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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 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 apenas caneta esferográfica, 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 3 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 

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 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

11. No que tange ao Ensino Fundamental de 9 anos, a Lei nº 1122, de 27 de maio de 2015  que 

aprovou o Plano Municipal de Educação de Ipira, prevê que essa modalidade de educação seja 

universalizada para toda a população de 6 a 14 anos. Nesse sentido estabeleceu-se diversas 

estratégias para a meta descrita. Entre as alternativas abaixo apresentadas assinale aquela que está 

em consonância com o disposto na lei: 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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a) Garantir progressivamente, a partir de estudos e mapeamentos dos espaços, da implantação do 

tempo integral nas instituições públicas, em 50% das escolas municipais até 2020, mantendo 

programa de reestruturação da parte física e pedagógica, dotando-as de recursos humanos e 

materiais; 

b) Garantir progressivamente, a partir de estudos e mapeamentos dos espaços, da implantação do 

tempo integral nas instituições públicas, em 75% das escolas municipais até 2020, mantendo 

programa de reestruturação da parte física e pedagógica, dotando-as de recursos humanos e 

materiais; 

c) Garantir progressivamente, a partir de estudos e mapeamentos dos espaços, da implantação do 

tempo integral nas instituições públicas, em 50% das escolas municipais até 2025, mantendo 

programa de reestruturação da parte física e pedagógica, dotando-as de recursos humanos e 

materiais; 

d) Garantir progressivamente, a partir de estudos e mapeamentos dos espaços, da implantação do 

tempo integral nas instituições públicas, em 75% das escolas municipais até 2025, mantendo 

programa de reestruturação da parte física e pedagógica, dotando-as de recursos humanos e 

materiais; 

e) Garantir progressivamente, a partir de estudos e mapeamentos dos espaços, da implantação do 

tempo integral nas instituições públicas, em 100% das escolas municipais até o final da 

vigência deste plano, mantendo programa de reestruturação da parte física e pedagógica, 

dotando-as de recursos humanos e materiais; 

 

12. Como muitos autores afirmam, cabe à escola, principalmente no que tange à língua portuguesa, 

capacitar o aluno ao domínio da norma padrão. Mas não como uma subserviência à língua 

literária, utilizada por autores famosos do passado; e sim como a habilidade geral que permita ao 

aluno fazer uso de uma linguagem adequada às diferentes circunstâncias do cotidiano. Nesse 

sentido, segundo Travaglia, 1997 é preciso trabalhar para que o aluno se torne cada vez mais 

consciente de que a escolha dos elementos da língua para construir textos não é fortuita, mas 

regida pela adequação do recurso linguístico e das instruções de sentido que contém aos 

propósitos dos usuários da língua em cada situação de comunicação. Seguindo essa proposição, 

assinale a alternativa que NÃO corrobora com o exposto:  

a) Para isso é inviável uma proposta que trate apenas de exercícios envolvendo nomenclaturas 

ou que conduza o processo através da exposição oral de ideias prontas sobre determinado 

tópico linguístico. 
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b) Não seria o caso de descartar o estudo da gramática nas aulas de Educação Básica, mas de 

empregar uma metodologia que proporcione o exercício das possibilidades gramaticais 

através do emprego comparativo, seja a partir da análise do respeito a determinadas 

convenções gramaticais ou na ausência deles. Atividades dessa natureza remetem o aluno à 

observância dos resultados semânticos obtidos através das seleções de uso feitas em dado 

contexto, o que conduz à compreensão dos fenômenos envolvidos.  

c) Atividades que considerem os textos dos próprios alunos, segundo essa teoria, é inviável uma 

vez que oportuniza um melhor desempenho nesse tópico linguístico e, principalmente, maior 

consciência das opções feitas durante a produções em sala de aula. 

d) Essa é uma postura reflexiva que usa os efeitos da linguagem para a análise de seu registro 

escrito, impedindo a falta de compromisso com a busca do padrão sem considerá-lo mera 

erudição; mas, sim, domínio social, como também evitando o uso exclusivo da nomenclatura, 

trabalho árduo e infrutífero. 

e) Quanto ao emprego dos sinais de pontuação, sugere-se um trabalho no qual os alunos possam 

refletir sobre o efeito produzido na interpretação de passagens sem pontuação alguma e a 

dificuldade de atribuir sentido à sequência de termos da oração. 

 

13. Travaglia (2003) aponta que a gramática da língua portuguesa sempre foi vista historicamente 

como a gramática normativa, isto é, aquela que corresponde às formas de expressão produzidas 

por pessoas cultas. Nesse aspecto, segundo o autor, o ensino de língua portuguesa nas escolas 

brasileiras, tradicionalmente, veio sendo baseado na concepção de aplicação das normas ditadas 

pela gramática da língua culta e amparado nos renomados autores de textos literários. 

Com o desenvolvimento dos estudos linguísticos, esse ensino baseado na norma culta vem 

cedendo a outras concepções que preveem o estudo da língua sob a ótica das variedades da língua, 

além de não haver mais a primazia da língua escrita em detrimento da língua oral. A partir das 

pesquisas desenvolvidas pela ciência linguística, constata-se a existência de vários tipos de 

gramática, que não só a baseada em prescrição de regras ditas de bom uso da língua, assim como 

uma perspectiva de reconhecimento das variações linguísticas pela escola, principalmente após a 

implementação dos Parâmetros Curriculares Nacionais.  

Considerando as teorias que estudam os tipos de gramática complete as lacunas com Verdadeiro (V) 

ou Falso (F) e em seguida assinale a alternativa que ratifica as respostas dadas: 

(   ) A Gramática Normativa ou Prescritiva estabelece normas a serem seguidas. Está ligada ao “certo 

e errado”, a uma forma que não reflete o código linguístico, afinal é uma lei a ser obedecida; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 002/2016 – MUNICÍPIO DE IPIRA - SC 

 

9 
 

(   ) A Gramática Descritiva é um estudo da língua sob um olhar mais crítico, incluindo vários 

elementos. Faz uma descrição da estrutura e do funcionamento da língua, de sua forma e função. 

(   ) A gramática normativa faz o registro de uma determinada variedade da língua em um dado 

momento de sua existência, suas unidades e categorias linguísticas, os tipos de construção possíveis e 

a função desses elementos, seus modos e condições de uso; nela o erro„ é tido como apenas formas 

ou estruturas que fogem ao funcionamento das diversas variedades de uma língua. 

(   ) É constituída por atividades que focalizam essencialmente os efeitos de sentido que os elementos 

linguísticos podem produzir na interlocução. Realiza uma análise das possibilidades e não 

possibilidades que um enunciado ou uma língua pode gerar, e, dessa forma denomina-se gramática 

reflexiva pois preocupa-se, sobretudo,  com a forma de atuar usando a língua.  

(   ) A gramática descritiva se preocupa com os aspectos semânticos e pragmáticos pois tem interesse 

sobretudo em desenvolver a capacidade comunicativa.   

(   )A sistematização dos fatos linguísticos dissociados do uso concreto da língua, bem como o 

desprezo pelas diferenças entre as modalidades oral e escrita e pela influência do contexto em 

condicionar o uso das variedades dialetais está intrinsecamente ligada a gramática descritiva.  

a) F –V – V – F – V – F 

b) V –V – V – V – V – F 

c) F –F – F – F – F – V 

d) V –V – F – V – F – F 

e) F –F – V – F – V – V 

 

14. Assinale a alternativa que NÃO apresenta traços da gramática tradicional: 

a) privilegia o “ensino de terminologias, de metalinguagem e não da língua propriamente 

dita”;  

b) privilegia a “análise pela análise, ou seja, não se discutem regras de construção”, levando 

o aluno “a reproduzir, quase nunca a sintetizar”;  

c) adota uma abordagem de língua que não leva em conta os seus diferentes usos, bem como 

as situações concretas de interação;  

d) apresenta a língua como um sistema estático, por desconsiderar as transformações por ela 

sofridas com o decorrer do tempo;  

e) está ligada a uma determinada comunidade linguística e reúne as formas gramaticais 

aceitas por esta comunidade. 
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15. Para Mendonça 2006, a análise linguística não elimina a gramática do ensino de língua materna, 

mas o faz sob uma ótica diferente. 

Observe cada sentença e preencha com o número adequado segundo a legenda: 

1-  Prática de Análise Linguística 

2-  Ensino de Gramática 

(    ) Privilégio para as habilidades metalinguísticas; 

(    ) Centralidade nos efeitos de sentido; 

(    ) Unidade privilegiada: o texto; 

(    ) Unidades privilegiadas: a palavra, a frase e o período; 

(   ) Concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita às interferências dos falantes.  

(  ) Preferência por questões abertas  e atividade de pesquisa que exigem comparação e reflexão sobre 

adequação e efeitos de sentido; 

A ordem CORRETA das respostas,  de cima para baixo, encontra-se em: 

a) 2 – 1 –1 – 2 – 2 – 1 

b) 1 – 2 –1 – 1 – 1 – 2 

c) 1 – 2 –2 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 –2 – 1 – 1 – 1 

e) 2 – 1 –1 – 2 – 1 – 1 

 

16. Na Constituição Federal de 1988 prevê-se no art. 210 que serão fixados conteúdos mínimos para 

o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais. Destacamos neste momento o disposto no parágrafo 

segundo:  

“§ 2º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às 

comunidades indígenas ______________________________ a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem.” 

A palavra que completa, corretamente a sentença, segundo a legislação,  está em: 

a) Também 

b) Somente 

c) Opcionalmente 

d) Presencialmente 

e) Preferencialmente  
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17. De acordo com a Nova Ortografia da Língua Portuguesa, no excerto o termo destacado:  

Americanismo Influência dos Estados Unidos na Língua e Cultura Brasileiras 

“... o posicionamento teórico adotado pelos linguistas abarca a ideia de que os vários equívocos 

constantes no Projeto, entre os quais a noção de unidade linguística e a interferência negativa e 

restritiva nos processos normais de expansão do vocabulário do português brasileiro – por 

desconhecer a dinâmica linguístico-cultural das sociedades humanas, trarão grandes prejuízos à 

cultura linguística do país.” ( Excerto da Revista Língua Portuguesa, 51ed.) 

I. deveria ter sido grafado com trema assim como em mülleriano; 

II. está adequadamente grafado, obedecendo à regra em que o trema deixou de existir em todas 

as palavras da língua portuguesa exceto em nomes próprios estrangeiros e suas derivações 

como por exemplo: Müller.  

III. está adequadamente grafado, assim como em sequestro e ambiguidade; 

IV. o trema nessa palavra agora é opcional; 

V. como o trema foi excluído agora essa palavra deverá obrigatoriamente receber o acento agudo 

e deverá ser assim grafada: linguísta  

Estão CORRETAS as proposições: 

a) II, III, IV e V. 

b) I, II e IV. 

c) II e III.  

d) I, II e III. 

e) I, II, III, IV e V. 

 

18. Do ponto de vista etimológico, o termo democracia vem das palavras do grego antigo demos (o 

povo) e kratia (reger, força, potência). Demos + kratia criam a palavra grega demokratia 

(democracia, ou literalmente, governo do povo ou o a força das pessoas ou o poder do povo). 

Considerando os pressupostos do Plano Nacional de Educação – Lei nº 13.005/14 a Meta 19 

pretende:  “assegurar condições, no prazo de________________________, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e 

apoio técnico da União para tanto.” 

Assinale a alternativa que atende ao disposto na legislação apresentada: 

a) cinco anos 

b) dois anos 
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c) três anos 

d) quatro anos 

e) dez anos 

 

19. Em que sentença completam-se as palavras assim como “Macaxeira, esotérico, arrumação e hoje, 

respectivamente.: 

a) Revan____e  ;  pu ____er ; su____eal ; ___ombridade 

b) En____ er  ;  e ____orbitante ;  a____emedar ; ____élice 

c) En ____urrada ; benqui____este ; a____aigar ; ____esitar 

d) Trou ____a ; canali ____ar ; a____iscado ; ___ipopótamo  

e) Me____erico ; Catequi ____ar ; cu____al ; ___ipnotismo 

 

20. Na frase: “São frequentes os avisos de perigo à excessiva exposição solar, não obstante, as 

pessoas continuam a não ter os cuidados necessários para evitar doenças”, o termo em destaque 

é um exemplo de elemento coesivo de .............................................................. 

a) Concessão  

b) Retificação 

c) Oposição 

d) Adição 

e) Ilustração  

 


