
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 

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 
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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- Art. 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, diz que:  Os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com necessidades 
especiais, EXCETO: 
A) Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos 
e organização específicos, para atender às suas 
necessidades 
B) Terminalidade específica para aqueles que não 
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, 
e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados 
C) Professores graduados em nível médio ou 
superior, para atendimento, bem como professores 
do ensino regular para a integração desses 
educandos nas classes comuns 
D) Educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo, 
mediante articulação com os órgãos oficiais afins, 
bem como para aqueles que apresentam uma 
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora 
 
22- LEI N º 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 Art. 16 - 
O direito à liberdade compreende os seguintes 
aspectos, EXCETO: 
A) Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais 
B) Opinião e expressão 
C) Crença e culto religioso 
D) Participar da vida familiar e comunitária, sem 
integralizar 
 
23- Com base nas idéias de Jean-Jacques Rousseau, 
a educação teve influência decisiva a educação 
moderna. Para Rousseau, são pressupostos para a 
educação: a liberdade, a atividade pela experiência, 
a diferença entre a mente da criança e do adulto (a 
criança deixou de ser vista como um adulto em 
miniatura, e passou a ser vista como um ser em 
desenvolvimento), enfim, uma educação integral, 
que atenda aos aspectos físicos, intelectuais e 
morais. No entanto, para Rousseau, para cada aluno 
deveria haver apenas um educador.  
A educação está dividida em fases na história. 
Assinale a alternativa que corresponda a definição 
acima: 
A) Educação Naturalista 
B) Educação realista 
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C) Educação humanista 
D) Educação oriental 
 
24- Assinale abaixo a alternativa com a grafia 
correta: 
A) Comprei este lindo relógio para mim usar no 
casamento 
B) Não estou certa de que essa decisão satisfaça a 
todos 
C) Encontrei Alice no mesmo lugar que, anos antes, 
recebeu-me 
D) Mandei Larissa comprar uma guaraná na bodega 
 
25- Assinale a alternativa INCORRETA referente às 
modalidades de concordância: 
A) Concordância de gênero – manifesta-se quando a 
concordância se dá com o gênero gramatical: Vossa 
Majestade parece ansioso 
B) Concordância de número – ocorre quando a 
concordância se dá com o número gramatical: A 
multidão queriam que os portões fossem abertos 
C) Concordância de pessoa – manifesta-se quando a 
concordância se dá com a pessoa gramatical: Os 
brasileiros somos todos patriotas 
D) Concordância adverbial - ocorre quando a 
concordância se dá com o advérbio  gramatical: A 
mochila eram panos e zíperes 
 
26-  Concordância nominal – Consiste no estudo de 
relações entre adjetivo e substantivo, pronome e 
substantivo, artigo e substantivo, numeral e 
substantivo. É, enfim, a relação entre nomes. 
Analise as afirmativas: 
I. O nome impõe seu gênero e seu número a seus 
determinantes e aos pronomes que o substituem. 
II. Quando o determinante vem depois dos 
substantivos: A concordância do adjetivo é com o 
substantivo mais próximo, sendo adjunto 
adnominal; a concordância será com o substantivo 
mais próximo ou com todos os substantivos, sendo 
o adjetivo predicativo. 
III. Quando o determinante vem antes dos nomes: a 
concordância será com o substantivo mais próximo. 
Todavia, se os substantivos forem nomes de pessoa, 
o adjetivo concorda com todos os núcleos, apenas. 
Estão corretas: 
A) As alternativas I e III apenas 
B) As alternativas II e III apenas 
C) As alternativas I e III apenas 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 

27 - "Cheguei, vi, venci."  
Como podemos classificar a frase acima dentre as 
figuras de sintaxe: 
A) Assíndeto 
B) Hipérbato 
C) Elipse 
D) Hipálage 
 
28- São regras de Acentuação Gráfica, exceto: 
A) As proparoxítonas são todas acentuadas 
graficamente 
B) Paroxítonas - Não são acentuados os prefixos 
terminados em "i "e "r" 
C) Monossílabos Tônicos - Possuem autonomia 
fonética, sendo proferidos fortemente na frase onde 
aparecem 
D) Os monossílabos nunca podem tônicos numa frase 
 
29- Elas estão em conversas e textos cotidianos de 
uma forma mais especializada do que se imagina. 
Pesquisas recentes constatam uma relação estreita, 
por exemplo, entre elas e a área da saúde. (“ O 
mercado está na UTI”, “ O Brasil recebe alta do 
FMI”, “ Um superávit primário saudável deve 
superar 4,5% do PIB”; etc.). No campo da política, 
tornou-se comum o apego ao repertório da guerra e 
do esporte ( “ O candidato sofreu um nocaute nas 
urnas”, “ O escândalo foi um golpe para o ministro”) 
, em que a noção de disputa está em primeiro 
plano. Exemplos de afinidades desse tipo são 
indicadores de sua importância na vida atual. 
O texto acima se refere:  
A) Metáfora 
B) Perífrase 
C) Comparação 
D) Metonímia 
 
30- Poucos assuntos geram tanta polêmica no 
domínio da gramática quanto à crase. Não forma 
poucos os que já se manifestaram contra ela. O 
falecido humorista Millôr Fernandes afirmou que 
“se todo mundo erra na crase é a regra da crase que 
está errada”. O escritor Moacyr Scliar identificou um 
“medo existencial” a ela, comos e visse um traço 
hamletiano nas dúvidas sobre o seu emprego. 
Crasear ou não crasear – eis a questão. 
Com base no uso da crase, assinale a alternativa 
incorreta: 
A) O acento indicativo de crase ocorre antes de 
nomes próprios desde que venham antecedidos das 
locuções, ocultas, “à moda de”, “ à maneira de”:  
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Joaquim escreve à Graciliano Ramos”. No entanto: 
“Joaquim escreve a Graciliano Ramos” – caso ele 
escreva para Graciliano 
B) Há crase antes de verbo no infinitivo. Estava à 
cantar no banheiro 
C) A indicação da crase é facultativa antes de 
pronomes possessivos e de nomes próprios do 
gênero feminino, pois eles podem vir ou não vir 
precedidos de artigo. A professora fez um elogio a(à) 
minha redação 
D) Ocorre crase nas locuções adverbiais, prepositivas 
e conjuntivas formadas com palavras femininas: à 
vista, à deriva, à toa, à máquina; à custa de, à mercê 
de, à feição de; à medida que, à proporção que etc. 
Mas: “Escreveu a lápis” (lápis é masculino) 
 
31- Qualquer desvio das normas gramaticais pode 
ser considerado um vício de linguagem.  
Assinale a alternativa em que indica a classificação e 
o exemplo incorreto: 
A) BARBARISMO - Grafia – Etmologia 
B) CACÓFATO - Traga a água 
C) COLISÃO - Sua saia saiu suja da máquina 
D) PLEONASMO - Hemorragia de sangue 
 
32- Os verbos “ver” e “vir” se confundem no futuro 
do subjuntivo. Um assume a forma do outro. O 
mesmo ocorre com os derivados de “ver”: antever, 
entrever, prever e rever. E com os derivados de 
“vir”: advir, avir-se, convir, desavir-se, intervir, 
provir, sobrevir. 
Assinale a alternativa em que não há erro na 
conjugação: 
A) Quando o bebê me vir 
B) Para ajudar as empresas em dificuldades, os 
governos interviram no mercado 
C) Quando o bebê me ver 
D) Se na Espanha alguém ver uma coisa dessas, pode 
chamar a atenção do infrator 
 
33- As palavras parônimas às vezes confundem até 
bons redatores. Isso embora a diferença entre elas 
passe despercebida (não “desapercebida”) na fala, 
mesmo de pessoas de boa formação. Semelhantes 
na pronúncia e na grafia, mas com outro significado, 
costumam ser identificáveis por discretas diferenças 
que convêm apreender (não só “aprender”). Pois 
podem desfear (não “desfiar”) até o texto dos mais 
sofisticados autores. 
Assinale a frase incorreta: 
A) A frase “Mamãe, traga um copo d’água”, 

representa uma apóstrofe e traz um apóstrofo na 
palavra “d’água” 
B) O aluno aprendeu a lição, mas não apreendeu o 
assunto 
C) O alfaiate comprimentou o cliente com um sorriso 
antes de medir o cumprimento da calça 
D) O banhista adorou imergir, mas teve dificuldade 
de emergir 
 
34- Na língua portuguesa, existem quatro tipos de 
“porquês”. Eles são utilizados em ocasiões 
diferente, assinale a alternativa correta: 
A) Porquê - Essa forma é utilizada quando o “porquê” 
tem função de substantivo 
B) Por quê - Utiliza-se o “por quê” em inicio de frases 
C) Porque - Usa-se esta forma para iniciar perguntas 
D) Por que - Utilizamos esse formato para responder 
perguntas 
 
35- Dentre as obras mais acessadas no endereço 
http://www.literaturabrasileira.ufsc.br está “Dom 
Casmurro do Autor: Joaquim Maria Machado de 
Assis”.  
Sobre o referido autor é correto afirmar: 
A) Seus poemas são marcados pela musicalidade (uso 
constante de aliterações), pelo individualismo, pelo 
sensualismo, às vezes pelo desespero, às vezes pelo 
apaziguamento, além de uma obsessão pela cor 
branca. É certo que se encontram inúmeras 
referências à cor branca, assim como à transparência, 
à translucidez, à nebulosidade e aos brilhos, e a 
muitas outras cores, todas sempre presentes em seus 
versos 
B) Apesar de ser Advogado de formação é conhecido 
muito mais como Poeta e etnógrafo, tendo uma 
relevância para o teatro brasileiro, tendo escrito 
quatro teatrólogo. Teve uma atuação muito 
importante enquanto Jornalista 
C) Nascido no ano de 1660 na Bahia, hoje cidade de 
Salvador foi um importante historiador e poeta do 
século XVII. Produzida em um período em que a 
capacidade de contar a História de Portugal e do 
império luso-brasileiro compunham um quadro de 
preocupações centrais de um reino atribulado em 
legitimar-se frente a outras nações - onde o domínio 
da história e sua forma de escrita como iniciativa 
institucional congregaria em si essa função 
D) Escritor brasileiro nascido no Rio de Janeiro, RJ, 
considerado o mais importante escritor da prosa 
realista da literatura brasileira 
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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 

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 

 

 

 


