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INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e uma única resposta 
correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de 
sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser preenchido atentamente 
com Nome, Concurso (PS Campo Erê-SC), Nº da Inscrição, Data de Nascimento, as respostas por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  00036  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com caneta esferográfica de tinta 
azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo: 

 
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento correto implica a 
anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão Resposta por erro de preenchimento por 
parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser 
amassado, dobrado, rasgado ou rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos ou eletrônicos. O 
candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala auxiliar na 
interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será permitida após 
transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o Cartão Resposta ao 
fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, implicará na eliminação do candidato do 
Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente com os fiscais de 
sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os 
Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do presente Caderno de 
Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 11 de fevereiro de 2017, após às 
20h00min, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-mail 
recursos@alternativeconcursos.com.br, no dia 13 de fevereiro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
O fragmento da obra Urupês de Monteiro Lobato 
servirá como base para responder as questões de 01 a 
03:  
 

[...] 
Cumpre-me, todavia, implorar perdão ao pobre 

Jeca. 
Eu ignorava que eras assim, meu caro Tatu, por 

motivo de doenças tremendas. Está provado que tens 
no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior 
espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, 
molenga, inerte. 

Tens culpa disso? Claro que não. Assim, é com 
piedade infinita que te encara hoje o ignorantão que 
outrora só via em ti mamparra e ruindade. 

Perdoa-me, pois, pobre opilado, e crê no que te 
digo ao ouvido: és tudo isso que eu disse, sem tirar 
uma vírgula, mas inda és a melhor coisa que há no país. 
Os outros, que falam francês, dançam o tango, pitam 
havanas e, senhores de tudo, te mantêm neste geena 
dolorosa, para que possam a seu salvo viver vida 
folgada à custa do teu penoso trabalho, esses, caro 
Jeca, têm na alma todas as verminoses que tu só tens 
no corpo. 

Doente por doente, antes como tu, doente só 
do corpo... 

[...] 
 

LOBATO, Monteiro. Urupês. São Paulo: Monteiro Lobato & 
Cia. Editores, 1923. 

 
01) Sobre o fragmento: 
 
1. É possível depreender que o escritor usa o termo 

“mamparra” para comentar a agilidade com que o 
personagem realizava suas atividades. 

2. O escritor se desculpa com Jeca Tatu quando 
percebe que o personagem agia assim por viver em 
um mundo ditoso. 

3. O narrador faz uma crítica em relação às condições 
que vivia Jeca Tatu. 

4. Pode-se deduzir que Jeca era um homem moroso. 
 
Assinale a alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas: 
 
a) 1, 2 e 3 
b) 1 e 4 
c) 2 e 4 
d) 1 e 3 
e) Somente 4 
 
02) “Cumpre-me, todavia, implorar perdão ao pobre 
Jeca.” Substituindo a conjunção em destaque sem 
acarretar prejuízo ao texto, temos: 
 

a) portanto 
b) contudo  
c) logo 
d) por conseguinte 
e) porquanto 
 
03) “É essa bicharia cruel...” O superlativo absoluto 
sintético do vocábulo em destaque é: 
 
a) crudelíssimo 
b) crudelimíssimo 
c) crudélimo 
d) cruélimo 
e) crudelissíssimo 
 
04) Uma das sentenças abaixo apresenta erro em 
relação ao seu emprego no plural. Marque-a: 
 
a) Mamãe deixou queimar os pés de moleque. 
b) Os guardas civis estavam parados em frente a viatura. 
c) Eram chamados de joões-ninguém. 
d) Os amores-perfeitos enfeitavam a mesa da vovó. 
e) As mulas sem cabeças eram as personagens da 

história. 
 
05) Dadas as sentenças: 
 
1. O caótico estado de conservação das estradas põem 

em risco a vida dos cidadãos brasileiros. 
2. Do velho galpão da chácara, restaram, depois dos 

dias de chuva, apenas algumas madeiras 
empilhadas. 

3. Com o vento forte, reapareceram, no meio do vale, 
as velhas casas e a igrejinha azul da vila. 

 
Em relação à concordância verbal: 
 
a) Somente 3 está correta. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Todas estão corretas. 
d) Somente 2 e 3 estão corretas. 
e) Somente 1 e 3 estão corretas. 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Começou a valer no dia 1º de janeiro de 2017 o 
novo salário mínimo nacional. De R$ 880,00, o valor 
passou para: 
 
a) R$ 980,00 
b) R$ 937,00 
c) R$ 950,00 
d) R$ 975,00 
e) R$ 990,00 
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07) Assinale a alternativa que corresponde ao Juiz 
Federal responsável pela Operação Lava Jato (a maior 
investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o 
Brasil já teve). Trata-se de: 
 
a) Ricardo Lewandowski. 
b) Teori Zavascki. 
c) Gilmar Mendes. 
d) Sérgio Moro. 
e) Dias Toffoli. 
 
08) Nesse ano em que dia será festejado o domingo de 
Páscoa? 
 
a) 16 de abril. 
b) 01 de abril. 
c) 21 de abril. 
d) 04 de abril. 
e) 28 de março. 
 
09) Em 2017 que dia inicia o horário de inverno? 
 
a) 17 de fevereiro. 
b) 16 de fevereiro. 
c) 19 de fevereiro. 
d) 14 de fevereiro. 
e) 20 de fevereiro. 
 
10) Recentemente a Chapecoense anunciou o novo 
técnico do time. Trata-se de: 
 
a) Vagner Mancini. 
b) Ney Franco. 
c) Emerson Leão. 
d) Levir Culpi. 
e) Enderson Moreira. 
 

Conteúdos Específicos 
 
TEXTO: Canción Del Gitano Apaleado 
 
(  24   ) bofetadas. 
(   25  ) bofetadas; 
Después, mi madre, a la noche,  
Me pondrá en papel de plata. 
Guardia civil caminera  
Dadme unos sorbitos de agua. 
Agua con peces y barcos. 
Agua, agua, agua, agua. 
¡Ay, mandor de los civiles  
que estas arriba de tu sala! 
¡No habrá pañuelos de seda 
para limpiarme la cara!  
 

(LORCA, Federico G. Canción del gitano apaleado. Obras 
completas. Madrid, Aguilar Editorial: 1972) 

 

11) O vocábulo sorbitos pode ser substitído, sem 
alteração do sentido textual, por: 
 
a) Trancos 
b) Hartos 
c) Tragos 
d) Embrujos  
e) Preludios  
 
12) A alternativa que melhor substitui pañuelos do texto 
é: 
 
a) Trozos 
b) Mascadas 
c) Tiras 
d) Monturas 
e) Harapos 
 
13) Complete as frases com o verbo oír do Pretérito 
Perfeito (simples): 
 

I. Nosotros ______ un programa musical ayer. 
II. Ellas ______ mi nombre. 

III. ¿Usted _____ alguien llamar? 
IV. Sí, yo _____ alguien llamar. 
V. Tú _____ música ayer y ustedes _____ también. 

 
A sequência correta das respostas está em: 
 
a) Oímos, oíran, oyó, oí, oíste, oíron. 
b) Oimos, oyeran, oyo, oí, oieste, oyeron. 
c) Oimos, oyeron, oyó, oi, oíste, oíron. 
d) Oímos, oyeran, oyo, oi, oieste, oíron. 
e) Oímos, oyeron, oyó, oí, oíste, oyeron.  
 
14) Complete a frase com a conjugação pertinente ao 
verbo HABER do Presente do Indicativo, após, assinale a 
alternativa com a sequência correta: 
 
“Nosotros _____ dormido bien, yo _____ dormido mal, 
tú _____ comido mucho, usted _____ llegado 
temprano.” 
 
a) Hemos, he, has, ha 
b) Hamos, ha, he, he 
c) Hemos, ha, has, he 
d) Has, ha, ha, he 
e) Hamos, he, has, ha 
  
15) As palavras sólo e solo significam, respectivamente: 
 
 
a) Sozinho – somente. 
b) Somente – apenas. 
c) Somente – sozinho. 
d) Sozinho – apenas. 
e) Ambas possuem o mesmo valor semântico. 
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16) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 2º, a 
educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 
humana, tem por finalidade: 
 

I. O pleno desenvolvimento do educando. 
II. Igualdade de condições. 

III. Preparo para o exercício da cidadania. 
IV. Qualificação para o trabalho. 
V. Formação de hábitos e desenvolvimento da 

cultura. 
 

a) Somente I, II e V estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Somente I, II, III e IV estão corretos. 
d) Somente II, IV e V estão corretos. 
e) Todos estão corretos. 
 
17) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 23, § 2º, o 
calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades 
locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do 
respectivo sistema de ensino: 
 
a) Podendo reduzir o número de horas letivas previsto 

nesta Lei. 
b) Devendo aumentar o número de horas letivas 

previsto nesta Lei. 
c) Sem com isso reduzir o número de horas letivas 

previsto nesta Lei. 
d) Devendo adequar-se a diferente número de horas 

letivas previsto nesta lei. 
e) Devendo aumentar em 5% o número de horas letivas 

previsto nesta lei. 
 
18) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, Lei n° 9.394/1996, art. 64, a 
formação de profissionais de educação para 
administração, planejamento, inspeção, supervisão e 
orientação educacional para a educação básica, será 
feita em_____________________________________, a 
critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 
 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna acima:  
 
a) cursos de graduação em pedagogia ou em nível de 

pós-graduação 
b) cursos do magistério 
c) cursos do magistério e cursos de graduação em 

pedagogia 
d) cursos do magistério ou em nível de pós-graduação 
e) cursos do magistério, cursos de graduação em 

pedagogia e cursos em nível de graduação 
 

19) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 147, leia o 
trecho abaixo e assinale a alternativa que complete 
corretamente as lacunas, respectivamente: 
 
“O ensino oficial do Município será _________ em 
todos os graus e atuará prioritariamente no 
____________________.”  
 
a) Gratuito – ensino médio. 
b) Gratuito – ensino superior. 
c) Gratuito – ensino profissionalizante. 
d) Gratuito – ensino fundamental e pré-escolar. 
e) Gratuito – ensino pré-escolar e médio. 
 
20) (Lei Orgânica) De acordo com o art. 148, o ensino é 
livre a iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 
 

I. Cumprimento das normas gerais de educação 
nacional. 

II. Autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos 
competentes. 

III. Contratação de profissionais habilitados através de 
rigoroso sistema de seleção. 

 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente I e II estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




