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Estado de Santa Catarina 
Prefeitura Municipal de Descanso  

Caderno de Provas 
Edital de Concurso Público nº 001/2015 

 
 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 
                                                                                                                                         Português  
                                                                                                                                         Matemática 

 
Prova para provimento do cargo de 

PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 
 

TIPO DE PROVA: 01 GABARITO  

 
 

 
INSTRUÇÕES: 
 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
VOCÊ DEVE: 
 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o 
quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA ao qual ela corresponder, 
conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e preencher 
essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito): → 
 
ATENÇÃO: 
 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de 
sua prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 03h, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 
RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO ao fiscal da 
sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas. 

 



 

2 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Não apresenta sinônimos: 

A) Mesurar – Cumprimentar. 

B) Inclemência – Severidade. 

C) Entrevero – Ordem. 

D) Estanque – Vedação. 

 

02. É antônimo de revide: 

A) Réplica. 

B) Contestação. 

C) Refutação. 

D) Confirmação. 

 

03. Está errado quanto à regência: 

A) Geraldo assistiu ao filme. 

B) Geraldo namora com Maria. 

C) Geraldo prefere matemática à Filosofia. 

D) Geraldo desfruta o final de tarde. 

 

04. Cheguei ________ casa dos meus pais, entrei e me pus ________ escrever a carta ________ lápis. 

Preenchem adequadamente as lacunas, respectivamente: 

A) À – A – A. 

B) A – À – À. 

C) A – A – À. 

D) À – À – À. 

 

05. Ocorre ênclise em qual das frases abaixo? 

A) Sobre isso nada a declarar. 

B) Venha correndo para cá. 

C) Era necessário esperá-la. 

D) Esperá-lo-ei para sempre. 
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06. São pronomes relativos invariáveis: 

A) Quem – Como. 

B) Quanto – Cujo. 

C) O qual – Algum. 

D) Nenhum – Bastante. 

 

07. Acomodo-me no meu lugar. 

Na frase acima qual de seus componentes funciona como objeto direto? 

A) Acomodo. 

B) Me. 

C) No. 

D) Meu. 

 

08. Ocorre quando uma expressão é usada, intencionalmente, de forma exagerada: 

A) Antítese. 

B) Eufemismo. 

C) Hipérbole. 

D) Metáfora.  

 

09. Leia com atenção: 

I – Comprimento – Cumprimento; 

II – Emigrar – Imigrar. 

 

Sobre os itens acima podemos afirmar: 

A) Apresenta parônimos e homônimos, respectivamente. 

B) Apresenta homônimos e parônimos, respectivamente. 

C) São ambos homônimos. 

D) São ambos parônimos. 

 

10. Septilha é: 

A) Estrofe com seis versos. 

B) Estrofe com sete versos. 

C) Verso com seis estrofes. 
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D) Verso com sete estrofes. 

 

11. Um elemento estrutural da narrativa é o tempo. O tempo é definido de três formas distintas, não 

é uma delas:  

A) Tempo cronológico. 

B) Tempo psicológico. 

C) Tempo narrativo. 

D) Tempo descritivo. 

 

12. Não é um gênero épico ou narrativo: 

A) Fábula. 

B) Tragicomédia. 

C) Epopeia. 

D) Novela. 

 

13. Não é um gênero lírico:  

A) Ensaio. 

B) Elegia. 

C) Ode. 

D) Soneto. 

 

14. Não é um gênero dramático:  

A) Auto. 

B) Comédia. 

C) Conto. 

D) Crônica. 

 

15. É um gênero injuntivo que consiste num guia que tem por finalidade explicar ao leitor, passo a 

passo e de maneira simplificada, como fazer algo: 

A) Editorial. 

B) Charge. 

C) Tutorial. 

D) Écloga. 
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16. É essencial saber distinguir o que é gênero textual, gênero literário e tipo textual. Cada uma 

dessas classificações é referente aos textos, porém é preciso ter atenção, cada uma possui um 

significado totalmente diferente da outra: 

I - Tipo textual – nestes os textos abordados são apenas os literários, diferente do gênero textual, 

que abrange todo tipo de texto. É classificado de acordo com a sua forma, podendo ser do gênero 

líricos, dramático, épico, narrativo. 

II - Gênero Literário - Este é a forma como o texto se apresenta, podendo ser classificado como 

narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo, informativo ou injuntivo. Cada uma dessas 

classificações varia de acordo como o texto se apresenta e com a finalidade para o qual foi escrito. 

A) Ambos estão incorretos. 

B) Apenas I está correto. 

C) Apenas I está incorreto. 

D) Ambos estão corretos. 

 

17. Assinale a alternativa incorreta. A classificação dos fonemas de acordo com o grau de abrimento 

bucal ocorre da seguinte maneira: 

A) Grau Zero: consoantes oclusivas. 

B) Grau um: consoantes constritivas fricativas. 

C) Grau dois: vogais. 

D) Grau três: consoantes líquidas. 

 

18. A Derivação Prefixal também pode ser chamada de: 

A) Prefixação. 

B) Derivação Sufixal. 

C) Sufixação. 

D) Adverbação. 

 

19. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) O estranjeiro tinha hojeriza pelos herméticos. 

B) O estranjeiro tinha ogeriza pelos erméticos. 

C) O estrangeiro tinha hogeriza pelos erméticos. 

D) O estrangeiro tinha ojeriza pelos herméticos. 
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20. Em sua obra “Viva o Povo Brasileiro”, celebrou o homem comum. Trata-se de: 

A) Antonio Maria. 

B) João Ubaldo Ribeiro. 

C) Rubem Braga. 

D) Sergio Porto. 

 

QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta sinônimos: 

A) Simples – Nababesco. 

B) Neutro – Parcial. 

C) Expletivo – Redundante. 

D) Livre – Provido. 

 

22. O acento indicador de crase é opcional em qual das frases abaixo? 

A) Voltei ontem à noite. 

B) Entre e fique à vontade. 

C) Fomos até à sacada. 

D) O vôo partirá às 13h00. 

 

23. Já entreguei _______ encomenda _______ ele. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima: 

A) À – A. 

B) A – À. 

C) A – A. 

D) À – À. 

 

24. Carlos, o pintor, é nosso amigo. 

Na frase acima cumpre o papel de adjunto adnominal: 

A) O. 

B) É. 

C) Nosso. 

D) Amigo. 
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25. Ventou muito esta tarde. 

Na frase acima há: 

A) Sujeito oculto. 

B) Oração sem sujeito. 

C) Sujeito oblíquo. 

D) Sujeito indeterminado. 

 

 26. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) Encrustrado em mim há um ser frássido perdido em ilocobrasões. 

B) Encustado em mim há um ser flásido perdido em elocubrassões. 

C) Incustrado em mim há um ser frásido perdido em ilucobrasões. 

D) Incrustado em mim há um ser flácido perdido em elucubrações. 

 

27. Assinale a frase em que há período composto por coordenação: 

A) Ele sabia a verdade, mas ela negou tudo. 

B) Ele sabia que ela negaria tudo. 

C) O crime que ela cometeu ainda não apareceu na mídia. 

D) Quando ela chegasse, ele deixaria a sala. 

 

28. Em qual das alternativas há a classe gramatical numeral na sua classificação ordinal? 

A) Três. 

B) Terceiro. 

C) Triplo. 

D) Terço. 

 

29. Em qual das frases há erro de regência? 

A) Os alunos assistiram ao filme. 

B) Todos aspiravam a uma boa faculdade. 

C) Entrou na sala e dela saiu. 

D) Sim, assisti-lhe. 

 

30. “Mas” e “por conseguinte” são, respectivamente, conjunções: 

A) Aditiva – Alternativa. 

B) Adversativa – Conclusiva. 

C) Alternativa – Explicativa. 

D) Explicativa – Aditiva. 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

31. Qual será o 6º termo da progressão geométrica a seguir? 3,6,12,24... 

A) 729 

B) 243 

C) 96 

D) 48 

 

 

32. O plano de carreira de Alexandre garante um aumento de 10% a cada 10 anos. Faltam 40 anos 

para Alexandre se aposentar, quanto ele estará ganhando no ato de sua aposentadoria se hoje 

Alexandre ganha R$ 5.000,00? (Dica: o aumento utiliza a formula de juros compostos). 

A) R$ 6.851,23 

B) R$ 7.320,50 

C) R$ 8.140,70 

D) R$ 5.140,60 

 

33. Em um desenho de uma peça, a escala é 1:10. Se o volume da peça nesse desenho é 1cm3, qual o 

volume real dessa peça? 

A) 100cm3  

B) 10cm3  

C) 0,1 cm3  

D) 1000cm3 

 

34. Qual o domínio da função a seguir: ���� =
��

��	

 

A) �� ∈  ∶ � ≠ ±4� 

B) �� ∈  � 

C) �� ∈ � ∶ � ≠ ±�� 

D) �� ∈  ∶ � ≠ 0� 

 

 

35. Segundo o gráfico abaixo, qual o valor de y(0)? 
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A) 0 

B) 1 

C) -2 

D) 2 

 




