
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

PROFESSOR DE ITALIANO 

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 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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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 



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

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- Spunta la ERRATA In alternativa, facendo 
riferimento all'articolo 16 del Bambino e 
dell'Adolescente: 
"Il diritto alla libertà include quanto segue": 
A) Andate, venite ed essere in luoghi pubblici e spazi 
comunitari indipendentemente dall'ora del giorno o 
della notte 
B) Opinione e di espressione 
C) Giocare, fare sport e divertirsi 
D) Partecipare alla vita familiare e della comunità, 
senza discriminazioni  
 
22- Attualmente, la stragrande maggioranza delle 
scuole di base corsi di lingue straniere nel campo 
dell'oggetto linguaggio formale, che è, deve portare 
lo studente a capire, parlare, leggere e scrivere, di 
credere che egli sarà in grado di utilizzare la nuova 
lingua in situazioni comunicative reali. Così, 
competenza comunicativa può essere raggiunta solo 
se, in un corso di lingua, altre abilità vengono 
sviluppate. 
Segna l'alternativa corretta: 
A) Utilizar sempre a mesma variante linguística 
B) Nunca interpretar em razão dos aspectos gerais 
sociais e culturais 
C) Utilizar os mecanismos de coerência e coesão na 
produção em língua estrangeira (oral e/ou escrita) 
D) Jamais tentar compreender os enunciados, pois 
será impossível pensar ou sentir o mesmo de quem 
os produziu 
 
23- Definiamo _______________ come l'arte di 
insegnare, la procedura con cui viene trasmesso il 
mondo dell'esperienza e della cultura dal docente 
allo studente, nelle scuole o in opere specializzate. / 
Set di teorie e tecniche per la trasmissione della 
conoscenza. 
A) Pedagogia 
B) Didática 
C) Disciplina 
D) Estratégia metodológica 
 
24- A Filosofia da Educação: 
A) Cumpre um papel fundamental fora da escola, 
enquanto detentora do processo educativo 
B) Propõe um movimento de auto-reflexão, isto é, 
uma postura refletida da educação, onde a educação 
não deva se desvincular da realidade, mas se propor 
a buscar seus fundamentos na práxis 
C) Gera um olhar de tribulação, tendo como foco o 
mundo exterior 
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D) Tem um papel de conduzir a educação para uma 
reflexão, tem a função libertadora e dá à educação os 
meios necessários para seu fortalecimento e 
crescimento concreto, levando os educandos à 
subordinação, função evidente da educação 
 
25- A Associação Brasileira Multiprofissional de 
Proteção à Infância e Adolescência (Abrapia) sugere 
as seguintes atitudes para evitar o bullying EXCETO: 
A) Conversar com os alunos e escutar atentamente 
reclamações ou sugestões 
B) Estimular os estudantes a não informar os casos 
C) Criar com os estudantes regras de disciplina para a 
classe em coerência com o regimento escolar 
D) Interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, 
para quebrar a dinâmica do bullying 
 
26- O Italiano, assim como o Francês, o Português, o 
Espanhol e o Romeno, deriva do _________, língua 
falada na época do grande Império Romano. 
A) Boarisch 
B) Esperanto 
C) Cebuano 
D) Latin 
 
27- Assinale a tradução correta: “Estudar português 
é importante quanto aprender italiano”. 
A) Studiare portoghese è importanto quanti imparare 
italiani 
B) Portoghese è importanto quanto imparare italiano 
C) "Studiare in lingua portoghese è importante come 
imparare l'italiano 
D) Studiare portoghisi è quanti imparare italiano 
 
28- Complemento indiretto: di paragone: 
Il complemento di paragone determina un 
confronto, indica il secondo termine di paragone, 
potendo essere una persona, un animale o una cosa 
qualsiasi messi a confronto col primo termine per 
mezzo di un comparativo di maggioranza, 
uguaglianza e minoranza. Nota che sempre 
risponderà alle domande: di chi?, quanto che cosa?, 
quanto chi?, di che cosa?  
Verificare il corretto esempio: 
A) Giulia è piùalta di Roberto. 
B) Luigi è alto di statura. 
C) È andato a lavorare, malgrado il maltempo. 
D) La donna è gentile di animo. 
 
29- Le seguenti parole hanno la stessa pronuncia 
come l'inglese, che non è correto: 

A) Jeans 
B) Ketchup 
C) Yogurt 
D) Xeres 
 
30- Leia o texto abaixo: 
“L'uomo che parla una lingua straniera sa più di 
capire, parlare, leggere e scrivere preghiere. Ha 
anche sa frasi sono utilizzati per ottenere un effetto 
comunicativo”. 
Spunta l'alternativa che riassume l'idea principale 
del testo di cui sopra: 
A) Padronanza di una lingua straniera è come 
costruire frasi grammaticalmente corrette 
B) Padronanza di una lingua straniera è quello di 
leggere e comprendere testi orali 
C) Padronanza di una lingua straniera è anche 
conosciuto per regolare le intenzioni comunicative 
formulazione 
D) Padronanza di una lingua straniera è quello di 
utilizzare la preghiera 
 
31- Spunta l'alternativa che traduce : “Ho un sacco 
di lavoro in ufficio”. 
A) Tenho pouco serviço no escritório 
B) Não tenho o que fazer no escritório 
C) Tenho muito trabalho no escritório 
D) Não vou hoje para o escritório 
 
32- Gli avverbi di tempo servono a determinare il 
tempo di svolgimento di un’azione. 
Selezionare l'alternativa che riflette la definizione 
della frase sopra: 
A) Os advérbios de tempo servem para determinar o 
tempo de desenvolvimento de uma ação 
B) Os adjetivos de tempo servem para determinar o 
tempo de desenvolvimento de uma ação 
C) Os substantivos servem para determinar o tempo 
de desenvolvimento de uma ação 
D) Os verbos servem para determinar o tempo de 
desenvolvimento de uma ação 
 
33- Controllare la traduzione errata delle 
preposizioni qui sotto: 
A) Avanti: em frente 
B) Malgrado: a pesar de 
C) Sotto: baixo 
D) Tra: sobre 
 
34- L'italiano è una lingua che ha vari dialetti, come 
la maggior parte delle lingue romanze derivano  
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direttamente dalle lingue romanze per questo 
motivo vale grande somiglianza al latino. L'italiano 
moderno è simile al latino e il dialetto fiorentino, 
ma il lessico si è adattato alle condizioni della vita 
moderna. Alcuni cambiamenti di ortografia pochi 
che si sono verificati nell'evoluzione del linguaggio 
dal latino, l'ortografia che è praticamente uguale 
alla forma fonetica dell'Istituto Italiano una lingua 
facile da imparare per le persone che conoscono il 
latino o in qualsiasi lingua Romance .. 
I dialetti degli antropologi italiani riconoscono sono: 
A) Toscana 
B) Piemontese 
C) Abruzzese 
D) Bergamo 
 
35- Tra i saluti del vocabolario italiano, quale 
alternativa è sotto il saluto di commiato: 
A) Ciao, ci vediamo (alle cinque). 
B) Benvenuto (a)! 
C) Che c'è di nuovo? 
D) Io sto bene, grazie 
 
36-  Segundo a LDB, no seu artigo 69, a União 
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 

 

 


