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CARGO: INGLÊS 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020 e as normas estabelecidas nas unidades 

de ensino que serão utilizadas para a aplicação da prova. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica fabricada em 

material transparente de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 
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irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00min (três) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 03 (três) 

Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 15 (quinze) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões de 01 a 03 dizem respeito ao título da reportagem a seguir. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.correiobraziliense.com.br>Acesso em 21 de setembro de 2021) 

 

01 – Sobre a colocação pronominal, analise: 

“‘Me agrediu várias vezes’, [...]” 

Assinale a alternativa correta: 

a) Há caso de próclise obrigatória. 

b) Há caso de ênclise facultativa. 

c) Há erro de colocação pronominal. 

d) Há caso de mesóclise obrigatória. 

e) Manteria as características gramaticais empregadas caso fosse reescrita como: Agredi-lo-ei 

várias vezes. 

 

Analise o trecho a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

“[...], conta irmã de homem que espancou o pai no DF.” 

 

02 – A partícula “que” exerce função morfológica de: 

a) Conjunção integrante. 

b) Pronome relativo. 

c) Partícula expletiva ou de realce. 

d) Parte integrante de verbos essencialmente pronominais. 

e) Preposição. 
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03 – A partícula “que” poderia ser corretamente substituída por: 

a) “os quais” 

b)  “em que” 

c) “pelo qual” 

d) “o qual” 

e) “a qual” 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

04 – A razão entre “a” e “b” é igual a 2. Portanto, é correto afirmar que a razão entre  e 

, em termos percentuais, é igual a: 

a) 45%. 

b) 55%. 

c) 65%. 

d) 50%. 

e) 60%. 

 

05 – Analise as notas tiradas por Maria em seu primeiro semestre de aula: 

Disciplina Nota 

Matemática 9,8 

Português 6,5 

Inglês 4 

Considerando que para passar ela precisa tirar 6 pontos e o cálculo utilizado pela escola é o da média 

aritmética simples, assinale a alternativa correta: 

a) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,98. 

b) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 5,78. 

c) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,52. 

d) Maria não passou de semestre, pois sua média ficou em 4,95. 

e) Maria passou de semestre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INGLÊS 

Leia o texto para responder as questões 06 a 12. 

 

Climate change: UN warning over nations' climate plans 

 

Despite all the promises to take action, the world is still on course to heat up to dangerous levels. 

That's the latest blunt assessment of the United Nations. 

 

Its experts have studied the climate plans of more than 100 countries and concluded that we're 

heading in the wrong direction. Scientists recently confirmed that to avoid the worst impacts of hotter 

conditions, global carbon emissions needed to be cut by 45% by 2030. 

 

But this new analysis shows that those emissions are set to rise by 16% during this period. That could 

eventually lead to a temperature rise of 2.7C (4.9F) above pre-industrial times - far above the limits 

set by the international community. 

 

"The 16% increase is a huge cause for concern," according to Patricia Espinosa, the UN's chief 

climate negotiator. "It is in sharp contrast with the calls by science for rapid, sustained and large-

scale emission reductions to prevent the most severe climate consequences and suffering, especially 

of the most vulnerable, throughout the world." 

Adaptado de https://www.bbc.com/news/science-environment-58600723 

 

06 – De acordo com o texto, 

a) Devido às promessas de ação, o mundo estará fora de perigo climático até 2030. 

b) Cem países foram excluídos do plano de ação contra as mudanças climáticas em níveis 

perigosos. 

c) As emissões globais de carbono precisam ser reduzidas até 2030. 

d) Os planos climáticos de mais de cem países estão com resultados surpreendentes. 

e) Segundo a ONU, não há nada mais a ser feito para melhorar a situação climática do planeta. 

 

07 – O texto afirma, com relação à previsão de emissões de carbono até 2030, 

a) Terão redução de 16%. 

b) Terão aumento de 45% 

c) Terão redução de 2.7%. 
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d) Terão aumento de 4,9%. 

e) Terão aumento de 16%. 

 

08 – No texto, “Scientists recently confirmed” pode ser reescrito como 

a) It recently confirmed. 

b) He recently confirmed. 

c) We recently confirmed. 

d) They recently confirmed. 

e) You recently confirmed. 

 

09 - A palavra sharp, em “sharp contrast”, é  

a) Substantivo. 

b) Adjetivo. 

c) Numeral. 

d) Pronome. 

e) Verbo. 

 

10 – No trecho “on course to heat up to dangerous levels”, o termo heat up está corretamente 

traduzido por 

a) Negociar. 

b) Bater. 

c) Permitir. 

d) Suprimir. 

e) Aquecer. 

 

11 – O plural de analysis é 

a) Analysis. 

b) Analisis. 

c) Analisyis. 

d) Analyses. 

e) Analysies. 

 

12 – A frase “Its experts have studied the climate plans”, na forma negativa, está corretamente 

expressa em 
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a) Its experts didnt’t have studied the climate plans. 

b) Its experts have not studied the climate plans. 

c) Its experts have not studying the climate plans. 

d) Its experts doesn’t have studied the climate plans. 

e) Its experts don’t study not the climate plans. 

 

13 – Analise o trecho a seguir: 

“_______ did you stay home last night?”. 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) What. 

b) Which. 

c) Why. 

d) Who. 

e) Whom. 

 

14 – De acordo com a BNCC, com relação ao eixo Leitura para o componente da Língua Inglesa: 

I – Aborda práticas de linguagem decorrentes da interação do leitor com o texto escrito, 

especialmente sob o foco da construção de significados, com base na compreensão e interpretação 

dos gêneros escritos em língua inglesa, isolados das esferas da sociedade. 

II – As práticas de leitura em inglês promovem o desenvolvimento de estratégias de 

reconhecimento textual. 

III -  Do ponto de vista metodológico, a apresentação de situações de leitura organizadas em pré-

leitura, leitura e pós-leitura deve ser vista como potencializadora de aprendizagens de modo 

contextualizado e significativo para os estudantes, na perspectiva de um (re)dimensionamento das 

práticas e competências leitoras já existentes, especialmente em língua materna. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

15 – Sobre o ensino híbrido, 

I – É também chamado de blended learning.  
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II – Integra a educação às TDICs, combinando a sistemática de ensino presencial com a proposta 

de ensino on-line. 

III – É essencialmente virtual, com atividades presenciais substituídas pelo ensino remoto. 

IV – Propõe o trabalho colaborativo e proporciona momentos pedagógicos exclusivos para salas 

de aula virtuais. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 


