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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 

Educação para o trabalho¹ 

As mudanças no mercado de trabalho devido às novas tecnologias estão exigindo uma 

educação mais longa e, sobretudo, o aprendizado constante. Essas mudanças, e a necessidade de o 

padrão educacional brasileiro não apenas melhorar, mas sobretudo se adequar aos novos tempos, 

foram analisadas no recente ciclo de debates da Academia Brasileira de Letras, coordenado pela 

escritora Ana Maria Machado.  

O sociólogo José Pastore, um dos maiores especialistas do assunto no país, diz que o 

mercado de trabalho hoje está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. Esse aprender contínuo, ressalta Pastore, nenhuma escola pode oferecer. O ser 

humano antes tinha seu tempo dividido entre o trabalho e o lazer. Hoje, no mundo do trabalho, 

pede-se que se divida o tempo em três partes: trabalho, lazer e aprendizagem continuada. Ele 

adverte que 60% das profissões que existirão dentro de 20 anos ainda não existem hoje. Aprender 

por conta própria, aprender a aprender, aprender continuamente. É preciso ter a obsessão da leitura, 

recomenda Pastore. Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental hoje no mundo do 

trabalho. Deficiência de linguagem vai junto com deficiência de pensamento, mina a produtividade 

da economia, a eficiência. 

As escolas do Brasil são deficientes não é de hoje, diz ele. [...] Pastore resume assim nossa 

situação: os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam, não geram lucro 

para as empresas, e as empresas não evoluem e não geram mais empregos. [...] 

O economista Samuel Pessoa, da Fundação Getulio Vargas, ressalta que no final dos anos 50 

começamos a procurar estudar se a educação tinha relação com a desigualdade de renda, e 

acabamos entendendo que se quiséssemos compreender o aumento da produtividade do trabalho, 

uma parte seria responsabilidade da educação. Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a 

renda. Quem estuda mais ganha mais em média. É uma relação de causa e efeito, olhar o 

investimento educacional como investimento econômico. Sem falar no aumento da produtividade. 

[...] 

Ele considera um erro histórico termos passado dos anos 30 aos anos 70 não dando 

importância para a educação, e pergunta: Qual seria o PIB per capita brasileiro se, entre 1930 e 

1980, tivéssemos investido 4% do PIB a mais em educação. E responde, com base em pesquisas: 

Seria o dobro. É muito caro desistir de uma criança. 

(¹Por Merval Pereira - O Globo - 25/11/20169 - Rio De Janeiro, RJ. Texto adaptado especialmente para essa prova.) 

 

01. O assunto do texto é: 

A) Pesquisas sobre educação e trabalho. 
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B) O mundo do trabalho e as novas tecnologias. 

C) As relações entre educação e o mundo do trabalho. 

D) Produtividade e educação. 

 

02. A relação de sentido que se estabelece entre o texto e a frase que o conclui: “É muito caro 

desistir de uma criança” é: 

A) O Brasil perde em produtividade porque não investe em educação. 

B) Educação de qualidade é muito cara, por isso o Brasil deve investir na educação nos primeiros 

anos. 

C) O PIB brasileiro é baixo, dificultando o investimento em educação. 

D) A relação entre PIB e educação. 

 

03. “Esse aprender contínuo [...] nenhuma escola pode oferecer”, Esse aprender, na frase, refere-se 

à/ao: 

A) Divisão do tempo do trabalhador. 

B) À má formação das escolas hoje. 

C) Transformar informação em conhecimento.  

D) Nenhuma das alternativas. 

 

04. Os trabalhadores não ganham bem, não têm produtividade, não inovam. Na frase, em relação ao 

uso do acento em têm é correto o que se afirma em: 

A) É um monossílabo tônico e deve ser acentuado. 

B) Acentua-se porque indica sujeito no plural. 

C) É acentuada por ser uma palavra oxítona. 

D) Não deveria receber acento, está incorreto. 

 

05. Em relação ao uso da crase, está correto:  

A) O padrão educacional brasileiro precisa se adequar à nova era do mercado. 

B) Aprender à transformar informação em conhecimento é fundamental. 

C) Deficiência de linguagem tem à ver com falta de leitura.  

D) Numa sociedade tão diversa quanto à nossa, garantir educação de qualidade é dever do estado. 

 

06. A colocação pronominal está correta em: 

A) Durante anos, se percebeu que a educação ficou em segundo plano. 
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B) Se diz que o mercado de trabalho está atrás de pessoas que saibam transformar informação em 

conhecimento. 

C) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

D) Não se pode querer educação de qualidade sem investimento. 

 

07. Assinale a alternativa em que o período é composto por subordinação. 

A) Há uma correlação positiva entre a escolaridade e a renda. 

B) As mudanças no mercado de trabalho exigem uma boa educação. 

C) As escolas do Brasil são deficientes. 

D) Ele destaca que o bom comando da linguagem é fundamental. 

 

Raciocínio Lógico 

08. Percebe-se que não existe uma fórmula mágica para resolver problemas de sequências 

matemáticas lógicas os quais podem ser resolvidos de diversas formas e métodos. Analise a 

sequência a seguir e assinale a alternativa que apresenta de forma correta o próximo valor da 

sequência. 

(2 – 8 – 40 – 240 – 1680 - ...) 

A) 3360. 

B) 13440. 

C) 15120. 

D) 20160. 

 

09. Algumas sequências desenvolvem vários conceitos e várias técnicas de interligações lógicas 

tanto matemáticas quanto ortográficas, quanto para grupos de mesma origem ou de mesma 

definição de produção agrícola. Analise as sequências apresentadas e determine qual será a próxima 

dentro do encadeamento lógico apresentado a seguir. (E1A11ARROZ) – (G3B13FEIJÃO) – 

I5C17LENTILHA) – (K7D19GERGELIM) - ... 

A) (M8E24MANGA). 

B) (M9E21MAMÃO). 

C) (M9E27CAMARÃO). 

D) (M9E23GIRASSOL). 

 

10. Os times para os quais torcem Pedro, Paulo e José, não necessariamente nessa ordem se 

denominam São Pedro, São Jorge e São Vivente. A camiseta de um dos times é Verde, outra Azul e 
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a outra Vermelha.  Pedro torce para o time Azul, o time do José é o São Pedro, o time do Paulo não 

é Verde e nem o São Vicente. Então podemos concluir que as cores dos times São Vicente, São 

Jorge e São Pedro, são respectivamente nessa ordem? 

A) Azul, Vermelho e Verde. 

B) Vermelho, Azul e Verde. 

C) Azul, Verde e Vermelho. 

D) Vermelho, Verde e Azul. 

 

Conhecimentos Específicos 

Racismo 

 O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separa as raças humanas por considerar 

algumas superiores a outras. 

 Quando se fala de racismo, o primeiro pensamento que aparece na mente das pessoas é 

contra os negros, mas o racismo é um preconceito baseado na diferença de raças das pessoas. 

 Podem ser contra negros, asiáticos, índios, mulatos, e até com brancos, por parte de outras 

raças. Por terem uma história mais sofrida com o preconceito, os negros são a principal referência 

quando é discutido o tema racismo. 

 O racismo em uma pessoa tem diversas origens, depende da história de cada um. Em alguns 

casos, pode ser por crescerem ouvindo as diferenças e superioridade de determinadas raças, em 

outros, alguma atitude que moldou seu pensamento. Não importa como o racismo cresceu na mente 

das pessoas, mas vale ressaltar que se ele for provado, é um crime inafiançável, com pena de até 

três anos de prisão. 

 Além disso, algumas pessoas valorizam tanto a superioridade de raças que acreditam na 

purificação delas, onde dominariam o meio em que vivem. Essa justificativa apareceu na 

escravidão, em que os negros trabalhavam em condições precárias e eram vendidos como objetos. 

No nazismo, o foco principal eram os judeus, mas também perseguiam negros, homossexuais, entre 

outras minorias, para serem executados nos campos de concentração. 

 Com isso, percebe-se como o racismo fez parte da história, e como alguns grupos sofreram 

muito com isso. 

 Embora no Brasil haja uma forte mistura de raças, a incidência de racismo pode não ser tão 

evidente para alguns, mas ele não deixa de existir.  

 Em alguns casos, ele ocorre de forma sutil, em que nem é percebido pelas pessoas. Pode 

acontecer em forma de piadas, xingamentos, ou simplesmente evitar o contato físico com a pessoa. 

A verdade é que nenhum lugar está protegido do racismo.  

(Adaptado de: http://racismo-no-brasil.info/) 
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11. A partir da leitura do texto, assinale as alternativas abaixo em (V) para verdadeiro ou (F) para 

falso. 

(   ) O racismo nasce com o ser humano. 

(   ) Somos um país de muitas raças que se respeitam. 

(   ) No Brasil, o racismo ocorre somente com relação aos negros. 

(   ) Quando não comprovado o racismo é crime inafiançável. 

A sequência correta de cima para baixo é: 

A) V, V, V, V. 

B) F, F, F, F. 

C) V, F, V, F. 

D) V, V, F, F. 

 

12. Considerando a função textual dos vocábulos destacados nos parágrafos cinco, seis e sete, pode-

se afirmar que são: 

A) Conjunções. 

B) Preposições. 

C) Conectivos. 

D) Advérbios. 

 

13. Considerando o período do texto: “O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separa as 

raças humanas”, a função morfológica exercida pelos vocábulos do enunciado é respectivamente 

de: 

A) Artigo, substantivo, verbo, pronome, substantivo, conjunção, substantivo, pronome, verbo, 

artigo, substantivo e adjetivo. 

B) Artigo, substantivo, verbo, pronome, substantivo, preposição, substantivo, pronome, verbo, 

artigo, substantivo e adjetivo. 

C) Artigo, substantivo, verbo, pronome, substantivo, conjunção, substantivo, conjunção, verbo, 

artigo, substantivo e adjetivo. 

D) Artigo, pronome, verbo, conjunção, substantivo, conjunção, substantivo, pronome, verbo, artigo, 

substantivo e adjetivo. 

 

14. Considerando a função sintática dos termos destacados dos períodos, analise:  

I. É discutido o tema racismo (núcleo do sujeito). 

II. Ele ocorre de forma sutil (adjunto adverbial). 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 004/2016 

7 

Prova Professor de Língua Portuguesa 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

III. Também perseguiam negros (objeto direto). 

IV. Depende da história de cada um (objeto indireto). 

V. O primeiro pensamento que aparece (adjunto adnominal). 

De acordo com as classificações apresentadas, pode-se afirmar que: 

A) Nenhuma das assertivas está correta. 

B) A assertiva II está incorreta 

C) A assertiva V está incorreta. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

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

está adequada. 

A) Homossexuais – vocábulo que apresenta doze letras e onze fonemas. 

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

C) História – vocábulo que apresenta um ditongo oral decrescente. 

D) Asiático – vocábulo que apresenta hiato. 

 

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

Sendo o Natal uma das festas .............. mais gosto, preferi ficar com a família ............. viajar para o 

exterior. 

A) De que – à. 

B) Que – do que. 

C) De que – a. 

D) Das quais – que. 

 

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

A) Informaram ao candidato de que a prova seria no Colégio D. Pedro I. 

B) Não pode-se afirmar aquilo que não se pode provar. 

C) Far-se-iam mudanças a tarde. 

D) Comprou minissaias rosa. 

 

18. Considerando os enunciados apresentados, assinale aquele que não atende à norma culta padrão. 

A) Os docentes apresentaram as reivindicações ao prefeito da cidade na tarde de ontem. 

B) Na tarde de ontem, os docentes apresentaram as reivindicações ao prefeito da cidade. 

C) Os docentes apresentaram, na tarde de ontem, as reivindicações ao prefeito da cidade. 
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D) Os docentes, apresentaram as reivindicações ao prefeito da cidade, na tarde de ontem. 

 

19. Considerando as leis educacionais e suas temáticas, não é correto afirmar que: 

A) Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 e suas atualizações – discorre sobre o atendimento de 

comunidades indígenas e quilombolas. 

B) Lei nº 9.394/96 LDB e suas alterações - discorre sobre a organização dos sistemas de ensino. 

C) Lei nº 10.639 de 09 de Janeiro de 2003 e suas alterações - estabelece as diretrizes para incluir a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira”. 

D) Proposta Curricular de Santa Catarina – “apresenta reflexões sobre a organização pedagógica - 

pautada na teoria histórico-cultural [...]”.  

 

20. Considerando os parâmetros curriculares nacionais para o ensino de língua e literatura, não é 

adequado orientar para: 

A) Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e produção de textos 

escritos de modo a atender às demandas sociais. 

B) Analisar criticamente os diferentes discursos, excluindo o próprio, desenvolvendo a capacidade 

de avaliação dos textos. 

C) Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento adequado e eficiente 

na comunicação cotidiana. 

D) Usar os conhecimentos adquiridos por meio da prática de análise linguística para expandir sua 

capacidade de uso da linguagem. 

 

 


