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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Paraíso 
Edital de Processo Seletivo nº 001/2019  

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE PORTUGUÊS 
 

TIPO DE PROVA: 04 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta 

preta ou azul, feita de material transparente. 

 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.  

 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. 

 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 de 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 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 01 a nº 03 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes 

de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

01. Sobre o emprego da crase no Texto, assinale a alternativa correta: 

A) A crase deveria ter sido empregada em “a” (linha 6), pois emprega-se crase antes de verbos. 

B) A crase deveria ter sido empregada em “as” (linha 8), pois emprega-se crase depois de 

preposições. 

C) A crase deveria ter sido empregada em “A” (linha 15), pois emprega-se crase em locuções 

conjuntivas formadas por palavras femininas como, por exemplo, “À medida que”. 

D) Não há nenhum caso em que a crase deveria ter sido empregada no Texto. 

 

02. A partícula “que” destacada abaixo introduz uma: 

“[...], sinto que estou ficando mais rápida, mais forte.” (linhas 3 e 4). 

A) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

B) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

C) Oração subordinada substantiva predicativa. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
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03. As aspas utilizadas nas linhas 18 e 20 foram empregadas pelo autor para: 

A) Separar os elementos mencionados numa relação. 

B) Isolar as orações coordenadas, exceto as introduzidas pela conjunção “e”. 

C) Indicar o término de uma frase declarativa de um período simples ou composto. 

D) Indicar o início e o término de uma citação textual. 

 

04. “São palavras iguais na pronúncia e diferentes na escrita”: 

A) Homógrafos heterofônicos. 

B) Homófonos heterográficos. 

C) Parônimos. 

D) Cognatas. 

 

05. Escreve-se com “i” e não com “e” as seguintes palavras, exceto: 

A) Antipatia. 

B) Colibri. 

C) Cimitério. 

D) Displicência. 

 

06. Há erro de concordância na seguinte alternativa: 

A) Qualquer que sejam as suas intenções, nós as rejeitamos antecipadamente. 

B) Havia menos sujeira do que se esperava. 

C) Nossa vida nada tem de trágico. 

D) Os filhos eram tais qual o pai. 

 

07. “A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se 

prolongará por mais de __________, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior 

interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária.” 
(Fonte: Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

A) 12 (doze meses). 

B) 15 (quinze meses). 

C) 18 (dezoito meses). 

D) 24 (vinte e quatro meses). 

 

08. À luz da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências, a garantia de prioridade compreende: 

I. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II. Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

III. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

IV. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à 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 III e IV estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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09. De acordo com a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional: 

“A carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino 

médio, distribuídas por um mínimo de __________ dias de efetivo trabalho escolar, excluído o 

tempo reservado aos exames finais, quando houver.” 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

A) Cem. 

B) Cento e cinquenta. 

C) Duzentos. 

D) Duzentos e cinquenta. 

 

10. Acerca da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, é correto afirmar que: 

“O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de educação 

básica obrigatória e gratuita dos __________ aos 17 (dezessete) anos de idade.” 

Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

A) 2 (dois). 

B) 3 (três). 

C) 4 (quatro). 

D) 5 (cinco). 

 

11. Com base nos “Direitos e deveres individuais e coletivos” estabelecidos pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, assinale a alternativa incorreta: 

A) É garantido o direito de propriedade. 

B) As entidades associativas, mesmo quando não autorizadas, têm legitimidade para 

representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 

C) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 

D) É garantido o direito de herança. 

 

12. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o “pluralismo político” 

consiste em um dos: 

A) Princípios fundamentais. 

B) Objetivos fundamentais. 

C) Princípios das relações internacionais. 

D) Direitos e deveres individuais e coletivos. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes 

de respondê-las. 

 

(Texto) 

 
 

13. Sobre o Texto e seu contexto, assinale a alternativa incorreta: 

A) Em países de baixa renda há uma diminuição no número de vítimas por câncer. 

B) A imunoterapia consiste em ativar o sistema imunológico contra as células cancerígenas. 

C) O câncer é a segunda causa de morte no mundo. 

D) 9,6 milhões de pessoas morreram vítimas do câncer em 2018. 

 

14. Assinale a alternativa que representa corretamente uma palavra sinônima de “sucesso” (linha 

13), no contexto em que está inserida: 

A) Fracasso. 

B) Malogro. 

C) Infortúnio. 

D) Êxito. 



6 
 
 

 

INSTRUÇÃO: Analise o trecho abaixo para responder às questões nº 15 e nº 16: 

 

“O problema é que a taxa de sucesso ainda é baixa: [...]”. 

 

15. A partícula “que” introduz uma: 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva. 

B) Oração subordinada substantiva predicativa. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

16. É correto afirmar que a partícula “que” exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Pronome relativo. 

C) Preposição. 

D) Advérbio. 

 

17. “Em ratos, associada à imunoterapia, ela ajudou o sistema imunológico a vencer o tumor.” 

(linhas 21 a 23).  

É correto afirmar que o pronome “ela” retoma o seguinte termo: 

A) “A vacina” (linhas 18 e 19). 

B) “Cientistas” (linha 17). 

C) “Rotavírus” (linha 19). 

D) “Sistema imunológico” (linha 22). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Os Kaingang estão entre os mais numerosos povos indígenas do Brasil. No estado de Santa 

Catarina, uma das áreas indígenas que abriga os Kaingang é denominada Aldeia Kondá, que se 

localiza no município de: 

A) Iraceminha. 

B) Criciuma. 

C) Chapecó. 

D) Papanduva. 

 

19. “Mais abrangentes que as leis, os regulamentos e mesmo os costumes, os ________________ 

valem para toda a sociedade e devem ser respeitados por todos, e, por sua vez, no ambiente de 

trabalho são marcados por uma postura profissional adequada. Entende-se por postura o modo 

como nos apresentamos junto aos nossos colegas profissionais e clientes.” 

A lacuna se refere a: 

A) Estatutos institucionais. 

B) Formalismos corporativos. 

C) Códigos impessoais. 

D) Princípios éticos. 
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20. Segundo o relatório feito pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA), o estado 

teve leve piora na balneabilidade na primeira semana de dezembro. De acordo com os dados 

divulgados, 79,5% do total de pontos analisados: 

A) Podem ser frequentados pelos banhistas. 

B) Como impróprios localizam-se na capital do estado. 

C) Indicaram futuro comprometimento higiênico. 

D) São considerados impróprios para banho. 

 


