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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 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 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 004/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE XAVANTINA – SC 

2 
 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 10h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) 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) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos 15 (quinze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

01 – Sobre as regras de colocação pronominal, assinale a alternativa incorreta: 

a) Não o permitiram a conversão de real para dólar. 

b) Nem sempre se enxergam as disparidades do mundo contemporâneo. 

c) Certamente eles dariam-nos tudo se pudessem. 

d) Este bar é lugar da cidade onde se encontram os melhores pratos da cidade. 

e) Enquanto me diziam aquilo, eu permanecia imóvel. 

 

02 – Há erro de concordância verbal na seguinte alternativa: 

a) “Mais de um coração guerreiro batia apressado.” (A. Herculano). 

b) – Vossas Excelências ainda não avaliaram o meu pedido? 

c) Aquele mestre foi um dos poucos que anteviu o incidente com o metrô. 

d) Algum de nós certamente entregou o colega à direção da empresa. 

e) Nas principais capitais brasileiras, circulam grande número de automóveis. 

 

03 – Há voz ativa na seguinte alternativa: 

a) Durante muito tempo, a casa esteve cercada por policiais. 

b) “O Sol a pino dardeja raios de fogo sobre as areias natais; [...]” (José de Alencar) 

c) Compraram-se vários livros para serem doados aos meninos do orfanato. 

d) O carro foi deixado na porta da oficina pelo próprio dono. 

e) Entregaram-se os diplomas a todos os formandos. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

04 – Recentemente, no Reino Unido, tem ocorrido uma crise no abastecimento de mercadorias como, 

por exemplo, postos de combustível, prateleiras vazias, até mesmo alguns supermercados deram 

indício da falta de alguns produtos. Além das complicações derivadas da Pandemia de Covid19, o 

motivo pelo qual o referido país europeu passa por esta crise é: 

a) Devido ao embargo comercial que o Reino Unido recebeu após sair do bloco econômico da 

União Europeia, protagonizado pela França e Itália. 

b) Decorrente do represamento de cargas no Canal de Suez após um cargueiro ficar encalhado 

por duas semanas, obstruindo os principais fornecedores britânicos. 
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c) Disputas entre os países árabes após a ascensão do Talebã no Afeganistão, que impactou a 

distribuição nas refinarias fornecedoras da Europa, e consequentemente afetando o 

abastecimento de mercadorias. 

d) Escassez de motoristas dadas às exigências alfandegárias criadas pelo Brexit que tornaram a 

viagem e o transporte de mercadorias mais caras. 

e) O aumento dos custos nos processos de refinação de petróleo após as privatizações na União 

Europeia levaram a greves generalizadas em diversos setores. 

 

05 – O mês de outubro marca a data do primeiro voo de avião realizado por Santos Dumont. O feito 

do brasileiro em 1906 completa 115 anos em 23 de outubro de 2021, data em que também é 

comemorado o dia da Força Aérea Brasileira, em homenagem ao aviador. O referido voo não foi 

realizado em nosso país, mas sim em: 

a) Paris, França. 

b) Nova York, Estados Unidos. 

c) Londres, Inglaterra. 

d) Barcelona, Espanha. 

e) Viena, Áustria. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

INGLÊS 

Leia o texto para responder as questões 06 a 12. 

 

AI can predict if it will rain in two hours' time 

 

Artificial intelligence can tell whether it is going to rain in the next two hours, a research suggests.  

 

Traditional methods use complex equations and often forecast for only between six hours and two 

weeks' time. The AI system can make more accurate short-term predictions, including for critical 

storms and floods. 

 

Climate change is making it harder to anticipate adverse weather conditions, as the frequency and 

severity of heavy rain increases, which researchers believe will lead to both significant material 

damage and death. 
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“Extreme weather has catastrophic consequences, including loss of life and, as the effects of climate 

change suggest, these types of events are set to become more common,” Met Office partnerships and 

product innovation head Niall Robinson said. “As such, better short-term weather forecasts can help 

people stay safe and thrive.” 

 

Adaptado de https://www.bbc.com/news/technology-58748934. 

 

06 – De acordo com o texto: 

a) O sistema tradicional utilizado para previsão do tempo está gerando atrasos de duas horas. 

b) O algoritmo responsável pela previsão do tempo está com atraso de seis horas. 

c) Softwares artificiais para previsão climática falham uma vez a cada duas semanas. 

d) Um robô foi construído para realizar previsões climáticas com oito horas de antecedência. 

e) Uma inteligência artificial é capaz de prever se choverá nas próximas duas horas. 

 

07 – A sigla AI, presente no título do texto, significa: 

a) Software de segurança. 

b) Equação complexa. 

c) Inteligência artificial. 

d) Aplicativo de ajuste temporal. 

e) Algoritmo para correção climática. 

 

08 – Conforme o texto, o que dificulta a previsão de condições climáticas adversas é a: 

a) Inteligência artificial. 

b) Gravidade das chuvas. 

c) Chuva ácida. 

d) Mudança climática. 

e) Frequência de tempestades. 

 

09 – A palavra accurate, em “more accurate short-term predictions” significa: 

a) Preciso. 

b) Agudo. 

c) Atualizado. 

d) Preferido. 

e) Variável. 
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10 – A palavra heavy, em “heavy rain”  é um: 

a) Verbo 

b) Adjetivo 

c) Substantivo 

d) Artigo 

e) Pronome 

 

11 – O texto afirma que: 

a) Melhores previsões meteorológicas de longo prazo podem ajudar as pessoas a se manterem 

seguras e prosperar. 

b) Métodos tradicionais de previsão meteorológica usam equações simples com grande 

precisão. 

c) Melhores previsões meteorológicas de curto prazo podem ajudar as pessoas a se manterem 

seguras e prosperar. 

d) Algoritmos de inteligência artificial podem dizer se vai chover a partir das próximas duas 

semanas, sugere uma pesquisa. 

e) Métodos tradicionais de previsão meteorológica prevêem com precisão de duas a seis horas. 

 

12 – O plural de loss, presente no trecho “ including loss of life”, é: 

a) Loss. 

b) Lossy. 

c) Lossies. 

d) Lost. 

e) Losses. 

 

13 – Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

“________ finger have you hurt?” 

a) What. 

b) Which. 

c) Who. 

d) Whom. 

e) Why. 

 

14 – A alternativa que expressa uma frase no tempo passado é: 
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a) I will study either Math or Biology tonight. 

b) I don’t feel very well. 

c) Let me go with you. 

d) I hope you get better soon. 

e) I saw her at the mall last month. 

 

15 – Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

“Nowadays people __________ at computer, tablets or celular phones.” 

a) To study. 

b) Is study. 

c) Studies. 

d) Study. 

e) Studing. 

 

16 – Considere a situação abaixo: 

Marta fez uma pergunta ao seu amigo, e ele lhe respondeu: “Yes, I did”. Assinale a alternativa que 

apresenta a pergunta de Marta que antecedeu a resposta de seu amigo: 

a) Will you buy a car? 

b) Did you buy a book ? 

c) Didn’t you have a good plan? 

d) Have you brought it? 

e) Do you like it? 

 

17 – Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

“One of ____ most important thing to do now is wait for _____best solution.” 

a) The – a. 

b) The – an. 

c) A – the. 

d) An – the. 

e) A – a. 

 

18 – Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência 

correta das preposições acima de acordo com o ensino que será ministrado, com base na Constituição 

Federal/88, a sequência correta das posições acima é, respectivamente: 
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( ) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

( ) Controle do aprendizado, ensino, pesquisa e divulgação do conhecimento. 

( ) Unicidade de ideias e de concepções pedagógicas. 

( ) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e não oficiais. 

( ) Gestão democrática do ensino público, na forma de lei. 

( ) Garantia de padrão de qualidade. 

a) F – F – F – V – V – V  

b) V – F – F – F – V – V  

c) F – F – V – V – F – F  

d) V – V – F – F – F – F  

e) V – V – V – V – F – F  

 

19 – De acordo com a Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 e alterações – Estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 

mediante garantia de educação básica obrigatória e gratuita: 

a) Dos 4 (quatro) aos 15 (dezessete) anos de idade. 

b) Dos 3 (quatro) aos 16 (dezessete) anos de idade. 

c) Dos 5 (quatro) aos 18 (dezessete) anos de idade. 

d) Dos 6 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

e) Dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade. 

 

20 – Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais, o processo da compreensão escrita e oral de 

uma língua estrangeira envolve fatores relativos ao processamento da informação, cognitivos e 

sociais. 

I – Os fatores relativos ao processamento da informação têm a ver com a atenção, a percepção e 

decodificação dos sons e letras, a segmentação morfológica e sintática, a atribuição do significado 

ao nível léxico-semântico, e a integração de uma informação a outra. 

II – Os fatores cognitivos envolvem a contribuição do leitor/ouvinte, a construção do significado 

(a formulação de hipóteses sobre os significados possíveis com base no seu pré-conhecimento de 

mundo) e de organização textual e os fatores sociais, que englobam a interação/falante e 

escritor/ouvinte localizada na história, na instituição e na cultura.  

III – Compreender envolve crucialmente a percepção da relação interacional entre quem fala, o 

que, para quem, por que, quando e onde. 
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Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens I e II estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Apenas os itens I e III estão corretos. 

 

 

 


