
 

 
CADERNO DE PROVA: 02 - Professor 

PROCESSO SELETIVO

LÍNGUA PORTUGUESA 
A unidade ortográfica 

Velhíssima questão a da unidade ortográfica do português 
usado no Brasil e em Portugal. Que a prosódia seja 
diferente é natural. Num país imenso como o nosso, há 
diversas formas de pronunciar as palavras, e o próprio 
vocabulário admite expressões regionais o mesmo 
acontecendo com todas as línguas do mundo.  
O diabo é a grafia, sobre a qual os portugueses não abrem 
mão de escrever director, por exemplo. Não é o mesmo 
caso de facto e fato, que têm significações diferentes e, 
com boa vontade, podemos compreender a insistência dos 
portugueses em se referir à roupa e ao acontecimento.
(Carlos Heitor Cony, publicado na Folha de S. Paulo, em 10 de agosto de 2004)
 

Utilize o texto para responder as questões 1 e 2:
 
1. Com base no texto, infere-se que a palavra 

facto designa: 
A. um objeto 
B. a significação 
C. uma roupa 
D. a mesma coisa que fato 
 
2. A palavra prosódia utilizada no texto  NÃO é 

sinônimo de: 
A. Ortoépia 
B. Pronuncia 
C. Articulação 
D. Crase 
 
3. Na oração: "Em nossa terra não se vive senão 

de política." O sujeito é: 
A. Indeterminado 
B. Oculto 
C. Oração sem sujeito 
D. Simples 

MATEMÁTICA 

4. Raimundo tem um sítio onde cria 7 vacas 
leiteiras. Cada vaca produz em média 12,5 litros 
de leite por dia. Sabendo que ele recebe R$ 1,30 
por litro de leite, quantos dias são necessários 
para que Raimundo receba R$ 910,00 com a sua 
produção? 

A. 7 dias 
B. 8 dias 
C. 9 dias 
D. 10 dias 
 
5. Wagner aplicou R$ 1.800,00 em ações e, no 

primeiro dia, perdeu 1/2 do valor aplicado. No 
segundo dia Wagner ganhou 4/5 do valor que 
havia sobrado no primeiro dia, e no terceiro dia 
perdeu 4/9 do valor que havia sobrado no dia 
anterior. Ao final do terceiro dia de aplicação, 
Wagner tinha, em R$: 

A. R$ 750,00 
B. R$ 800,00 
C. R$ 850,00 
D. R$ 900,00 
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Velhíssima questão a da unidade ortográfica do português 
usado no Brasil e em Portugal. Que a prosódia seja 
diferente é natural. Num país imenso como o nosso, há 
diversas formas de pronunciar as palavras, e o próprio 

o mesmo 

O diabo é a grafia, sobre a qual os portugueses não abrem 
mão de escrever director, por exemplo. Não é o mesmo 
caso de facto e fato, que têm significações diferentes e, 

er a insistência dos 
portugueses em se referir à roupa e ao acontecimento. 
(Carlos Heitor Cony, publicado na Folha de S. Paulo, em 10 de agosto de 2004)  

Utilize o texto para responder as questões 1 e 2: 

se que a palavra 

utilizada no texto  NÃO é 

Na oração: "Em nossa terra não se vive senão 

Raimundo tem um sítio onde cria 7 vacas 
leiteiras. Cada vaca produz em média 12,5 litros 
de leite por dia. Sabendo que ele recebe R$ 1,30 

leite, quantos dias são necessários 
para que Raimundo receba R$ 910,00 com a sua 

Wagner aplicou R$ 1.800,00 em ações e, no 
primeiro dia, perdeu 1/2 do valor aplicado. No 

4/5 do valor que 
havia sobrado no primeiro dia, e no terceiro dia 
perdeu 4/9 do valor que havia sobrado no dia 
anterior. Ao final do terceiro dia de aplicação, 

6. Um município efetuou um processo licitatório 
para a contratação de uma empresa para 
identificar todos os assentos de seu novo 
ginásio de esportes. A modalidade aplicada foi 
a de pregão, sendo o valor inicial de R$ 0,90 
(noventa centavos) por caractere a ser aposto 
nos assentos, a empresa vencedora foi 
contratada pelo valor equivalente a 50% do 
valor inicial estimado. Ao final da execução dos 
serviços a empresa recebeu R$ 5.081,85 pelos 
serviços contratados executados. Considerando 
que para identificar todos os assentos 
ginásio foram utilizados somente números 
naturais inteiros, iniciando do número 1 (um) e 
que não foram utilizados zeros a esquerda dos 
números, qual a capacidade do ginásio 
inaugurado? 

A. 3.000 lugares 
B. 3.075 lugares 
C. 3.100 lugares 
D. 3.180 lugares 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

7. Um desdobramento da Operação Lava Jato da 
Polícia Federal, levou a prisão um senador da 
república, em exercício do mandato, causando 
grande repercussão nacional. Quem é este 
senador? 

(Fonte: www.globo.com)
A. Delcídio de Amaro 
B. Delcídio do Amaral 
C. Délcio do Amaral 
D. Diogo do Amaral 
 
8. Em relação ao Município de Apiúna, é CORRETO 

afirmar que: 
(Fonte: www.apiuna.sc.gov.br)

A. Ibirama, Indaial e Ascurra são municípios limítrofes.
B. Faz parte da região turística denominada Vale 

Europeu. 
C. Tem a área de 493,53km². 
D. Seu nome, de origem Tupi, significa “rio revolto”, em 

referencia às corredeiras do rio itajaí
principal atrativo do município com o turismo de 
aventura, sendo praticados esport
canyoning. 

 
9. Em relação a emancipação do Município de 

Apiúna, é CORRETO afirmar que:
(Fonte: www.apiuna.sc.gov.br)

A. Teve seu início com um projeto no ano de 1976 que 
foi arquivado, sendo que a instalação oficial do 
município se deu no dia 01/06/1989 e sua primeira 
eleição foi realizada em 16/04/1989.

B. Teve seu início com um projeto no ano de 1978 que 
foi arquivado, sendo que a instalação oficial do 
município se deu no dia 01/06/1989 e sua primeira 
eleição foi realizada em 03/10/1989.

C. Teve seu início com um projeto no ano de 1974 que 
foi arquivado, sendo que a instalação oficial do 
município se deu no dia 01/06/1989 e sua primeira 
eleição foi realizada em 15/11/1989.

D. Teve seu início com um projeto no ano de 1976 que 
foi arquivado, sendo que a instalação oficial do 
município se deu no dia 01/07/1989 e sua primeira 
eleição foi realizada em 16/10/1989.
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efetuou um processo licitatório 
para a contratação de uma empresa para 
identificar todos os assentos de seu novo 
ginásio de esportes. A modalidade aplicada foi 
a de pregão, sendo o valor inicial de R$ 0,90 
(noventa centavos) por caractere a ser aposto 

assentos, a empresa vencedora foi 
contratada pelo valor equivalente a 50% do 
valor inicial estimado. Ao final da execução dos 
serviços a empresa recebeu R$ 5.081,85 pelos 
serviços contratados executados. Considerando 
que para identificar todos os assentos do 
ginásio foram utilizados somente números 
naturais inteiros, iniciando do número 1 (um) e 
que não foram utilizados zeros a esquerda dos 
números, qual a capacidade do ginásio 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

Um desdobramento da Operação Lava Jato da 
Polícia Federal, levou a prisão um senador da 
república, em exercício do mandato, causando 
grande repercussão nacional. Quem é este 

(Fonte: www.globo.com) 

Em relação ao Município de Apiúna, é CORRETO 

(Fonte: www.apiuna.sc.gov.br) 
Ibirama, Indaial e Ascurra são municípios limítrofes. 

turística denominada Vale 

Seu nome, de origem Tupi, significa “rio revolto”, em 
referencia às corredeiras do rio itajaí-açú, hoje o 
principal atrativo do município com o turismo de 
aventura, sendo praticados esportes como rafting e 

Em relação a emancipação do Município de 
Apiúna, é CORRETO afirmar que: 

(Fonte: www.apiuna.sc.gov.br) 
Teve seu início com um projeto no ano de 1976 que 
foi arquivado, sendo que a instalação oficial do 

dia 01/06/1989 e sua primeira 
eleição foi realizada em 16/04/1989. 
Teve seu início com um projeto no ano de 1978 que 
foi arquivado, sendo que a instalação oficial do 
município se deu no dia 01/06/1989 e sua primeira 

03/10/1989. 
Teve seu início com um projeto no ano de 1974 que 
foi arquivado, sendo que a instalação oficial do 
município se deu no dia 01/06/1989 e sua primeira 
eleição foi realizada em 15/11/1989. 
Teve seu início com um projeto no ano de 1976 que 
foi arquivado, sendo que a instalação oficial do 
município se deu no dia 01/07/1989 e sua primeira 
eleição foi realizada em 16/10/1989. 

http://www.globo.com)
http://www.apiuna.sc.gov.br)
http://www.apiuna.sc.gov.br)
http://www.globo.com)
http://www.apiuna.sc.gov.br)
http://www.apiuna.sc.gov.br)
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10. Durante o período de colonização, diversas 
denominações foram dadas a atual Apiúna, 
entre elas NÃO está: 

(Fonte: www.apiuna.sc.gov.br)
A. Aquidaban 
B. Bugherbach 
C. Ribeirão Neisse 
D. Rio dos Índios 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11. As características funcionais dos seres vivos são 
determinantes para a classificação dos 
organismos. Observe a tira abaixo: O 
invertebrado analisado por Armandinho, 
pertence ao segundo maior Filo de animais em 
número de espécies, é denominado: 

[Adaptado] http://tirasarmandinho.tumblr.com/post/104193128309/tirinha

A. Cnidaria 
B. Mollusca 
C. Echinodermata 
D. Annelida 
 
12. Em uma aula de ciências os alunos 

identificaram algumas características de três 
grupos de animais (aracnídeos, insetos e 
crustáceos). Sobre as características 
morfológicas destes animais, assinale as 
alternativas abaixo com (V) Verdadeiro ou (F) 
Falso.  
(__) Os aracnídeos possuem quatro pares de pernas 
e órgãos sensoriais chamadas de antenas.  

(__) Os insetos possuem três pares de pernas, o 
corpo dividido em três segmentos: cabeça, tórax e 
abdome.  

(__) Embora a maioria dos crustáceos seja aquática, 
ha espécies que invadiram o meio terrestre, como é o 
caso do tatuzinho de jardim (ou tatu-bola).  

(__) Para crescerem os insetos realizam mudas 
periódicas chamadas de ecdises.  
A sequência CORRETA de cima para baixo é:

A. F, V, V, V 
B. V, V, V, F 
C. V, F, V, F 
D. F, F, V, V 

 
13. As aves são vertebrados que, em geral, 

possuem os membros anteriores transformados 
em asas para voar. Assinale a alternativa que 
NÃO corresponde a uma característica deste 
grupo. 

A. Cloaca 
B. Ossos Pneumáticos 
C. Sacos aéreos 
D. Vivíparas 
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Durante o período de colonização, diversas 
denominações foram dadas a atual Apiúna, 

www.apiuna.sc.gov.br) 

As características funcionais dos seres vivos são 
determinantes para a classificação dos 
organismos. Observe a tira abaixo: O 
invertebrado analisado por Armandinho, 
pertence ao segundo maior Filo de animais em 

 
http://tirasarmandinho.tumblr.com/post/104193128309/tirinha-original 

Em uma aula de ciências os alunos 
identificaram algumas características de três 
grupos de animais (aracnídeos, insetos e 
crustáceos). Sobre as características 
morfológicas destes animais, assinale as 

erdadeiro ou (F) 

Os aracnídeos possuem quatro pares de pernas 

Os insetos possuem três pares de pernas, o 
corpo dividido em três segmentos: cabeça, tórax e 

Embora a maioria dos crustáceos seja aquática, 
pécies que invadiram o meio terrestre, como é o 

Para crescerem os insetos realizam mudas 

A sequência CORRETA de cima para baixo é: 

As aves são vertebrados que, em geral, 
possuem os membros anteriores transformados 
em asas para voar. Assinale a alternativa que 
NÃO corresponde a uma característica deste 

14. O bioma que também é chamado de savana 
ocupa 22 % do território brasileiro, com uma 
área de aproximadamente 200 milhões de 
hectares, considerado como um 
mundial de biodiversidade. Este ecossistema 
apresenta extrema abundância de espécies 
endêmicas. A que bioma estamos nos 
referindo? 

A. Amazônia 
B. Cerrado 
C. Caatinga 
D. Pampa 
 
15. Os elementos que possuem mesmo número de 

nêutrons em seu núcleo são conhecidos 
A. Isótonos 
B. Isóbaros 
C. Isótopos 
D. Isósteros 
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O bioma que também é chamado de savana 
ocupa 22 % do território brasileiro, com uma 
área de aproximadamente 200 milhões de 
hectares, considerado como um hotspots 

de biodiversidade. Este ecossistema 
apresenta extrema abundância de espécies 
endêmicas. A que bioma estamos nos 

Os elementos que possuem mesmo número de 
nêutrons em seu núcleo são conhecidos como: 

http://www.apiuna.sc.gov.br)
http://tirasarmandinho.tumblr.com/post/104193128309/tirinha
http://www.apiuna.sc.gov.br)
http://tirasarmandinho.tumblr.com/post/104193128309/tirinha



