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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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 (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. Assinale a alternativa correta com relação à norma culta da língua portuguesa: 

A) Por isso, não deixe que tome conta do açougue. 

B) As lâmpadas frorescentes são mais econômicas. 

C) O criminoso foi pego em fraglante. 

D) O negro tem sido muito descriminado neste país.  

 

02. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com X no 

lugar de CH: 

A) Chancelaria – Chantagem. 

B) Chão – Chapa. 

C) Chereta – Cherife. 

D) Chaparral – Chapelaria. 

 

03. Dígrafo também pode ser chamado de: 

A) Atonismo. 

B) Digrama. 

C) Fonética. 

D) Sílaba.   

 

04. Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras. São eles:  

A) Acomodação e substituição. 

B) Deflação e refração. 

C) Isonomia e ajuste. 

D) Derivação e composição. 

 

05. Assinale a alternativa incorreta. Sujeito Determinado: é aquele que se pode identificar com 

precisão a partir da concordância verbal. Pode ser: 

A) Simples. 

B) Composto. 

C) Implícito. 

D) Análogo. 

 

06. Assinale a alternativa em que pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com acento: 
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A) Ideia – Geleia. 

B) Boia – Jiboia. 

C) Papeis – Chapeus. 

D) Baiuca – Bocaiuva. 

 

07. Leia com atenção: 

I – Gregório de Matos celebrizou-se pela oratória sacra; 

II – Padre Antônio Vieira celebrizou-se por sua poesia. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto. 

B) Ambos estão incorretos. 

C) Apenas II está correto. 

D) Ambos estão corretos. 

 

08. Não se destacou por sua produção em poesia: 

A) Bernardo Guimarães. 

B) Olavo Bilac. 

C) Cora Coralina. 

D) Mário Quintana. 

 

09. Tradicionalmente entende-se que o naturalismo no Brasil se inicia com: 

A) O Mulato. 

B) Caetés. 

C) Fogo Morto. 

D) Macunaíma.   

 

10. Não é uma característica do Realismo: 

A) Dramas da existência contemporânea. 

B) Subjetividade. 

C) Personagens não idealizadas. 

D) Valorização da forma. 

  

11. Não é um poeta parnasiano: 

A) Olavo Bilac. 

B) Raimundo Correia. 

C) Vinícius de Moraes. 
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D) Alberto de Oliveira. 

 

12. Não correspondem a um autor (a) e uma de suas respectivas principais obras: 

A) Aluísio Azevedo – O Cortiço. 

B) Bernardo Guimarães – A Escrava Isaura. 

C) Mário de Andrade – Macunaíma. 

D) Gonçalves Dias – Paulicéia Desvairada. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Analise a frase a seguir: “Aproximou-se da banca de jornal, bastante surpreso com a foto.” 

Acerca dos conhecimentos sobre emprego pronominal, assinale a alternativa correta referente ao 

pronome destacado: 

A) Trata-se de um pronome enclítico. 

B) Trata-se de um pronome proclítico. 

C) Trata-se de um pronome mesoclítico. 

D) Trata-se de um pronome equívoco. 

 

14. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente: 

A) As vendas à prazo aumentaram no Natal. 

B) O carro parou à beira do precipício. 

C) Maria levou bolo à um vizinho novo de seu bairro. 

D) Ele espera chegar à qualquer posição de prestígio na empresa em que trabalha. 

 

15. Analise a frase a seguir: “Será uma vida nova, começará hoje, não haverá nada para trás.” 

Com base no conhecimento sobre períodos compostos por orações coordenadas, assinale a 

alternativa correta: 

A) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética explicativa. 

B) A frase representa um período composto por oração coordenada assindética. 

C) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética aditiva. 

D) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética conclusiva. 

 

16. Analise o trecho a seguir: “Mais de um reservaram lugar na primeira fila.” 

Analisando o trecho de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, é correto afirmar que nele 

há um erro de: 

A) Concordância verbal. 
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B) Regência verbal. 

C) Ortografia. 

D) Concordância nominal. 

 

17. Analise o trecho a seguir: “Em setembro de 2015, o relator do processo, negou provimento ao 

recurso. Segundo ele, a norma que estipular o extorno dos créditos é inconstitucional por violar o 

princípio da não cumulatividade, “ocorrendo à saída do produto com incidência do imposto em 

quantificação reduzida da base correspondente, ausente o poder de escolha pelo contribuinte”.  

(Adaptado de JusBrasil, 26/02/2017) 

Assinale a alternativa cuja palavra destacada do texto se encontra com a grafia incorreta: 

A) Estipular. 

B) Extorno. 

C) Reduzida. 

D) Incidência. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Após a morte do jurista Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal em um acidente aéreo, quem 

foi indicado pelo atual presidente da república, Michel Temer, para ocupar o cargo? 

A) Dias Toffoli. 

B) Carmem Lúcia. 

C) Alexandre de Moraes. 

D) Luís Roberto Barroso. 

 

19. A lei orgânica de Descanso/SC afirma em seu artigo 177º que o município prestará assistência: 

A) Técnica e financeira as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

B) Jurídica e Técnica apenas as escolas comunitárias, nos termos da lei. 

C) Patrimonial e de segurança as escolas filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

D) Jurídica e personalizada somente as escolas confessionais, nos termos da lei. 

 

20. A colonização da cidade de Descanso/SC, teve início em 1934, com a chegada dos primeiros 

colonos, sendo na sua maioria de origem: 

A) Holandesa. 

B) Alemã. 

C) Polonesa. 

D) Norte americana. 


