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 Prefeitura de Iporã do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Concurso Público nº 010/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Português 

________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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 

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 03h00min, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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 Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Leia o trecho a seguir. 

Em relação à preparação básica para o trabalho, que significa promover o desenvolvimento de 

competências que possibilitem aos estudantes inserir-se de forma ativa, crítica, criativa e responsável 

em um mundo do trabalho cada vez mais complexo e imprevisível, os projetos pedagógicos e os 

currículos escolares precisam se estruturar, por exemplo, de maneira a:  

I - Explicitar que o trabalho mantém a cultura inerte e raramente modifica a natureza; 

II - Relacionar teoria e prática ou conhecimento teórico e resolução de problemas da realidade 

social, cultural ou natural; 

III - Revelar os contextos nos quais as diferentes formas de produção e de trabalho ocorrem, sua 

constante modificação e atualização nas sociedades contemporâneas, em especial no Brasil. 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf) 

Considerando o contexto acima, indique a alternativa correta. 

A) Os itens I e II, apenas. 

B) Os itens II e III, apenas. 

C) O item I, apenas. 

D) O item III, apenas. 

 

02. Analise o parágrafo a seguir. 

No campo artístico-literário busca-se a ampliação do contato e a análise mais fundamentada de 

manifestações culturais e artísticas em geral. Está em jogo a continuidade da formação do leitor literário 

e do desenvolvimento da fruição. Intensifica-se ________________ de produções artísticas e dos textos 

literários, com destaque para os clássicos. 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf) 

Indique a alternativa que melhor preenche a lacuna conforme contexto apresentado. 

A) [...] a análise independente. 

B) [...] a análise focada na sintaxe. 

C) [...] a análise estruturalmente gramatical. 

D) [...] a análise contextual. 

 

03. Observe o trecho a seguir. 

Em relação ao processo prático de leitura, escuta, produção de textos, e análise 

linguística/semiótica tende-se a estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na produção como na 

recepção, considerando a construção composicional e o estilo do gênero, __________, tendo em vista as 
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condições de produção e as relações lógico-discursivas envolvidas (causa/efeito ou consequência; 

tese/argumentos; problema/solução; definição/exemplos etc.).  

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf) 

Observando o contexto acima indique a alternativa que melhor preenche a lacuna. 

A) [...] usando/reconhecendo adequadamente elementos e recursos coesivos diversos que 

contribuam para a coerência, a continuidade do texto e sua progressão temática, e organizando 

informações. 

B) [...] tanto na produção como na recepção, com suas condições de produção e seu contexto sócio-

histórico de circulação. 

C) [...] relações de intertextualidade e interdiscursividade que permitam a explicitação de relações 

dialógicas. 

D) [...] espectros formais que reestruturam as estéticas consagradas do contexto literário em que 

estamos inseridos. 

 

04. Leia o texto a seguir e indique a alternativa correta. 

Em relação das práticas de estudo e pesquisa propõe-se o incremento dos processos de busca e 

seleção de informações, não somente no que diz respeito à curadoria de informações, confiabilidade 

etc., mas também no estabelecimento do recorte e do foco no que é essencial e efetivamente necessário, 

tendo em vista: 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf) 

A) [...] os parâmetros restritos de uma dada proposta literária. 

B) [...] a implementação dos processos acadêmicos em sala de aula. 

C) [...] a abundância de informações e dados, referências e informações disponíveis nos ambientes 

digitais. 

D) [...] o critério abordado nos processos de pesquisa e preenchimento cultural. 

 

05. Observe o trecho a seguir. 

I - A prática da leitura literária, assim como de outras linguagens, deve ser capaz somente de 

resgatar a norma culta através dos textos; 

II - [...] a tradição literária tem importância não só por sua condição de patrimônio, mas também 

por possibilitar a apreensão do imaginário e das formas de sensibilidade de uma determinada época, de 

suas formas poéticas e das formas de organização social e cultural do Brasil, sendo ainda hoje capazes de 

tocar os leitores nas emoções e nos valores; 

III - Além disso, tais obras proporcionam o contato com uma linguagem que amplia o repertório 

linguístico dos jovens e oportuniza novas potencialidades e experimentações de uso da língua, no contato 

com as ambiguidades da linguagem e seus múltiplos arranjos. 
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(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/06/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf) 

Indique a alternativa correta quanto ao contexto apresentado. 

A) Os itens I e II, apenas. 

B) Os itens I e III, apenas. 

C) Os itens II e III, apenas. 

D) Os itens I, II e III. 

 

06. Leia o fragmento a seguir. 

A questão não é falar certo ou errado, mas saber qual forma de fala utilizar, considerando as 

características do contexto de comunicação, ou seja, saber adequar o registro às diferentes situações 

comunicativas. 

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

Considerando o contexto acima, a questão da “fala” a ser ensinada na escola depende também: 

A) [...] saber coordenar satisfatoriamente o que falar e como fazê-lo, considerando a quem e por que 

se diz determinada coisa. 

B) [...] saber reestruturar a fala dentro das normativas vigentes. 

C) [...] adequar a fala dentro do contexto didático normativa, não se preocupando com os preceitos 

críticos aplicados. 

D) [...] adequar, primeiramente, o texto oral dentro dos preceitos gramaticais vigentes, sem se 

preocupar com significados/sentidos de determinada coisa. 

 

07. Analise o trecho seguinte. 

[...] o aluno, é o sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento. 

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

Indique a alternativa que melhor define “objeto de conhecimento”. 

A) Objeto de conhecimento ocorre quando a correção é informativa, deve-se poder interpretar o 

erro — o que exige conhecimento nem sempre disponível. 

B) Objeto de conhecimento é a relação entre os elementos com maior profundidade no texto 

literário. 

C) O objeto de conhecimento é momento em que “agora não é mais para corrigir nada”, 

estabelecendo a autonomia do aluno. 

D) Objeto de conhecimento é tudo o que, sendo observável pelo sujeito, torna-se foco de seu esforço 

de conhecer. 

 

08. Leia o parágrafo a seguir. 
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Ensinar a escrever textos torna-se uma tarefa muito difícil fora do convívio com textos verdadeiros, 

com leitores e escritores verdadeiros e com situações de comunicação que os tornem necessários. Fora da 

escola escrevem-se textos dirigidos a interlocutores de fato ________________.  

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

Indique a alternativa que melhor preenche a lacuna conforme contexto. 

A) Todo texto pertence a um determinado gênero, com uma forma própria, que se deve seguir. 

B) Todo texto pertence a um determinado gênero, com uma forma própria, que se pode aprender. 

C) Todo texto pertence a um determinado processo normativo, com uma forma própria, que se deve 

desestruturar de forma criativa. 

D) Todo texto pertence a um determinado processo estilístico, com uma forma própria, com 

propósitos artísticos e literários. 

 

09. Leia atentamente o trecho a seguir e indique alternativa correta. 

Quando entram na escola, os textos que circulam socialmente cumprem um papel modelizador, 

servindo como fonte de referência, repertório textual, suporte da atividade intertextual. A diversidade 

textual que existe fora da escola pode e deve:  

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

A) [...] preencher os paradigmas semânticos para reordenar a forma correta da escrita. 

B) [...] integrar um processo normativo restrito. 

C) [...] estar a serviço da expansão do conhecimento letrado do aluno. 

D) [...] ser constantemente corrigida para atender as prescrições da norma culta. 

 

10. Leia o texto a seguir. 

I - [...] as atividades metalinguísticas estão relacionadas a um tipo de análise voltada para a 

descrição, por meio da categorização e sistematização dos elementos linguísticos; 

II - Essas atividades, portanto, estão propriamente vinculadas ao processo discursivo; trata-se da 

utilização (ou da construção) de uma metalinguagem que possibilite falar sobre a língua. Quando parte 

integrante de uma situação didática, a atividade metalinguística desenvolve-se no sentido de possibilitar 

ao aluno o levantamento de regularidades de aspectos da língua, a sistematização e a classificação de suas 

características específicas; 

III - Assim, para que se possa discutir a acentuação gráfica, por exemplo, é necessário que alguns 

aspectos da língua — tais como a tonicidade, a forma pela qual é marcada nas palavras impressas, a 

classificação das palavras quanto a esse aspecto e ao número de sílabas, a conceituação de ditongo e hiato, 

entre outros — sejam sistematizados na forma de uma metalinguagem específica que favoreça o 

levantamento de regularidades e a elaboração de regras de acentuação. 

(http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro02.pdf) 
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Considerando o contexto alternativa, indique a alternativa correta quanto à totalidade dos conceitos 

expostos. 

A) Os itens I e II, apenas. 

B) Os itens I e III, apenas. 

C) Os itens II e III, apenas. 

D) Os itens I, II e III. 

 

11. Considerando o modo de articulação das consoantes (/l/ pula; /lh/ ilha), podemos classificá-las 

como: 

A) Oclusivas. 

B) Constritivas. 

C) Laterais. 

D) Vibrantes. 

 

12. Analise os coletivos a seguir. 

I - Avistamos a falange em simetria. (De soldados) 

II - Carregou o feixe cuidadosamente. (De capim) 

III - A malta descontrolou-se. (De viajantes) 

Considera-se correta a alternativa: 

A) Os itens I e II, apenas. 

B) Os itens II e III, apenas. 

C) O item II, apenas. 

D) O item III, apenas. 

 

13. Indique a alternativa em que o substantivo em destaque exerce a função de predicativo do sujeito. 

A) Sandra ouve, se um pássaro cai. 

B) Fêz-me avô por conspiração. 

C) Serei seu professor. 

D) Escutei a este conselho. 

 

14. Analise o trecho a seguir. 

Entendem os filósofos que nosso conflito essencial e drama talvez único seja mesmo o estar-no-

mundo. (Guimarães Rosa) 

Pode-se concluir que qualquer palavra ou expressão antecedida por artigo se torna: 

A) Substantivo. 
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B) Adjetivo. 

C) Verbo composto. 

D) Conjunção. 

 

15. Leia o fragmento a seguir. 

O Grande Prêmio, com o valor em dinheiro de 7.500 reais. 

Indique o sinônimo correto quanto ao item sublinhado. 

A) [...] auricular. 

B) [...] austral. 

C) [...] insular. 

D) [...] pecuniário. 

 

16. Analise o trecho a seguir. 

Cantos, gritos e suspiros vieram da plateia. 

Indique a alternativa em que o ocorre o mesmo tipo de sujeito em destaque no contexto acima. 

A) Gosto de inverno, Lucas. 

B) Falam por mim os humanos imperfeitos, os inconformados morais.  

C) O humilde silenciou-se. 

D) O empregado riu sem vontade, e retirou-se contrariado.  

 

17. Analise as locuções sublinhadas. 

I - Um dia a todos nós nos coube valorizar o trabalho dos operários. (Objeto direto pleonástico) 

II - Respeito como a um igual! (Objeto direto preposicionado) 

III - Falamos de muitos temas pertinentes. (Objeto indireto) 

Considerando as classificações entre parênteses, indique a alternativa correta.  

A) Os itens I e II, apenas. 

B) Os itens I e III, apenas. 

C) Os itens II e III, apenas. 

D) Os itens I, II e III. 

 

18. Em relação ao verbo, as diferentes formas que toma o verbo para indicar a atitude da pessoa que 

fala em relação ao fato anunciado serão denominadas: 

A) Modo. 

B) Pessoa. 

C) Número. 
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D) Tempo. 

 

19. Analise a oração a seguir. 

O cliente somente descobriu, à noite, que o voo ___________ às 10h57 do dia 2. 

Indique a alternativa que melhor preenche o contexto acima. 

A) [...] parte. 

B) [...] parto. 

C) [...] partimos. 

D) [...] partiria. 

 

20. Observe o trecho seguir. 

[...] porque ele também não chama a polícia se __________ algum evento. 

Indique a alternativa que melhor preenche o contexto acima. 

A) [...] haverá. 

B) [...] houver. 

C) [...] há. 

D) [...] houveste. 

 

 Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 21 a nº 28 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(TEXTO) 
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21. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I - Há um decréscimo a nível global no número de novos nascimentos; 

II - O número de filhos por família é insuficiente para manter o tamanho da população em alguns 

países; 

III - O estudo foi publicado na revista “Fardo Global das Doenças 2017. 

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. 

 

22. Considerando a correta regência e concordância do Texto, assinale a alternativa em que a opção de 

substituição do termo mantém a correção gramatical: 

A) “Há” (linha 1) por “Existe”. 

B) “a” (linha 1) por “à”. 

C) “está” (linha 3) por “estão”. 

D) “está levando” (linha 3) por “é levando”. 

 

23. “A tendência de queda na taxa de fecundidade está levando à redução significativa da natalidade em 

quase metade dos países, abaixo do chamado nível de reposição – indicando que o volume de filhos por 

família é insuficiente para manter o tamanho da população nesses locais.” (linhas 2 a 8). Acerca do trecho 

acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 

A) É um período composto por três orações: uma oração principal e duas orações subordinadas. 

B) A partícula “que” em “[...] – indicando que [...]” exerce a mesma função morfológica que na 

seguinte frase: “As pessoas que convivo são muito civilizadas”. 

C) As formas verbais “está levando” (linha 3) e “manter” (linha 7) possuem a mesma transitividade 

verbal. 

D) O travessão empregado na linha 6 poderia ser corretamente substituído por uma vírgula. 

 

24. “Os pesquisadores afirmam que a descoberta foi uma grande ‘surpresa’...” (linhas 11 e 12). Analisando-

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

lacuna da afirmação abaixo: 

Com base na função sintática, é correto afirmar que a partícula “que” introduz o(a) ______________ da oração 

a que pertence. 

A) Objeto indireto. 
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B) Objeto direto. 

C) Complemento nominal. 

D) Predicativo do sujeito. 

 

25. “Os pesquisadores afirmam que a descoberta foi uma grande ‘surpresa’...” (linhas 11 e 12). É correto 

afirmar que a partícula “que” exerce função morfológica de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção comparativa. 

C) Complemento verbal. 

D) Pronome relativo. 

 

26. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“A tendência de queda na taxa de fecundidade está levando à redução[...]” (linhas 2 a 4) 

A) “Tendência” 

B) “Queda” 

C) “Taxa” 

D) “Fecundidade” 

 

27. A crase na expressão “[...] levando à redução [...]” (linhas 3 e 4) foi empregada pois: 

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 locuções conjuntivas. 

D) É obrigatório o uso da crase antes de palavras masculinas como “redução”. 

 

28. “A tendência de queda na taxa de fecundidade está levando à redução significativa da natalidade em 

quase metade dos países, abaixo do chamado nível de reposição – indicando que o volume de filhos por 

família é insuficiente para manter o tamanho da população nesses locais.” (linhas 2 a 8).   

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que: 

A) O verbo “manter” é classificado como de ligação, dispensando qualquer tipo de complementação. 

B) A palavra destacada “que”, isoladamente, não possui função sintática. 

C) Há erro de regência verbal, sendo “a redução” o correto ao invés de “à redução”. 

D) A palavra “tendência” possui o mesmo sentido e significado da palavra “reposição”. 

 



11 
 

29. “O verbo ‘haver’, conforme o seu significado, pode empregar-se em todas as pessoas ou apenas na 3ª 

pessoa do singular.” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Com base nisso, assinale a alternativa na qual o 

verbo “haver” foi empregado incorretamente:  

A) Também a mim me hão ferido. 

B) Outros haverão de ter. 

C) O mestre padeiro, que era do mesmo sangue do patrão, que se houvesse com ele. 

D) Hão trovoadas em toda a parte... 

 

30. Com base no plural dos adjetivos compostos, assinale a alternativa incorreta: 

A) Médico-cirúrgicos. 

B) Afro-asiáticos. 

C) Surdo-mudos. 

D) Anglo-germânicas. 

 

 Questões de Conhecimentos Gerais 
 

 31. O presidente Michel Temer sancionou na segunda-feira (26 de novembro de 2018) o reajuste para 

ministros do Supremo Tribunal Federal. O reajuste para ministros do STF foi aprovado no Senado no dia 

7 de novembro. Temer tinha até esta semana para sancionar ou vetar.  

O aumento no salário do STF, gera um "efeito cascata" nas carreiras do funcionalismo, já que dispara um 

aumento automático para a magistratura e para integrantes do Ministério Público.  

(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 27 de novembro de 2018) 

Sobre a notícia acima e utilizando seus conhecimentos, assinale a alternativa correta: 

A) Desde o ano de 2010 os ministros do STF não recebiam aumento de salário. 

B) O salário do STF gera um aumento progressivo nos gastos, pois o salário de ministro do Supremo 

funciona como teto para o serviço público. 

C) Somente o presidente da república pode ganhar salário superior ao do STF. 

D) O salário dos ministros do STF foi aumentado, após um acordo com o poder legislativo ocorrido 

no mês de janeiro de 2018, em troca do aumento de salário dos servidores federais. 

 

32. O conceito de “Amazônia Legal” foi instituído pelo governo brasileiro como forma de planejar e 

promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente 

compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos e sociais. A Amazônia Legal é uma área de 

5.217.423 km², que corresponde a 61% do território brasileiro. Além de abrigar todo o bioma Amazônia 

brasileiro, ainda contém 20% do bioma Cerrado e parte do Pantanal mato-grossense. 

(Fonte adaptada: https://www.oeco.org.br >acesso em 27 de novembro de 2018) 
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Assinale a alternativa que não apresenta um estado da Amazônia Legal: 

A) Acre. 

B) Amapá. 

C) Tocantins. 

D) Piauí. 

 

33. O embaixador Ernesto Araújo, foi escolhido pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para chefiar o:  

A) Ministério das Relações Exteriores. 

B) Ministério da Educação. 

C) Ministério da Agricultura. 

D) Ministério dos Transportes. 

 

34. Complete a lacuna corretamente: 

Após pousar em _____________ no dia 26 de novembro de 2018, a sonda Mars Insight, da Nasa, conseguiu 

transmitir uma foto nítida da superfície do planeta e emitiu sinais que indicam que os painéis solares estão 

abertos e coletando a luz do Sol na superfície do planeta vermelho. 

(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 27 de novembro de 2018) 

A) Plutão. 

B) Vênus. 

C) Marte. 

D) Saturno. 

 

35. A República Velha é o nome dado ao período da história do Brasil, compreendido entre a 

Proclamação da República, em 1889, e a eclosão da Revolução de: 

A) 1900. 

B) 1910. 

C) 1920. 

D) 1930. 

 


