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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do processo seletivo. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. E 

poucas perceberam essa mudança, especialmente no Brasil. Julgam ainda que a competência de 

seus executivos será suficiente para assegurar o sucesso no presente e no futuro. 

Criamos nos últimos 30 anos a mentalidade de que o gestor profissional, bem formado nos 

bancos acadêmicos, tem as ferramentas para motivar equipes, gerar produtividade, azeitar processos 

e atingir metas. 

Com egos inflados e tantas certezas na mente, esse gestor moderno entorpeceu os sentidos, 

que eram as principais ferramentas dos grandes empreendedores do passado e geravam a 

capacidade de observar o mundo que os cercava para, então, agir. Dessa forma, mantinham seus 

negócios conectados com as necessidades da sociedade. 

O mundo ficou mais complexo e passou a se comunicar mais rápido. As empresas ficaram 

mais complexas e passaram a exigir que seus líderes se concentrassem na gestão dos processos e 

rotinas internas. O resultado foi uma desconexão da atenção para com o mundo exterior. 

[...] Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da 

sociedade, especialmente na Europa e nos Estados Unidos. Infelizmente, no caso das 

multinacionais, concentram sua atenção nos mercados mais maduros, no entorno das sedes, e as 

operações mais distantes, como o Brasil, permanecem atuando dentro do velho paradigma. 

As empresas nacionais, por sua vez, ainda apoiam-se basicamente na conversa com as 

esferas de poder, seja por via direta ou por meio de organizações setoriais, limitando-se a uma 

postura reativa às provocações da sociedade civil. Mesmo que consideremos muitas das 

justificativas corporativas razoáveis, isolar-se em um cone do silêncio só agrava o risco de surpresas 

para os negócios em futuro nada distante.  

(Álvaro Almeida - Istoé Negócios 31/10/2016 – adaptado especialmente para essa prova.   

 

01. Leia as afirmativas sobre o texto: 

I. O autor faz uma crítica às multinacionais e empresas brasileiras. 

II. Para o autor, muitas empresas ficaram mais complexas e, por isso, se desconectaram do mundo 

exterior. 

III. Mergulhadas em seus negócios, companhias se desconectam das transformações da sociedade e 

ficam ainda mais ameaçadas.  

IV. Por uma questão de ego, os líderes das empresas se concentraram na gestão dos processos e 

rotinas internas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I, II e III. 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Pinhalzinho - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 03/2016 

3 

Prova Professor de Português 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

B) II e III. 

C) I, III e IV. 

D) I e III. 

 

02. Considerando o assunto do texto, o título adequado é: 

A) Empresas correm riscos por que não escutam suas demandas. 

B) Os negócios das empresas estão do lado de fora. 

C) As empresas apostam na formação acadêmica de seus gestores. 

D) O mundo e as empresas ficaram mais complexos. 

 

03. Observe a colocação dos pronomes oblíquos  nas frases a seguir: 

I. Mesmo que consideremos muitas das justificativas corporativas razoáveis, isolar-se só agrava o 

risco.   

II. As empresas nacionais, por sua vez, apoiam-se na conversa com as esferas de poder. 

III. Poder-se-ia dizer que a desconexão da atenção para com o mundo exterior prejudica as 

empresas. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) Todas estão incorretas. 

D) Todas estão corretas. 

 

04. “Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta”. Na frase, o uso do acento 

em têm se justifica por que: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) É uma palavra oxítona e deve ser acentuada. 

C) Acompanha o sujeito na terceira pessoa do plural – muitas empresas.  

D) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

05. A regência nominal ou verbal está correta em:  

A) As empresas não estão adequadas no mercado. 

B) A certeza de que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

C) A certeza que agem corretamente pode levá-las ao fracasso. 

D) Mantém seus negócios conectados com processos internos. 
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06. Assinale a alternativa em que o período é composto por coordenação: 

A) O gestor moderno entorpeceu os sentidos. 

B) Muitas empresas têm desenvolvido importantes processos de escuta das demandas da sociedade. 

C) As soluções para os problemas de qualquer negócio estão do lado de fora das empresas. 

D) O mundo ficou mais complexo, as pessoas passaram a se comunicar mais rápido e as empresas 

ficaram isoladas. 

 

07. Assinale a alternativa em que o uso da vírgula está incorreto: 

A) As organizações setoriais, limitam-se a uma postura reativa. 

B) As soluções para os problemas de qualquer negócio, na atualidade, estão do lado de fora das 

empresas. 

C) Isolar-se em um cone do silêncio, mesmo que consideremos muitas das justificativas 

corporativas razoáveis, só agrava o risco de surpresas para os negócios em futuro nada distante.  

D) Nos últimos 30 anos, criamos a mentalidade de que o gestor profissional tem as ferramentas para 

motivar equipes. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Constitui-se um esquema lógico matemático com figuras e números. Com base no mesmo, qual 

será o próximo valor da sequência proposta abaixo: 

 

A) 4. 

B) 42. 

C) 9. 

D) 43. 

 

09. A matemática determina números e dá nomes aos mesmos como se eles fossem famílias, por 

exemplo números inteiros, números racionais, irracionais, complexos, etc... Apresenta-se aqui uma 
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família matemática e se quer saber a sua sequência. Qual a resposta correta? (17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 47, 53)  

A) 59. 

B) 61. 

C) 67. 

D) 73. 

 

10. Existe uma sequência de letras e números organizados dentro de uma lógica. Veja e analise essa 

lógica e, responda qual será o próximo agrupamento correto: 

A2323N2 D4534O3 H6745P5 

A) R8965Q9. 

B) M6589Q7. 

C) M8956Q7. 

D) M8957Q9. 

 

Conhecimentos Específicos 

Como aprender um novo idioma com aplicativos 

 Hoje em dia, existem milhares de aplicativos com várias finalidades. Mas, como qualquer 

outra ferramenta, esses aplicativos precisam ser usados propriamente para que você possa tirar o 

máximo proveito deles.  

 Aplicativos educacionais estão cada vez mais populares como complementos e, às vezes, 

como uma alternativa à educação tradicional. Por quê? Bom, para começar, é extremamente 

conveniente aprender em um aparelho que cabe no seu bolso e que está sempre com você. Os 

melhores aplicativos, também, são feitos para serem usados de forma intuitiva, interativa e 

adaptável, persuadir aos poucos e nos deixar quase viciados em aprender. 

 Mas, assim como livros e aulas de idiomas, aplicativos são apenas meios com os quais um 

idioma pode ser aprendido. O modo como você os utiliza é que vai afetar o quão bem-sucedido 

você será. Se você apenas folheia com descaso o seu livro e não ousa falar uma palavra nas aulas de 

idiomas, você terá um progresso lento. O ávido leitor que repete cada exercício do livro, participa 

das aulas e engata uma conversa com o professor, com certeza irá mais longe.  

(Adaptado de: https://pt.babbel.com/pt/magazine/como-aprender-um-novo-idioma-com-aplicativos). 

 

11. Segundo o texto, é possível afirmar que: 

A) A aprendizagem de uma língua depende da boa vontade de uma pessoa, independente da sua 

capacidade cognitiva. 
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B) Os aplicativos educacionais são imprescindíveis ao aprendizado de idiomas. 

C) O aluno dedicado aprende independente de aplicativos e será bem-sucedido sempre que buscar 

um novo idioma. 

D) Para quem pretende o conhecimento de novos idiomas, há aplicativos educacionais que são 

meios de aprendizagem. 

 

12. Considerando o período do texto: “Se você apenas folheia o seu livro e não ousa falar [...]”, a 

função morfológica exercida pelos vocábulos do enunciado é respectivamente de: 

A) Conjunção, pronome, advérbio, verbo, artigo, pronome, substantivo, conjunção, advérbio, 

locução verbal.  

B) Preposição, pronome, advérbio, verbo, artigo, pronome, substantivo, conjunção, advérbio, 

locução verbal.  

C) Conjunção, pronome, advérbio, verbo, artigo, preposição, substantivo, conjunção, advérbio, 

verbo.  

D) Conjunção, pronome, advérbio, verbo, artigo, pronome, substantivo, preposição, advérbio, 

locução verbal.  

 

13. Considere a classificação do elemento sintático sublinhado. 

“Aplicativos educacionais estão cada vez mais populares” 

A) Núcleo do predicado. 

B) Adjunto adverbial. 

C) Adjunto adnominal. 

D) Complemento nominal 

 

14. Com relação à composição fonética e fonológica dos vocábulos, assinale a alternativa que não 

está adequada. 

A) Educacionais – vocábulo com uma semivogal.  

B) Várias – vocábulo com ditongo crescente. 

C) Ferramenta - vocábulo que apresenta dez letras e nove fonemas. 

D) Também – vocábulo que apresenta seis letras e cinco fonemas. 

 

15. Marque a alternativa que completa o enunciado de acordo com a norma culta. 

Sendo a maçã uma das frutas .............. mais gosto, preferi comer maçã ....... banana. 

A) De que – à. 
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B) Que - do que. 

C) De que – a. 

D) Da qual – que. 

 

16. Considerando a norma culta padrão, assinale o enunciado que apresenta inadequações: 

A) Cientificaram ao candidato que a prova fora cancelada. 

B) Jamais te exponhas ao ridículo sem necessidade. 

C) Entreguei o livro à diretora da escola. 

D) Marcos pisou na grama e foi advertido pelo vigia. 

 

17. Considerando a pontuação dos enunciados apresentados, assinale aquele que não atende à 

norma culta padrão. 

A) Os candidatos foram aplaudidos pelo público presente. 

B) Pelo público presente os candidatos foram aplaudidos. 

C) Foram aplaudidos pelo público presente os candidatos. 

D) Pelo público presente, os candidatos, foram aplaudidos. 

 

18. Sobre a Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003, não é correto afirmar que: 

A) O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’. 

B) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório 

o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

C) Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo 

o currículo escolar. 

D) Há obrigatoriedade de realização de seminários isolados para o debate das questões envolvendo 

a História e a Cultura Afro-Brasileira. 

 

19. Segundo os parâmetros curriculares nacionais, os temas transversais, por tratarem de questões 

sociais contemporâneas, que tocam profundamente o exercício de cidadania, oferecem inúmeras 

possibilidades para o uso vivo da palavra, permitindo muitas articulações com a área de Língua 

Portuguesa, como:  

I. A possibilidade de poder expressar-se automaticamente sobre questões efetivas. 

II. A diversidade dos pontos de vista e as formas de enunciá-los. 

III. A convivência com outras posições ideológicas, permitindo o exercício democrático. 

IV. Os domínios lexicais articulados às diversas temáticas. 
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V. A possibilidade de poder expressar-se mecanicamente sobre questões efetivas. 

Considerando as articulações dos temas transversais com a língua portuguesa, marque:  

A) As assertivas I, II e V estão adequadas. 

B) As assertivas II, III e IV estão inadequadas. 

C) As assertivas I, IV e V estão adequadas. 

D) As assertivas I e V estão inadequadas. 

 

20. Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina, refletindo acerca do contexto 

sociointeracional como conceito fundante da Área de Linguagens, é fundamental a compreensão de 

que o papel do ensino vai além das questões técnicas e formais, ampliando-se para a discussão 

desse mesmo contexto sociointeracional em que as linguagens estabelecem relações interpessoais. 

Nesse âmbito, a linguagem é objeto de estudo na medida em que, por meio dela, mobiliza-se e 

provoca-se no estudante sua capacidade de análise e juízo de valor sobre o contexto no qual está 

inserido. Para tal, importa considerar que a reflexão crítica não está separada da reflexão pautada na 

história e no conhecimento sobre a materialidade e sobre as relações entre formas e funções das 

linguagens. (Adaptado de: http://www.propostacurricular.sed.sc.gov.br/). 

Uma ação baseada nessa reflexão não possibilita afirmar que: 

A) A interpretação, o julgamento, a avaliação, perpassam o contexto histórico e dialogam com o 

espaço sociocultural em que os sujeitos se inserem. 

B) O ensino de Línguas que é entendido como fundamentado nesses conceitos leva a outro ponto 

importante: formar leitores e produtores de texto. 

C) Envolve planejamento docente que contemple, também, os modos de interagir que possibilitam 

lidar com o mundo e com a vida. 

D) Não é necessário, no ensino de língua, na escola, contemplar as várias esferas da atividade 

humana, pois a aprendizagem da língua é inata. 

 


