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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 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 apenas caneta esferográfica, 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 3 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; 

 

 A Prova escrita terá início às 8 (oito) horas e 30 (trinta) minutos com termino às 11 (onze) horas 

e 30 (trinta) minutos. A duração mínima para realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo 
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máximo de 3 (três) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada 

questão composta de 5 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 

 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico (matemática) 03 (três) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 03 (três) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

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 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1. Complete as frases com os verbos apresentados preenchendo com os números correspondentes, 

considerando as ideias contidas nos excertos. 

1. sortir 

2. surtir. 

(  ) Em tempos de crise, é necessário que a despensa esteja________________ de alimentos. 

(  ) Em 2009 ocorreu um ____________________de gripe H1N1. 

(  ) O médico alterou a minha medicação porque a anterior não estava __________ efeito. 

(  ) Já comprei um __________________ de mantimentos para vários meses. 

(  ) Minhas palavras parecem não ter ___________________ qualquer tipo de alteração no seu 

comportamento. 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

a) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2 

c) 2 – 1 – 1 – 2 – 2 

d) 1 – 2 – 2 – 1 – 2 

e) 1 – 2 – 2 – 2 – 2 

 

2. A palavra que apresenta o mesmo número de letras e fonemas do vocábulo carretilha está em: 

a) Profilaxia 

b) Referencia  

c) Corroborar  

d) Cavalheiro  

e) Embrulhado 

 

3. Observando o uso dos porquês é possível afirmar que são sentenças corretamente grafadas:  

I. Você brigou comigo. Por quê?  

II. Porquê você brigou comigo?  

III. Por que você brigou comigo? 

IV. Porque você brigou comigo? 

V. Gostaria de saber o porquê você brigou comigo. 
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a) I ; II e III 

b) I ; III e V 

c) I ; II e IV 

d) I ; III e IV 

e) II ; III e V 

 

4. Estão respeitadas as regras de concordância verbal  em:  

I. Entre as duas hipóteses que examinou, considera o autor que o elemento comum é redução da 

capacidade de sonhar. 

II. Seria essencial que nunca faltasse aos adolescentes, mesmo em nossos dias pragmáticos, a 

liberdade inclusa nos sonhos. 

III. Caso deixasse de haver as grandes bibliotecas de hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

IV. A vida têm uma só entrada: a saída é por cem portas”. 

V. Tudo eram alegrias e cânticos. 

a) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a IV; 

b) Apenas as alternativas IV e V estão corretas; 

c) Somente a alternativa I está correta. 

d) Apenas as alternativas I, II, III e IV estão corretas; 

e) Somente a alternativa IV está correta. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO (MATEMÁTICA) 

5. Um vendedor ambulante compra espigas de milho de um feirante ao preço de R$ 0,82 de cada duas 

unidades. Ele revende essas mesmas espigas de milho por R$ 3,20 para cada embalagem plastificada 

com quatro unidades. O número de espigas de milho que ele precisa vender para obter um lucro de 

R$ 156,00 é: 

a) 270 

b) 300 

c) 400 

d) 350 

e) 280 
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6. Um veículo é ofertado pela montadora em três cores diferentes, podendo o comprador optar entre 

os motores 1.0 cc, 1.4 cc, 1.6 cc, 1.8 cc e 2.0 cc, nas versões “standat” e “luxo”. O número de 

alternativas que o cliente terá é de:  

a) 10 

b) 30 

c) 45 

d) 50 

e) 54 

 

7. Uma laje de concreto é retangular e tem 5 m de comprimento, 3,5 m de largura e 14 cm de 

espessura. O volume de concreto usado nesta laje é: (em ) 

a) 24,5 

b) 4,95 

c) 8,05 

d) 5,10 

e) 2,45 

 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

8. O Governo Federal enviou para o Congresso Nacional, em junho de 2016, uma proposta de 

emenda constitucional para a criação de um teto para os gastos públicos para os próximos 20 

anos, a partir de 2017, que ficou conhecida como a PEC dos gastos públicos. Este tema foi da 

PEC nº ____ . 

Assinale a alternativa correta. 

a) PEC 743 

b) PEC 243 

c) PEC 746 

d) PEC 246 

e) PEC 241 

 

9. “O Prefeito Emerson Ari Reichert, juntamente com o Vice Prefeito, Adilson Alfredo Schwingel e 

os Vereadores, Ari Arno Koch e Joacir José Toledo estiveram em Brasília na última semana, 
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viabilizando recursos para Ipira.” Fonte: www.ipira.sc.gov.br Acessado em 26 de dezembro 

2016 

O texto acima se refere à viagem realizada em novembro de 2016, para viabilizar liberação de mais 

de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para a execução de obras emergenciais de 

muros de contenção para estabilização de encostas comprometidas com as fortes chuvas ocorridas no 

município ainda em 2014.  Através de qual ministério foi a liberação desse recurso? 

a) Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Agrário 

b) Ministério da Integração Nacional 

c) Ministério da Defesa Civil Brasileira 

d) Ministério do Desenvolvimento Municipal 

e) Ministério da Fazenda 

 

10. Segundo o Art. 169 da Lei Orgânica de Ipira o Conselho Municipal de Educação, incumbido de 

normatizar e fiscalizar o sistema de ensino no município, será composto por indicação de 

representantes __________________. 

I. dos Poderes Executivo e Legislativo 

II. de entidades ligadas ao magistério 

III. do Poder Judiciário 

IV. de organizações científicas e culturais 

V. de organizações sindicais 

a) I e IV são incorretas 

b) II e V são incorretas 

c) IV e V são incorretas 

d) III é incorreta 

e) I, II e IV são incorretas 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR DE INGLÊS 

11. De acordo com o Plano Municipal de Educação de Ipira (Lei nº 1122/15),  

a escola é, por excelência, o lugar onde as crianças devem apropriar-se dos conhecimentos 

necessários à sua vida, como cidadãs. Neste sentido, é imprescindível a intervenção 

pedagógica que aposte na importância da escola e no trabalho dos profissionais da educação 

para assegurar que os alunos em situação de desvantagem possam realmente aprender por 

meio de experiências relevantes, necessárias à aprendizagem da leitura e da escrita, de 

http://www.ipira.sc.gov.br/
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conceitos importantes das diferentes áreas do conhecimento e dos princípios básicos das 

ciências, evitando dessa forma o fracasso escolar (IPIRA, 2015). 

O supramencionado documento não afirma que: 

a) As Diretrizes Curriculares Nacionais, expressas na Resolução n. 7 de 2010 do CNE, ressaltam 

que o Ensino Fundamental de Nove Anos deve comprometer-se com uma educação com 

qualidade social, igualmente entendida como direito humano.  

b) Em seus fundamentos, as Diretrizes ressaltam que a educação de qualidade, como um direito 

fundamental é, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. 

c) A relevância reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do ponto de vista das 

exigências sociais e de desenvolvimento pessoal. 

d) A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às características dos 

estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com diferentes capacidades e interesses. 

e) A equidade alude à importância de tratar de forma igualitária o que se apresenta como desigual 

no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e aprendizagens equiparáveis, 

assegurando a todos a igualdade de direito à educação. 

 

12. São estratégias mencionadas no Plano Municipal de Educação de Ipira (Lei nº 1122/15), visando 

universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de 6 a 14 anos, exceto o 

que consta na alternativa: 

a) Implementar o Sistema de Avaliação Municipal, aperfeiçoando os mecanismos para o 

acompanhamento individual de cada estudante do ensino fundamental, visando a melhoria da 

qualidade do processo ensino/aprendizagem. 

b) Efetivar a Avaliação Institucional no município, realizando a coleta e análise dos dados de cada 

instituição de ensino. 

c) Assegurar a atualização das Propostas Pedagógicas das escolas, a cada quatro anos, em 

observância das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e legislação 

vigente. 

d) Instituir o Programa Municipal para correção de fluxo. 

e) Promover a busca ativa de crianças fora da escola, em parceria com as áreas de educação, 

assistência social, saúde, Conselho Tutelar e do Ministério Público. 

 

13. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu Capítulo III, Seção I, trata da 

Educação. O artigo 206 garante que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, 

exceto:  

https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509f2321d97cd2d203256b280052245a?OpenDocument&Highlight=1,constitui%C3%A7%C3%A3o&AutoFramed
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a) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

b) liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 

c) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino; 

d) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

e) gestão democrática do ensino público e privado, na forma da lei. 

 

14. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), foi instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 

1990, e regulamenta os direitos das crianças e dos adolescentes inspirada pelas diretrizes 

fornecidas pela Constituição Federal de 1988, internalizando uma série de normativas 

internacionais.  

O Capítulo IV da referida lei trata do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer e 

assegura à criança e ao adolescente o listado em todas as alternativas, com exceção da letra: 

a) ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais; 

b) igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

c) direito de ser respeitado por seus educadores; 

d) direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores; 

e) direito de organização e participação em entidades estudantis. 

 

15. Segundo o Artigo 54 do ECA,  é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o afirmado 

em todas alternativas, exceto:  

a) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria; 

b) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 

c) atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência na rede regular de 

ensino; 

d) acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um; 

e) atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal_de_1988
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16. Diferentemente do que ocorre em outras disciplinas do currículo, na aprendizagem de línguas o 

que se tem a aprender é também, imediatamente, o uso do conhecimento, ou seja, o que se 

aprende e o seu uso devem vir juntos no processo de ensinar e aprender línguas. Assim, 

caracterizar o objeto de ensino significa caracterizar os conhecimentos e os usos que as pessoas 

fazem deles ao agirem na sociedade. 

            Considerando acima exposto, é falsa a afirmativa: 

a) Ao ensinar uma língua estrangeira, não é essencial uma compreensão teórica do que é a 

linguagem, tanto do ponto de vista dos conhecimentos necessários para usá-la quanto em 

relação ao uso que fazem desses conhecimentos para construir significados no mundo social. 

b) O uso da linguagem (tanto verbal quanto visual) é essencialmente determinado pela sua 

natureza sociointeracional, pois quem a usa considera aquele a quem se dirige ou quem 

produziu um enunciado.  

c) Todo significado é dialógico, isto é, é construído pelos participantes do discurso. Além disso, 

todo encontro interacional é crucialmente marcado pelo mundo social que o envolve: pela 

instituição, pela cultura e pela história. Isso quer dizer que os eventos interacionais não ocorrem 

em um vácuo social.  

d) Ao contrário, ao se envolverem em uma interação tanto escrita quanto oral, as pessoas o fazem 

para agirem no mundo social em um determinado momento e espaço, em relação a quem se 

dirigem ou a quem se dirigiu a elas. É nesse sentido que a construção do significado é social.  

e) As marcas que definem as identidades sociais (como pobres, ricos, mulheres, homens, negros, 

brancos, homossexuais, heterossexuais, idosos, jovens, portadores de necessidades especiais, 

falantes de variedades estigmatizadas ou não, falantes de línguas de prestígio social ou não etc.) 

são intrínsecas na determinação de como as pessoas podem agir no discurso ou como os outros 

podem agir em relação a elas nas várias interações orais e escritas das quais participam. 

 

17. A abordagem comunicativa no ensino de línguas surge de uma concepção de língua “para a” 

comunicação. Fundamenta-se no princípio pragmático-funcional e orienta-se em conteúdos 

relevantes para a aquisição da competência comunicativa.  

Sobre a abordagem comunicativa é falso afirmar: 

a) Esta abordagem parte das experiências, dos conhecimentos, da motivação e dos aspectos 

culturais específicos que o aluno traz para a aprendizagem, estabelecendo os objetivos da 

aprendizagem a partir da pergunta: o que o grupo de alunos em questão precisa para saber se 

comunicar na língua-alvo?  
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b) Esta abordagem pode ser entendida como um conjunto de princípios sobre os objetivos do 

ensino de línguas, os tipos de aprendizagem e as atividades que a facilitam, bem como sobre o 

papel dos alunos e professores em sala de aula.  

c) O objetivo central dessa abordagem é viabilizar o desenvolvimento das quatro habilidades 

(ouvir, ler, falar e escrever), e levar o aluno a interagir e adquirir a competência comunicativa 

na língua-alvo.  

d) O texto escrito constitui o ponto de partida. O trabalho com textos literários é substituído pelo 

trabalho com textos autênticos sobre a comunicação cotidiana (formulários, anúncios, e-mails, 

cartas, prospectos, receitas, etc.) Esta mudança de paradigma tem por objetivo promover 

atividades que levem o aluno ao aprendizado do entendimento da língua como ela realmente é 

usada na cultura-alvo.  

e) Nesta abordagem, o aluno é percebido como um parceiro ativo que deve ser motivado a 

descobrir e aprender de forma consciente (cognitiva) e criativa a língua estrangeira. Assim, o 

professor não é mais um transmissor de conhecimentos ou um técnico em mídia, mas assume 

a função de orientador e facilitador nos processos da aprendizagem. 

 

18. Todas as palavras pertencem a categorias chamadas classes de palavras (ou partes do discurso) de 

acordo com a parte que elas desempenham em uma frase. Sobre as classes de palavras da Língua 

Inglesa é falso afirmar:  

a) Um substantivo é uma palavra que identifica uma pessoa (man, girl, enginner, friend), uma 

coisa (horse, wall, flower, country), uma ideia, qualidade ou estado (anger, courage, life, 

luckiness). 

b) Um verbo descreve o que uma pessoa ou coisa faz ou o que acontece.  

A forma básica de um verbo é conhecida como o infinitivo. Sempre é precedido pela palavra 

'to'. 

c) Um advérbio é uma palavra que é usada para dar informações sobre um verbo, adjetivo ou 

outro advérbio. Eles podem reforçar ou enfraquecer o significado de um verbo, adjetivo ou 

outro advérbio, e muitas vezes aparecem entre o sujeito e seu verbo (She nearly lost 

everything.) 

d) Uma preposição é uma palavra como after, in, to, on, e with . As preposições são normalmente 

usadas na frente de substantivos ou pronomes e mostram a relação entre o substantivo ou o 

pronome e outras palavras em uma frase. Eles descrevem, por exemplo, a posição de algo, o 

tempo quando algo acontece, ou a maneira pela qual algo é feito. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/nearly
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e) Uma exclamação (também chamada de interjeição) é uma palavra ou frase que expressa forte 

emoção, como surpresa, prazer ou raiva. Exclamações, muitas vezes, mantêm seu sentido por 

conta própria, e por escrito são geralmente seguidas por um ponto de exclamação, em vez de 

um ponto final. 

 

19. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no 

discurso, bem como a relação lógica das frases entre si.  

Sobre a sintaxe da Língua Inglesa é verdadeiro tudo que se afirma, exceto: 

a) Quando, numa oração, há vários adjetivos que precedem um substantivo núcleo, a ordem dos 

adjetivos é a seguinte: 1°) qualidade; 2°) tamanho, idade, forma; 3°) cor; 4°) origem; 5°) feito 

de; 6º) tipo de uso. 

b) Os pronomes pessoais têm função de sujeito da oração e são acompanhados de um verbo.  

c) Os adjetivos possessivos podem ser usados antes de substantivos masculinos os femininos, no 

singular ou no plural. São, portanto, invariáveis e sempre concordam com o possuidor, seja ele 

o sujeito da oração ou não. 

d) Os verbos modais não são precedidos pela partícula to.  

e) As frases 'I went to the shops today' e 'Shops I went today the to' são sintaticamente corretas de 

acordo com a sintaxe da Língua Inglesa.  

 

20. Sobre o ensino da leitura em Língua Estrangeira, não se pode afirmar: 

a) Ensinar a ler não envolve necessariamente fazer ler em voz alta, pois ela abarca o 

conhecimento sobre a estrutura sonora da língua e pode atrasar o engajamento do aluno na 

construção do significado.  

b) É crucial no ensino de leitura a ativação do conhecimento prévio do leitor, o ensino de 

conhecimento sistêmico previamente definido para níveis de compreensão específicos e a 

realização pedagógica da noção de que o significado é uma construção linguística.  

c) A leitura abarca elementos outros que o próprio texto escrito - ilustrações, gráficos, tabelas 

etc. -, que colaboram na construção do significado, ao indicar o que o escritor considera 

esclarecedor ou principal na estrutura semântica do texto. 

d) O conhecimento de mundo tem um papel primordial, pois, ao ler, o aluno cria hipóteses sobre 

o significado que está construindo com base em seu pré-conhecimento. 

e) O conhecimento de organização textual também facilita a leitura ao indicar para o aluno como 

a informação está organizada no texto.  


