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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Mondaí 
Edital de Processo Seletivo nº 02/2020  

______________________________________________________________

_____ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de Português 
(Habilitado e Não Habilitado) 01 

 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

feita de material transparente. 
 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 
 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. 
Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por 
falha de impressão e/ou total de questões. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão 

Resposta. 
 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  
 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 após 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. 
 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

Boa prova! 

______________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

Questões de Conhecimento Especifico (14 questões) 
 

As questões de nº 01 a nº 05 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las.  

 

(TEXTO) 
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Com base no trecho a seguir retirado do Texto, responda às questões de nº 01 a nº 03: 

 

“Há séculos suspeitamos que o calor pode alterar nosso comportamento.” (linhas 13 a 15) 

 

01. É correto afirmar que a partícula “que”, no contexto em que está inserida, exerce função 

morfológica de: 
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A) Pronome relativo. 

B) Conjunção integrante. 

C) Conjunção concessiva. 

D) Preposição. 

 

02. Sobre as orações coordenadas e subordinadas, assinale a alternativa que representa 

corretamente a oração introduzida pela partícula “que” no trecho acima retirado do Texto: 

A) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

C) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

D) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

 

03. O trecho “que o calor pode alterar nosso comportamento.”, no contexto em que está inserido, 

exerce a seguinte função sintática: 

A) Adjunto adverbial. 

B) Adjunto adnominal. 

C) Complemento nominal. 

D) Objeto direto. 

 

04. “Será então que há uma relação entre o clima e a tendência generalizada à violência?” (linhas 

12 e 13). Analisando-se o período acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 

A) O verbo “há” (linha 12) está empregado no sentido de “existir”. Não possui sujeito, 

devendo, portanto, ficar na terceira pessoa do singular. 

B) A crase foi incorretamente empregada no período acima. 

C) É um período composto exatamente por uma oração. 

D) A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por “no qual”.  

 

05. “Todos os anos, à medida que a temperatura sobe, vivemos uma transformação coletiva.” 

(linhas 26 a 28). É correto afirmar que a crase foi empregada no trecho pela seguinte razão: 

A) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

B) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

C) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 
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D) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas. 

 

06. Há erro de concordância verbal na seguinte alternativa: 

A) 8,6% dos entrevistados alegaram que não gostam de comprar a prazo. 

B) Mais de vinte pessoas foram reprovadas no concurso público. 

C) Cada um dos que ali estavam tinham um forte compromisso com o marxismo. 

D) A polícia percebeu que mais de um bandido se escondia na mata. 

 

07. Com base na regência do verbo atirar, analise: 

I. É verbo transitivo direto e indireto em: “[…] Zulmira […] atirava migalhas de pão para as 

galinhas […]”; 

II. É verbo intransitivo em: “A sua besta atira a torto e a direito.”; 

III. É verbo transitivo direto em: “Atirava visivelmente para a carreira artística.”. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

08. Com base na colocação pronominal, há um caso de pronome solto no meio da locução na 

seguinte alternativa: 

A) Os homens se devem amar uns aos outros. 

B) Os homens devem-se amar uns aos outros. 

C) Os homens devem amar-se uns aos outros. 

D) Os homens devem se amar uns aos outros. 

 

 

09. Assinale a alternativa em que há erro de pontuação: 

A) A lagarta, paralisada pelo veneno da vespa, nada poderá fazer para evitar o seu martírio. 

B) Onde é que se viu, diziam eles, um imperador que só tem dois palácios?” (Lima Barreto) 

C) Fica claro, que deve ser pago ao reclamante o valor referente às horas suplementares. 

D) “Aquele olhar profundo, que parecia despedir os fogos surdos de uma labareda oculta, 

incutia nela um desassossego íntimo.” (José de Alencar) 
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10. Sobre o estudo do período composto, analise: 

“Ele disse que amanhã irá ao show se não chover e se não houver aquele engarrafamento que 

tanto tem infernizado a vida dos paulistanos.” 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) A terceira oração (se não chover) e a quarta oração (se não houver aquele 

engarrafamento) são subordinadas à segunda oração (que irá ao show amanhã). 

B) O período é composto por subordinação, apenas. 

C) Entre a terceira e a quarta oração há um processo de coordenação. 

D) “Ele disse” é a oração principal do período. 

 

11. “Há na língua uma série de vocábulos que tanto podem ser escritos com o ditongo “ou” 

quanto com o ditongo “oi”. É certo que uma das formas sempre será a mais usual, embora ambas 

estejam corretas.” 
(Bezerra, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 
Assinale a alternativa em que a palavra pertencente ao par abaixo esteja incorreta, ou seja, não 

existe ou não possui o mesmo significado que a palavra ao lado: 

A) Coice – couce. 

B) Tesoiro – tesouro. 

C) Estoiro – estouro. 

D) Coifa – coufa. 

 

12. A partícula “que” destacada foi emprega como partícula expletiva ou de realce na seguinte 

alternativa: 

A) “O padre atirou, mas parece que desta vez que errou o tiro.” (Mário Barreto) 

B) Quê! Já são dez horas da noite! 

C) Ainda há muito que fazer para levantar a casa. 

D) Que felicidade tremenda sentia no peito o nosso personagem. 

13. Com base nas regras do emprego do hífen, assinale a alternativa correta: 

A) Não se emprega hífen nas palavras compostas que designam espécies botânicas e 

zoológicas, estejam ou não ligadas por preposição ou qualquer outro elemento. 

B) Não se emprega hífen nos topônimos compostos iniciados pelos adjetivos “grã-, grão-” ou 

por forma verbal ou cujos elementos estejam ligados por artigo. 
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C) Emprega-se hífen em vocábulos compostos, formados por “substantivo + substantivo”, nos 

quais o segundo substantivo indique forma, finalidade ou tipo. 

D) Emprega-se hífen nas ligações verbais, formadoras de locuções verbais, com o verbo 

“haver” + preposição “de”. 

 

14. “Em virtude dos diversos matizes semânticos que manifesta, o subjuntivo pode apresentar-se 

nos seguintes casos.” 
(Bezerra, R. – Nova Gramática da Língua Portuguesa para Concursos) 

 
Assim sendo, aquele que exprime um convite, uma requisição para comparecimento é o modo: 

A) Subjuntivo invitatório. 

B) Subjuntivo exortativo. 

C) Subjuntivo imperativo. 

D) Subjuntivo concessivo. 

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 
15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Mondaí (SC), é correto afirmar que a 

suplementação da Legislação Federal e Estadual no que couber é de competência: 

A) Do Congresso Nacional. 

B) Da Assembleia Legislativa. 

C) Do Município. 

D) Da Câmara dos Deputados. 

 

16. Sobre as universidades, assinale a alternativa correta, de acordo com a Constituição Federal 

de 1988: 

A) Não gozam de autonomia didático-científica. 

B) Gozam de autonomia apenas financeira, mas não patrimonial. 

C) Obedecem ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  

D) Não podem gerir a parte administrativa sem controle estadual. 

17. João Pedro, estudante de Direito da Universidade Alpha, estava em debate com seu colega 

Caio após a aula de Direito Constitucional, no que diz respeito às disposições da Constituição 

Federal de 1988 sobre a Educação. João Pedro sustentava que o acesso ao ensino obrigatório e 

gratuito é direito público subjetivo. Caio, por outro lado, sustentava que o acesso ao ensino 
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obrigatório e gratuito é direito público objetivo, nos termos da Constituição Federal. Sobre o tema, 

assinale a alternativa correta: 

A) João Pedro tem razão. 

B) Ambos têm razão. 

C) Ambos estão equivocados. 

D) Caio tem razão. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 

18. Recentemente, na Argentina, com o objetivo de financiar a luta contra a Covid-19 e aprovar 

subsídios à pobreza e créditos a pequenas e médias empresas, entre outras ajudas sociais 

urgentes o Congresso do país converteu em lei a seguinte medida: 

A) Uma taxa nacional a importações, cerca de 8% sob valores acima de Mil dólares, que 

deverão ser convertidos em ajuda financeira a pessoas de baixa renda. 

B) Uma medida de obrigatoriedade de transposição de renda de todos aqueles que recebem 

acima de 20 mil pesos, que terão convertidas, 1,8% de sua renda para ajuda financeira à 

pessoas de baixa renda. 

C) Um novo imposto sob transações bancárias, que serão convertidos a pesquisas médicas e 

ações afirmativa, que incidirão a transações acima de 5 mil pesos. 

D) Um imposto extraordinário aplicado às grandes fortunas de pelo menos 2% a ser cobrado 

de pessoas com ativos que passem de 200 milhões de pesos argentinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. No início de dezembro de 2020 foi anunciada a descoberta de novas pinturas rupestres na 

região amazônica colombiana, com pelo menos 12,5 mil anos isolada num antigo território das 

Farc. Uma das possibilidades abertas por tal descoberta reside no fato: 
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A) Permite contestar a teoria de que o homem primitivo teria sua origem no continente 

africano, pois a datação da pintura é anterior aos primeiros achados na África do Sul e 

Etiópia, considerados os mais antigos. 

B) Possibilita demonstrar um novo tronco evolutivo para o ser humano, tendo em vista a 

especiação ocorrida na deriva continental, os homens da era glacial tinham características 

que os eliminou do processo evolutivo. 

C) Fornece indícios da vida humana Era Glacial, pois informam sobre espécies de animais e 

vegetais então existentes, como também sobre como seus habitantes se comunicavam e 

seus rituais xamânicos.  

D) Descreve hábitos e costumes que questionam o fato dos primeiros homens terem sido 

carnívoros, pois claramente o regime alimentar na região era baseado em frutas e 

derivados, conforme apresentam as figuras. 

 

20. Nos Estados Unidos, a instituição National Embryo Donation Center (NEDC) promove a 

adoção de embriões, num processo semelhante a adoção, na qual os casais podem decidir se 

desejam uma adoção de embrião "fechada" ou "aberta” permitindo alguma forma de contato com 

a família doadora. No ano de 2020, junto a um casal, tal instituição quebrou um recorde, com a 

ação: 

A) Estabeleceu o nascimento de um embrião congelado por 27 anos. 

B) Completou mais de 200 mil nascimentos in vitro. 

C) Recuperou embriões de corpos já falecidos com êxito. 

D) Realizou uma fertilização com material genético de pais adotivos em embriões já prontos.  

 

 

 

 

 

 

 


