
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

PROFESSOR DE ESPANHOL 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  
1- A única frase em que o a deve receber um acento 
grave é: 
A) Esta notícia é igual a que ouvimos. 
B) Vamos a Roma e de La diretamente a Lisboa. 
C) As crianças se retiraram uma a uma. 
D) De segunda a sexta houve expediente normal. 
 
2- A única frase em que não há crase é: 
A) À noite gosto muito de ler. 
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. 
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri. 
D) Referiu-se àquilo que viu.  
 
3- Assinale a concordância falha: 
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados. 
B) Um quinto dos bens cabem ao menor. 
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. 
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore. 
 
4- Assinale a alternativa em que há emprego 
incorreto entre mal e mau: 
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso. 
B) Ele caiu de mau jeito. 
C)De um mau espera-se todo mal. 
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal. 
 
5- Assinale a alternativa em que o plural está 
errado: 
A) Corrimãos, guarda-chuvas 
B) Noves, empadinhas 
C) Balãozinhos, cidadãos 
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos 
 
6-   Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 
A) Obcessão 
B) Deslizar 
C) Vazar 
D) Espontâneo 
 
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, trata da: 
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação 
B) Palavra, forma, classe e significação 
C) Formação, derivação e estrutura das palavras 
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 
palavras 
 
8- Assinale a alternativa com erro de concordância: 
A) Faltam fazer dois testes 

B) Faltam dois testes 
C) Retirou-se ele e seus amigos 
D) Vossa Senhoria é bondoso 
 
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra 
importante da Literatura Brasileira Contemporânea, 
foi escrita por: 
A) Dinah Silveira de Queiroz 
B) Antônio Olavo Pereira 
C) José J. Veiga 
D) João Guimarães Rosa 
 
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista, 
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas 
principais obras é o romance: 
A) A madona de Cedro 
B) A Estrela Sobe 
C) Rua do Sol 
D) Corpo Vivo 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- O atual Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador: 
A) Dionísio Maçaneiro 
B) Mário Miguel 
C) José Eduardo Rothbarth Thomé 
D) Roberto Schulze 
 
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de 
Santa Catarina são: 
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer 
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e 
Paulo Bauer 
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 
Paulo Bauer 
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner 
 
13- O Presidente da República, quando da eclosão 
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de 
março de 1964 era: 
A) Jânio Quadros 
B) Juscelino Kubitscheck 
C) João Goulart 
D) Leonel de Moura Brizola 
 
14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em: 
A) 28 de setembro de 1885 
B) 28 de setembro de 1888 
C) 13 de maio de 1885 
D) 13 de maio de 1888 
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15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 
novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale 
a alternativa que representa a origem do significado 
da palavra ágape: 
A) Amor Eterno 
B) Esmola entre os primeiros cristãos 
C) Qualquer refeição comunitária 
D) Banquete 
 
16- Assinale a alternativa que não representa uma 
das competências do Município de Rio do Sul, 
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor: 
A) Elaboração do plano plurianual 
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias 
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos 
D) Manter o serviço de transporte coletivo 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul, a implementação de emendas a Lei 
Orgânica compete: 
A) Ao Poder Executivo Municipal 
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara 
de Vereadores 
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores 
D) Por iniciativa da comunidade riosulense 
 
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do 
Sul, segundo classificação SDM/SC é: 
A) Médio 
B) Baixo 
C) Alto 
D) Muito alto 
 
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é: 
A) Serra do Mar 
B) Serra do Mirador 
C) Serra do Alto vale 
D) Serra do Miramar 
 
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, 
desenhista, jornalista, humorista, tradutor, 
dramaturgo e cenografista. Seu nome é: 
A) Chico Anysio 
B) Millôr Fernandez 
C) Antônio Tabucdhi 
D) João Mineiro 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21- O estudo do desenvolvimento do ser humano 

constitui uma área do conhecimento da Psicologia 

cujas proposições nucleares concentram-se no 

esforço de compreender o homem em todos os seus 

aspectos, englobando fases desde o nascimento até 

o seu mais completo grau de maturidade e 

estabilidade. Tal esforço, conforme mostra a linha 

evolutiva da Psicologia, têm culminado na 

elaboração de várias teorias que procuram 

reconstituir, a partir de diferentes metodologias e 

pontos de vistas, as condições de produção da 

representação do mundo e de suas vinculações com 

as visões de mundo e de homem dominantes em 

cada momento histórico da sociedade. Dentre essas 

teorias, a de Jean Piaget (1896-1980), não foge à 

regra, na medida em que ela busca como as demais, 

compreender o desenvolvimento do ser humano. 

Piaget considera alguns períodos no processo 

evolutivo da espécie humana que são caracterizados 

"por aquilo que o indivíduo consegue fazer melhor" 

no decorrer das diversas faixas etárias ao longo do 

seu processo de desenvolvimento. São eles: 

A) Sensório-motor, pré-operatório, das operações 

concretas e das operações formais 

B) A assimilação e a Acomodação 

C) Equilibração majorante, assimilação e acomodação 

D) Impulsivo-emocional, Sensório-motor, 

Personalismo, Categorial e Predominância funcional 

 

22- O Artigo 5º da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação) diz que: 

A) A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho 

B) O acesso ao ensino fundamental é direito público 

subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de 

cidadãos, associação comunitária, organização 

sindical, entidade de classe ou outra legalmente 

constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o 

poder público para exigi-lo 

C) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a  
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matrícula dos menores, a partir dos seis anos de 

idade, no ensino fundamental 

D) Os sistemas de ensino assegurarão às unidades 

escolares públicas de educação básica que os 

integram progressivos graus de autonomia 

pedagógica e administrativa e de gestão financeira, 

observadas as normas gerais de direito financeiro 

público 

 

23- Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

I. Participar da elaboração da proposta pedagógica 

do estabelecimento de ensino; 

II. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a 

proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 

III. Zelar pela aprendizagem dos alunos; 

IV. Estabelecer estratégias de recuperação para os 

alunos de menor rendimento; 

V. Ministrar os dias letivos e horas-aula 

estabelecidos, além de participar integralmente dos 

períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional; 

VI. Colaborar com as atividades de articulação da 

escola com as famílias e a comunidade. 

VII. Fazer o controle de frequência 

Exceto: 

A) Item I 
B) Item IV 
C) Item VI 
D) Item VII 
 

24- Com base no ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), analise as afirmativas a seguir, 

assinalando a incorreta: 

A) Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, 

é assegurado os direitos trabalhistas e 

previdenciários 

B) Toda criança ou adolescente terá acesso às 

diversões e espetáculos públicos classifi cados como 

adequados à sua faixa etária. Em seu Parágrafo único, 

determina que as crianças menores de dez anos 

somente poderão ingressar e permanecer nos locais 

de apresentação ou exibição quando acompanhadas 

dos pais ou responsável 

C) Em cada Município haverá, no mínimo, um 
 

Conselho Tutelar composto de cinco membros, 

eleitos pelos cidadãos locais para mandato de três 

anos, permitida uma reeleição 

D) O procedimento para a perda ou a suspensão do 

pátrio poder terá início por provocação do Ministério 

Público ou de quem tenha legítimo interesse 

 

25- A Constituição da República Federativa do Brasil 

em seu artigo 206 diz que O ensino será ministrado 

com base em alguns princípios: 

A nova redação do inciso V é: 

A) Valorização dos profissionais do ensino, garantido, 

na forma da lei, plano de carreira para o magistério 

público, com piso salarial profissional e ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, assegurado regime jurídico único para todas 

as instituições mantidas pela União 

B) Valorização dos profissionais do ensino, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o 

magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos 

C) Valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas 

D) Valorização dos profissionais da educação, 

garantido, na forma da lei, plano de carreira para o 

magistério público, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, assegurado regime jurídico único 

para todas as instituições mantidas pela União 

 

26- A LDB determina que os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais 

e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. 

§ 1º Os currículos a que se refere o caput devem 

abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua 

portuguesa e da matemática, o conhecimento do 

mundo físico e natural e da realidade social e  
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política, especialmente do Brasil. 

§ 2º O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente 

curricular obrigatório nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos. 

§ 3º A educação física, integrada à proposta 

pedagógica da escola, é componente curricular 

obrigatório da educação básica, sendo sua prática 

facultativa ao aluno. 

§ 4º O ensino da história do Brasil levará em conta 

as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente 

das matrizes indígena, africana e europeia. 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será 

incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série 

(6º ano), o ensino de pelo menos uma língua 

estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da 

comunidade escolar, dentro das possibilidades da 

instituição. 

§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas 

não exclusivo, do componente curricular de que 

trata o § 2º deste artigo. 

Estão corretos: 

A) Os § 1º, § 3º, § 5º e § 6º 

B) Os § 2º, § 3º, § 4º e § 6º 

C) Os § 1º, § 2º, § 5º e § 6º 

D) Todos os parágrafos 

 

27- Analise as afirmativas abaixo: 

I. Na língua espanhola todas as letras são femininas. 

II. Assim como na língua portuguesa o “h” não é 

pronunciado. 

III. A letra “ñ” tem sua pronúncia, em português, 

equivalente ao “nh”. 

IV. Na língua espanhola não existe o uso do dígrafo 

“ss”, porém, o “s” tem o mesmo som equivalente ao 

“ss” do português. 

V. A letra “z” possui pronúncia equivalente, em 

português, ao “ss”. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I – III e V apenas 

B) As alternativas II e IV apenas 

C) As alternativas II, IV e V apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

28- Sobre Usos del pronombre personal se: 

I. Utiliza-se el pronombre personal se como 

sustituto de le, les cuando le sigue inmediatamente 

un pronombre lo, la, los las en función de 

complemento directo: Cuando me los encontré, se 

lo dije. / Cuando me los encontré, les dije lo que 

sabía. 

II. Se utiliza en función de complemento directo o 

indirecto cuando su referente coincide con el sujeto. 

La niña se peina. 

III. Se utiliza de la misma manera que el anterior, 

pero cuando el sujeto es múltiple o plural y se 

entiende que cada individuo del sujeto realiza la 

acción del verbo hacia el otro o los otros. Juan y 

Pedro se escriben cartas. 

IV. En las oraciones impersonales reflejas, el 

pronombre SE es un incremento verbal que indica el 

carácter reflejo e impersonal de la oración, sin 

ninguna otra función. Solamente puede aparecer en 

tercera persona. En este restaurante se come muy 

bien. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I e IV apenas 

B) As alternativas II e III apenas 

C) As alternativas I – II e IV apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

29- Analise as afirmativas e assinale V para 

verdadeiro e F para falso: 

(  ) Os artigos, em espanhol, só podem vir antes de 

um substantivo (nunca de um pronome) e de um 

adjetivo (neste caso ocorre a substantivação deste). 

(  ) Os artículos indeterminados são usados quando 

os interlocutores já conhecem o assunto, ou seja, o 

substantivo já foi enunciado anteriormente ou é de 

conhecimento de todos no discurso.  

(  ) Os artículos determinados são usados quando é 

feita a primeira menção sobre algo ou alguém, ou 

seja, são usados para apresentar elementos novos 

ou desconhecidos no discurso. 

(   ) O artigo lo não tem plural. O artigo neutro 

jamais virá acompanhado de substantivo, pois em  
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espanhol não existe nome neutro.  

(  ) Em espanhol, só existem duas contrações de 

artigo com preposição. As contrações AL e DEL são 

chamadas em espanhol de los artículos contractos. 

Assinale a opção correta: 

A) V – F – F – V – V 

B)  F – V – F – V - F 

C)  F – F – V – V – F 

D) V – V – V – F – F 

 

30- Leia o artigo a seguir: 

Año nuevo, carreras nuevas: la oferta se amplía 

(texto adaptado de "El Clarín") 

 Tanto las universidades públicas como las privadas 

agregan a su oferta planes de estudio cada vez más 

específicos y delimitados; la Universidad de Palermo 

presenta su flamante Licenciatura en Management, 

que cuenta con tres orientaciones posibles: 

Marketing, Economía y Entretenimiento y Medios. 

Esta última opción (posiblemente la más novedosa 

de las tres) apunta a formar productores de TV y de 

teatro con herramientas sólidas para hacer 

rentables los emprendimientos artísticos y 

mediáticos. En cuanto a carreras terciarias, esta 

universidad también ofrecerá dos novedades: 

Diseño de Joyas y Diseño de Mobiliario. 

Las universidades públicas no se quedan atrás y 

también tienen para ofrecer planes de estudio 

adaptados a los tiempos que corren. Una de ellas, 

Ingeniería Ambiental, se asoma al mercado para 

formar profesionales dispuestos a programar en la 

vida cotidiana el "desarrollo sustentable", ese 

concepto del que tanto se habla y aún cuesta poner 

en práctica. Completan el abanico de novedades 

Ingeniería en Sonido (...). 

Agora imagine que viu anúncios referentes a uma 

dessas carreiras mencionadas no texto.  

Nessa situação formal de comunicação escrita, 

como se candidataria a tal oferta de emprego? 

I. Dados pessoais e endereço localizam-se na parte 

superior à esquerda; dados da empresa e a data 

também estão localizados na parte superior do 

texto, abaixo dos dados do remetente ou ao lado 

direito. 

II. Ao escrever endereços, se empregam 

abreviaturas, como: C/ (calle), Av./Avda. (avenida), 

Pza. (plaza), nº (número). 

III. O pronome de tratamento empregado em tais 

situações é a segunda pessoa sing/plural.  

IV. Estimado (a) Señor, Señora ou Distinguido (a) 

Señor, Señora são as formas usadas como 

encabezamiento de sua carta. 

V - Atentamente, Un saludo cordial. 

Estão corretas: 

A) As alternativas I – IV e V apenas 

B) As alternativas I – II – IV e V apenas 

C) As alternativas II e III apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

31- Todos nós falamos uma variedade linguística de 

um idioma. A variedade que falamos tem a ver com 

escolhas que fazemos e com um estilo que é 

resultado da região em que vivemos, da profissão 

que exercemos, da idade que temos, dos diferentes 

grupos sociais a que pertencemos etc. Essas 

diferenças aparecem em todas as línguas, inclusive 

na língua espanhola. Com o intuito de aproximar os 

alunos dessas variedades linguísticas, dando 

especial atenção às variedades hispano-americanas, 

pode-se apresentar um fragmento do filme Diários 

de Motocicleta. Dirigido por Walter Salles, trata-se 

de uma adaptação cinematográfica do diário de 

viagem do jovem Ernesto, que, mais tarde, seria 

conhecido no mundo todo como Che Guevara. 

Ernesto e seu amigo Alberto resolvem conhecer 

países da América em uma velha motocicleta 

chamada "La poderosa".  

Com base no texto, o filme é uma excelente 

oportunidade para discutir com os alunos em uma 

aula de espanhol: 

A) As diferenças culturais e, consequentemente, as 

diferentes variedades linguísticas 

B) Os pronomes de tratamento formais e informais, 

pois a questão da formalidade é muito importante no 

Espanhol 

C) A Guerra Civil Espanhola 

D) A Revolução Cubana 
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32- Em uma aula sobre Regularidades para o uso de 

muy e mucho:   

Para ajudar o aluno com deficiência auditiva: 

I. Os registros orais devem ser transformados em 

registros escritos. Deve-se lembrar que, para o 

aluno surdo, aprender uma Língua Estrangeira 

significa aprender uma terceira língua - a primeira é 

Libras e a segunda, a Língua Portuguesa.  

II. Nesta idade, os alunos com deficiência auditiva e 

devidamente alfabetizados, já são capazes de 

escrever textos coerentes em Português, mas ainda 

costumam apresentar dificuldades com as 

conjugações verbais e a utilização de conectivos nas 

frases - já que essas estruturas inexistem em Libras. 

Por isso, fazer todos os registros das hipóteses 

levantadas pelos alunos é muito importante, visto 

que coloca o estudante surdo em contato com a 

leitura e a escrita. 

III. Na etapa de tradução das frases, um intérprete 

de Libras pode ajudá-lo a explicar para o aluno 

surdo que em Espanhol existem os termos muy e 

mucho, que possuem o mesmo significado, mas são 

empregados de maneiras diferentes. Ele também 

deve traduzir as frases para Libras.  

IV. A correção dos exercícios também deve ser feita 

por escrito para facilitar a compreensão do aluno.  

Estão corretas: 

A) As alternativas II e III apenas 

B) As alternativas I – III e IV 

C) As alternativas I – II e III apenas 

D) Todas as alternativas estão corretas 

 

33- Além dos modos pessoais, existem as formas no 

personales dos verbos, assim denominadas porque 

nas suas flexões não apresentam desinências de 

número nem de pessoa.  

Assinale a alternativa incorreta: 

A) Infinitivo - Expressa o significado do verbo e 

assume na oração a função de substantivo verbal. EX:     

Estudiar es construir. (Estudar é construir.)  

B) Gerúndio - É o advérbio verbal e se caracteriza por 
expressar sempre ação anterior ou simultânea 
(durativa) à do verbo principal, nunca posterior à 
deste. EX:Salió llorando. (Saiu chorando.) 
 

C) Particípio - Junto com o auxiliar haber forma os 

tempos compostos das conjunções. Funciona 

também como adjetivo em orações predicativas ou 

quando modifica um substantivo, tendo assim valor 

de adjetivo verbal. EX: Hemos bailado en la fiesta. 

(tempo composto) (Dançamos na festa.) 

D) Infinitivo - Expressa ações reais, concretas, 

objetivas e efetivas. EX: Trabajo en esta oficina. 

(Trabalho neste escritório.) 

 

34- Diz-se daquela que exerce, dentro do período, a 

função de um substantivo que pode exercer a 

função de sujeito, objeto direto, objeto indireto e 

complemento com preposição de um substantivo ou 

adjetivo. Normalmente as orações subordinadas 

substantivas são introduzidas pela conjunção 

subordinada que. EX: Eso de que salgas sola para la 

fiesta me tiene muy preocupado. 

A) Oração Subordinada Substantiva 

B) Oração Subordinada Adjetiva 

C) Oração Subordinada Adverbial 

D) Oração Coordenada Sindética 

 

35- Concordância é a combinação entre os 

elementos de uma frase, de acordo com suas 

flexões. Existe o complemento nominal (o artigo ou 

o adjetivo concorda com o substantivo, em gênero e 

número) e o complemento verbal (o verbo concorda 

com o sujeito em número e pessoa). 

Assinale a alternativa incorreta: 

A) Quando o sujeito é simples, o verbo concorda com 

ele em número e pessoa 

B) Quando o sujeito é composto, o verbo fica no 

singular 

C) Quando o sujeito é um substantivo coletivo e está 

no singular, o verbo normalmente concorda com ele 

em número 

D) Quando o coletivo vier determinado por um 

complemento no plural que indica as pessoas ou 

coisas nele incluídas, é comum o verbo aparecer no 

plural. No entanto, estará correto se estas mesmas 

frases aparecerem no singular 

 

36-  Segundo a LDB, no seu artigo 69, a União  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL 
CARGO: PROFESSOR DE ESPANHOL 

aplicará, anualmente, nunca menos de _________, e 
os estados, o Distrito Federal e os municípios, 
___________ por cento, ou o que consta nas 
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da 
receita resultante de impostos, compreendidas as 
transferências constitucionais, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público: 
 A) Vinte, vinte e cinco 
 B) Vinte , dezoito 
 C) Dezoito, vinte e cinco             
 D) Dezoito, vinte 

 
37-  A Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente e dá outras providências é: 
 A) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990          
 B) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
 C) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990 
 D) Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966 

 
38- Constituem um referencial de qualidade para a 
educação no Ensino Fundamental em todo o País. 
Sua função é orientar e garantir a coerência dos 
investimentos no sistema educacional, socializando 
discussões, pesquisas e recomendações, 
subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se 
encontram mais isolados, com menor contato com a 
produção pedagógica atual. Estamos falando: 
 A) Do Plano Político Pedagógico da escola 
 B) Do Plano Plurianual 
 C) Do Projovem 
 D) Dos Parâmetros Curriculares Nacionais          

 
39- É considerado o Patrono da Educação Brasileira 
e um dos mais brilhantes pensadores da história da 
Pedagogia no mundo, autor do livro Pedagogia do 
Oprimido: 
 A) Leonardo Boff 
 B) Paulo Reglus Neves Freire             
 C) Paschoal Lemme 
 D) Fernando de Azevedo 

 
40-  O Dia do Professor é comemorado em todo o 
país no dia 15 de outubro. Relacionado a esta data 
temos o Dia da Educação, que é comemorado: 
 A) 25 de maio 
 B) 25 de abril 
 C) 28 de abril            
 D) 28 de março 

 

 

 


