
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: PROFESSOR LÍNGUA INGLESA 20H 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-

RESPOSTA, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem 
da prova, conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o 
único documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do 

candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 

 



  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: 
“As chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% 
e o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao 
valor de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual 
subirá para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um 

dia de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. 
Trabalhando os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

 
Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

TEXTO I:  
 
FAKE BAKE 
 We’ve all heard that tanning beds are bad for the skin, but just how bad no one really knew. Now a 
study confirms that repeated bouts of exposure to the artificial ultraviolet (UV) light put out you at just as high 
risk of skin cancer as if you were a regular sunbather at the beach. Researchers at the Karolinska Hospital in 
Stockholm, Sweden, monitored more than 1,000 teenage sun-bed users. They found that the teenagers had 
poor sun protection habits, which contributed to their increased risk of melanoma. They wore much less 
clothing in the tanning bed than they would if they were outdoors – exposing up to ten times more of their 
skin to the UV rays. And, according to lead researcher Ulf Wester, most of the teenagers wore little to no 
sunscreen. Wester advises being just as sun – savry at a tanning salon as you are at the beach. At the very 
least, slather on a broad – spectrum sunscreen to protect your skin from the rays.  

(ALLURE. July, 2000. p. 58.) 
 
De acordo com o Texto I responda as questões 21 a 25. 
 
QUESTÃO 21.  The increased risk of melanoma in the group of teenagers studied was due to: 
 
(A) Natural tanning.  
(B) Sunscreen lotion use.  
(C) Little protection.  
(D) Monitored habits. 
 
QUESTÃO 22. The pronoun “they” in line (5) refers to: 
 
(A) Teenagers.  
(B) Bouts.  
(C) Less clothing. 
(D) Tanning beds. 
 



QUESTÃO 23. The researcher Ulf Wester suggests, when using a sun bed: 
 

(A) Wearing sneakers.  
(B) Using intensive sunscreens.  
(C) Powerful tanning sessions are necessary. 
(D) Using no screen at all.  
 
QUESTÃO 24. The pronoun “they” in line (4) refers to: 
 
(A) Adolescents.  
(B) Natural habits. 
(C) Comfortable sun beds. 
(D) Researchers. 
 
QUESTÃO 25. The word “bout” can be substituted by: 
 
(A) Skin lotion.  
(B) Session.  
(C) Sun tanning.  
(D) Sunbather.  
 
TEXTO II:  
 
DIETS NO SUBSTITUTE FOR LOVE 
 
Forget dieting – there’s nothing like love to help you shed those extra pounds, according to a survey 
published this week by an Italian health magazine. 
 

 Eight out of 10 Italians find that a new love interest is the best way for both men and women to get 
into shape, “Dimagrire” (“Lose Weight”) said in its February issue. They talked to 74 Italian weight loss experts 
for the article. Chocolate, other sweets and carbohydrates stimulate neurotransmitters and cause a general 
feeling of well- being, but also pile on the calories, one nutritionist said. “So, if being in love brings the same 
happiness, the organism doesn’t need these foods to achieve wellbeing,” Amleto D’Amicis was quoted as 
saying. But the slimming effects of love don’t last forever. For a third of Italians, the pounds stay off only until 
marriage and for 23 per cent, a first child can bring those love handles back on for both mama and papa.About 
12 per cent kept the weight off.  

(METROTODAY. January, 21 st. p. 21.) 
 

De acordo com o Texto II responda as questões 26 a 28. 
 

QUESTÃO 26. The survey showed that: 
 

(A) The only way to lose weight is falling in love with Italians. 
(B) Forget about chocolate and caloric food is extremely necessary. 
(C) Falling in love can help people lose extra weight. 
(D) Only Italians lost weight after getting married. 
 

QUESTÃO 27. Amteto D’ Amicis believes that: 
 

(A) Love substitutes carbohydrates in the organism. 
(B) Neurotransmitters are able to make people fall in love. 
(C) Only through sweets the Italians can lose weight. 
(D) Fruits and carbohydrates cause depression until marriage. 
 

QUESTÃO 28. It’s correct to say, according to the text that: 
 

(A) All italians have love affairs. 
(B) Both mama and papa achieve wellbeing after their first baby. 
(C) A new love interest is essential to get rid of calories and carbohydrates. 
(D) Few people stay fit after marriage. 



QUESTÃO 29. Check the correct alternative where the suffix “ing” of the verbs in bold doesn’t indicate 
infinitive: 

 

(A) People are stopping smoking much earlier. 
(B) They were officially protesting against the ban. 
(C) In a country where owning a gun is a constitutional right… 
(D) The occasional fine cigar is a good way of getting it. 
 

QUESTÃO 30. Check what is not correct according to the text: 
 

(A) Os americanos respondem à proibição do cigarro fumando charuto. 
(B) Segundo Emery, fumar charuto está em moda, mas logo seus adeptos estarão definhando. 
(C) Tanto nos Estados Unidos como na Inglaterra, a venda de cigarros está caindo. 
(D) Hoje as pessoas estão parando de fumar mais cedo. 
 

QUESTÃO 31. “...he waves a hand across a humidified glass counter crammed of Bolivars, Montecristos and 
Cohibas”.  According to the second paragraph, the pronoun he refers to: 

 
(A) James J. Fox. 
(B) Robert Lewis 
(C) St. James’s 
(D) Robert Emery. 
 
QUESTÃO 32. “Absolutely, it is boom-time for cigars over here as well”. The expression “boom-time” means 

time of : 
 
(A) alta velocidade 
(B) grande exportação 
(C) intensa repressão 
(D) grandes negócios 
 
QUESTÃO 33. The woman was carrying a __________________ bag. 
 
(A) black small plastic 
(B) black and small plastic 
(C) small black plastic 
(D) plastic small black  
 
QUESTÃO 34. _____________ she can`t drive, she has bought a car. 
 
(A) Even 
(B) Even though 
(C) Even if 
(D) Even when 
 
QUESTÃO 35. If you`re worried about the problem, you should do something _________ it. 
 
(A) for 
(B) against 
(C) with 
(D) about 
 
QUESTÃO 36. They gave me a form and told me to _____________. 
 
(A) fill out 
(B) fill out it 
(C) fill it out 
(D) fill it   
 



QUESTÃO 37. We saw some people ________ car had broken down. 
 
(A) their  
(B) which 
(C) whose  
(D) that  
 
Texto para as questões 38, 39 e 40. 
 
Brazil has 120 million television viewers, each of whom spends 3.3 hours or more a day in front of the box, 
making Brazilians some of the biggest tubeheads on earth. Advertisers spend $ 4 billion a year to reach them, 
any way they can. When it turned out that Tiazinha could help – and boy, could she ever – they were only too 
happy to direct a nice chunk of that money toward her and TV Bandeirantes. 
 
Too scandalous for advertisers? "Not in the least," says Daniel Barbará, head of the DPZ advertising agency in 
São Paulo. "The only scandal in television is a small audience."  
"Grotesque programs such as Tiazinha's are like the American talk shows," says Nelson Hoineff, an 
independent producer. "They speak the language of the people." Sociologists, anthropologists and semioticians 
have absorbed more than the advisable limit of cathode rays trying to parse the lexicon of popular television in 
Brazil. "Functional illiteracy is still big here," says Muniz Sodré, professor of communications at the Federal 
University of Rio de Janeiro. "In many ways, Brazil went straight from oral culture to the electronic age, passing 
right by the written word. Television fills the gap." 

(Newsweek. July 5, 1999) 
QUESTÃO 38. In the text, whom refers to: 
 
(A) Television viewers 
(B) Brazilians 
(C) Advertisers 
(D) Brazil 
 
QUESTÃO 39. It can be inferred from the text that. 
 
(A) Advertisers will do anything to sell their products. 
(B) Brazilians are stupid because they watch too much TV. 
(C) Advertisers paid TV Bandeirantes $4 billion in one year. 
(D) Although advertisers paid a lot of money in Tiazinha`s show, they weren`t too happy with the results. 
 
QUESTÃO 40. Television fills the gap, in the text, means that TV: 
 
(A) is the extension of oral tradition. 
(B) is a prototypical way of communication in the electronic age. 
(C) fills the gap created by the lack of written culture. 
(D) is the extension of written culture. 
 


