
Município de São Carlos - SC 

Processo Seletivo 002/2017 

Prova objetiva escrita para o cargo de: 

PROFESSOR DE INGLÊS  

ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término 

as 12h00min. 

2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do 

momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova. 

3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo 

apenas uma a correta. 

4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe 

para o cartão resposta que não possui identificação. 

5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso. 

6. Ao final da prova encontra-se o seu Cartão resposta o qual possui sua identificação e a 

identificação por código de barras o qual você deverá opor a sua assinatura. 

7. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira: 

Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo: 

 

Questão Alternativa correta 

01 A B C D 

02 A B C D 

     

 

- preenchimento correto. 

Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica. 

8. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas. 

9. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembre-

se que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova. 

10. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário 

de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 02/2017.  

11. Boa prova. 

12. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta. 
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 Conhecimentos Gerais 

01- Os parâmetros Curriculares – PCN – são documentos norteadores, que possibilitam ao 
professor criar a sua própria metodologia, respeitando a diversidade e o contexto no qual a 
criança está inserida. Diante disso, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a)  Os PCN foram criados para orientar o professor a reformular suas metodologias, mas 
os conteúdos não se apresentam de forma contextualizada, nem interdisciplinar. 

b)  Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN – são documentos individuais que não 
possuem nenhuma relação com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica – DCN. 

c)  Os documentos elaborados para nortear o trabalho do professor em sala de aula não 
possuem uma hierarquia para delinear a importância destes documentos. 

d)  Quando o professor elabora com os alunos um trabalho dinâmico e reflexivo, possibilita 
que eles adquiram uma bagagem de conhecimentos para a vida. 
 

02- Os profissionais da educação têm por função auxiliar os educandos em sua melhoria 
intelectual. Contudo, o estado, o Estado também tem o papel de responsabilidade quanto aos 
investimentos na educação. Diante deste contexto, analise as sentenças a seguir: 
 
I – O estado deve investir numa educação de qualidade para que a escola realize sua função, é 
preparar as crianças para a participação social. 
II – As propostas educacionais oferecidas pelo governo devem garantir a formação de cidadãos 
competentes para resolverem os problemas da sociedade. 
III – O docente deve ser o mediador deste movimento, proporcionando que o aluno exerça sua 
cidadania. 
IV – Exercer a cidadania é algo apenas destinado e de responsabilidade dos agentes que 
representam a vida política do país. 
 
Agora, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) As sentenças II e IV estão corretas. 
b) As sentenças I, II e IV estão corretas. 
c) As sentenças I, II e III estão corretas. 
d) Somente a sentença I está correta. 

 
03- O processo de atualização da Proposta Curricular orienta-se por três fios condutores que 
se colocam como desafios no campo educacional: 1) perspectiva de formação integral, 
referenciada numa concepção multidimensional de sujeito; 2) concepção de percurso formativo 
visando superar o etapismo escolar e a razão fragmentária que ainda predomina na 
organização curricular e 3) atenção à concepção de diversidade no reconhecimento das 
diferentes configurações identitárias e das novas modalidades da educação. Foi feita no ano: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) 2015. 
b) 2012. 
c) 2014.        
d) 2013. 

 
 
 
 
 



04- Os Parâmetros Curriculares Nacionais, em sua série de Adaptações Curriculares, Saberes 
e Práticas da Inclusão (Brasil, 2004), publicada pela Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação, atribui traços como comuns aos:  
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
a) Superdotados. 
b) Profissionais. 
c) Habilidosos. 
d) Lideres. 

 
 
05- A Secretaria de Educação Fundamental e a Secretaria de Educação Especial do Ministério 
da Educação publicaram o documento Parâmetros Curriculares Nacionais – Adaptações 
Curriculares (Brasil, 1999), que trata especificamente das estratégias para a educação de 
alunos com necessidades educacionais especiais. Com base no texto acima assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 

a) Adaptações Curriculares e de Acesso ao Currículo são ajustes que promovem no 
planejamento escolar e pedagógico. 

b) Nas ações educacionais, em resposta às necessidades educacionais especiais de 
alunos. 

c) Um dos aspectos essenciais desse processo de ajuste é exatamente o da interação 
contínua entre as necessidades do aluno e as respostas educacionais efetivadas. 

d) Por isso, é imprescindível adotar uma posição crítica em relação aos valores que a 
escola transmite explícita e implicitamente mediante atitudes cotidianas. 
 

 
06- Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por 
multiprofissional e interdisciplinar e considerará: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 
b) Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. 
c) A acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão.  
d) A limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. 

 
 
07- O Estatuto da criança e do adolescente é a lei nº 8.069, criada em 13 de julho de 1990. 
Nesta Lei estão especificados os direitos da criança (a pessoa com 12 anos de idade) e do 
adolescente (pessoa entre 12 e 18 anos). É a Lei que dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente. A família assim como a sociedade em geral, e o poder público têm o 
dever de assegurar os direitos referentes à: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Vida, saúde, alimentação e educação. 
b) Trabalho social, valorização pessoal. 
c) Esporte, lazer, profissionalização, cultura e dignidade.   
d) Respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária da criança e do adolescente. 

 
 
 



 
 
08- A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 59/2009) mudou a condição do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência constitucional com periodicidade 
decenal, o que significa que planos plurianuais devem tomá-lo como referência. O plano 
também passou a ser: Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação. 
b) Previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB). 
c) Seu financiamento. 
d) Serviços, investimentos, serviços não remunerados, atividades informais e legais. 

 
 
09- Elaborar um plano de educação no Brasil, hoje, implica assumir compromissos com o 
esforço contínuo de eliminação de desigualdades que são históricas no País. Portanto, as 
metas são orientadas para enfrentar as barreiras para o acesso e a permanência; as 
desigualdades educacionais em cada território com foco nas especificidades de sua população; 
a formação para o trabalho, identificando as potencialidades das dinâmicas locais; e o exercício 
da cidadania. O PNE foi elaborado com esses compromissos, largamente debatidos e 
apontados como estratégicos pela sociedade na CONAE 2010, os quais foram aprimorados na 
interação com o Congresso Nacional. A elaboração de um plano de educação não pode: 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Prescindir de incorporar os princípios do respeito aos direitos humanos, à 
sustentabilidade socioambiental, à valorização da diversidade e da inclusão e à 
valorização dos profissionais que atuam na educação de milhares de pessoas todos os 
dias. 

b) Afirmar com elevado grau de certeza que, em conjunto com as características 
socioeconômicas. 

c) Expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou 
certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. 

d) Organizar-se classes, ou turmas, com alunos. 
 
 
10- A incorporação da educação infantil à educação básica constituiu-se em medida de política 
pública, o que lhe permitiu passar a contar com o financiamento advindo do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (FUNDEB) desde 2007. Outra medida importante foi o estabelecimento da sua 
obrigatoriedade em conjunto com o ensino fundamental, o ensino médio (e as modalidades 
concernentes), fato que ocorreu com a aprovação da Emenda Constitucional nº 59/2009, que 
estendeu a educação obrigatória para a faixa etária de: Assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) 4 a 16 anos. 
b) 4 a 17 anos. 
c) 4 a 15 anos. 
d) 4 a 18 anos. 

 
 

 



Conhecimentos Específicos 

Leia a tira para responder às questões 11 e 12. 

 

Disponível em: https://newbaforever.wordpress.com/tag/tirinhas/ Acesso em: 22/11/2017. 

 
11- Há expressões na Língua inglesa definidas como Phrasal Verbs, que são verbos que têm 
seu sentido modificado quando combinados com uma preposição ou partícula adverbial. 
Marque a alternativa que Phrasal Verb give up foi usado com o mesmo significado da tira: 
 

a) My father gave up smoking fifteen years ago.  
b) Anne give up her life to her children.  
c) I can’t lose weight, I give up on the diet.  
d) Diabetics should give up sugar from food.   

 
 
12- O verbo decide foi utilizado na forma correspondente ao passado do verbo, porque faz 
parte de uma locução verbal do Past Perfect. Marque a alternativa que contém apenas verbos 
que seguem a mesma regra que o verbo decide para formar o passado:  
 

a) to buy, to drink, to dance, to clean, to sleep. 
b) to play, to talk, to organize, to kiss, to cook. 
c) to cut, to eat, to say, to sing, to ride. 
d) to drive, to wash, to continue, to finish, to cry. 

 
Leia o texto para responder às questões 13, 14 e 15.  

 
Trump and Elephants  

  
The Trump administration lifted an Obama-era ban on the importing of body parts of 

elephants shot for sport in the southern African countries of Zimbabwe and Zambia. 
According to the American wildlife authorities, trophy hunting can help raise money for 

conservation programmes. Critics of the ban lift, on the other hand, say that trophy hunting will 
only add to the decline in elephant numbers. 

Biologist Shaye Wolf explained that poaching increases during times of upheaval. She 
said that Zimbabwe is in the midst of a political coup and there is no way for the government to 
effectively manage hunting right now, much less rein in poaching. She continued to add that 
elephants are magnificent, highly intelligent and social creatures. Illegal poaching has killed 
over 140,000 savannah elephants in the last seven years. 
 
https://www.newsinlevels.com/products/trump-and-elephants-level-3/#OkWxbPcUuLUlU7AA.99 

 

https://newbaforever.wordpress.com/tag/tirinhas/
https://www.newsinlevels.com/products/trump-and-elephants-level-3/#OkWxbPcUuLUlU7AA.99


13- As Línguas Estrangeiras permitem que os estudantes aproximem-se de várias culturas e, 
consequentemente, os integram num mundo globalizado. Dessa forma, As Línguas 
Estrangeiras assumem a função de serem veículos de comunicação entre os homens e o meio 
para se ter acesso ao conhecimento. Jornais, revistas, livros, internet fornecem informações, 
sobre os mais diversos assuntos, permitindo que seja feita uma análise da realidade, de fatos, 
e da vida em sociedade. O texto acima aborda a polêmica causada por uma decisão do 
Presidente Donald Trump. Considerando as afirmações sobre o texto assinale a alternativa 
correta: 
● A caça aos elefantes será permitida somente quando for realizada para arrecadar fundos 

para programas de conservação da espécie.  
● A caça ilegal matou mais de 140 mil elefantes de savana nos últimos sete anos. 
● A bióloga Shaye Wolf acredita que a caça aos elefantes é benéfica ao Zimbábue porque o 

país está meio de um golpe político e não há como evitar que o governo administre a caça 
● A Era Obama iniciou o programa de caça aos elefantes em Zimbábue e Zâmbia. 
● A administração de Trump derrubou uma proibição da era de Obama sobre a importação 

de partes do corpo de elefantes. 
 

a) F - V - F - F - V. 
b) V - V - F - F - V. 
c) F - V - V - F - V. 
d) V - F - V - V - F. 

 
14- A riqueza do idioma se dá pelo fato de se poder expressar uma mesma ideia de diferentes 
formas, sem que haja alteração semântica. A relação entre os múltiplos sentidos das palavras 
e o sentido do texto deve se dar de maneira coesa para que haja êxito na comunicação. Dessa 
forma, todas as alternativas contêm a expressão correta para substituir o termo em destaque 
na frase, sem prejuízo semântico, EXCETO: 
 

a) The Trump administration lifted an Obama-era ban on the importing of body parts of 
elephants. - prohibition; being illegal. 

b) Biologist Shaye Wolf explained that poaching increases during times of upheaval. - 
trouble; chaos.  

c) [...] there is no way for the government to effectively manage hunting right now, much 
less rein in poaching. - keep under control.  

d) Critics of the ban lift, on the other hand, say that trophy hunting will only add to the 
decline in elephant numbers. - impressive, majestic, awesome.  
 

15- [...] ao ensinar uma língua estrangeira, 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. 
(BRASIL, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua 
Inglesa. Brasília, 1998.) Logo, reconhecer semelhanças de grafia e significado bem como 
identificar quando as semelhanças se restringem apenas à escrita e não ao sentido das 
expressões em uso na situação comunicativa é uma das habilidades que o professor de inglês 
deve desenvolver. Analise as afirmações sobre o texto e assinale a alternativa correta: 
 

a) No segundo parágrafo do texto há 8 cognatos. 
b) Não há falsos cognatos no texto. 
c) São falsos cognatos as expressões times, coup, magnificent e creatures constantes 

no 3º parágrafo do texto.  
d) São cognatas as expressões said, savannah, illegal e biologist constantes no último 

parágrafo do texto.  
 

 



16- 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. 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. (BRASIL, Secretaria de Ensino 
Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Inglesa. Brasília, 1998.) Logo, 
para que o aluno possa construir significados de natureza sociointeracional é necessária a 
utilização de três tipos de conhecimento: conhecimento sistêmico, conhecimento de mundo e 
conhecimento da organização dos textos. Considere as afirmações abaixo sobre os três tipos 
de conhecimento e sua influência na natureza sociointeracional e assinale a alternativa correta:  
 

a) O conhecimento sistêmico envolve saberes relacionados à língua,  conhecimentos 
léxico-semânticos, morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos. Estes conhecimentos 
só são utilizados para que o sujeito possa escrever usando o padrão culto da língua.  

b) O conhecimento de mundo indica como deve acontecer a relação interacional entre 
quem fala, o que, para quem, por que, quando e onde. 

c) O conhecimento sobre a organização de textos pode ser chamado também de 
intertextual e é de natureza convencional, e só pode ser utilizado na construção de 
textos escritos, porque não há produção de texto oral.  

d) São os conhecimentos (sistêmico, de mundo e da organização de textos) que falantes e 
escritores utilizam na construção do significado para atingirem suas propostas 
comunicativas, apoiando-se nas expectativas de seus interlocutores em relação ao que 
devem esperar no discurso. 
 

Os conteúdos propostos para as aulas de Língua Estrangeira têm por base que o uso da 
linguagem na comunicação envolve o conhecimento e a capacidade de usar esse 
conhecimento para a construção social dos significados na compreensão e produção escrita e 
oral. A leitura e análise de textos de diferentes gêneros, além de permitir a ampliação do 
vocabulário, possibilita o conhecimento de situações de culturas diferentes no cotidiano das 
pessoas.  
O cartum abaixo é um exemplo de texto que exige do aluno além de conhecimento do idioma, 
o conhecimento do mundo. 
 Analise o cartum e responda às questões 17, 18 e 19.  
 

 
Disponível em: https://www.washingtonpost.com/entertainment/comics/strips/?date=20171128&name=Bizarro&utm_term=.05818cdfc163 Acesso em: 28 
nov. 2017 

https://www.washingtonpost.com/entertainment/comics/strips/?date=20171128&name=Bizarro&utm_term=.05818cdfc163


17- No cartum, a esposa:  
 

a) Acredita que o marido causará mais intimidação porque estava usando um elmo e um 
machado.  

b) Sente constrangimento porque o marido está vestido como uma vaca.  
c) Acredita que o marido levou a ideia de intimidar além do que deveria.  
d) Reconhece que o marido é criativo.  

 

18- Há no cartum um adjetivo que foi utilizado na forma comparativa de superioridade. Analise 
as sentenças abaixo e assinale a alternativa na qual o adjetivo não foi usado na mesma forma: 
 

a) Driving on interstate highways is more dangerous than driving downtown. 
b) The liar is more worse than the gossip.  
c) The microphone broke during the lecture, the teacher had to speak louder than he was 

speaking. 
d) Making calculations using the calculator is easier than performing calculations in your 

mind. 
 

19- Na fala da esposa foi utilizado o verbo take. Analise as frases abaixo e assinale a 
alternativa na qual o sentido atribuído ao verbo take está ERRADO:  
 

a) The snack bar does not take credit card. – aceitar. 
b) Diabetics must take medicines to control glucose - tomar. 
c) The librarian took the new books on the shelf. – pegar. 
d) the policeman took the wrong suspect to the police station. - tolerar. 

 

20- 

 
Disponível em: http://middleschoolmatters.com/?p=1314. Acesso em: 20 nov. 2017.  
 

A avaliação é parte integrante e intrínseca ao processo educacional, indo muito além da visão 
tradicional, que focaliza o controle externo do aluno por meio de notas e conceitos. A função da 
avaliação é alimentar, sustentar e orientar a ação pedagógica e não apenas constatar um certo 
nível do aluno. (BRASIL, Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros Curriculares 
Nacionais – Língua Inglesa. Brasília, 1998.) A avaliação contínua deve levar mais em conta as 
interações sociais desenvolvidas e reguladas do que, por exemplo, uma prova com a finalidade 
de medir, através da nota, o aprendizado do aluno. A tirinha acima aborda a visão de Calvin 
sobre a avaliação. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta:  
 

a) Calvin considera que manter o rendimento abaixo do que poderia ter se estudasse mais 
torna a própria vida mais fácil, uma vez que mantém as expectativas de todos sem que 
seja necessário fazer esforço.  

b) Calvin gostaria de ser o colega para tirar notas melhores.  
c) O colega acredita que todos gostariam de tirar a mesma nota de Calvin, já que ele não 

se esforçou e conseguiu tirar um “C”.  
d) Calvin considera que a própria vida é mais fácil que a do colega, porque não se esforça 

e consegue obter nota “A”.  

http://middleschoolmatters.com/?p=1314

