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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 02/2020  

________________________________________________

___________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor(a) 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: 

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 Especifico (14 questões) 
 

 

COTIDIANO 

Chico Buarque 

 

Todo dia ela faz tudo sempre igual 

Me sacode às seis horas da manhã 

Me sorri um sorriso pontual 

E me beija com a boca de hortelã 

 

Todo dia ela diz que é pr'eu me cuidar 

E essas coisas que diz toda mulher 

Diz que está me esperando pr'o jantar 

E me beija com a boca de café 

 

Todo dia eu só penso em poder parar 

Meio-dia eu só penso em dizer não 

Depois penso na vida pra levar 

E me calo com a boca de feijão 

 

Seis da tarde como era de se esperar 

Ela pega e me espera no portão 

Diz que está muito louca pra beijar 

E me beija com a boca de paixão 

 

Toda noite ela diz pr'eu não me afastar 

Meia-noite ela jura eterno amor 

E me aperta pr'eu quase sufocar 

E me morde com a boca de pavor 

 

01. Sobre o texto acima, podemos afirmar: 
A) Trata-se de uma dissertação. 
B) Embora tenha elementos dissertativos, a letra da canção é uma narração como um todo. 
C) Embora tenha elementos descritivos, a letra da canção é uma narração como um todo. 
D) Embora tenha elementos narrativos, a letra da canção é uma dissertação como um todo. 

 
02. Ainda sobre o cantor e compositor Chico Buarque, ele também é um escritor consagrado. 
Assinale a alternativa que não corresponde a títulos de seus livros, mas sim de duas obras 
literárias de outro autor brasileiro contemporâneo consagrado: 

A) Chapeuzinho Amarelo (1970) – Estorvo (1991). 
B) Agosto (1990) – O Cobrador (1979). 
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C) Benjamim (1995) – Budapeste (2003). 
D) Leite Derramado (2009) – Essa Gente (2019). 

03. No contexto da canção acima, “pontual” e “eterno” têm como sinônimos: 
A) Belicoso – Ardiloso. 
B) Fugaz – Empedernido. 
C) Capcioso – Fleumático. 
D) Assíduo – Perene.  

 
04. Analise o trecho a seguir: 

“O assunto, boca ______ boca, corria solto pela cidade: era uma pintura ______ Leonardo da 

Vinci.  Eu pessoalmente fui ver ______ tela e confesso: não cheguei ______ nenhuma 

conclusão.” 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 
A) A – À – A – A. 
B) À – À – A – À. 
C) À – A – A – A. 
D) À – A – À – À.  

 
05. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência: 

A) Há dias em que é bem mais difícil viver. 
B) Tenho um cavalo cujo nome é “Raio de Luar”. 
C) Cheguei na sua casa. Porém, não pude entrar. 
D) Imagine: morrer de sede em frente ao mar. 

 
06. Leia com atenção: 

I. Preposições: expressam sensações humanas; 

II. Conjunções: unem palavras e orações, coordenando ou subordinando-as; 

III. Interjeições: conectam termos. 
Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto. 
B) Apenas II está correto. 
C) Apenas III está correto. 
D) Todos estão incorretos. 

 
 
07. Leia com atenção: 

I. Absolver (perdoar) e absorver (aspirar); 

II. Apóstrofe (figura de linguagem) e apóstrofo (sinal gráfico); 

III. Aprender (tomar conhecimento) e apreender (capturar). 

Os itens acima apresentam respectivamente: 
A) Parônimos – Parônimos – Parônimos. 
B) Homônimos – Homônimos – Homônimos. 
C) Parônimos – Homônimos – Homônimos. 
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D) Homônimos – Parônimos – Homônimos. 
 
 
08. “Luíza comprou um carro. Agora, ela chega mais rapidamente aos lugares.” 
Na frase acima, exercem respectivamente papel de substantivo e de pronome, as seguintes 
palavras: 

A) Comprou – Lugares. 
B) Carro – Rapidamente. 
C) Agora – Mais. 
D) Luíza – Ela. 

 
09. Cada termo da oração tem uma função específica e é isso que a análise sintática tem como 
objetivo, determinar essa função. E esses termos podem ser classificados como essenciais, 
integrantes e acessórios: 

I. Essenciais: sujeito e predicado; 

II. Acessórios: objeto direto e objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva; 

III. Integrantes: adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. 
Sobre os itens acima: 

A) Apenas I está correto. 
B) Apenas II está correto. 
C) Apenas III está correto. 
D) Todos estão incorretos. 
 

10. “Eu dormi e sonhei.” 
A frase acima apresenta: 

A) Oração coordenada aditiva. 
B) Oração coordenada explicativa. 
C) Oração coordenada alternativa. 
D) Oração coordenada conclusiva. 

 
11. Em qual das alternativas abaixo pelo menos uma das palavras deveria ter sido escrita com J e 
não com G: 

A) Gesso - Massagista – Massagem. 
B) Auge – Bege – Estrangeiro.  
C) Gorgear - Arrange – Engessar. 
D) Vertiginoso – Vertigem - Algema.  

 
12. Leia com atenção: 

- Algum membro da plateia gostaria de falar?; 
- Fui ao cinema e comi pipoca; 
- A filha de Antenor se retirou do recinto. 

Os temos sublinhados nas frases acima correspondem as funções respectivamente de: 
A) Advérbio – Conjunção – Preposição – Pronome. 
B) Pronome – Conjunção – Preposição – Preposição. 
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C) Conjunção – Adverbio – Pronome – Preposição. 
D) Preposição – Preposição – Advérbio – Conjunção. 

 
13. Qual das alternativas abaixo apresenta três palavras oxítonas?  

A) Âncora – Ângulo – Antídoto. 
B) Acordo - Açúcar – Álbum. 
C) Azeitona - Bônus – Casinha. 
D) Crochê - Cupom – Daí. 

 
14. Modos: 

I. Subjuntivo: exprime certeza; 

II. Indicativo: apresenta hipóteses, dúvidas; 

III. Imperativo: manifesta ordem, pedido, sugestão. 

Sobre os itens acima: 
A) Apenas I está correto. 
B) Apenas II está correto. 
C) Apenas III está correto. 
D) Todos estão incorretos. 

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 
15. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Guarujá do Sul – SC, são condições de 
elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, na forma da lei federal: 

A) Nacionalidade brasileira; o pleno exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o 
domicílio eleitoral na circunscrição; a filiação partidária; a idade mínima de dezesseis anos 
e ser alfabetizado. 

B) Nacionalidade estrangeira; o pleno exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o 
domicílio eleitoral na circunscrição; a filiação partidária; a idade mínima de dezoito anos e 
ser alfabetizado. 

C) Nacionalidade brasileira; o parcial exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o 
domicílio eleitoral na circunscrição; a filiação partidária; a idade mínima de dezoito anos e 
ser alfabetizado. 

D) Nacionalidade brasileira; o pleno exercício dos direitos políticos; o alistamento eleitoral; o 
domicílio eleitoral na circunscrição; a filiação partidária; a idade mínima de dezoito anos e 
ser alfabetizado. 

 
16. João Paulo e Cláudia estavam em análise da Lei nº 9.394/1994 e entraram em discordância 
em relação ao atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos 
os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Cláudia sustentava 
que tal atendimento educacional especializado deve ser garantido pelo dever do Estado de 
prestar educação escolar pública. João Paulo, por outro lado, sustentava que o atendimento 
educacional especializado seria possível apenas na rede privada. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta: 
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A) João Paulo tem razão. 
B) Ambos têm razão. 
C) Cláudia tem razão. 
D) Ambos estão equivocados. 

17. Sobre as sessões na Câmara dos Vereadores do Município de Guarujá do Sul (SC), assinale 
a alternativa correta: 

A) As sessões serão públicas, salvo deliberações em contrário, de dois um terço (1/3) dos 
vereadores, adotada em razão de motivo relevante. 

B) As sessões serão públicas, salvo deliberações em contrário, de dois terços (2/3) dos 
vereadores, adotada em razão de motivo relevante. 

C) As sessões serão públicas, salvo deliberações em contrário, de três quintos (3/5) dos 
vereadores, adotada em razão de motivo relevante. 

D) As sessões serão públicas, salvo deliberações em contrário, de um quinto (1/5) dos 
vereadores, adotada em razão de motivo relevante. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 
18. No dia 6 janeiro de 2021 o mundo assistiu a invasão do Capitólio dos Estados Unidos, 
analisado por alguns como uma grande ameaça a democracia estadunidense, já que a invasão 
foi protagonizada por grupos extremistas e se destinava a impedir a nomeação de Joe Biden, 
recém-eleito no ano passado. Uma das cenas que chamou a atenção foi um sujeito com o rosto 
pintado de vermelho e azul, calças largas e uma espécie de chapéu de pele com chifres. Ícone da 
invasão, ele faz parte do grupo extremista difusor de ideias conspiratórias, conhecido como: 

A) QAnon. 
B) Al Qaeda. 
C) Skinheads. 
D) Neonazis. 

 
19. “Com a criação do município de Guarujá do Sul, em 30 de dezembro de 1961, assumiu como 

prefeito provisório o tenente João Bras Petters, que abandonou o cargo, levando 

_______________ como prefeito interino em julho 1962 até que fosse dada a posse ao primeiro 

prefeito eleito em 31.01.1963”.  
Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

A) Raul Moura. 
B) Luiz Carlos Prestes. 
C) Albino Caramori. 
D) Afonso Cardoso. 

 
20. Até o ano de 2015, Guarujá do Sul – SC contava com mais de 300 estabelecimentos 
comerciais, incluindo indústria, comércio e profissionais autônomos, e para representar seus 
interesses econômicos foi criada a entidade conhecida como: 

A) CCGS – Cooperativa dos Comerciantes de Guarujá do Sul. 
B) SDICGS – Superintendência do Desenvolvimento Industrial e Comercial de Guarujá do 

Sul. 
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C) CAIPGS – Comunidade de Apoio à Iniciativa Privada de Guarujá do Sul. 
D) ACEGS – Associação Comercial Empresarial de Guarujá do Sul. 

 
 
 


	COTIDIANO
	14. Modos:


