

Câmara Municipal; 

(__) As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal que deverá solicitar a delegação à 

Câmara Municipal; 

(__) O projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões, era tido 

como rejeitado. 

A) V – V – V. 

B) V – V – F. 

C) V – F – F. 

D) F – V – V. 

 

20. “Uma homenagem ao escritor e pesquisador da cultura açoriana Franklin Cascaes (1908-1983) tem 

chamado a atenção no Centro de Florianópolis, entre as ruas Vidal Ramos e Tenente Silveira. Aos poucos, 

o que era só mais uma parede em meio a tantas que compõem o aglomerado de prédios foi se 

transformando numa tela multicolorida graças ao grafite.” 

(Fonte: g1.globo.com >acesso em 26 de outubro de 2017) 

Analise sobre Franklin Cascaes: 

I - Pesquisou diversos temas envolvendo o homem do litoral catarinense e as comunidades pesqueiras 

da Ilha de Santa Catarina; 

II - Além de esculturas, o artista deixou mais de 1500 desenhos e centenas de anotações, além de recortes 

de jornais, cadernos dos tempos da escola, entre outros documentos; 

III - O acervo deixado pelo artista encontra-se hoje no Museu Universitário, da UFSC, numa coleção que 

leva o nome de sua esposa.  

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


