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Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo nº 008/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Português 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão Resposta 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 Resposta ao 

fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Se preferir, anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder as DUAS questões subsequentes. 

 

Compreensão e valorização da cultura escrita 

São considerados alguns fatores e condições essenciais à integração dos alunos no mundo letrado. 

Trata-se do processo de letramento, que deve ter orientação sistemática, com vista à compreensão e 

apropriação da cultura escrita pelos alunos. 

O trabalho voltado para o letramento não deve ser feito separado do trabalho específico de 

alfabetização. É preciso investir nos dois ao mesmo tempo, porque os conhecimentos e capacidades 

adquiridos pelos alunos numa área contribuem para o seu desenvolvimento na outra área. 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6002-
fasciculo-port&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192) 

 

01. Considerando a perspectiva apresentada no texto, acerca da compreensão da cultura escrita e das 

capacidades, conhecimentos e atitudes relacionados, está correto afirmar que o processo de 

desenvolvimento da habilidade da escrita procura: 

I - Diferenciar-se em relação aos usos e funções sociais da escrita; 

II - Conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e de circulação da escrita na sociedade; 

III - Desenvolver capacidades necessárias para o uso da escrita no contexto escolar; 

IV - Saber usar objetos de escrita presentes na cultura escolar e desenvolver capacidades específicas 

para escrever. 

Considera-se correto o que está em: 

A) Os itens I e II, apenas. 

B) Os itens II, III e IV, apenas. 

C) Os itens III e IV, apenas. 

D) O item IV, apenas. 

 

02. Acerca da compreensão e valorização da cultura escrita no contexto escolar, considera-se 

equivocado o que está contido em: 

A) O conhecimento e a valorização da circulação, dos usos e das funções da língua escrita na 

sociedade são capacidades que devem ser trabalhadas com vista à consolidação. 

B) Esse processo possibilita aos alunos compreenderem os usos sociais da escrita e, 

pedagogicamente, pode gerar práticas e necessidades de leitura e escrita que darão significado 

às aprendizagens escolares e aos momentos de sistematização propostos em sala de aula. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6002-fasciculo-port&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6002-fasciculo-port&category_slug=julho-2010-pdf&Itemid=30192
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C) A escrita diz respeito às ações, valores, procedimentos e instrumentos que constituem o mundo 

letrado, em que o processo de aquisição da leitura depende restritamente de estímulos ou 

motivação que não estão inseridos no contexto escolar ou na vivência escolar de cada indivíduo. 

D) Estar ativamente inserido na cultura escrita significa ter comportamentos “letrados”, atitudes e 

disposições frente ao mundo da escrita (como o gosto pela leitura), saberes específicos 

relacionados à leitura e à escrita que possibilitam usufruir de seus benefícios.  

 

03. Analise os fragmentos abaixo. 

I - [...] lançamento pelo lado direito da área e ajeitou de cabeça para B. Henrique, também de 

cabeça, definir o placar ao encontro dos mandantes. (contra) 

II - A cerca de três quilômetros ela irá encontrar o hospital. (distância) 

III - Hoje Maria saiu bem mais cedo a fim de encontrar o supervisor. (finalidade) 

IV - Todos não falam de nada mais, senão do placar vergonhoso. (caso não) 

Considerando os itens sublinhados e seus significados entre parênteses, está correto o contido em: 

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

B) Os itens I e IV, apenas. 

C) Os itens II e III, apenas. 

D) Os itens II e IV, apenas. 

 

04. Analise o caso de metonímia a seguir. 

“Tentei comprar o presente de minha sobrinha quando vi a promoção, mas, infelizmente, estava sem um 

níquel na carteira.” 

Está correto afirmar que a figura de pensamento em destaque usa: 

A) O autor pela obra. 

B) O continente pelo conteúdo. 

C) O instrumento pela pessoa que o utiliza. 

D) A matéria pelo objeto. 

 

05. Indique a alternativa em que o pronome exerce a função de objeto direto. 

A) O dono do castelo convidou-a para a cerimônia. 

B) Eu entreguei-lhe a chave ontem mesmo. 

C) A esposa tocava-lhe o coração. 

D) Mamãe sempre me penteava os cabelos pela manhã. 

 

06. Indique a alternativa em que há erro no uso do verbo defectivo. 
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A) [...] e que eu venha aprender muito mais e me preparar nessa posição de ponteiro que atuo. 

B) Me sentiria culpado se eu desse fuga para o meu filho. 

C) [...] então é importante que eu precavenha essa informação. 

D) Abolisse os sonhos desnecessários e seguisse a vida de fato. 

 

07. Analise o fragmento a seguir. 

“Basta para isso que ele [...]” 

Indique a alternativa que melhor completa o contexto acima, usando o presente do subjuntivo. 

A) [...] requeira sua transferência da Primeira para a Segunda Turma. 

B) [...] requeresse sua transferência da Primeira para a Segunda Turma. 

C) [...] requerer sua transferência da Primeira para a Segunda Turma. 

D) [...] requereu sua transferência da Primeira para a Segunda Turma. 

 

08. Observe a oração a seguir. 

“Em seguida, o seu proprietário foi localizado para que a reouvesse na Delegacia de Polícia civil.” 

É correto afirmar que o verbo em destaque: 

A) Está conjugado no tempo do presente do subjuntivo. 

B) Está conjugado no tempo do futuro do subjuntivo. 

C) Está conjugado no tempo do pretérito imperfeito do subjuntivo. 

D) Não deveria estar conjugado no tempo em destaque por ser um verbo defectivo, portanto, tem a 

conjugação incompleta. 

 

09. Indique a alternativa em que o item sublinhado não exerce a função de advérbio. 

A) [...] deixa claro que, no país, em geral, as pessoas comem bastante. 

B) São pessoas que se dedicam e se dedicam já há bastantes anos. 

C) Saiu cedo do interior do Ceará e foi trabalhar como garçom em um bar em Curitiba. 

D) Um internauta disse que era muito cedo para a artista dedicar uma música ao companheiro. 

 

10. Analise os trechos a seguir e indique a alternativa em que ocorrerá uso da crase. 

A) [...] relata a travessia do Atlântico Sul, a primeira feita por um barco a remo. 

B) Simpatizava com anjos, mas não era chegado a crianças. 

C) [...] poucos terão frequentado a esta hora do dia. 

D) Os participantes tinham aula de música pela manhã e a tarde. 
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11. Analise o trecho a seguir. 

“[...] durante as investigações foram colhidas provas indicando a ocorrência dos abusos, ________________” 

Indique a alternativa que melhor complementa o contexto acima. 

A) os quais vinham sendo cometidos corriqueiramente. 

B) pelos quais vinham sendo cometidos corriqueiramente. 

C) o qual vinha sendo cometidos corriqueiramente. 

D) cujos quais vinham sendo cometidos corriqueiramente. 

 

12. Analise o trecho a seguir. 

Quero ver do alto o horizonte, 

Que foge sempre de mim. (O. Mariano) 

O pronome relativo acima exerce a função de: 

A) Predicativo. 

B) Objeto indireto. 

C) Sujeito. 

D) Objeto direto. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

13. Analise o trecho abaixo. 

“Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é muito conhecida por suas tradições.” 

De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão destacada no trecho são de 

uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adverbial antecipado. 

C) Facultativo, podendo ser substituídas por travessões. 

D) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 

 

14. Segundo o dicionário brasileiro da Língua Portuguesa, ilícito significa algo que é contrário às leis 

e/ou à moral, podendo ser, tal sentido, compreendido por seu sinônimo: 

A) Perigoso. 

B) Moral. 

C) Nefas. 

D) Lícito. 
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15. A oração sublinhada no trecho abaixo é classificada sintaticamente como: 

“Não desanime, pois o ânimo é a alma do negócio.” 

A) Oração coordenada sindética explicativa. 

B) Oração coordenada sindética conclusiva. 

C) Oração subordinada adverbial final. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

 

16. Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que relaciona o item à resposta correta: 

“Não consigo entender o ______________ você está triste comigo!”  

A) Por que. 

B) Porque. 

C) Por quê. 

D) Porquê. 

 

17. “As estrelas parecem brilhar.”. Acerca da análise sintática, é correto afirmar que o período é: 

A) Simples. Formado por uma locução verbal, onde o sujeito é simples, ou seja, “As estrelas”. 

B) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, uma oração. 

C) Composto, formado por uma locução verbal “parecem brilhar”, logo, duas orações. 

D) Composto, pois contém verbos independentes. Sujeito do verbo “parecer” é oracional: 

“Brilharem as estrelas”. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. “O presidente Michel Temer afirmou no dia 26 de julho de 2018, durante discurso na 10ª cúpula do 

grupo BRICS, que um acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia nunca esteve tão perto de ser 

fechado, e ressaltou a importância de um sistema de comércio internacional multilateral.”  

(Fonte: www.terra.com.br >acesso em 26 de julho de 2018) 

Assinale a alternativa incorreta, relacionada ao trecho acima: 

A) Índia e África do Sul pertencem ao BRICS. 

B) A 10ª cúpula do BRICS ocorreu na cidade de Johanesburgo. 

C) Um dos temas tratados na 10º cúpula do BRICS foi o estabelecimento da sede do Escritório 

Regional da Américas do Novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, que terá sede em São Paulo 

e um escritório em Brasília. 

D) A Rússia teve sua participação suspensa na cúpula do BRICS, por motivos diplomáticos com a 

china. 
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19. São cidades da Serra Catarinense: 

(__) Urupema; 

(__) São Joaquim; 

(__) Palhoça; 

(__) Imbituba. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e em seguida marque a alternativa que 

apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) V-F-V-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-V-F. 

 

20. “O Tribunal de Contas da União (TCU) lançou na tarde do dia 26 de julho de 2018, uma plataforma 

digital com a relação de políticos que tiveram as contas julgadas irregulares nos últimos oito anos. A 

consulta aos 7.431 nomes já pode ser feita na internet para orientar a população, partidos, coligações, 

candidatos e o próprio Ministério Público a obter mais informações sobre os candidatos das próximas 

eleições.” 

(Fonte: istoe.com.br > acesso em 27 de julho de 2018) 

Sobre o Tribunal de Contas da União - TCU é correto afirmar: 

A) Conhecido também como Corte de Contas, o TCU não é órgão colegiado.  

B) O Tribunal de Contas da União (TCU) é um tribunal administrativo. Julga as contas de 

administradores públicos e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais, 

bem como as contas de qualquer pessoa que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo ao erário. 

C) Tribunal de Contas da União (TCU) compõe-se de 22 ministros.  

D) Trata-se de órgão autônomo e dependente da União cuja missão principal é a de promover a 

defesa da ordem jurídica. 

 


