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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR II (ALEMÃO)” 

 

 

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 35 questões, numeradas 

de 1 a 35. 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 03h, 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. O texto abaixo se refere a qual Emenda Constitucional?  

Permite a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros pelas universidades brasileiras e 

concede autonomia às instituições de pesquisa científica e tecnológica. 

A) Emenda Constitucional nº 11/96. 

B) Emenda Constitucional nº 14/96. 

C) Emenda Constitucional nº 11/98. 

D) Emenda Constitucional nº 19/98. 

 

02. A Emenda Constitucional nº 14/96 dispõe que: 

A) Os Municípios atuarão obrigatoriamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

B) Na organização de seus sistemas de ensino, os Estados e os Municípios definirão formas de 

colaboração, de modo a assegurar a individualização do ensino obrigatório. 

C) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ajustarão progressivamente, em um 

prazo de cinco anos, suas contribuições ao Fundo, de forma a garantir um valor por aluno 

correspondente a um padrão mínimo de qualidade de ensino, definido nacionalmente. 

D) A Lei disporá sobre a organização dos Fundos, a distribuição proporcional de seus recursos, 

sua fiscalização e controle, bem como sobre a forma de cálculo do valor máximo nacional por 

aluno. 

 

03. Sobre a Guarda, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que:  

A) A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, não podendo ser deferida, liminar ou 

incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros. 

B) Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 

situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, não podendo ser 

deferido o direito de representação para a prática de atos determinados. 

C) A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e 

efeitos de direito, exceto previdenciários. 

D) Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária 

competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da 

guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos 

pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, 

a pedido do interessado ou do Ministério Público. 
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04. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente é dever do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente: 

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria. 

B) Regressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

C) Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na 

rede regular de ensino. 

D) Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade. 

 

05. A LDB dispõe que, exceto os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do 

seu sistema de ensino, terão a incumbência de: 

I- Elaborar e executar sua proposta pedagógica; 

II- Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; 

III- Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; 

IV- Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 

V- Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento; 

VI- Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

A) Todas as afirmações são verdadeiras. 

B) Apenas a afirmação I é falsa. 

C) Todas as afirmações são falsas. 

D) Apenas a afirmação VI é falsa.  

 

06. Leia o texto abaixo e escolha a alternativa sobre a qual método de ensino ele se refere:  

O método ensina tudo, passo a passo, numa ordem hierarquicamente estabelecida, do mais fácil para o 

mais difícil. O aluno, seja ele quem for, parte de um ponto inicial zero, igual para todos, e vai 

progredindo, através dos elementos já dominados, de maneira lógica e ordenada. A todo instante, feitos 

testes de avaliação (ditados, exercícios estruturais, leitura perante a classe), para que o professor avalie 

se o aluno “acompanha” ou se ficou para trás. Neste último caso, tudo é repetido de novo, para ver se o 

aluno, desta vez, aprende. Se ainda assim não aprender, repete-se mais uma vez, remanejam-se os 

alunos atrasados para uma classe especial, para não atrapalharem os que progrediram, até que o aluno, 

à força de ficar reprovado, desista de estudar, julgando-se incapaz. E a escola lamenta a chance que a 

criança teve e que não soube aproveitar. 

A) Método Tradicional. 

B) Método Construtivista. 

C) Método Waldorf. 
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D) Método Montessoriano. 

 

07. “A ___________________________________ é realizada com o propósito de informar o professor e o aluno 

sobre o resultado da aprendizagem, durante o desenvolvimento das atividades escolares. Localiza 

deficiências na organização do ensino-aprendizagem de modo a possibilitar reformulações no mesmo e 

assegurar o alcance dos objetivos.” 

A) Avaliação Formativa. 

B) Avaliação Informativa. 

C) Avaliação Diagnóstica. 

D) Avaliação Somativa. 

 

08. Segundo a Constituição Federal, quantos por cento a União aplicará, anualmente, da receita 

resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino? 

A) Nunca menos de dezoito. 

B) Vinte e cinco por cento, no mínimo. 

C) Oitenta por cento, no mínimo. 

D) Nunca menos de dezesseis. 

 

09. Segundo a Emenda Constitucional 19/98, qual o prazo para as entidades da administração 

indireta terem seus estatutos revistos quanto à respectiva natureza jurídica, tendo em conta a 

finalidade e as competências efetivamente executadas? 

A) No prazo de três anos da promulgação desta Emenda. 

B) No prazo de dois anos da promulgação desta Emenda. 

C) No prazo de quatro anos da promulgação desta Emenda. 

D) No prazo de um ano da promulgação desta Emenda. 

 

10. Qual dos verbos reflexivos abaixo utiliza a preposição “an”? 

A) Sich errinern.  

B) Sich freuen. 

C) Sich entschuldigen. 

D) Sich ärgern. 

 

11. Qual verbo abaixo é irregular?  

A) Folgen. 
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B) Kaufen. 

C) Machen. 

D) Essen. 

 

12. Preencha as lacunas abaixo com as palavras corretas: 

Drei Wochen ____________ Beginn der French Open in Paris (ab 28. Mai) präsentierte sich Barthel 

___________ dem Turnier in Prag in guter Form. Sie kämpfte sich durch die Qualifikation ____________ 

Hauptfeld und setzte sich im Halbfinale gegen die ___________ Position drei gesetzte Lokalmatadorin 

Barbora Strycova durch. _________ Endspiel gegen Kristyna Pliskova, Zwillingsschwester der US-Open-

Finalistin Karolina Pliskova, sah es jedoch lange nicht nach der Fortsetzung der Siegesserie aus.  

A) Vor – bei – ins – an – im. 

B) An – um – ins – an – am. 

C) Vor – auf – ins – an – im. 

D) An – bei – ins – an – am. 

 

Leia o texto para responder às Três (03) próximas perguntas: 

 

Wenn die Franzosen am Sonntag zur Wahlurne gehen, entscheiden sie auch über die Frage: Wie viel 

Europa wollen wir? Dabei ist ihr Verhältnis zu Brüssel seit jeher von Widersprüchen geprägt. 

 

Eigentlich deutet gerade vieles daraufhin, dass die Franzosen Europa nicht besonders gut finden: Fast 

die Hälfte der Wähler stimmte in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl für euroskeptische 

Kandidaten. In Fernsehdebatten wurde immer wieder gegen Brüssel gewettert. Und die 

Rechtspopulistin Marine Le Pen scheint mit ihren Parolen gegen den Euro und die europäische 

Freizügigkeit Stimmen zu gewinnen.  

Gebetsmühlenartig hatte Le Pen in den vergangenen Monaten wieder und wieder ihre Phrasen 

wiederholt: Raus aus der Europäischen Union, weg mit dem Euro. Die Gemeinschaftswährung sei 

verantwortlich für die Misserfolge französischer Firmen im internationalen Wettbewerb und die hohe 

Arbeitslosigkeit, so die Logik der Front-National-Frau, die offenen Grenzen verantwortlich für 

Terrorismus und Massenmigration. Mit dieser Haltung schaffte sie es bislang zwar nicht, ihren 

Kontrahenten für die Präsidentschaft, Emmanuel Macron, zu überholen. Dass sie in den Umfragen bei 

knapp 40 Prozent liegt, deutet aber zumindest daraufhin, dass sie den Nerv vieler Franzosen trifft. 

               (Fonte: http://www.dw.com/de/ein-bisschen-europa-bitte/a-38728285) 

 

13. Qual o significado da palavra “gegen”? 
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A) A favor. 

B) Contra. 

C) Junto. 

D) Dividido. 

 

14. Qual palavra abaixo tem um significado oposto ao sentido de “vergangenen”? 

A) Zukunft. 

B) Gestern. 

C) Früher. 

D) Alt. 

 

15. Qual afirmação melhor se adequa ao informado pelo texto? 

A) A candidata de direita Marie Le Pen se posiciona contrária ao Euro e à dependência da União 

Europeia. 

B) Mais da metade do eleitorado votou no primeiro turno da eleição presidencial para os 

candidatos “Eurocéticos”. 

C) Para Marie Le Pen, a moeda comum foi responsável pelos fracassos de empresas francesas em 

concorrência internacional e elevado desemprego. 

D) Menos da metade do eleitorado é favorável aos pensamentos de Marie Le Pen. 

 

16. Dass Frankreich ein___________________ Art Hassliebe Montanunion, mit ____________________ die sechs 

Gründerstaaten zollfreien Zugang zu Kohle und Stahl erhielten, ging auf eine Initiative des 

französischen Außenministers Robert Schuman zurück.  

A) E – der - / - der. 

B) En – der – e – den. 

C) Er – den – e – den. 

D) E – den - / - der. 

 

17. Qual frase abaixo está no tempo verbal “Indikativ Plusquamperfekt”? 

A) Ich werde sie nach Hause fahren. 

B) Ich würde sie nach Hause fahren. 

C) Ich hätte sie nach Hause gefahren haben. 

D) Ich hatte sie nach Hause gefahren. 

 

18. Quando usamos a conjunção “nicht nur” ela deve ser acompanhada de qual outra conjunção? 
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A) Sondern noch. 

B) Sondern auch. 

C) Sondern mehr. 

D) Sondern ja. 

 

19. Seguindo a lógica abaixo, qual o comparativo de hoch? 

Gut – besser. 

Viel – mehr. 

Gern – lieber. 

A) Höcher. 

B) Höher. 

C) Hoher. 

D) Hocher. 

 

20. Qual frase está correta? 

A) Obwohl er nicht so viel Geld hat, kauft er nur teure Sachen. 

B) Kann man schwanger sein, trotzdem man seine Tage bekommt? 

C) Ich liebe ihn noch, aber ich habe obwohl mit ihm Schluss gemacht. 

D) Ich lerne seit 2 Jahren Deutsch. Obwohl ist mein Deutsch immer noch nicht so gut. 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 

C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 
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D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 

D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 
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27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


