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CARGO: LÍNGUA PORTUGUESA 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

06 – Não é o título de uma das obras de José Saramago: 

a) Leite Derramado. 

b) Memorial do convento. 

c) Ensaio sobre a cegueira. 

d) O evangelho segundo Jesus Cristo. 

e) O Homem duplicado. 

 

07 – Analise o texto a seguir: 

I – Entre as principais concepções da linguagem humana definidas no curso da História, a primeira 

e mais antiga delas, embora ainda encontre defensores, interpreta a linguagem como expressão ou 

representação (“espelho”) do mundo e do pensamento. O ser humano, para essa concepção, 

representa para si o mundo por meio da linguagem, cuja função seria, pois, a de representar 

(“refletir”) seu pensamento, seu conhecimento de mundo. 

II – Um indivíduo que não pensasse, deixaria de se expressar bem, porquanto a expressão 

construir-se-ia no interior da mente, a instância de produção, secundarizando-se a língua, útil 

apenas por exteriorizar, traduzir o pensamento. A eficiência comunicativa dependeria da 

capacidade de o indivíduo organizar de maneira lógica seu pensamento; para tal organização, 

haveria regras disciplinando-o e, como consequência, a própria linguagem. Daí, a valorização das 

normas gramaticais do falar e do escrever “bem”. 

III – A enunciação (a ação de enunciar) põe-se como ato monológico, individual, prescindindo-se 

do outro e das circunstâncias, da situação social em que a enunciação ocorre. Os estudos 

linguísticos aí desenvolvidos encontram-se sob a denominação de gramática tradicional ou 

normativa.  

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está incorreto. 

b) Apenas o item III está correto. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item I está correto. 

e) Todos os itens estão incorretos.  

 

 

http://www.estantevirtual.com.br/b/jose-saramago/memorial-do-convento/3653228896?q=Jose+Saramago
http://www.estantevirtual.com.br/b/jose-saramago/ensaio-sobre-a-cegueira/761360833?q=Jose+Saramago
http://www.estantevirtual.com.br/b/jose-saramago/o-evangelho-segundo-jesus-cristo/2969673630?q=Jose+Saramago
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08 – Analise o trecho a seguir: 

“Sendo o princípio fundante da teoria _____ do discurso a filosofia do diálogo, a qual concebe o 

homem não como um ser _____, mas como aquele que se constitui através da relação _____ entre 

um eu e um tu, todo enunciado, segundo esta concepção teórica, passa a ser dialógico por 

natureza. Como o _____ é tido como a ordem do enunciado, este não se fecha em si, mas é 

constituído através do infindável diálogo entre enunciados outros que o precedem ou o sucedem 

na cadeia discursiva.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Binária – Individual – Similar – Anacronismo. 

b) Dialógica – Individual – Dialógica – Dialogismo. 

c) Analógica – Plural – Dialógica – Atavismo. 

d) Analógica – Individual – Analógica – Relativismo. 

e) Binária – Plural – Anacrônica – Ativismo. 

 

09 – Enunciado e enunciação: 

( ) De maneira geral, os enunciados podem ser considerados como sendo acontecimentos 

discursivos, isto é, são as unidades de comunicação/interação entre os sujeitos. 

( ) Para que posamos refletir a respeito do enunciado, é preciso, primeiramente, discutirmos a 

respeito da Linguística da Prenunciação, área da filosofia da linguagem que trata do estudo dos 

enunciados, dos discursos e suas condições de produção. 

( ) Essa área de estudos da linguagem ganhou destaque com a publicação da obra Filosofia da 

Linguagem (1929), quando Karl Marx lançou as bases de um novo arcabouço teórico-

metodológico para análise dos fenômenos de linguagem, cujo objeto é a enunciação, isto é, a 

interação verbal. 

( ) Em seus trabalhos, Bakhtin suscita a relevância de se considerar o trabalho com a linguagem 

a partir das condições reais de uso, e não a partir da classificação e da análise de categorias fixas e 

classificatórias das palavras e do funcionamento das línguas. Isso porque, para o filósofo russo, 

todo enunciado tem caráter fundamentalmente dialógico, ou seja, os enunciados geram efeitos de 

sentido que só podem ser analisados no contexto de enunciação e estão sempre relacionados a 

outros enunciados anteriores e àqueles que ainda estão por vir. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 
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a) V – V – F – F  

b) F – F – V – V  

c) F – V – F – V  

d) V – F – V – F 

e) V – F – F – V  

 

10 – Analise o trecho a seguir: 

“A oração é considerada como uma unidade da língua de construção e análise _____, pois, 

enquanto unidade, _____ o outro (o interlocutor do discurso) e a especificidade do contexto. 

A palavra é definida como fenômeno ou signo _____ por excelência, produto de trocas sociais, em 

um dado contexto, que determina as condições de vida de uma dada comunidade linguística 

(religião, político-partidária, instituições de trabalho etc.).” 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Ativas – Não relativiza – Teórico. 

b) Passivas – Relativiza – Positivo. 

c) Ativas – Relativiza – Negativo. 

d) Passivas - Não relativiza – Ideológico. 

e) Ativas – Relativiza – Positivo. 

 

11 – Durante a produção, espera-se que o aluno seja positivamente tensionado, pondo em xeque 

possíveis (in)adequações dos recursos linguísticos e estratégias discursivas que pretende mobilizar, 

diante do quadro mais geral da situação comunicativa. Isso significa avaliar se determinado uso 

linguístico é mais ou menos adequado e estratégico e que efeitos de sentido pode produzir, tendo em 

vista um conjunto de fatores interligados. Não e um deles: 

a) Gênero escolhido/solicitado. 

b) O investimento ético com o tópico frasal. 

c) Os interlocutores, seus papéis sociais e a rede de relações de poder aí envolvidas. 

d) As finalidades dessa interação verbal específica. 

e) Tom que deseja imprimir ao seu discurso (enfático, conciliador, irônico etc.). 

 

12 – Base Nacional Comum Curricular (BNCC): 

( ) É um documento elaborado para orientar o ensino no Brasil, desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio. 

( ) Se trata de um modelo curricular pronto, com normativas específicas. 

https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio-bncc,a348fa7a-d14e-4264-bbc6-c28f083a37a4


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 124/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA – SC 

8 
 

( ) Trata-se de um guia orientador que estabelece os objetivos de aprendizagem 

correspondentes a cada etapa escolar, considerando igualmente as particularidades 

(metodológicas, sociais e regionais) de cada localidade. 

( ) A proposta não implica o desenvolvimento de um currículo pelas próprias unidades 

escolares, de acordo com as estratégicas definidas em seus próprios projetos político-pedagógicos. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a alternativa que 

corresponde à ordem correta das proposições acima é:  

a) V – V – F – F 

b) V – F – F – V  

c) V – F – V – F  

d) F – F – V – V 

e) F – V – F – V  

 

13 – A BNCC define, entre outros parâmetros, um conjunto de: 

a) Vinte competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, operando como um verdadeiro 

fio condutor ao longo de toda a Educação Infantil.  

b) Dez competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, operando como um verdadeiro 

fio condutor ao longo de toda a Educação Básica.  

c) Cinco competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, operando como um verdadeiro 

fio condutor ao longo de toda a Educação Elementar.  

d) Doze competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, operando como um verdadeiro 

fio condutor ao longo de toda a Educação Fundamental. 

e) Trinta competências a serem desenvolvidas pelos estudantes, operando como um verdadeiro 

fio condutor ao longo de toda a Educação Fundamental. 

 

14 – Analise o trecho a seguir: 

“Uma competência, segundo a perspectiva adotada pela BNCC, nada mais é do que 

a “mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas da 

vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho”. Dessa forma, o caráter _____ e 

amplificado das competências atua como uma bússola orientadora para o desenvolvimento de 

currículos em _____ com os projetos político-pedagógicos de cada sistema e unidade de ensino. 

Esse modelo menos engessado possibilita não apenas adequações às diversidades sociais e 

regionais, como também a reformulação curricular frente aos desafios impostos pela pandemia da 

https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio-bncc,a348fa7a-d14e-4264-bbc6-c28f083a37a4
https://observatoriodeeducacao.institutounibanco.org.br/cedoc/detalhe/base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio-bncc,a348fa7a-d14e-4264-bbc6-c28f083a37a4
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Covid-19. Em relação ao Ensino Médio, a BNCC introduz a possibilidade de o próprio estudante 

percorrer itinerários formativos _____, com uma carga horária mínima obrigatória aliada a uma 

formação com foco em áreas específicas do seu interesse, valorizando o protagonismo juvenil e 

estimulando a interdisciplinaridade do ensino nos chamados “projetos de vida”.”. 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Experimental – Consonância – Nivelados. 

b) Universal – Dissonância – Unificados. 

c) Relacional – Consonância – Unificados. 

d) Fundamental – Dissonância – Nivelados. 

e) Transversal – Consonância – Diversificados. 

 

15 – É incorreto afirmar sobre os gêneros do discurso: 

a) Os gêneros do discurso, textos formais, textos informais, textos verbais, textos não-verbais, 

texto visual, textos didáticos, poema, texto literário, textos de diferentes ramos do 

conhecimento. 

b) A estrutura deles são invariavelmente inflexível, ou seja, informais. 

c) Todas as esferas de atividade humana estão ligadas pela palavra. E que cada esfera destas 

produz seus repertórios de discursos relativamente estáveis (os gêneros do discurso). 

d) Cada um de nós, ao longo de nosso dia-a-dia, através de nosso cotidiano, nos deparamos 

com uma infinidade de tipos de discursos, ou seja, com tipos de textos. 

Conhecemos todos eles pela prática. 

e) Produzimos e lemos em todos os momentos da nossa vida textos escolares, literários, 

jornalísticos, pessoais, oficiais, e ainda reconhecemos em cada um as suas características 

próprias. Quero dizer que cada tipo de texto possui sua característica, sua forma, sua 

materialidade. 

 

 


