
 

CONCURSO PÚBLICO 
PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EFETIVAS DO QUADRO DE PESSOAL DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE-CE 
 

 
 

3018 - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO II - LÍNGUA INGLESA 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
Leia o texto de Vinícius de Moraes e responda à questão: 
 
SONETO DE SEPARAÇÃO 
 
De repente do riso fez-se o pranto  
Silencioso e branco como a bruma  
E das bocas unidas fez-se a espuma  
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.  
 
De repente da calma fez-se o vento  
Que dos olhos desfez a última chama  
E da paixão fez-se o pressentimento  
E do momento imóvel fez-se o drama.  
 
De repente, não mais que de repente  
Fez-se de triste o que se fez amante  
E de sozinho o que se fez contente.  
 
Fez-se do amigo próximo o distante  
Fez-se da vida uma aventura errante  
De repente, não mais que de repente. 
 
Analise as afirmativas a respeito do texto, julgando-as (V) 
para verdadeira ou (F) para falsa: 
 
(   ) No poema é mostrado, através de antíteses, o 

impacto causado pela perda do amor na vida do eu 
lírico; 

(   ) A expressão “de repente” é uma locução adverbial e 
tem uma importância no texto de mostrar que em um 
breve instante pode ocorrer uma mudança no 
relacionamento; 

(   ) “E das bocas unidas fez-se a espuma/E das mãos 
espalmadas fez-se o espanto.” A repetição de 
fonemas consonantais recebe o nome de assonância; 

(   ) “Fez-se do amigo próximo o distante”. As palavras 
destacadas são sinônimas. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, V, F; 
B) V, F, F, F; 
C) F, V, F, V; 
D) V, V, F, F.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
O texto a seguir servirá de base para a questão: 
 
“Que foi isso, de repente? Nada; dez anos se passaram. 
Não diga! Se somaram? Se perderam? Algumas relações 
se aprofundaram? Se esgarçaram? Onde estávamos? 
Onde estamos? E... aonde vamos? O tempo, em lugar 
nenhum e em silêncio, passa. É inegável - todos temos 
mais dez anos agora. Ainda bem, poderíamos ter menos 
dez. Tudo nos aconteceu. Amamos, disso temos certeza. 
E fomos amados - onde encontrar a certeza? Avançamos 
aqui materialmente, ali não, nos realizamos neste ponto, 
em outros queríamos mais, algumas coisas tivemos mais 
do que pretendíamos ou merecíamos - mas isso é difícil de 
reconhecer. Perdemos alguém - "Viver é perder amigos". 
No meio do feio e do amargo, no tumulto e no desgaste, 
tivemos mil diminutos de felicidade, no ar, no olhar, na 
palavra de afeto inesperado, que sei? Espera, eu sei. É a 
única lição que tenho a dar; a vida é pequena, breve, e 
perto. Muito perto - é preciso estar atento.” Millôr 
Fernandes 
 
Observe as afirmativas acerca do texto: 
 
I. O autor faz uma análise dos acontecimentos ao longo 

de dez anos e conclui que, por causa da brevidade da 
vida, devemos estar atentos a vivermos o hoje; 

II. “E... aonde vamos?” o sinal de reticência é usado para 
indicar que fora suprimido parte do texto; 

III. “Espera, eu sei” – o verbo destacado está no modo 
imperativo; 

IV. “Avançamos aqui materialmente, ...” A palavra 
“materialmente” é formada por derivação sufixal. 

 
São verdadeiras as afirmativas: 
 
A) Somente I, III e IV; 
B) Somente I e II; 
C) Somente III e IV; 
D) Somente I e III. 
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QUESTÃO 03 
Leia a tirinha e assinale a opção correta: 
 

 

 
 
A) As palavras “só” e “país” são acentuadas pela mesma regra gramatical; 
B) “...perguntando por que o mundo não sei...” o verbo destacado está no pretérito perfeito do indicativo; 
C) No último quadrinho, o verbo “ter” deveria ser acentuado, pois se refere a operários, que está no plural “... que são 

loiros, lindos e tem carro?”; 
D) “É a pergunta mais estúpida”. A palavra destacada tem função morfológica de substantivo. 
 
QUESTÃO 04 
Marque a opção em que o período está em conformidade com a Gramática Normativa, não apresentado erro de 
concordância, regência ou colocação pronominal: 
 
A) Apressa-te, pois correm anexos aos processos vários documentos; 
B) Te apressa, pois correm anexos aos processos vários documentos; 
C) Apressa-te, pois corre anexos aos processos vários documentos; 
D) Apressa-te, pois correm anexo aos processos vários documentos. 
 
QUESTÃO 05 
Assinale a opção em que a palavra destacada está grafada corretamente: 
 
A) Era preciso que ele quizesse mudar de vida...; 
B) O advogado não encontrou uma brecha na lei, por isso não conseguiu livrá-lo; 
C) Ela fez uma excelente viajem de volta para casa; 
D) Os itens da compra estavam descriminados no papel. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
PART I - For questions 11 to 15, after reading the text below, mark the appropriate alternative to the 
question: 
 

SIGNS OF CLIMATE CHANGE 
Adapted from: Robert Repetto Boulder, Colo., Aug. 7, 2012. (The New York Times, Saturday, August 11,2012. p.18 Editorials/Letters.) 
  
 
Re “Study Finds More of Earth Is Hotter and Says Global Warming Is at 
Work” (news article, Aug. 7):  

The new paper by James E. Hansen, a NASA climate scientist, 
and two colleagues addresses a crucial difficulty many people have in 
differentiating weather and climate. 

During hot spells, for example, more people accept that climate 
is changing, but a colder spell reverses those opinions. 

Everybody understands weather: it’s hot, cold, raining, snowing, 
windy and so on. Fewer people understand that a region’s climate is 
the frequency of such weather events: how often does it rain or get 
hotter than, say, 90 degrees? 

The Hansen paper shows that these frequencies have changed substantially, both globally and throughout the 
Northern Hemisphere. Hot and very hot days have become more frequent: very cold days less frequent. The paper shows 
that there is more than a “perception” that climate change is occurring. The data show that change is real and substantial. 

The frequencies have shifted dramatically over the last half-century, especially for the most extreme weather events. 
The implication is that even more extreme weather is in the offing unless greenhouse gas emissions are quickly brought 
under control. 
 
QUESTION 11 
Choose the TRUE alternative according to the text: 
 
A) The writer agrees with Hansen that climate change is 

occurring; 
B) The writer agrees with the editor of The New York 

Times that climate change is dramatic; 
C) The writer disagrees with Hansen and does not believe 

that the climate is changing; 
D) According to Robert, even more extreme weather isn’t 

likely to happen soon. 
 
QUESTION 12 
The idea of the connective “for example”, in line 6 is: 
 
A) Condition; 
B) Addition; 
C) Contrast; 
D) Exemplification. 
 
QUESTION 13 
The word “throughout” (line 12) means in the text: 
 
A) nowhere; 
B) all over; 
C) in some cases; 
D) approximate. 
 
 
 
 

QUESTION 14 
Choose the TRUE alternative according to the text: 
 
A) Robert didn’t write a book on climate change; 
B) A region’s climate is the frequency of climate events; 
C) Robert believes that many people do not know the 

difference between weather and climate; 
D) Very cold days have become more frequent. 
 
QUESTION 15 
Choose the FALSE alternative according to the text: 
 
A) James E. Hansen wrote a paper on climate change by 

himself; 
B) More people accept that climate is changing during hot 

spells, but a colder spell makes them change their 
minds; 

C) The frequencies of extreme weather events have 
changed dramatically over the last fifty years; 

D) The condition to avoid more extreme weather is to 
control greenhouse gas emissions. 
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PART II – Answer questions 16 to 30 according to 
the instructions.  Choose the best alternative in 
order to complete the sentences. There is only one 
possibility. 
 
QUESTION 16 
Why is the reflexive pronoun “THEMSELVES” used in the 
quote below? 
“The meaning of things lies not in the things themselves, 
but in your attitude towards them.”(Antoine de Saint-
Exupéry) 
 
A) To replace the expression The meaning of things; 
B) To emphasize the word things; 
C) To emphasize the word attitude; 
D) To avoid repetition. 
 
QUESTION 17 
A: Where’s that delicious pasta you made for lunch? I’d 

like to have _______ for dinner. 
B: There isn’t _______ left. 
 
A) Some; some; 
B) Any; something; 
C) Some; none; 
D) Some; any. 
 
QUESTION 18 
Choose the CORRECT sequence of events represented by 
the sentence below: 
“By the time Tom arrived I had already finished cooking.” 
 
A) Tom arrived then I cooked; 
B) Tom arrived while I was cooking; 
C) I cooked then Tom arrived; 
D) I cooked at the same time Tom arrived. 
 
QUESTION 19 
A: Who’s that guy over there? Do you know him? 
B: That’s Pedro. I’ve known him _______ 2011. 
 
A) For; 
B) Since; 
C) Just; 
D) Yet. 
 
QUESTION 20 
The students want to know how to _______ in a 
volunteering program to help the victims of the flood. 
 
A) survey; 
B) perform; 
C) empower; 
D) take part. 
 
 
 
 
 

QUESTION 21 
I was rude to my father _______ I was very upset. 
_______ I didn’t mean to hurt him so bad. 
 
A) because; But; 
B) so; And; 
C) such as; Then; 
D) when; Because. 
 
QUESTION 22 
That is the school _______ my son will study. 
 
A) who; 
B) whose; 
C) where; 
D) whom. 
 
QUESTION 23 
Mathew: Did you watch the game yesterday? It was 
terrific! 
Joshua: I couldn’t. I _______. 
 
A) was doing my homework; 
B) is doing my homework; 
C) am doing my homework; 
D) were doing my homework. 
 
QUESTION 24 
A: We have a Spanish test and I can’t memorize all the 

vocabulary. 
B: _______! The teacher _______ us to use a dictionary. 
 
A) Worried; allowed; 
B) Doesn’t worry; allow; 
C) Don’t worry; is allow; 
D) Don’t worry; allows. 
 
QUESTION 25 
A: Can I call you later? 
B: Well, I’ve got lot of things to do. 
A: Oh, really? What _______ at nine? 
 
A) will be doing; 
B) will you be doing; 
C) will doing; 
D) you be doing. 
 
QUESTION 26 
A: Barbara likes _______ teachers. Do you like _______? 
B: Oh, yes! I like _______ very much. 
 
A) she, them; they; 
B) her, they; them; 
C) hers, theirs; theirs; 
D) her, yours; them. 
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QUESTION 27 
Choose the alternative with the adjectives that correspond 
to the nouns in bold: 
“Being human is an emotional experience – we all have 
our moments of happiness, sadness, anger, 
depression, anxiety, and a host of other feelings.” 
 
A) Happy, sad, angrily, depress, anxiously; 
B) Happy, saddest, angrily, depressed, anxious; 
C) Happy, sad, angry, depressed, anxious; 
D) Happier, sadder, angriest, depressed, anxiety. 
 
QUESTION 28 
The sun _______ rises in the west. 
 
A) never; 
B) often; 
C) always; 
D) sometimes. 
 
QUESTION 29 
On Valentine’s Day in the USA people give each other 
poems to strengthen their bond of _______. 
 
A) membership; 
B) friendship; 
C) leadership; 
D) championship. 
 
QUESTION 30 
Some studies claim that physical exercise _______ you 
thin. They say that exercise makes you hungry and that 
we often reward ourselves afterward by eating the junk 
food we like. 
 
A) is going to; 
B) will go; 
C) won’t make; 
D) aren’t going. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


	0_3018 - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO II - LÍNGUA INGLESA
	3018 - PROFESSOR DE ENSINO BÁSICO II - LÍNGUA INGLESA
	__BRANCO

