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Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais 
Raciocínio Lógico (Matemática) 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
20 

Total de questões  40 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 

falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 

no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 

grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 

preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 

do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 

calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 

de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 

RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 

acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 

simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 

USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBORIÚ/SC – PROFESSOR INGLÊS – 40 HORAS 

Marque aqui as suas respostas:  
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Língua Portuguesa  

1) O texto descritivo é definido quando utilizamos 
a linguagem para expressar a imagem que temos 
das coisas ou pessoas. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta características do texto 
descritivo. 
 
a) Charges, cartuns e editoriais são os principais 
exemplos de textos descritivos. 
b) Gráficos, mapas, ilustrações são recursos 
utilizados no sentido de acrescentar informações 
ao texto verbal. 
c) Sua estrutura é estabelecida através da 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
2) Introdução, desenvolvimento e conclusão é a 
estrutura clássica do gênero... Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta o gênero de 
texto que se enquadra na citação acima citada. 
 
a) narração. 
b) novela. 
c) dissertação. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Apresenta- se os seguintes tipos de frases: 
declarativas, interrogativas e imperativas. Aponte 
abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 
conceito de frase imperativa. 
 
a) Empregadas quando se quer agir diretamente 
sobre o comportamento do interlocutor, o que 
ocorre quando se dá conselhos, ordens ou 
pedidos. 
b) Empregadas para exprimir desejo: Ex. Deus te 
guie! Bons ventos o levem! 
c) Empregadas quando o Imperador D. Pedro I 
anunciava suas exigências aos republicanos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Define-se morfema como unidade de 
significação mínima, ou seja, elementos 
significativos indecomponíveis. Aponte abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta um exemplo 
de morfema. 
 
a) gov-ern-o 
b) go-ver-no 
c) govern -o 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Coerência diz respeito a unidade de sentido; diz 
respeito ao encadeamento organizado e lógico 
das ideias do texto. Ela decorre da harmonia 
estabelecida entre as significações, evitando 
assim... Indique abaixo a resposta CORRETA que 
completa a definição de coerência. 
 

a) ...as contradições. 
b) ...as repetições . 
c) ...a coesão do texto. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
6) No discurso literário,  sobrepõem-se ao 
significado denotativo de um termo, significados 
paralelos. Sobre os seguintes níveis de 
linguagem: Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa. Indique abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta exemplo de linguagem conotativa. 
 
a) No meio do caminho tinha uma pedra. (...) tinha 
uma pedra no meio do caminho. Andrade, C. 
Drummond. 
b) É noite. Sinto que é noite (...) sinto que nós 
somos noite (...) noite nas águas, na pedra. 
Andrade, C. Drummond (Reunião). 
c) A minha vontade é forte... porém minha 
disposição de obedecer-lhe é fraca. Andrade. C. 
Drummond. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) É abrangente em seu significado, quando 
tomamos os seguintes termos: veículo e carro. 
Veiculo é mais abrangente, pois em seu 
significado está contido o significado de carro. 
Essa é a definição de:  
 
a) Sinestesia. 
b) Hiperônimo. 
c) Antônimo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
8) São elementos da estrutura da comunicação: 
remetente, destinatário, código, repertório, 
mensagem e veículo. Aponte abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta a definição de 
repertório. 
 
a) A quem se destina a mensagem, ou seja o 
veículo que leva a mensagem ao seu destinatário. 
b) Rede de contatos, ou o mesmo que network. 
c) Rede de referências, valores e conhecimentos. 
Nossa bagagem cultural. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Observe o seguinte exemplo: O interior de São 
Paulo está coberto por doces mares, donde se 
extrai o açúcar. Esse é um exemplo de qual figura 
de linguagem? Aponte abaixo a resposta 
CORRETA. 
 
a) Poesia concreta. 
b) Antítese. 
c) Metáfora. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) A NGB (Nomenclatura Gramatical Brasileira) 
divide as palavras da língua portuguesa em dez 
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classes, chamadas de classes gramaticais: 
substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, 
artigo, advérbio, preposição, conjunção e 
interjeição. Aponte abaixo a resposta CORRETA 
que apresenta um exemplo de interjeição. 
 
a) Os índios viviam aqui. 
b) aprender, mandar, permanecer, estar 
c) Nossa! Quantos órfãos chegaram? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

Conhecimentos Gerais 

11) Os problemas sociais têm maior incidência 
nas grandes cidades em virtude do êxodo rural. 
Sabendo disso, sobre os problemas sociais 
podemos afirmar:  
 
a) A falta de informação pode resultar em 
desempregos, que gera a falta de dinheiro, falta 
dos bens a que o mesmo dá acesso e, pode 
resultar também no analfabetismo.  
b) A causas dos problemas sociais estão ligadas a 
uma série de fatores. Dentre eles, podemos citar a 
falta de planejamento familiar e a falta de 
compromisso dos governantes.  
c) Um dos problemas urbanos que mais preocupa 
a população atualmente é a violência, pois as 
pessoas com melhores condições de vida estão 
vulneráveis aos crimes que ocorrem, 
principalmente nas pequenas cidades do Brasil.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Referente as ações governamentais, 
considere as seguintes afirmativas: 
 
I- Ações Governamentais são iniciativas 
desenvolvidas pelo governo nos temas de 
produção e consumo sustentáveis. 
II- A ação governamental precisa acontecer por 
medidas práticas como a presença de empresas 
estatais no mercado, a regulamentação adequada 
e a implantação de meios eficientes de controle e 
fiscalização. 
III- O mercado de consumo esteve bastante 
conturbado nos setores de telefonia, planos de 
saúde e transporte aéreo. Agora, houve uma 
crescente melhora por parte da ação 
governamental. 
 
Desta forma, quais as afirmativas CORRETAS? 
 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) A arte brasileira surgiu da mistura de outros 
estilos e se inicia desde o período da Pré-História 

há mais de 5 mil anos, até a arte primitiva.  Sendo 
assim, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As artes plásticas no Brasil nasceram 
precocemente em relação à descoberta e 
colonização do território. Durante o barroco, os 
maiores nomes a serem destacados 
são Aleijadinho e Mestre Ataíde, respectivamente 
na pintura e na escultura.  
b) No início do século XX, presenciamos 
o Modernismo Brasileiro, marcado inicialmente 
pela Semana de Arte Moderna.  
c) A arquitetura bandeirista e o barroco mineiro  
são considerados por muitos estudiosos como 
expressões de estilos asiáticos que encontraram 
no Brasil uma manifestação e linguagens 
modificadas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
14) A cultura brasileira é uma síntese da influência 
dos vários povos e etnias que formaram o povo 
brasileiro. Sobre isto, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Foi dos holandeses que recebemos a herança 
cultural fundamental, onde a história da imigração 
holandesa no Brasil confunde-se com nossa 
própria história.  
b) No Sul do Brasil, as influências 
de imigrantes italianos, americanos e franceses 
são evidentes, seja na língua, culinária, música e 
outros aspectos.  
c) A diversidade cultural predominante no Brasil é 
consequência também da grande extensão 
territorial e das características geradas em cada 
região do país. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre o desenvolvimento sustentável, pode-se 
afirmar que: 
 
a) O desenvolvimento sustentável significa 
atender às necessidades da atual geração, sem 
comprometer a capacidade das futuras gerações 
em prover suas próprias demandas. 
b) O desenvolvimento sustentável requer 
planejamento e o reconhecimento de que os 
recursos são infinitos, ainda que preservando as 
espécies e os habitats naturais.  
c) O campo do desenvolvimento sustentável pode 
ser dividido em quatro componentes: 
a sustentabilidade natural, a sustentabilidade 
animal, a sustentabilidade política e 
a sustentabilidade socioeconômica. 
d) Nenhuma das alternativas.   
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Raciocínio Lógico (Matemática) 

16) Seja um capital de R$ 575,00 aplicado a 
rendimentos de 13% ao mês a juros composto 
durante 2,75 anos. Qual será o montante no final 
desta aplicação? 
 
a) R$ 32453,12 
b) R$ 21441,75 
c) R$ 31423,21 
d) Nenhuma das alternativas 
 
17) Uma permutação em um conjunto de 8 letras 
distintas, pode-se formar quantas combinações? 
 
a) 40320 combinações 
b) 4230 combinações 
c) 16777216 combinações 
d) Nenhuma das alternativas 
 
18) Qual é a soma dos 17 primeiros termos em 
uma progressão Aritmética, sendo o primeiro 
termo a1 = 13 e o décimo a17 = 45. 
 
a) 435 
b) 495 
c) 493 
d) Nenhuma das alternativas 
 
19) Segue abaixo uma matriz A 3x3. 
 

A =[
    
    
   

] 

 
Qual o determinante da matriz A? 
 
a) 20 
b) 19 
c) 0 
d) Nenhuma das alternativas 
 
20) Unidade de medida é uma quantidade 
especifica de determinada grandeza física e serve 
de padrão para eventuais comparações sendo 
assim julgue Verdadeiro (V) ou Falso (F) e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
I- 1 quilo = 1000 gramas. 
II- 1m³= 1000L 
III- 1 decímetro = 10 milímetros 
IV- 1km = 10³m. 
V- Quando olhamos no velocímetro de um carro e 
lá esta marcando 100km/h, significa que o painel 
esta afirmando que percorremos 100km 
 
As afirmativas verdadeiras são: 
 
a) I, II e III somente. 
b) I, II e IV somente. 

c) I, III e IV somente. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
 

Conhecimentos Específicos 

21) According to the English correct pronunciation, 
which of these words has a different „‟s‟‟ sound? 
 
a) Soon 
b) Sun 
c) Sugar 
d) None of the above 
 

SMALL DOG HELPS A GIRL 
 
A four year-old Chihuahua named Honey may be 
small, but she makes up for it in courage. She 
showed this skill off after a much bigger pit bull 
attacked her owner's granddaughter, Jenna. 
Honey came to her rescue, bravely drawing the 
aggressive dog away. People later caught the pit 
bull and put it down. 
The pit bull had bit Jenna so badly that she 
needed over a hundred stitches to fix her eye and 
hours of surgery. It could have been much worse, 
however, if the brave Chihuahua had not sprung 
into action. 
 
22) The phrasal verb „‟make up for‟‟ is the same 
as: 
 
a) To help 
b) To consider 
c) To compensate 
d) None of the above 
 
23) In the sentence „‟Honey came to her rescue‟‟ 
Who is „‟her‟‟? 
 
a) The girl 
b) The dog 
c) The fireman 
d) None of the above 
 
24) „‟Sprung‟‟ is the participle of which verb? 
 
a) To sprang 
b) To spring 
c) To spreng 
d) None of the above 
 
25) Read the sentence below and choose the 
correct alternative. 
 
„‟Just imagine being stuck in a tiny office with John 
all day‟‟ 
 
a) The speaker probably loves John 
b) The speaker probably doesn‟t like John at all 
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c) The speaker can‟t wait to be with John again 
d) None of the above  
 
26) Read the sentence and choose the correct 
alternative to complete it. 
 
„‟I wear glasses _________ reading‟‟. 
 
a) To 
b) For 
c) In 
d) None of the above  
 
27) What it the problem in the picture below? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) They are having their first date and it is very 
romantic 
b) They‟re in love and they think that chatting is 
worse than dating 
c) They‟re in their first date, but they prefer 
chatting 
d) None of the above 
 
28) In the picture above „‟finally‟‟ can be classified 
as: 
 
a) Adjective 
b) Adverb 
c) Object pronoun 
d) None of the above  
 
29) Read the text, find the mistake and choose the 
correct alternative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) The boy should have asked another person 
b) The man should have asked another question 
c) The boy was lost and the man is his father 
d) None of the above  
 
30) Which sentence below the ING gives the idea 
of a continuing action? 
 
a) I love going out with my family on weekends 
b) She shouldn‟t travel without speaking to her 
mother 
c) They are working overtime tonight 
d) None of the above 
 

PLANE CRASH IN COLOMBIA 
 
Seventy-two passengers and 9 crew were flying 
from Brazil to Medellin on a charter flight in 
Columbia when it crashed. This happened on the 
Monday. Some of the passengers were members 
of the Chapecoense Football Team. It was the first 
time that the small club from Chapeco had 
reached the final of a major South American club 
competition. 
The plane crashed in Colombia, killing 76 people. 
Real Madrid had a minute's silence for the victims 
of the crash. The South American Football 
Federation suspended all games and other 
activities following the incident. Amazingly, there 
were a few survivors, two of them been members 
of the club. 
 
31) In the sentence „‟ Amazingly, there were a few 
survivors, two of them been members of the club‟‟ 
the highlighted word refers to: 
 
a) The competition 
b) The football players 
c) The airplane 
d) None of the above 
 
32) The verb „‟crashed‟‟ can be replaced by:  
 
a) Burned 
b) Got lost 
c) Smashed 
d) None of the above 
 
33) Read the sentence and choose the correct 
sentence to classify it. 
 
„‟ Some of the passengers were members of the 
Chapecoense Football Team‟‟. 
 
a) Simple present 
b) Simple past 
c) Past perfect 
d) None of the above 
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34) Read the text and choose the best alternative 
to comprehend it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) The couple is madly in love and happy. 
b) The couple is not in the same page 
c) The couple is trying to buy a new cellphone 
d) None of the above  
 
35) In the sentence „‟We‟ve been dating for some 
time now‟‟ can be classified as: 
 
a) A present perfect sentence 
b) A present perfect progressive sentence 
c) A past perfect progressive sentence  
d) None of the above 
 
36) The proposed contents for the third and fourth 
cycles are based on the fact that the use of 
language in communication involves the 
knowledge (word and textual organization) and the 
ability to use this knowledge for the social 
construction of meanings in comprehending written 
and oral production. The contents are organized 
around four axes: world knowledge, systemic 
knowledge, types of text and attitude. Considering 
this explanation, choose the alternative that 
presents the right facts about the contents in the 
English language teaching. 
 
a) The organization by axes seeks to highlight the 
importance of each one of them in the process of 
teaching and learning. They should not, however, 
be treated independently, since there is a 
connection between the contents indicated in each 
one of them 
b) The focus in content management should not be 
on learning strategies of constructing meanings 
through the Foreign Language, since the 
discursive engagement of the student is not 
emphasized by providing the learning of a 
language through the learning of how to use it.  
c) The starting point for the treatment of the 
contents is by the student's previous knowledge 
about his or her mother tongue; Therefore, the 
main criteria of grading the units is the familiarity 

the students have with their teachers, the contents 
don‟t matter.  
d) None of the above  
 
37) We live in a society and in which the ability to 
obtain, work, disseminate,  
grouping, classifying and, above all, building 
knowledge determines our position and space. It is 
expected that today the educator should be ready 
to adapt to the new. In that, it is able to learn the 
new knowledge, to reflect on them and to solve the 
problems that may arise. Thinking over the role of 
the professor in the English teaching language, 
choose the correct alternative.  
 
a) Extend the communication horizon of the 
teacher beyond his or her language community, 
that is, to make it understand that there is a 
heterogeneity in the use of any language, 
heterogeneity in this contextual, social, cultural 
and historical.  
b) Making the student understands that in certain 
contexts (formal, informal, official, religious, oral, 
written, etc.), in certain historical moments (in the 
distant past, a few years back in the present), in 
other communities (in your own neighborhood, in 
your own city, in your country, as in other 
countries), people belong to different groups in 
different contexts and they need to communicate 
in different and different ways. 
c) Make the apprentice understands, therefore, 
that there are several ways of organizing, 
categorizing and expressing the human 
experience and of carrying out 
financial interactions through language. 
d) None of the above 
 
PRIVATE COLLEGE PAYS STUDENT FOR 
SLOW MARKING 
 
 A private college has paid £1,377 to a 
former student who claimed that slow feedback 
and marking led to her course certificate being 
issued months late. Monika Maldrik says the delay 
by ABI college in west London meant she "lost a 
year". The college was initially ordered to pay her 
£5,000 but this was reduced to £1,377 at a later 
hearing. A representative for the college said late 
feedback was the only part of her claim that the 
court had upheld. 
 
Part-time career 
 The issue has since been rectified, said 
the representative. Ms Maldrik, from Margate in 
Kent, who works part-time as a career, received 
her Higher National Diploma in health and social 
care management in June this year - more than a 
year after the course ended. The college contested 
an order for £5,000, made against it in May by the 
County Court Money Claims Centre. Last month, 
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Thanet County Court reduced the amount payable 
to £1,377, including £277 costs. Ms Maldrik says 
she is disappointed not to have received the higher 
amount and still maintains that she did not get a 
satisfactory service during the two-year course. 
The college rejects the bulk of her criticisms but 
accepts that changes in teaching personnel did 
cause some delays in marking assignments, an 
issue that it says has now been resolved. 
 
38) According to the text, choose the correct 
alternative. 
 
a) The student is very glad with the amount of 
money she will receive, because it is fair enough 
after what happened during her studies 
b) The college is trying to repair their system to 
avoid this kind of slow evaluation and delays  
c) The Court Centre increased the amount of 
money because of the taxes 
d) None of the above 
 
39) According to this sentence „‟… the court had 
upheld…‟‟ the correct alternative is: 
 
a) The court had postponed the verdict 
b) The court had confirmed the fact 
c) The court had canceled the feedback 
d) None of the above 
 
40) Read and classify this sentence: „‟… she is 
disappointed not to have received the higher 
amount…‟‟ 
 
a) The sentence presents a comparative adjective 
b) The sentence presents a superlative adjective 
c) There is no adjective in this sentence 
d) None of the above 
 


