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 Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Barra Bonita 

Caderno de Provas 

Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30mim, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Read the News below and answer the following two questions. 

In Moscow, Russia, people unveiled the busts of past Soviet leaders, Joseph Stalin and Vladimir 

Lenin, who helped to create the USSR. They placed them next to other past Russian leaders, such as 

Mikhail Gorbachev and Tsar Nicolas II. Stalin killed millions of Russians during the time that he led. 

People had mixed reactions about these new statues. 

A Russian politician said that people should (a) _________ their freedom of speech about these 

statues but ‘that history can’t be (b) _________’. One woman said that everyone knows the Stalin was a 

cruel man, and she does not feel that it is right to remember such people. 

A man said that it was good to remember history as both good and bad with both the positive 

and negative parts. He said that history ‘happened and passed’. 

 

01. Thinking on meaning and tense, choose the option that better fill in the blanks. 

A) (a) had – (b) turning back. 

B) (a) have been – (b) turned back. 

C) (a) have – (b) turned back. 

D) (a) be – (b) turned back. 

 

02. Read the statements below. 

 I - In Moscow, Russia, people presented the busts of past Soviet leaders, Joseph Stalin and 

Vladimir Lenin, who helped turn Russia into a communist country; 

 II - Stalin killed millions of Russians while he was leader. People had strong feelings about these 

new statues; 

 III - A government worker said that people should say what they feel, but history cannot be 

changed; 

 IV - One woman said that people should not remember Stalin, as he was cruel. A man said that it 

was good to remember history as both good and bad.  

 

It is correct which is written in: 

A) The items I and IV, only. 

B) The items II and IV, only. 

C) The items II and III, only. 

D) The items I, II, III and IV. 
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03. “The second author reviewed all five programs, the first author reviewed three of the five programs, 

and the third author reviewed the remaining two programs.” 

The underlined verb can be replaced by the phrasal verb: 

A) Went over. 

B) Handed down. 

C) Read on. 

D) Ran over. 

 

04. “The debate boils down to a fundamental notion: whether the judicial branch of government is 

unique from the other two and should be insulated from politics.” 

The underlined phrasal verb can be explained as: 

A) Getting new opportunities in. 

B) Being summarized as. 

C) Starting a new program. 

D) Separating from others.  

 

05. “If she had thought of it, she ________________ some curious object.” 

Choose the correct option to complete the sentence. 

A) Has dropped. 

B) Had dropped. 

C) Has been dropped. 

D) Would have dropped. 

 

06. “________ the variety of school structures and services at each location, I decided that the classrooms 

of focused study _______ have similar characteristics to facilitate comparison between sites and potential 

transferability of information gleaned to the typical age of children in most preschools.” 

Choose the correct option to complete the sentence according to the context. 

A) Due to – should. 

B) However – should. 

C) Then – can. 

D) Though – could. 

 

07. Choose the option in which all stressed syllables are in the same position. 

A) Backpacking – city tour – adventure trip. 

B) Eco trip – backpacking – adventure trip. 

C) Adventure trip – exchange program – Eco trip. 
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D) Eco trip – Backpacking – city tour. 

 

08. Choose the option in which all underlined syllables are the stressed ones. 

A) Curious – huge – inventive. 

B) Sensible – competitive – ingenious. 

C) Fish – sympathetic – inventive. 

D) Curious – competitive – sympathetic. 

 

09. Read the following sentence. 

“Although there are _____________ words per page in math _____________ in other disciplines, each word 

carries meaning that must be unpacked carefully to enable understanding.” 

Choose the option that indicates that something is in a smaller number in relation to something else. 

A) Less – than. 

B) Less – then. 

C) Fewer – than. 

D) As fewer – as. 

 

10. “He says he follows Warren Buffett's philosophy about buying stocks: Be greedy when others are 

fearful, be fearful when others are greedy.” 

The underlined adjectives can be replaced by: 

A) Extravagant. 

B) Eager. 

C) Charitable. 

D) Liberal. 

 

11. Read the sentences. 

I - You would abide by the law and it would be a hopeless situation for them; 

II - (…) you've got to talk to them, to inquire after their mothers (…); 

III - He had a deep fondness from the old log house and for its setting in the mountains; 

IV - Anna expressed amazement at how much Boise had grown in the years. 

Choose the option in which the usage of the prepositions is correct. 

A) The items I, II, III and IV. 

B) The items I, II and IV, only. 

C) The items III and IV, only. 

D) The items I and II, only. 
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12. “With Theresa May's end of March deadline for _____________ the UK's exit from the EU fast 

approaching, much remains undecided, not least what will happen to British trade.” 

Choose the option that completes the sentence. 

A) Trigger. 

B) Triggers. 

C) Triggered. 

D) Triggering. 

 
QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. O período composto por coordenação é aquele em que orações são justapostas sem manter 

dependência sintática entre si, senão pelo uso da conjunção. Dos períodos a seguir, qual o único que 

não se trata de um período composto por coordenação. 

A) Discutimos vários projetos e optamos pelo mais viável. 

B) O amor nem sempre é fácil, mas só ele para iluminar nossas vidas. 

C) Não sabemos por que ela se foi. 

D) O meu time venceu o último jogo, por isso saiu da zona de rebaixamento. 

 

14. Qual dos conjuntos de locuções é o único que todos os termos estão grafados corretamente: 

A) à base de – às pressas – à olho nu – a cargo de. 

B) à minha disposição – a óleo – a pé – à toa. 

C) à cerca de – à disposição – a princípio – às vezes. 

D) à deriva – à pino – às turras – a prazo. 

 

LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUESTÕES 15 A 17. 
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15. De acordo com o texto, qual o melhor conceito que se pode aplicar à civilidade: 

A) A civilidade trata-se da harmonia das relações humanas entre cidadãos, com base em código 

de éticas e regras de conduta a serem seguidas por todos e com respeito. 

B) A civilidade são regras que estão dispostas em nossa Constituição. 

C) A civilidade são regras de condutas particulares, que precisam ser vivenciadas por cada um 

individualmente. 

D) A civilidade são regras que não vinculam a coletividade, afinal vivemos em uma democracia e 

cada um tem o direito de fazer o que quiser. 
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16. A palavra “junto” presente nas linhas “25” e “31” são classificadas respectivamente, como: 

A) advérbio – advérbio. 

B) adjetivo – adjetivo. 

C) advérbio – adjetivo. 

D) adjetivo – advérbio. 

 

17. Assinale a alternativa em que a(s) vírgula(s) foi utilizada corretamente: 

A) A polícia confirmou que, havia 17 rifles dentro do quarto do hotel do atirador. 

B) O atirador, abriu fogo contra diversas pessoas que participavam de um festival musical. 

C) O atirador, um aposentado que gostava de frequentar cassinos, não aparentava ser perigoso. 

D) Milhares de pessoas se mobilizaram, desde as primeiras horas, da manhã, para oferecer ajuda 

às vítimas. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. O horário de verão foi instituído com o objetivo economizar energia no país em função do maior 

aproveitamento do período de luz solar. São estados que aderem ao horário de verão, exceto: 

A) Santa Carina.  

B) Rio de Janeiro.  

C) Mato grosso do Sul.  

D) Amazonas.  

 

19. Foi um importante líder político da África do Sul, que lutou contra o sistema de apartheid no país. 

Nasceu em 18 de julho de 1918 na cidade de Qunu (África do Sul). Formado em direito, foi presidente 

da África do Sul entre os anos de 1994 e 1999. Trata-se de: 

A) Thabo Mbeki.  

B) Kgalema Motlanthe.  

C) Jacob Zuma.  

D) Nelson Rolihlahla Mandela.  

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Barra Bonita - SC, é de competência administrativa comum do 

município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes 

medidas: 

A) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua 

procedência ou destino. 
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B) Subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, 

quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de alto-falante ou qualquer outro meio de 

comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos a administração. 

C) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor 

histórico, artístico ou cultural. 

D) Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos que 

não tenham caráter educativo, informativo ou de origem social, assim como publicidade da 

qual consome nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 

ou servidores públicos. 


