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CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ITALIANA 

 

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 com termino às 12 (doze) horas. A duração mínima 

para realização da prova é de 1(uma) hora, com tempo máximo de 3 (três) horas. A Prova será 
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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 03 (três) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 04 (quatro) 

Conhecimentos na Área da Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 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. As expressões sublinhadas correspondem a adjetivos, EXCETO em: 

I. Um branco, velho, pedia esmolas. 

II. Era um dia cinzento. 

III. Os viajantes dormiam tranquilos.  

IV. Fala claro na sua defesa. 

V. O dia está claro. 

VI. Hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. 

VII. Estamos muito contentes com sua aprovação. 

a) Alternativas I e II; 

b) Alternativas III, IV, VI e VII; 

c) Alternativas VI e VII; 

d) Alternativas IV e V; 

e) Alternativas III, VI e VII; 

 

2. Assinale a única alternativa que não apresenta ERRO quanto aos aspectos ortográficos: 

a) viajens, gorgeta, maisena, chícara, centríolo; 

b) emcima,  paralisado, especulação, esdrúxulo, tessitura;   

c) excessões, advinhar, ascenção, álibi, permissivo; 

d) prazeiroso, tigela, padastro, revitalização, licitatório;  

e) azia, sucinto, arruaça, privilégio, fetiche; 

 

3. Poeta, escritor e teatrólogo maranhense morreu na manhã do dia 4  de dezembro de 2016 no 

Rio, aos 86 anos. Foi  um dos maiores autores brasileiros do século 20 e foi eleito "imortal" 

da Academia Brasileira de Letras (ABL) em 2014, tornando-se o sétimo ocupante da cadeira 

nº 37. Entre seus poemas destaca-se:  

Dois e Dois são Quatro  

Como dois e dois são quatro / Sei que a vida vale a pena / Embora o pão seja caro / E a liberdade 

pequena / Como teus olhos são claros / E a tua pele, morena / como é azul o oceano / E a lagoa, 

serena (...) 

Assinale a alternativa que indica o autor em questão:  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/ferreira-gullar-e-eleito-para-academia-brasileira-de-letras.html
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a) Ferreira Gullar 

b) Moacyr Scliar 

c) Ariano Suassuna 

d) Miguel Couto 

e) Jorge de Lima 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

4. Considere que: ”Se o dia está ensolarado, então não chove”.  

a) Não chover é condição suficiente para o dia estar ensolarado; 

b) Chover é condição necessária para o dia não estar ensolarado; 

c) O dia estar ensolarado é condição necessária e suficiente para chover; 

d) Não chover é condição necessária para o dia estar ensolarado; 

e) Chover é condição necessária para o dia estar ensolarado. 

 

 

5. Um trem com velocidade média de  faz um percurso em 3 horas.  Se a velocidade 

média fosse de , o tempo necessário para fazer o mesmo percurso seria de: 

a) 2h 24min 

b) 2h 40min 

c) 2h 50min 

d) 3h 01min 

e) 3h 07min. 

 

 

6. Uma blusa que havia sido comprada por R$ 70,00 foi revendida por R$ 98,00. O proprietário do 

estabelecimento comercial quer saber quanto o acréscimo dado no artigo representa em 

porcentagem. A alternativa que contém a resposta certa é:  

a) 20 % 

b) 30 % 

c) 40 % 

d) 45 % 

e) 50 % 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moacyr_Scliar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ariano_Suassuna
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miguel_Couto
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

7. O Município de Concórdia foi criado pelo Decreto 635 de 12 de julho de 1934 e instalado 

oficialmente em 29 de julho do mesmo ano. Na ocasião o município tinha área de 2.745 km² 

onde viviam 21.086 moradores. Foi nomeado como primeiro Prefeito o Coronel José Luiz de 

Castro que ocupou o cargo de julho 1934 a janeiro de 1935. O município de Concórdia ainda 

teria mais 6 prefeitos nomeados antes da eleição do Senhor __________________________, 

o primeiro Prefeito eleito de Concórdia. 

Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do texto. 

a) Dogello Goss 

b) Fioravante Massolini 

c) Heródoto Pereira Guimarães 

d) Domingos Machado de Lima 

e) Attílio Francisco Xavier Fontana 

 

8. “CÂMARA DEVOLVE R$ 723 MIL AO EXECUTIVO 

Seguindo o exemplo de anos anteriores, a Câmara de Vereadores de Concórdia fez a devolução da 

sobra de recursos financeiros ao Executivo. O ato de devolução e a transferência dos R$ 723.785,50 

ocorreram na tarde desta terça-feira, 27, no gabinete do prefeito João Girardi.” 

Fonte: http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810  Acessado 10 01 /2017 

Esse ato envolveu as maiores autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de 

Concórdia, o Prefeito e o Presidente da Câmara de Vereadores.  

Quem foi o Presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia no biênio 2015/2016? 

a) Rogério Luciano Pacheco 

b) Leocir Zanella 

c) Vilmar Comassetto 

d) Arlan Guliani 

e) Mauro Mendes 

 

9. Quais são os princípios constitucionais da administração pública direta ou indireta que todos 

os Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios devem obedecer (Art. 

37 da Constituição Federal)? 

a) ética, acesso à informação, pessoalidade, legalidade e eficácia 

b) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

http://www.cvc.sc.gov.br/internos.php?ids=Md2j72r4p&idn=2810
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c) gestão pública, tecnicidade, ética, eficiência e acesso à informação 

d) auditoria, transparência, impessoalidade, legalidade e controle 

e) transparência, ética pública, acesso à informação, tecnicidade e moralidade 

 

10. Leia as frases abaixo: 

I – Ação instituída na Lei 12.305 de agosto de 2010 – Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS. 

II -  Instrumento de desenvolvimento econômico e social em prol da sustentabilidade do planeta. 

III – Apresenta como vantagens a economia nos processos produtivos das empresas, reduzindo o 

consumo de matéria-prima, cria um sistema de responsabilidade compartilhada para o destino correto 

dos resíduos sólidos.  

IV – Processo inverso da logística industrial. 

As frases referem-se à: 

a) Logística de Distribuição 

b) Processo de Saneamento 

c) Logística Reversa 

d) Logística de Reciclagem 

e) Reciclagem Reversa   

 

CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

11. No Art. 13 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 e alterações, ao se 

definir a organização da educação nacional, afirma-se que os docentes incumbir-se-ão de, 

EXCETO: 

a) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

b) elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de 

ensino; 

c) zelar pela aprendizagem dos alunos; 

d) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

e) ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar, de modo facultado, dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

 

12. Na Sistematização Curricular do Município de Concórdia (2016) referenda-se que o 

materialismo histórico-dialético é um método de interpretação da realidade com o objetivo 

principal de contribuir para desvelar o real e para uma possível modificação prática dessa 
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realidade. A opção pela concepção materialista histórico-dialética se ancora nas teses 

construídas pela rede municipal de ensino na I Conferência Municipal de Educação realizada 

em: 

a) 2003  

b) 2014 

c) 2010 

d) 2007 

e) 2016 

 

13. É um documento que visa sistematizar o que é ensinado nas escolas do Brasil inteiro, 

englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Médio. Trata-se de uma espécie de lista com os objetivos de aprendizagem de cada uma das 

etapas de sua formação nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Longe de ser um currículo totalmente fixo, é uma ferramenta que visa 

orientar a elaboração do currículo específico de cada escola, sem desconsiderar as 

particularidades metodológicas, sociais e regionais de cada uma. A esse documento atribui-se 

a nomenclatura de: 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais; 

b) Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

c) Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

d) Base Nacional Comum Curricular; 

e) Plano Nacional de Educação; 

 

14. Considerando o ano de homologação de cada documento oficial, a CORRETA ordem 

cronológica (crescente) está em:  

a) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

b) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  lei n. 

9394 / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 
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c) Constituição da República Federativa do Brasil / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 

8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares 

Nacionais / Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 

d) Constituição da República Federativa do Brasil / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional  

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais / Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / 

Plano Nacional de Educação lei n. 13.005  

e) Plano Nacional de Educação lei n. 13.005 / Constituição da República Federativa do Brasil / 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8.069 / Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

lei n. 9394 / Parâmetros Curriculares Nacionais  

 

15. Além do Plano Nacional de Educação,  outros subsídios têm orientado as políticas públicas 

para a educação no Brasil, entre eles alguns programas de avaliação externa,  definidos como 

constitutivos do Sistema de Avaliação da Qualidade da Oferta de Cursos no País. São eles: 

a) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

b) Mais Educação; ProInfância e Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

c) TV Escola; ProInfância e Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

d) Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB); Prova Brasil e do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) 

e) Avaliação Inicial e Continuada; Proletramento e Bolsa Família 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

PROFESSOR DE LÍNGUA ITALIANA 

16. “Ci sono quattro tipi di treni, con diverse ___________________e prezzi. L’ Eurostar è il più 

caro, fa poche fermate _________ è molto veloce. L’ Intercity fa poche fermate in più, è 

_________________ veloce e collega anche città _______________ lontane. L’ 

Interregionale è abbastanza lento perché fa molte fermate, ma collega città abbastanza 

____________________ e non è troppo caro. Il Regionale è il più lento e collega solo città 

vicine __________ loro.” 

Considerando a correta ortografia e aspectos gramativcais, assinale a alternativa que completa 

corretamente as lacunas: 

a) Carateristiche – ed – abbastanza – molte – lontana – di  

b) Carateristtiche – ed – abastanza – molto – lontane – tra  

c) Caratteristtiche – ed – abbastanza – molte – lontana – per  

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16690&Itemid=1113
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
http://tvescola.mec.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/proinfancia-apresentacao
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-tC2n67RAhXGWpAKHZE8B0UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fpacto.mec.gov.br%2F&usg=AFQjCNEjbTao8AdZuFRESr-R0GKElzQXDA&bvm=bv.143423383,bs.2,d.Y2I


ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 
 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 010/2016 – MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC 

 

9 
 

d) Caratteristiche – ed – abbastanza – molto – lontane – tra  

e) Caratteristiche – e – abbastanza – molte – lontana – tra  

 

17. Assinale a alternativa que não apresenta ERRO gramatical: 

a) MARIA: Questi sono nostri cugini: nostro cugino Alberto e sua sorella Michela. I suoi genitori 

sono i nostri zii, si chiamano Gabriella e Mario.  

b) MARIA: Questi sono i nostri cugini: il nostro cugino Alberto e la sua sorella Michela. I suoi 

genitori sono i nostri zii, si chiamano Gabriella e Mario.  

c) MARIA: Questi sono  nostri cugini: il nostro cugino Alberto e sua sorella Michela. I loro genitori 

sono i nostri zii, si chiamano Gabriella e Mario.  

d) MARIA: Questi sono i nostri cugini: il nostro cugino Alberto e la sua sorella Michela. I loro 

genitori sono i nostri zii, si chiamano Gabriella e Mario.  

e) MARIA: Questi sono i nostri cugini: nostro cugino Alberto e sua sorella Michela. I loro genitori 

sono i nostri zii, si chiamano Gabriella e Mario.  

 

18. Complete corretamente o excerto: 

Ciao! Sono Gianluca, ho 12 anni. Cosa faccio? Beh, vado _____ scuola, poi gioco ______ calcio con 

______ amici. Vado volentieri ______ bicicleta, ascolto _____ musica e mi piacciono _____ 

videogame, a casa ho 30 videogiochi! Poi? Boh, basta! 

a) in  – a  –  gli  –  in – la – il  

b) in – a  –  gli  –  con la – la – i  

c) a – a  –  gli  –  con la – la – i  

d) in – a  –  gli  –  in – la – i  

e) a – a  –  gli  –  in – la – i  

 

19. Assinale a sentença que apresenta ERRO gramatical quanto ao emprego dos artigos ou 

preposições: 

a) Ho degli amici simpatici: Carlo è  il mio amico più giovane, Enrica è  la più anziana. 

b) Vorrei  un panino con del formaggio e della verdura e  una lattina di succo. 

c) Oggi lui indossa  una camicia a righe e  dei calzoni a vita bassa. 

d) Vuoi  la pizza o  gli spaghetti? 

e) Avete fatto degli esercizi? " Abbiamo fatto solo  un’ esercizio perché non abbiamo capito  gli 

altri". 
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20. Complete o diálogo com os pronomes adequados e assinale a alternativa correspondente: 

- Cosa desidera oggi? 

- Due etti di salame. Ma ______ vorrei sottile, per cortesia. 

- Certo, signora. Ancora qualcosa? 

- Sì. Delle olive. 

- ___________ preferisce verdi o nere? 

- Verdi. 

- Quante _________  vuole? 

- Circa due etti. 

- Altro? 

- No, nient’altro, grazie. 

a) gli- le –ne  

b) lo- le –ne  

c) lo- te–ne 

d) lo- le – le 

e) ne - le –le 

 

21. Assinale a frase que apresenta equívoco na concordância verbal: 

a) Fernando e Rosalba hanno passato molto tempo insieme e sono andati anche a ballare: Rosalba è 

contenta, ha cominciato una nuova vita. 

b) Oggi mi voglio vestire bene. 

c) Dal 2002 il barroco di Noto e delle città vicine fanno parte del patrimonio culturale dell’ 

UNESCO. 

d) Io ho sempre trovato affascinante il mondo femminile contenuto nelle borse. 

e) Io e mia moglie facciamo la spesa grande una volta alla settimana. L’ ipermercato è l’ ideale: c’ è 

tutto.  

 

22. Assinale a alternativa que apresenta a sequencia correta dos sinônimos dos seguintes 

vocábulos: 

“ appannato / calpestare / cuccagna / fango / frollo / lievito / micio” 

a) Com creme / pisar / abundancia/ limo  / áspero  / levedo / pequeno 

b) Com nata / pisar / fartura / barro / áspero / fermento / macaco 

c) Apagado / pisar / fartura / barro / macio / fermento / gato  
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d) Fosco / temperar / carência  / limo / macio / levedo / coelho 

e) Com creme / pisar / fartura / barro / áspero  / fermento / migalha 

 

23. Com relação aos aspectos geográficos e/ou culturais da Itália responda: 

I. Il film Tevere finisce nel: 

a) Mar Adriatico     b) Mar Ionio    c) Mar Tirreno 

II. È un sapore di gelato e anche il nome di un famoso cioccolatino italiano: 

a) Tiramisù     b) Bacio    c) Carpaccio  

III. È uno degli stereotipi più noti degli italiani: 

a) chiacchieroni     b) chiusi    c) freddi 

IV. Secondi studi, la famiglia italiana sta sempre più ___________ e più ______________. 

a) piccola/ lontana     b) piccola/vecchia    c) tradizionale/malata 

V. Un caffè un po’ “alcolico”. 

a) lungo     b) corretto    c) macchiato 

a) I – C          II  – B           III – A              IV – B            V – B 

b) I – A          II  – B           III – A              IV – B            V – B 

c) I – B          II  – B           III – C              IV – B            V – B 

d) I – C          II  – A           III – A              IV – C            V – A 

e) I – C          II  – B           III – A              IV – B            V – C 

 

24. Observe a frase a seguir e assinale a alternativa que indica a classe da palavra que está em 

destaque: 

“ I nostri figli hanno 4 e 5 anni.  Gli piacciono i tortellini! 

a) Aggettivo possessivo; 

b) Pronome indiretto atono; 

c) Pronomi indiretti tonico; 

d) Articolo indefinito; 

e) Articolo definito. 

 

25. Assinale a alternativa que apresenta apenas palavras do gênero feminino: 

a) Lampone – torroncino – tutù – pigiama  

b) Yogurt –– pallone – tram – miele 

c) Ape – tuta – noce (frutto) – pallacanestro  
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d) Guanti – portata – onore – capitale(sede di governo) 

e) Posata – colle – orefice – capolinea    

 

 

 

 


