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LÍNGUA PORTUGUESA
01) “Quem quer comer a noz tem que quebrar a
casca.”
A frase acima é a representação de um gênero
textual conhecido por:
a) Receita;
b) Texto informativo;
c) Texto não-literário;
d) Provérbio popular.
02) Assinale a alternativa que contém um
exemplo de escrita objetiva:
a) Manual de instruções;
b) Crônica;
c) Poema;
d) Provérbio Popular.
03) “Módulo abstrato mínimo da fala em nível
de significante. É o átomo de construção do
significante do discurso.”
A explicação acima se refere a:
a) Sílaba;
b) Fonema;
c) Enunciado;
d) Palavra.
04) Fazem parte da morfologia, exceto:
a) Predicado;
b) Substantivo;
c) Prefixo;
d) Desinência.
05) Assinale a alternativa que contém um
substantivo de gênero incerto:
a) Bonde;
b) Casa;
c) Personagem;
d) Novela.
06) O texto nem sempre é organizado conforme
as normas de sintaxe. Há, com frequência,
desvios sintáticos e concordâncias irregulares
que imprimem características peculiares à
construção linguística. Assim, a ordem natural
das palavras na frase é alterada, promovendo
uma sintaxe incomum. Esses recursos usados por
falantes e escritores, a fim de acrescentar mais
vigor e expressividade à linguagem, chamam-se:
a) Figuras de lingüística;
b) Figuras de sintaxe ou construção;
c) Figuras de pensamento;
d) Figuras de som.
07) A quantidade de sílabas poética é chamada
de:

a) Verso;
b) Escansão;
c) Métrica;
d) Elisão.
08) Assinale a alternativa correta em relação a
“FRASE”:
a) A frase não precisa ter verbo, nem sentido
completo;
b) Toda frase é uma oração;
c) A frase necessita obrigatoriamente possuir um
verbo, seja ele de ação, estado ou fenômeno da
natureza;
d) Uma frase pode ser constituída apenas com uma
palavra.
09) A semana de arte moderna aconteceu em São
Paulo em:
a) 1822;
b) 1922;
c) 1912;
d) 1935.
10) O Romantismo foi uma escola literária que
surgiu após:
a) Barroca;
b) Realismo;
c) Arcadismo;
d) Simbolismo.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Ao longo da história, várias cosmologias e
cosmogonias têm sido propostas para explicar as
observações do Universo. Sobre isso é correto
afirmar, exceto:
a) O primeiro modelo geocêntrico quantitativo foi
desenvolvido pelos gregos antigos, que propunham
que o Universo possui espaço infinito e tem existido
eternamente, mas contém um único conjunto de
círculos concêntricos esferas de tamanho finito - o
que corresponde a estrelas fixas, o Sol e vários
planetas – girando sobre uma esférica, mas imóvel
Terra.
b) Ao longo dos séculos, observações mais precisas
e melhores teorias levaram ao modelo heliocêntrico
de Copérnico e ao modelo Newtoniano do Sistema
Solar respectivamente.
c) Está comprovado pelos antigos gregos que o
Sistema Solar está localizado fora da Via Láctea, o
que permite o Planeta Terra receber luz e calor.
d) Outras descobertas na astronomia levaram a
conclusão de que o Sistema Solar está contido em
uma galáxia composta de milhões de estrelas, a Via
Láctea, e de que outras galáxias existem fora dela,
tão longe quanto os instrumentos astronômicos
podem alcançar.

12) Coloque a letra V para as afirmativas
verdadeiras e F para as Falsas, sobre problemas
que afetam a Economia Brasileira:
(....) Segundo os economistas, o desaquecimento
da indústria nacional deve-se muito mais aos
gargalos estruturais já existentes no país, o
chamado "Custo Brasil" - como a elevada carga
tributária (em torno de 36% do PIB);
(......) A infraestrutura precária e a baixa
produtividade do trabalhador - além de uma
política de expansão fiscal por parte do governo
(que, ao gastar mais, deixa de poupar e, assim,
investe menos);
(.....) A taxa de investimentos privada, incluída aí
a compra de maquinários, também é
considerada
baixa.
"Tudo
isso
acaba
encarecendo o produto final, que não consegue
competir com um similar que vem de fora",
conforme afirma Ruy Quintans, professor de
economia do Ibmec-RJ;
(.....) No último ranking do relatório Doing
Business do Banco Mundial, que mede a
facilidade de se fazer negócios em cada país, o
Brasil aparece na 6ª posição entre as 183 nações
avaliadas.
Assinale a sequência correta.
a) F, V, V, F
b) V, F, F, V
c) V, V, V, F
d) V, V, V, V
13) Sobre os seres que habitam a Terra é correto
afirmar:
I.
A Terra é habitada por muitos milhões de
seres: alguns desses seres são chamados de vivos,
outros não. Todos os seres são formados por
matéria. O que distingue um ser vivo de um ser
bruto ou não-vivo, em primeiro lugar, é a
composição química.
II.
Na Antigüidade, os pensadores achavam
que os seres vivos eram dotados de uma
exclusiva e misteriosa força vital que lhes
confiria vida. Hoje não se acredita mais nisso,
pois sabe-se que a matéria que forma os
organismos vivos, embora peculiar, é constituída
por partículas semelhantes às que formam a
matéria não viva e está sujeita às mesmas leis
que regem o universo não-vivo.
III.
Na matéria viva, porém, certos elementos
químicos estão sempre presentes em grande
proporção, como o carbono (C), o hidrogênio
(H), o oxigênio (O) e o nitrogênio (N) que, junto
com vários outros elementos, em menores

quantidades,
formam
substâncias
muito
complexas
(chamadas
genericamente
de
substâncias orgânicas), que constituem os seres
vivos.
IV.
Todo ser humano é um ser vivo, assim
como uma planta e uma bactéria. Já uma pedra
não é viva, nem uma cadeira.
Assinale a seqüência correta:
a) Estão corretos os itens I, II e IV
b) Somente os itens I e II estão corretos;
c) Todos os itens I, II, III e IV estão corretos;
d) Somente o item IV esta correto.
14) Sobre a história de Santa Catarina é correto
afirmar:
a) Na década de 1640, Emilinho, um português que
vivia em São Vicente, fundou uma povoação no rio
de São Francisco, para onde se mudou com a
família. Mais tarde foi designado capitão-mor dessa
povoação, que em 1660 foi elevada a vila com o
nome de Nossa Senhora da Graça do Rio de São
Francisco, constituindo a primeira fundação estável
da costa catarinense.
b) Por volta de 1675, estabeleceu-se na ilha de
Santa Catarina o paulista Francisco Dias Velho, que
ergueu uma igreja em louvor de Nossa Senhora do
Desterro. A ele se atribui a mudança do nome da
ilha dos Patos para ilha de Santa Catarina, de quem,
ao que consta, uma filha dele tinha o nome.
(Entretanto, outros atribuem a autoria do nome a
Sebastião Caboto, que teria consagrado a ilha a
Santa Catarina ou, antes, prestara homenagem a sua
mulher, Catarina Medrano).
c) Francisco Dias Velho dedicava-se à cultura da
mandioca e da cana-de-açúcar, à pesca e à procura
de ouro. Quinze anos mais tarde, Dias Velho e sua
gente aprisionaram um navio pirata que arribara na
ilha e mandaram homens e cargas para São Vicente.
Passaram-se dois anos e os corsários voltaram; Dias
Velho foi morto, e sua família maltratada e em
desespero retornou a São Vicente. A povoação
ficou quase totalmente abandonada.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
15) Sobre a história do Município de Canoinhas
é correto afirmar, exceto:
a) Muito antes da colonização do território de
Canoinhas, incursões bandeirantes vasculharam a
região conhecida como do "Sertão de Curitiba".
b) A partir de 1768 expedições desceram os rios
Iguaçu e Negro, palmilhando também os afluentes
Canoinhas, Paciência e Timbó.
c) As principais levas de imigrantes colonizadores
vieram da Sérvia, Estados Unidos e Japão no fim do
século XIX.

d) A construção da Estrada da Mata, elo entre o Rio
Grande do Sul e São Paulo para transporte de gado,
foi de extrema importância para a ocupação do
território de Canoinhas. Nele os colonizadores
encontraram os índios que o habitavam. Eram os
Xokleng coletores e caçadores seminômades que
tinham na floresta de araucária seu melhor habitat.
Arredios e tendo seu espaço invadido pelos brancos,
os Xokleng foram implacavelmente perseguidos
pelos colonizadores que neles tinham apenas um
inimigo e um empecilho na conquista territorial.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Calcule a área de um retângulo sabendo que
sua base mede 12,35 cm e sua altura mede 8,9
cm.
a) 98,34 cm².
b) 109,915 cm².
c) 114,909 cm².
d) 83,28 cm².
17) Identifique os coeficientes da equação de 2o
grau a seguir, 3x² - 3:
a) a = 3, b = 3, c = 0.
b) a = 8, b = -3, c = 4.
c) a = -3, b = 0, c = -3.
d) a = 3, b = 0, c = -3.
18) No campeonato catarinense de 2012, o
Figueirense fez os seguintes gols nos primeiros 5
jogos:
1o jogo
2o jogo 3o jogo 4o jogo 5o jogo
5 gols
1 gol
2 gols
3 gols
1 gol
Sabendo dessas informações, calcule o desvio
médio desses gols do Figueirense:
a) 2,4.
b) 1,28.
c) 1,83.
d) 1.
19) Pedro comprou uma casa no valor de R$
180.000,00. Após um bom tempo de negociação,
ele pagou R$ 128.358,00 à vista e o resto
parcelou em 12 vezes. Em porcentagem, quanto
que Pedro pagou à vista de acordo com o valor
total?
a) 88,75%.
b) 78,33%.
c) 71,31%.
d) 58,93%.
20) Determine em qual quadrante situa-se a
extremidade do seguinte arco, -200o:
a) I quadrante.
b) II quadrante.
c) III quadrante.

d) IV quadrante.
ESPECÍFICAS/ PROFESSOR LÍNGUA
PORTUGUESA
21) “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.”
O texto acima se refere a:
a) LDB;
b) PCN;
c) PPP;
d) INTERDISCIPLINARIEDADE.
22) PDE, segundo o MEC é:
a) Plano de desenvolvimento da educação;
b) Plano diretor educacional;
c) Plano decenal de educação;
d) Plano descentralizado de educação.
23) “Refere-se aos diferentes costumes de uma
sociedade, entre os quais podemos citar:
vestimenta,
culinária,
manifestações
religiosas, tradições, entre outros aspectos. O
Brasil, por conter um extenso território,
apresenta diferenças climáticas, econômicas,
sociais e culturais entre as suas regiões.”
O texto acima se refere a:
a) Interdisciplinaridade;
b) Diversidade cultural;
c) Currículo;
d) Étnico-racial.
24) Dentro da didática, temos a TENDÊNCIA
LIBERTADORA. O principal representante
desta tendência é:
a) John Dewey;
b) Carl Rogers;
c) Paulo Freire;
d) Johann Herbart.
25) O Ratio Studiorum, servia especialmente
para:
a) Educação dos nobres;
b) Educação de jovens e adultos no século XX;
c) Catequização dos índios;
d) Educação dos filhos de bastardos.
26) Fazem parte das funções da avaliação,
exceto:
a) Intrisica;
b) Diagnóstica;

c) Formativa;
d) Somativa.
27) “Art. 2º. 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.”
O artigo acima se refere a lei:
a) LDB;
b) ECA;
c) PCN;
d) PME.
LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA AS
QUESTÕES DE 28 A 30.
TEXTO I
CONHECIDO COMO 'HOMEM GRÁVIDO',
AMERICANO SE SEPARA APÓS 9 ANOS
Conhecido mundialmente como "homem grávido",
Thomas Beatie anunciou a separação de sua esposa,
com quem estava casado há nove anos, segundo
reportagem do jornal "Daily Mail".
"Como todos os casamentos, temos nossos altos e
baixos, e estamos passando por uma fase difícil agora.
No momento, estamos separados", disse Thomas.
Ele mudou de sexo aos 24 anos e é legalmente
homem. Mas mantém os órgãos sexuais femininos.
Quando era mulher, se chamava Tracy Lagondino.
Sua ex-mulher Nancy fez uma histerectomia e não
pode ser mãe. O primeiro filho foi concebido por
inseminação artificial, com esperma de um doador.
Depois, ele teve outros dois filhos, Jensen e Austin
Beatie.
Em abril de 2008, em entrevista à apresentadora Oprah
Winfrey, Thomas disse que, para ele, "a necessidade
de ter um filho não é um sentimento masculino ou
feminino, mas humano". "Sou uma pessoa e tenho
direito de ter um filho biológico", disse ele na época.
28) O pronome “SUA”, sublinhado e em negrito
na segunda linha, posto na ordem que está,
causa:
a) Determinação total do fato;
b) Ambigüidade;
c) Sentido único de interpretação;
d) Fato conotativo.
29) A conjunção “MAS” sublinhada e em negrito
no texto, trás a idéia de:
a) Adversidade;
b) Negação;
c) Soma;

d) Explicação.
30) O texto I pode ser classificado, exceto em:
a) Jornalístico;
b) Informativo;
c) Objetivo;
d) Literário.
31) A coordenação e subordinação dos períodos
fazem parte da:
a) Morfologia;
b) Sintaxe;
c) Lingüística;
d) Fonética.
32) A primeira língua que uma criança aprende
é chamada de:
a) Língua universal;
b) Língua estrangeira;
c) Língua materna;
d) Língua oficial.
33) Consiste em empregar um termo no lugar de
outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou
relação de sentido. Estamos falando de uma
figura de linguagem chamada:
a) Metáfora;
b) Metonímia;
c) Aliteração;
d) Zeugma.
34) “Sabe-se que a situação econômicofinanceira ainda vai ficar pior.”
No período acima, temos uma oração
subordinada que é classificada em:
a) Subordinada substantiva subjetiva;
b) Subordinada substantiva objetiva direta;
c) Subordinada adjetiva explicativa;
d) Subordinada adverbial temporal.
35) Assinale a alternativa que contém uma
oração subordinada adverbial consecutiva:
a) O Plano de Estabilização Econômica foi tão
cercado de flores de todos os lados que não
percebemos
suas
consequências
menos
interessantes;
b) Ainda que faça frio, o jogo realizará;
c) Se o filme for ruim, sairei do cinema;
d) É preciso que haja políticos de concepções
liberais extremadas para que os conservadores não
reduzam os homens a títeres.
36) Assinale a alternativa que contém uma
oração coordenada sindética aditiva:
a) Pedro não veio para aula porque estava doente;

b) Pedro não foi para a escola e nem para o
trabalho;
c) Pedro está doente, logo não vai para a aula;
d) Pedro vai para a escola, ou para o trabalho.
37) Escritor conhecido da escola literária
Arcadismo:
a) Machado de Assis;
b) Joaquim Manoel de Macedo;
c) Claudio Manoel da Costa;
d) Quincas Borba.
38) “Buscou os temas clássicos, valorizando o
rigor formal e a poesia descritiva. Os autores
parnasianos usavam uma linguagem rebuscada,
vocabulário culto, temas mitológicos e descrições
detalhadas. Diziam que faziam a arte pela arte.
Graças a esta postura foram chamados de
criadores de uma literatura alienada, pois não
retratavam os problemas sociais que ocorriam
naquela
época.
Os
principais
autores
parnasianos são: Olavo Bilac, Raimundo Correa,
Alberto de Oliveira e Vicente de Carvalho.”
O texto acima se refere a:
a) Romantismo;
b) Modernismo;
c) Barroco;
d) Parnasianismo.
39) As rimas de palavras da mesma classe
gramatical (substantivo / substantivo, verbo /
verbo, etc.), ou quando as palavras finalizam em
sons corriqueiros, triviais. Estamos falando de
rima:
a) Pobre;
b) Rica;
c) Raras;
d) Preciosas.
40) Observe as rimas do verso e assinale a
alternativa que contém a rima utilizada:
Mandou-me o senhor vigário
que lhe comprasse uma lâmpada
para alumiar a estampa da
Senhora do Rosário.
Arthur de Azevedo
a) Pobre;
b) Rica;
c) Raras;
d) Preciosas.

