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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia os textos publicitários 01 e 02 para responder às perguntas de 01 a 05: 

 

TEXTO 01  

 

 
 

TEXTO 02 

 

 

01. Em relação à frase: “A digital de cada um faz a diferença” e o recurso das imagens nos textos 

publicitários é correto o que se afirma em: 

A) O recurso da imagem do dedo e a palavra digital é para ficar claro o que é a digital. 

B) Os diferentes sentidos atribuídos às imagens e à frase se chama polissemia. 

C) Não há sentido polissêmico entre imagem e frase por se tratar de um chamado para 

cadastramento biométrico. 

D) As imagens representam diferentes etnias e, por isso, não se relacionam com a frase, porque a 

digital é única para cada cidadão.  
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02. Nas frases: “Venha para a biometria. Cadastre suas digitais”, os verbos em destaque estão: 

A) No presente do subjuntivo. 

B) No presente do indicativo. 

C) No futuro do presente. 

D) No modo imperativo. 

 

03. Nas frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, o uso da preposição para:  

A) Está correto nas duas frases, porque pra é uma simplificação de para. 

B) Está correto apenas na segunda frase. 

C) Está correto nas duas frases, porque quando usada em sequência se usa pra. 

D) Está correto apenas na primeira frase, porque em campanha publicitária o uso padrão da 

linguagem dificulta a compreensão da população. 

 

04. Passando as frases: “Vem pra biometria. Venha para a biometria”, para a terceira pessoa do 

plural teremos: 

A) Vêm pra biometria. Venham para a biometria. 

B) Veem pra biometria. Venham para a biometria. 

C) Vêm pra biometria. Venhamos para a biometria. 

D) Veem pra biometria. Venhamos para a biometria. 

 

05. Em “A digital de cada um faz a diferença” temos: 

A) Duas orações, uma frase e período composto. 

B) Uma oração, duas frases e período simples. 

C) Uma oração, uma frase e período simples. 

D) Duas orações, duas frases e período composto. 

 

Matemática 

 

06. A estatística para dados não grupados pode ser dividida em vários pontos para comporem uma 

análise dos resultados encontrados. Um dos primeiros pontos a se trabalhar são as medidas de 

tendência central. Qual das opções abaixo está relacionada somente a Medidas de Tendência 

Central? 

A) Média – Moda – Desvio Padrão. 

B) Média Aritmética – Média Harmônica – Média Geométrica. 
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C) Assimetria – Média Geométrica – Variância. 

D) Ponto Médio – Amplitude Total – Mediana. 

 

07. Um dos pontos mais complicados para os alunos trabalhar na prática nas salas de aula se 

denomina trigonometria. Nesses conteúdos existem uma enormidade de identidades trigonométricas 

marque qual das abaixo é verdadeira. 

A) Sen (x) + Cos (x) = Tg (x) + Cossec (x) + 1. 

B) Tg² (x) + Cotg² (x) = 1. 

C) Sen² (x) + Cos² (x) = 1. 

D) a² + b² = 1.   

 

Conhecimentos gerais 

 

08. Considere o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Maravilha/SC e assinale a alternativa 

correta: 

A) O Vice-Prefeito poderá se recusar a substituir ou suceder o Prefeito, não havendo punição pela 

recusa, ainda que injustificada. 

B) Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos cargos, assumirá a 

administração municipal o Presidente da Câmara. 

C) Se no último ano do mandato ocorrer a vacância do cargo de Prefeito e inexistir o Vice-Prefeito, 

dar-se-á nova eleição trinta dias após a vacância, cabendo aos eleitos completar o período dos seus 

antecessores. 

D) O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a 25 (quinze) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato. 

 

09. A origem do nome do Município de Maravilha/SC é atribuída: 

A) Às crianças que ali residem. 

B) Ao rio que margeia o Município. 

C) Graças à mancha dos pinhais. 

D) Em razão do prisma desenvolvimentista do Município.  

 

 

 



Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2018 

5 

Prova Professor de Inglês 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

10. São Municípios integrantes da Associação dos Municípios do Entre Rios – SC (AMERIOS), 

exceto: 

A) Maravilha/SC. 

B) Caibi/SC. 

C) Cunhataí/SC. 

D) São Miguel do Oeste/SC. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

11. The behaviorist theory on language acquisition addresses some important concepts, like 

conditioning, reinforcement, and punishment. In this perspective, another important concept that is 

widely explored is transferring. When referring to cognates, transferring these words might 

facilitate learning vocabulary, and examples of positive transfer are words like comedy, television, 

and human. In the light of the behaviorist theory on language acquisition, false-cognates are an 

example of: 

A) Punishment. 

B) Negative transfer. 

C) Language acquisition. 

D) Reinforcement. 

 

12. In Stephen Krashen’s (1981, 1982, 1985) monitor model, out of the five hypothesis he 

developed, the only one that presents an affective variable is the Affective Filter Hypothesis. 

Bearing in mind some typical strategies teachers adopt in class, which of the following strategies 

would not contribute to lower the students’ affective filter? 

A) Ask the students to read aloud in front of the group. 

B) Group the students in smaller groups. 

C) Positively reinforce correct language use. 

D) Demonstrate and exemplify an activity before asking the students to perform it. 

 

13. Formative assessment is a relevant practice adopted that broadens the spectrum for different 

learning outcomes. According to Black and Wiliam’s (1998b) definition, all activities that teachers 

and students undertake and that provide information that can be used in order to alter teaching and 

learning are considered to be assessment activities. Feedback also plays an important role in 
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formative assessment. Which of the following practices/examples is not considered formative 

assessment? 

A) Having students complete a few problems or questions at the end of instruction and check 

answers. 

B) Administering tests and having their grades’ mean as the final grade. 

C) Collecting items and saving them in a portfolio so they can be compared in progress. 

D) Giving quizzes and using information gathered from the quizzes to guide future instructions. 

 

14. According to the Base Nacional Comum Curricular (BNCC), the political and social functions 

of English are prioritized. In this sense, the BNCC adopts the língua franca status of the language. 

According to the BNCC, by adopting this status: 

I. The idea that the English language belongs to a specific territory is withdrawn. 

II. The idea that the English language belongs to typical cultures and specific communities is 

withdrawn. 

III. The use of the English language in local contexts is legitimated. 

IV. Teachers are encouraged to legitimate and welcome forms of expression that are not standard, 

like the use of ain’t. 

Knowing this, check if the statements above are true (T) or false (F), and choose the option that 

contains the correct answers in order. 

A) I. F; II. F; III. T; IV. F. 

B) I. T; II. F; III. T; IV. F. 

C) I. T; II. F; III. F; IV. F. 

D) I. T; II. T; III. T; IV. T. 

 

15. In the Base Nacional Comum Curricular (BNCC), the four linguistic skills teaching is 

comprised, and, among them, oral production and comprehension. In order to accomplish the oral 

communicative goal established in the BNCC, the text suggests different genres to be approached in 

class, which are aligned with common teaching practices. Which of the following genres is not one 

of the genres proposed and would not be a good option bearing in mind the aforementioned 

objective? 

A) Debates. 

B) Interview. 

C) Conversation. 

D) Short story. 
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16. According to Tomitch (2000), “pre-reading activities provide the reader with a framework for 

approaching the text and they also encourage readers to interact with the information provided” 

(p.85). Which of the following practices is not involved in building the reading framework? 

A) Modelling reading strategies. 

B) Considering the reading purpose established by the teacher. 

C) Identifying the topic of the text. 

D) Analyzing general visual and textual features. 

 

17. Tomitch (2009), explains that “elaboration can be a very complex task with heavy cognitive 

load on processing, since the reader must search LTM for relevant schemata and reinstate them into 

working memory, all within the latter’s limited capacity. Therefore, it seems positive that this 

section figures as the last one in the reading part of the textbook, that is, the elaborations that must 

be provided for critical reading are better put in a post-reading section where inferences will be 

drawn offline, after more basic comprehension processes have already taken place, as for example, 

decoding, lexical access, parsing, integration and summarization” (p.75). 

LTM = Long-Term Memory. Schemata: prior knowledge. 

Which phase of a reading lesson is the excerpt above expatiating on? 

A) Pre-reading. 

B) During-reading. 

C) Post-reading. 

D) None. 

 

18. The Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) show that “[a] aprendizagem de uma língua 

estrangeira é uma possibilidade de aumentar a percepção do aluno como ser humano e como 

cidadão. Por isso, ela vai centrar-se no engajamento discursivo do aluno, ou seja, em sua capacidade 

de se engajar ou engajar em outros no discurso, de modo a poder agir no mundo social. (BRASIL, 

1998, p.63). In this context, interdisciplinary practices will educate citizens capable of actively 

engage in the “discursos”. Therefore, English teaching in the interdisciplinary view should: 

I. Not be conducted in a way that the teacher is the holder of all knowledge, based on Freire’s 

(1987) concept of “educação bancária”. 

II. Go beyond the linguistic skills and content memorizing. 

III. Not be very valued holding in mind that it is not a tool to understand the world, promote social 

inclusion, or personal appreciation. 

IV. Be grounded in a social-historical-cultural perspective (VYGOTSKY, 1984) 
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Which of the statements above should not be part of teaching English in the interdisciplinary view? 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) IV.   

 

19. “The aim of our research is to understand how speech learning changes over the life span and to 

explain why ‘earlier is better’ as far as learning to pronounce a second language (L2) is concerned. 

An assumption we make is that the phonetic system used in the production and perception of 

vowels and consonants remain adaptive over the life span, and that phonetic systems reorganize in 

response to sounds encountered in an L2 through the addition of new phonetic categories, or 

through the modification of old ones.” Adapted from Second Language Speech Learning Theory, 

Findings, and Problems (FLEGE, 1995). What can be inferred from the passage? 

A) Speech learning changes over the lifetime. 

B) In learning to pronounce a second language, earlier is not necessarily better. 

C) After puberty, the phonetic system used in the production and perception of vowels and 

consonants loses its ability to adapt. 

D) There are three different factors that might trigger the phonetic systems’ reorganization. 

 

20. “The occurrence of foreign accents provides some of the clearest evidence that knowledge of a 

first language (L1) influences the acquisition of a second language (L2). Nonnative speakers of 

English are often readily recognized because of their pronunciation, and in many cases their specific 

L1 backgrounds can be identified, even by casual interlocutors. Ellis (1994) commented that the 

phenomenon of accented speech ‘is so well attested that it hardly requires documenting’ (p. 316). 

Nevertheless, as Pennington (1996) observed, there is no widely-accepted definition of foreign 

accent, and the growth in importance of nativized varieties of English will likely continue to blur 

the distinction between what is called a ‘native’ accent and what is called a ‘foreign.’ Adapted from 

Foreign Accent and Speech Intelligibility (MUNRO, 2008). What can be inferred from the passage? 

A) There is not much evidence on the influence of L1 on the acquisition of an L2. 

B) Recognizing a speaker’s L1 based on their L2 pronunciation is something rather uncommon. 

C) Based on Ellis’ (1994) comment, it is possible to conclude that there are more L2 speakers with 

accented speech than L2 speakers with non-accented speech. 

D) It is unlike that scientist will come up with a clear distinction between what is called “native” 

accent and what is considered “foreign”. 


