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 Prefeitura de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital nº 09 de Processo Seletivo nº 02/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 02 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Língua Portuguesa 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita 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 

Resposta. 

 

VOCÊ DEVE: 

 

 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.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Anote aqui suas respostas para posterior conferência: 

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 Específico 
 

01. Leia, atentamente, o trecho referente aos PCNs da língua portuguesa: 

 

A prática de reflexão sobre a língua 

Quando se pensa e se fala sobre a linguagem mesma, realiza-se uma atividade de natureza 

reflexiva, uma atividade de análise linguística. Essa reflexão é fundamental para a expansão da capacidade 

de produzir e interpretar textos. É uma entre as muitas ações que alguém considerado letrado é capaz de 

realizar com a língua. 

A análise linguística refere-se a atividades que se pode classificar em epilinguísticas e 

metalinguísticas. Ambas são atividades de reflexão sobre a língua, mas se diferenciam nos seus fins. 

Nas atividades epilinguísticas ___________________________. Um exemplo disso é quando, no meio de uma 

conversa um dos interlocutores pergunta ao outro “O que você quis dizer com isso?”, ou “Acho que essa 

palavra não é a mais adequada para dizer isso. Que tal...?”, ou ainda “Na falta de uma palavra melhor, 

então vai essa mesma”  

(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf)  

Indique a alternativa que melhor complementa a lacuna: 

A) [...] o texto é a proposta escrita, em contraponto a toda a parte iconográfica (ilustrações e outros 

contextos visuais).  

B) [...] a reflexão está voltada para o uso, no próprio interior da atividade linguística em que se 

realiza. 

C) [...] torna-se a parte principal do livro, revista ou periódico, absorvida por composição maciça, 

desprovida de títulos, subtítulos, epígrafes, fórmulas, tabelas, etc. 

D) [...] o texto só terá utilidade se atender, completamente, às necessidades da sociedade 

contemporânea, sempre cuidadoso dos problemas pertinentes ao período em que está inserido. 

 

02. Analise o fragmento a seguir. 

I - Para o sociolinguista, os limites não estão presentes no fato de um falante se considerar 

pertencente a uma dada comunidade, mas sim nas características essenciais - as regras gramaticais - do 

sistema linguístico abstrato daquele falante, em relação à comunidade a que pertence; 

II - A aquisição desse sistema linguístico não se dá conscientemente, ou seja, não diz respeito à 

vontade do falante de falar de determinada forma; a aquisição da gramática ocorre de forma inconsciente, 

como também são também inconscientes, em grande parte, as reações subjetivas dos falantes em relação 

à língua; 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf
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III - Além disso, a característica principal da comunidade de fala está no fato de que seus 

integrantes devem compartilhar as mesmas atitudes e os mesmos valores em relação à língua: "atitudes 

socias em relação à língua são extremamente uniformes numa comunidade de fala"; 

IV - Há uma espécie de síntese do que foi possível aprender e avançar nesta década, em que a 

democratização das oportunidades educacionais começa a ser levada em consideração, em sua dimensão 

política, também no que diz respeito aos aspectos intra-escolares. 

(Severa, Cristine Gorski. Linguagem e Sociedade: algumas reflexões sobre determinismo. PG: UFSC) 

Indique a alternativa correta quanto ao contexto apresentado: 

A) Os itens I, II, e III, apenas. 

B) Os itens II, III, e IV, apenas. 

C) Os itens II e IV, apenas. 

D) Os itens III e IV, apenas. 

 

03. Leia a seguir um trecho tirado dos PCNs da língua portuguesa e indique a alternativa que melhor 

completa a perspectiva apresentada. 

A questão do ensino da literatura ou da leitura literária envolve, portanto, um exercício de 

reconhecimento das singularidades e das propriedades compositivas que matizam um tipo particular de 

escrita. Com isso, é possível afastar uma série de equívocos que costumam estar presentes na escola em 

relação aos textos literários, ou seja, tratá-los como expedientes para servir ao ensino das boas maneiras, 

dos hábitos de higiene, dos deveres do cidadão, dos tópicos gramaticais, das receitas desgastadas do 

“prazer do texto”, etc. Postos de forma descontextualizada: 

A)  [...] escrita, espaço de construção da intertextualidade e fonte de referências modelizadoras, 

desestruturam os preceitos gramaticais. 

B) [...] leitura, espaço de desconstrução da intertextualidade e fonte de referências apresentam as 

bases da normal culta. 

C) [...] tais procedimentos pouco ou nada contribuem para a formação de leitores capazes de 

reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das 

construções literárias. 

D) [...] tais procedimentos sempre contribuem para a formação de leitores capazes de reconhecer 

as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a profundidade das construções 

literárias. 

 

04. Analise o trecho a seguir: 

Considerando-se que os alfabetizandos vivem numa sociedade letrada, em que a língua escrita está 

presente de maneira visível e marcante nas atividades cotidianas, inevitavelmente ____________________. 
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(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=6002-fasciculo-port&category_slug=julho-

2010-pdf&Itemid=30192) 

Indique a alternativa que melhor preenche a lacuna conforme contexto. 

A) [...] eles apreenderão a linguagem sem dependência alguma de guias gramaticais. 

B) [...] eles apreenderão a linguagem com alta dependência de guias gramaticais. 

C) [...] eles dificilmente terão contato com textos escritos e formularão hipóteses sobre sua 

utilidade, seu funcionamento, sua configuração. 

D) [...] eles terão contato com textos escritos e formularão hipóteses sobre sua utilidade, seu 

funcionamento, sua configuração. 

 

05. Leia, com atenção, os itens a seguir e indique a alternativa em que ocorre erro de acentuação 

ortográfica. 

A) Eu abençôo, Artur. Tudo o que mais desejo é ver minha princesinha feliz. 

B) [...] talvez devêssemos buscar modelos de reintegração desses jovens. 

C) Tanto fazia o bípede ser gordo ou sarado, miúdo ou da quarta idade, era uma mesma alegria 

inocente. 

D) [...] sai da eleição forte no partido e em redutos fiéis. 

 

06. Indique a alternativa em que o plural do substantivo está correto: 

A) [...] uma anedota que seria reprisada à exaustão nos sermãos do Templo. 

B) [...] mas falta o número necessário de agentes, escrivões e até viaturas. 

C) O motivo é o fato de que na origem do ato estão rituais pagãos. 

D) Elas estão reservadas aos cortesães convidados pelo soberano. 

 

07. Indique a alternativa em que todos os substantivos são derivados. 

A) Casebre – terreiro – livro. 

B) Língua – livro – árvore. 

C) Livraria – terreiro – pedra. 

D) Terreiro – arvoredo – folhagem. 

 

08. Analise o fragmento a seguir: 

[...], devoraram todos os sonhos e as esperanças, _______________ ao melhor, no entanto, merecemos 

ao menos acreditar. 

Indique a opção correta conforme contexto, observando a colocação pronominal. 

A) [...] se chega devagar. 

B) [...] devagar se chega. 
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C) [...] devagar chega-se. 

D) [...] devagar chegar-se-á. 

 

09. Analise o trecho a seguir. 

A escola também parou no tempo no que diz respeito ao material didático. 

Considerando o contexto apresentado, o pronome “que” poderá ser classificado como: 

A) Agente da passiva. 

B) Objeto indireto. 

C) Adjunto adnominal. 

D) Objeto direto. 

 

10. Analise os versos a seguir. 

Quero ver do alto do horizonte, 

Que foge de mim. (O. Mariano) 

Considerando, agora, o contexto acima, o pronome “que” será classificado como: 

A) Sujeito. 

B) Objeto direto. 

C) Objeto indireto. 

D) Adjunto adnominal. 

 

11. Analise a frase a seguir. 

No colégio também feito está o cadastro das famílias da região. 

Considerando a conjugação do verbo “fazer”, está correto concluir que se trata de um: 

A) Verbo regular. 

B) Verbo defectivo. 

C) Verbo irregular. 

D) Verbo abundante. 

 

12. Analise a oração a seguir. 

Tiraram fotos e fizeram vídeos, antes que ele ____ em um comboio escoltado.  

Indique a alternativa que melhor preenche a lacuna. 

A) [...] partir. 

B) [...] partisse. 

C) [...] partira. 

D) [...] partiu. 
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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, analise: 

I - O ‘Oumuamua’ é um objeto interestelar visualizado no ano passado com ajuda de telescópios. 

II - O ‘Oumuamua’ pode ter sido enviado ao nosso Sistema Solar por alienígenas, acreditam dois 

cientistas. 

III -O ‘Oumuamua’ é considerado um objeto raro, além disso, é o primeiro do tipo a entrar no nosso 

sistema Solar. 

Dos itens acima: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

14. “Objeto interestelar pode ter sido enviado à Terra por alienígenas, [...]” (Título do Texto). Assinale a 

alternativa que justifica corretamente o emprego da crase no Título do Texto: 
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A) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais. 

B) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas. 

C) É obrigatório o uso da crase quando há contração da preposição “a” exigida por regência verbal 

de “enviado” e artigo definido feminino “a” exigido por “Terra”. 

D) É obrigatório o uso da crase quando há contração da preposição “a” exigida por regência nominal 

de “enviado” e artigo definido feminino “a” exigido por “Terra”. 

 

Instrução: Observe a seguir o trecho retirado do Texto e responda às questões nº 15, nº 16 e nº 17: 

 

“Dois cientistas do Centro de Astrofísica de Harvard acreditam que o ‘Oumuamua’, [...]” (linhas 1 e 2) 

 

15. É correto afirmar que a partícula “que” destacada no trecho acima introduz uma: 

A) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva. 

C) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

D) Oração subordinada substantiva completiva nominal. 

 

16. A partícula “que” em destaque no trecho acima possui função morfológica de: 

A) Conjunção comparativa. 

B) Pronome relativo. 

C) Conjunção integrante. 

D) Preposição. 

 

17. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A)  “hipótese” (linha 7) 

B) “telescópios” (linha 4) 

C)  “astrofísicos” (linha 11) 

D) “civilização” (linha 16) 

 

 Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC, o executivo manterá sistema de controle interno 

a fim de: 

I - Criar condições indispensáveis para assegurar a eficácia ao controle externo e regularidade à 

realização da receita e despesa; 
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II - Extinguir as execuções de programas de trabalho e do orçamento; 

III - Avaliar os resultados alcançados pelos administradores; 

IV - Verificar a execução dos contratos. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  

C) Todos os itens estão corretos.  

D) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.  

 

19. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Pesquisadores desenvolvem combustível menos poluente em Santa Catarina a partir de dejetos de suínos. 

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório da _____________________ em Concórdia, no Oeste catarinense. O 

produto recebeu o nome de Biogásfort.” 

(Fonte adaptada: g1.com>acesso 12 de novembro de 2018) 

A) FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura). 

B) Conab (Companhia Nacional de Abastecimento).  

C) Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).  

D) Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária).  

 

20. Foi um naturalista e cientista inglês. Autor de “Origem das Espécies, através da Seleção Natural”, foi 

uma das figuras mais importantes sobre o evolucionismo e origem da vida. 

O trecho acima faz referência a: 

A) Thomas Jefferson.  

B) Albert Einstein.  

C) Charles Darwin. 

D) Nikola Tesla.  

 


