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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Inglês 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE RESPOSTA, com as 

informações solicitadas. 

 Confira se sua prova é para o cargo ao qual se 

inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de questões.  

 É de responsabilidade do candidato o 

preenchimento dos dados do CARTÃO DE 

RESPOSTA. 

 A prova terá duração de 03 horas, 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

01. Read the following fragment from the PCNs: 

 I - (…) the Foreign Languages teaching-learning process has taken on new contours: it does not 

need to require actual putting into practice of some fundamental principles that have long remained 

nothing but ink on paper because they were regarded either as utopian or hardly feasible; 

 II - Although it is true that the practical objectives, namely, to understand, speak, read and write a 

foreign language - as referred to in the legislation and by experts -, are indeed important ones, it would 

seem that the development-oriented approach that is inherent to the learning of Foreign Languages 

cannot be neglected; 

 III - It is therefore essential to approach the school-based teaching of Foreign Languages in such a 

way as to enable students to understand and produce correct sentences in a foreign language, and to allow 

learners to attain a level of linguistic competence that allows them to have access to several types of 

information while contributing to their overall development as citizens. 

Choose the best option according to the context. 

A) The items I and II, only. 

B) The items II and III, only. 

C) The items I and III, only. 

D) The items I, II and III. 

 

02. Read the fragment below: 

“The objective of the PNLD is to present public education institutions with the option of a series of 

textbook collections that have undergone a rigorous evaluation by selected specialists. Since its initial 

launch for foreign language textbooks, the PNLD presented in 2014 a new selection of textbooks based on 

nationwide feedback and updated research. Considering the importance of sociocultural and political 

factors in the public education guidelines, we can see how they are reflected in the criteria for evaluating 

foreign language textbooks, both at the primary and secondary levels of education.”  

(Perna, C. B. L., Molsing, K. V., & Ramos, Y. S.) 

According to the context, choose the wrong option about reading comprehension in secondary 

education: 

A) (…) presents social and historical contextualization, to decrease an understanding of the 

conditions of production and circulation of texts. 

B) (…) discusses relations of intertextuality. 

C) (…) contemplates text-reader interaction through pre-reading, reading and post-reading 

activities. 
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D) (…) explores reading strategies. 

 

03. Read the paragraph below. 

“(…) points learners beyond form to real world contexts; ______________________________ contributes 

specifically to communicative goals; objectives organized carefully in succession; those engage learners; 

problem solving.” 

(Perna, C. B. L., Molsing, K. V., & Ramos, Y. S.) 

Analyze the context above and choose the correct teaching method that completes the paragraph. 

A) … cognitive code learning… 

B) … communicative language learning… 

C) … audio-lingual method… 

D) … task-based teaching… 

 

04. “Throughout history, the story of women _____________ one of exclusion, stillness, absence, and prejudice.” 

Choose the best option that completes the sentence above. 

A) … have left… 

B) … have suffered… 

C) … has been… 

D) … has done… 

 

05. “This is an entirely novel type of intervention which could be added to community-wide campaigns with 

antimalarial drugs, such as mass drug administration and seasonal malaria chemoprevention, to kill both 

mosquitoes and parasites.” 

Identify the best option that can replace the underlined expression. 

A) … might be added… 

B) … should be added… 

C) … had better be added… 

D) … should add… 

 

06. Analyze the sentences below. 

I - Just as I got into the bath all the lights went off; 

II - Tiffany was reading concentrated while Ken was cooking; 

III - They were trembling with anger as they left the hotel. 

Observing the underlined verb tenses, identify the correct option: 
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A) The items I and II, only. 

B) The items II and III, only. 

C) The item I, II and III. 

D) The item III, only. 

 

07. “Photographer captures bittersweet spirit of a dog who has been living in a park for 13 years.” 

The underlined verb tense expresses: 

A) The idea of a situation that is or was always true. 

B) The idea of a situation that was in progress recently before or up to a past point in time. 

C) The idea of a situation in progress until recently or until the time of speaking. 

D) The idea of a situation that describes from the point of view of a later time. 

 

08. Analyze the items below. 

I - I recall telling him clearly that he had won; 

II - I clearly recall telling him that he had won; 

III - In fact, she clearly is the one to deny. 

Observing the position of the underlined adverb, choose the correct option. 

A) The items I and II, only. 

B) The items II and III, only. 

C) The items I and III, only. 

D) The items I, II and III. 

 

09. “(…) she ________________ nobody ______________ be scared of her baseball bat.” 

Choose the best option that completes the sentence above. 

A) … thought… would have… 

B) … thought… are going to… 

C) … thinks… is going to… 

D) … thinks… will… 

 

10. Analyze the sentences below and identify the wrong verb tense. 

A) She decided that she would tried for faculty and industry positions once they settled. 

B) I was about to go when they said the meeting was off. 

C) A trio of garden rooms has sprung up in the grounds of a village gastro pub. 

D) The dead whale was to be moved by the Department of Conservation on Saturday afternoon. 
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11. “Carl Uris ___________________________ really fast, but he gets very annoyed at distracted drivers when he's 

off the track.” 

Choose the option which expresses correctly that the subject is accustomed to something. 

A) … used to drive… 

B) … used to driving… 

C) … is used to drive… 

D) … is used to driving… 

 

12. Analyze the sentences below. 

 I - I think he was more mad than brave; 

 II - Some residents were madder than a wet hen loathing the idea of the bylaw; 

 III - Is there anything more fun than a Trump rally? 

Observing the underlined items, choose the correct option. 

A) The item II, only. 

B) The items I and III, only. 

C) The items I, II and III. 

D) The items II and III, only. 

 

13. “Jackeline's weekly podcast ________________ on Tuesdays and __________ free to anyone who can 

download.” 

Choose the best option that completes the sentence above. 

A) … dropped… are… 

B) … drops… is… 

C) … drop… are… 

D) … dropped… were… 

 

14. “It took me ages to bring him around to my point of view.” 

The underlined phrasal verb can be replaced by: 

A) … convince… 

B) … fail… 

C) … discourage… 

D) …. prevent… 
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15. “They hope the new management will be able to make the project progress.” 

Choose the best phrasal verb that replaces the underlined expression. 

A) … bring forward… 

B) … wind on… 

C) … buy up… 

D) … carry forward… 

 

16. “When the company ______________ whether the current report had been funded by any outside interests.” 

Choose the best option that completes the sentence. 

A) … inquired of… 

B) … inquired on… 

C) … inquired after… 

D) … inquired for… 

 

17. Analyze the underlined items below and choose the wrong option. 

A) TV's fondness of comic book industry veterans isn't cooling off any time soon. 

B) Mrs. May was so fond of the handset that she asked Downing Street officials to replace missing 

keys. 

C) Twitter has publicly announced that they will start instituting a ban on cryptocurrency ads. 

D) He has been banned from driving for a year. 

 

18. Analyze the sentence below: 

I - (…) until she finds a friend who sings back; 

II - Scattered ruins and a little cemetery are all which remain of their time; 

III - I thought wooden boards were something that left the planet in the '60s. 

Observing the use of the relative pronouns, choose the correct option: 

A) The items I and II, only. 

B) The items II and III, only. 

C) The items I and III, only. 

D) The items I, II and III. 

 

19. “I realize that the idea of ___________________ wild babies is fun and unique, however proper food, tools 

and training are essential.” 

Choose the best option that completes the context. 
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A) … caring on… 

B) … caring for… 

C) … to care for… 

D) … to care on… 

 

20. Analyze the underlined items below and identify the wrong sentence according to the context. 

A) Robbie is taller and lovelier than her subject, but she beautifully captures Harding's wide-eyed 

yearning. 

B) She's a diviner, marked by her darker skin and white hair, so she should have become a maji in 

her teens. 

C) (…) now this new audio and an MP3 gadget come with peer technology. 

D) What did the voters knew that the supposed experts did not? 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

21. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

(...)” (Celso Cunha e Lindley Cintra). Há erro de concordância verbal no seguinte trecho retirado do 

Texto: 

A) “EUA planejam diminuir quantidade de nicotina do cigarro” (Título do Texto) 

B) “O FDA (Food And Drug Administration), órgão que regulamenta medicamentos nos Estados 

Unidos, lançou...” (linhas 1 a 3) 

C) “Também foi aberta uma consulta pública nesta sexta-feira (16)...” (linhas 7 e 8) 

D) “A medida, segundo o FDA, vem na esteira do reconhecimento dos limites...” (linhas 10 e 11) 

 

22. A respeito das relações sintáticas nas orações do Texto, assinale a alternativa correta: 
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A) O sujeito do verbo “lançou” (linha 3) é oculto e refere-se ao “órgão” citado anteriormente. 

B) A partícula “que” (linha 1) exerce a função sintática de sujeito. 

C) A palavra “insignificante” (linha 5) é classificada como um adjunto adverbial de intensidade. 

D) O predicado do verbo “foi” (linha 7), no contexto em que está inserido, é nominal. 

 

23. Em relação à pontuação, assinale uma opção de reescrita correta do trecho abaixo retirado do Texto: 

“O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou um plano de ação para 

diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com quantidade tão insignificante 

que o vício não poderia ser deflagrado.” (linhas 1 a 6) 

A) O FDA [...] – órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de 

ação para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

B) O FDA [...], (órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos), lançou um plano de 

ação para diminuir (a quantidade de nicotina no cigarro) a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

C) (O FDA) [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou – um plano de 

ação – para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

D) O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de ação 

para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos (ou com quantidade 

tão insignificante) que o vício não poderia ser deflagrado. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo: 

 I - A palavra “sexta-feira” (linha 8) pode ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 

por “sexta feira”, pois esta palavra perdeu o hífen com o Novo Acordo Ortográfico; 

 II - O termo “à” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “a”, mantendo a correção e o 

sentido original do texto; 

 III - O termo responsável pela regência do emprego do acento grave indicador de crase em “à saúde” 

(linha 20) e “à produtividade” (linhas 20 e 21) é “custa” (linha 19) 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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25. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição possível do termo do Texto, que mantém o 

sentido original, a correção gramatical ou que corrige erro existente: 

A) “nos” (linha 2) por “no”. 

B) “A medida” (linha 10) por “À medida”. 

C) “a” (linha 3) por “à”. 

D) “intensos” (linha 14) por “acentuados”. 

 

26. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no Texto, é correto afirmar que: 

A) É uma partícula de realce, não possuindo importância semântica ou morfossintática.  

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, podendo ser substituído por “o qual”. 

D) Inicia uma oração coordenada sindética aditiva. 

 

27. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) Os parênteses da linha 1 foram utilizados pelo autor a fim de isolar – à semelhança da vírgula e 

do travessão – a oração adjetiva explicativa. 

B) A vírgula que isola a expressão “A medida” (linha 10) é utilizada para separar um vocativo. 

C) Manteria o sentido original do texto se adicionássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “lançou” (linha 3). 

D) As vírgulas utilizadas em “diz o FDA” (linha 22) foram utilizadas pelo autor com o objetivo de 

isolar oração assindética. 

 

28. Assinale a alternativa que justifica corretamente o porquê de o termo “A” em “A medida” (linha 10) 

não ter sido craseado: 

A) O termo “A” em “A medida” está escrito de forma incorreta, pois trata-se de uma locução 

prepositiva e, diante de locuções prepositivas, vai crase. 

B) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução conjuntiva e, diante 

de locuções conjuntivas, não vai crase. 

C) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de um artigo “A” e um substantivo 

“medida”, portanto, não há regência para o emprego do acento grave indicador de crase. 

D) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução adjetiva e, diante de 

locuções adjetivas, não vai crase. 
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29. “‘Apesar dos intensos esforços para administrar a principal causa de mortes prevenível nos Estados 

Unidos, o tabaco ainda mata mais de 480 mil americanos todo o ano’, disse Scott Gottlieb, médico que 

comanda o FDA.” (linhas 14 a 18).  

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “principal” (linha 15) refere-se diretamente a “esforços” (linha 14). 

B) O verbo “mata” (linha 16) introduz uma oração com ideia concessiva. 

C) O termo “Apesar dos” (linha 14) poderia ser corretamente substituído por “Não obstante”. 

D) Há erro de paralelismo semântico no trecho em questão. 

 

30. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 

“Gottlieb disse ainda que os Estados Unidos estão "em uma encruzilhada" quando se trata da tentativa de 

diminuir o impacto do cigarro...” (linhas 25 a 27) 

A) Retoma o objeto indireto da oração anterior e exerce a função de sujeito simples da oração a que 

pertence. 

B) Poderia ser corretamente substituída por “o qual”, sem quaisquer outras alterações no período. 

C) Introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta e exerce função morfológica de 

conjunção integrante. 

D) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Princesa - SC, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Para o exercício da auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, os órgãos da administração 

direta e indireta municipal deverão remeter ao __________________________, nos termos e prazos estabelecidos, 

balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrativos e documentos que forem solicitados.” 

A) Tribunal Patrimonial do Município.  

B) Tribunal Operacional do Estado.  

C) Tribunal Contábil Municipal.  

D) Tribunal de Contas do Estado. 

 

32. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise:  

I - Em extensão, o menor município brasileiro é Santa Cruz de Minas;  

II - A Capital do Acre é Rio Branco, e a de Rondônia é Boa Vista; 

III - O Brasil já teve 4 (quatro) capitais, contando com a atual Brasília; 
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IV - O território brasileiro é composto por 26 (vinte e seis) Estados e 1 (um) Distrito Federal. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens III e I estão corretos.  

 

33. A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul, entre os anos de 1864 

e 1870. Nesta guerra o Paraguai lutou conta a Tríplice Aliança formada por: 

A) Argentina, Chile e Equador.  

B) Brasil, Argentina e Uruguai. 

C) Uruguai, Argentina e México. 

D) Brasil, Chile e Bolívia.  

 

34. Foi um pintor e professor do Brasil Império, um dos mais importantes representantes da pintura 

histórica brasileira do século XIX. Nasceu na vila Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em Santa 

Catarina, no dia 18 de agosto de 1832. [...] A partir de 1885 passou a se dedicar à execução de “panoramas”, 

entre eles destacam-se: “Panorama Circular da Cidade do Rio de Janeiro” e “Entrada da Esquadra Legal 

no Porto do Rio de Janeiro em 1894”. 

O trecho acima faz referência a qual artista brasileiro?  

A) Alfredo Volpi.  

B) Romero Britto.  

C) Candido Portinari. 

D) Victor Meirelles. 

 

35. Em várias partes do mundo, países unem-se por meio de acordos intergovernamentais dando 

origem a blocos inter-regionais com objetivos políticos ou sociais. O Brasil participa de vários blocos, 

são eles, exceto: 

A) BRICS.  

B) NAFTA. 

C) G-20.  

D) MERCOSUL.  

 


