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INSTRUÇÕES 
 

 Nesta prova, você encontrará: 
10 (dez) questões de Língua Portuguesa,  
10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais e Legislação Educacional e 
20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos. 

 

 Você está recebendo um Caderno com um total de 40 questões do tipo múltipla escolha, 
uma Folha Intermediária de Respostas e um Cartão-Resposta. 

 

 Leia atentamente todas as questões e assinale a alternativa que julgar correta ou mais 
adequada. Lembre-se de que, para cada questão, existe apenas uma alternativa correta. 

 

 Utilize a Folha Intermediária de Respostas para registrar as alternativas escolhidas. 
Essa folha ficará em seu poder para conferência com o gabarito a ser publicado. 

 

 Depois de preencher a Folha Intermediária de Res-
postas, transcreva as alternativas escolhidas para o 
Cartão-Resposta, preenchendo, forte e completa-
mente, a bolha com caneta esferográfica azul-escura 
ou preta. Não faça outro tipo de marca na bolha nem 
utilize outro tipo de caneta. 

 

 No Caderno de Questões, você poderá fazer as anotações de que necessitar. 
 

 O Cartão-Resposta e o Caderno de Questões serão devolvidos ao fiscal. 
 

 Assine e date, no verso, o Cartão-Resposta. 
 

 Você não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora.  
 

 Os três últimos candidatos permanecerão na sala até o término das provas.  
 

 Duração da Prova: 3 (três) horas.  
 
 
 

 

AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 

   

Nome Legível do Candidato  Assinatura do Candidato  
 

Blumenau, 19 de agosto de 2018.  
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QUESTÕES  DE  LÍNGUA  PORTUGUESA 

 

 
1- As classes gramaticais são o conjunto que classifica uma palavra, baseando-se na sua estrutura sintática e 

morfológica. Com base nesse tema, analise a frase a seguir e marque V para verdadeiro e F para falso: 
 

Constantemente, ele aparecia para jogar futebol. 
 

( ) A palavra CONSTANTEMENTE é um advérbio.  
( ) A palavra APARECIA é um verbo e está conjugado no modo indicativo, no tempo pretérito imperfeito.  
( ) A palavra ELE é um pronome pessoal do caso reto.  
( ) A palavra PARA é uma conjunção.  
 
Agora, assinale a opção correta: 
(A) F – F – V – V.  
(B) V – V – V – F.  
(C) V – V – F – V. 
(D) V – F – V – V. 
(E) F – V – V – V. 

 
2- De acordo com o tema Concordância nominal, algumas regras precisam ser observadas para haver concordân-

cia em gênero e número entre os diversos nomes da oração. Analise as afirmativas a seguir:  
 

I- Concordância com bastante, muito, pouco e barato. Essas palavras não estabelecem concordância em gê-
nero e número com o substantivo quando possuem função de adjetivo.  

II- Concordância com pronomes pessoais. O adjetivo estabelece concordância em gênero e número com o 
pronome pessoal: ela é simpática, ele é simpático, elas são simpáticas, eles são simpáticos. 

III- Concordância com é proibido, é permitido, é preciso, é necessário, é bom. Essas expressões estabelecem 
concordância em gênero e número com o substantivo quando há um artigo que determina o substantivo, 
mas permanecem invariáveis no masculino singular quando não há artigo: é permitida a entrada, é permitido 
entrada, é proibida a venda, é proibido venda. 

IV- Concordância com vários substantivos. O adjetivo estabelece concordância em gênero e número com o 
substantivo que está mais próximo: caderno e caneta nova, caneta e caderno novo.  

V- Concordância com vários adjetivos. Quando há dois ou mais adjetivos no singular, o substantivo permanece 
no singular apenas se houver um artigo entre os adjetivos. Sem a presença de um artigo, o substantivo 
deverá ser escrito no plural: o escritor brasileiro e o chileno, os escritores brasileiro e chileno. 

 
Assinale a opção correta: 
(A) Apenas o item II está incorreto.  
(B) Apenas o item III está correto.  
(C) Apenas o item I está incorreto.  
(D) Apenas o item V está correto.  
(E) Apenas o item IV está incorreto.  

 
3- Com base no tema “O lugar da gramática normativa”, podemos afirmar que esta última é aquela que prescreve 

as regras, normas gramaticais de uma língua. Ela admite apenas uma forma correta para a realização da língua, 
tratando as variações como erros gramaticais. Sobre a gramática normativa, analise as afirmativas a seguir: 

 
I- A gramática normativa tem a função de estabelecer regras para o uso da língua, sendo, então, a menos 

usada em salas de aula como forma de aceitar a utilização da língua materna de acordo com as vivências 
e dialetos dos falantes de cada região.  

II- A Gramática Normativa toma como base as regras gramaticais tradicionais e o uso da língua por dialetos 
de prestígio como, por exemplo, obras literárias consagradas, textos científicos, discursos formais, etc.  

III- Atualmente a gramática normativa é muito criticada pelos gramáticos, pois já se admitem outras gramáticas 
como a descritiva e a gerativa.  

 
Agora, assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  
(B) Apenas o item I está incorreto.  
(C) Apenas os I e II estão corretos.  
(D) Apenas o item II está incorreto.  
(E) Apenas o item III está incorreto.  
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4- Leia o trecho do texto “Sessão de Hipnotismo” a seguir e responda ao que se pede: 
 

A dona de casa nos abriu a porta de mansinho, pediu silêncio com um dedo sobre os lábios e fez sinal que 
entrássemos. Entramos, pé ante pé, já meio hipnotizados. Curvado sobre uma poltrona no canto mais escuro da 
sala, o hipnotizador tentava adormecer uma jovem. Ao fundo, cinco ou seis vítimas aguardavam a vez, uns muito 
sérios, outros contendo risos, na poltrona a jovem nunca mais que dormia e, já meio chateada, olhava o relógio no 
pulso que o hipnotizador segurava no ar.  

“Você vai dormir... Suas pálpebras estão pesadas... Tudo vai desaparecendo” – insistia ele, com voz macia, 
mas acabou ordenando: Feche os olhos.” [...]  

SABINO, Fernando. Sessão de hipnotismo. In: O homem nu. Rio de janeiro: Editora do Autor, 1965, p. 143.  
 

Agora, assinale a opção correta sobre a classificação dos tempos e ou modos verbais de verbos retirados do 
texto: 
(A) Abriu – pretérito perfeito.  
(B) Entrássemos – pretérito perfeito do modo indicativo. 
(C) Dormia – pretérito mais-que-perfeito.  
(D) Olhava – futuro do presente.  
(E) Desaparecendo – forma nominal particípio.  

 
5- Com base no tema acentuação gráfica, analise as afirmativas a seguir e marque V para verdadeiro e F para 

falso: 
 

( ) A acentuação gráfica abrange os acentos: agudo, grave e circunflexo.  
( ) As palavras a seguir são acentuadas todas pela mesma regra: advêm, entretêm, convêm e provêm.  
( ) As palavras juízes e raízes, assim como as suas formas no singular, são grafadas com acento, pois 

possuem o “i” como sílaba tônica, este está sozinho na sílaba e forma um hiato com a vogal anterior.  
( ) Palavras derivadas de advérbios ou adjetivos são acentuadas. Exemplo: hábil – hábilmente.  
 

Agora, assinale a alternativa correta: 
(A) F – F – V – V.  
(B) F – V – F – F.  
(C) F – F – F – F. 
(D) V – V – V – V.  
(E) V – V – F – F.  

 
6- Na escrita, algumas palavras podem causar dúvida quanto a sua grafia. Ortografia é a parte da gramática nor-

mativa que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. Analise as afirmativas a seguir: 
 

I- Açafrão – acetinado.  
II- Miçanga – maciço.  
III- Discernir – néscio.  
IV- Ojeriza – balisa.  
V- Excelso – arroxeado.  
 

Agora, assinale a opção correta: 
(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  
(B) Apenas os itens III e V estão incorretos.  
(C) Apenas o item IV está incorreto.  
(D) Apenas os itens I, II e III estão corretos.  
(E) Apenas o item V está incorreto.  

 
7- Verbo é uma das dez classes de palavras que mais varia na língua portuguesa. Ele varia em tempo, modo, 

número, pessoa, gênero e formal nominal. Sobre o verbo COLORIR, analise as afirmativas a seguir e assinale 
V para verdadeiro e F para falso: 

 

( ) coloríreis: verbo conjugado na segunda pessoa do plural, no tempo pretérito mais-que-perfeito. 
( ) colorireis: verbo conjugado na segunda pessoa do plural, no tempo futuro do presente.  
( ) coloriríeis: verbo conjugado na segunda pessoa do plural, no tempo futuro do pretérito.  
( ) colorirdes: verbo conjugado na segunda pessoa do singular, no tempo futuro do subjuntivo.  
( ) colorissem: verbo conjugado na terceira pessoa do plural, no tempo pretérito imperfeito do modo subjun-

tivo.  
 

Agora, assinale a opção com a sequência correta de cima para baixo: 
(A) V – F – F – V – F. 
(B) V – V – V – V – V. 
(C) V – V – F – V – V.  
(D) F – V – F – V – V. 
(E) V - V – V – F – V.  
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8- A comunicação está estritamente relacionada ao conceito de interação, troca de mensagens entre um receptor 
e um emissor. Com base nesses conhecimentos, entendemos que para haver comunicação é necessário que 
existam alguns elementos. Analise as afirmativas a seguir sobre os elementos da comunicação e relacione as 
colunas: 

 
1- Mensagem.  
2- Código.  
3- Canal.  
4- Ruído.  
5- Contexto.  

 
( ) também chamado de referente, trata-se da situação comunicativa em que estão inseridos o emissor e 

receptor. 
( ) ele ocorre quando a mensagem não é decodificada de forma correta pelo interlocutor, por exemplo, o 

código utilizado pelo locutor, desconhecido pelo interlocutor.  
( ) representa o conjunto de signos que serão utilizados na mensagem. 
( ) corresponde ao local pelo qual a mensagem será transmitida.  
( ) é o objeto utilizado na comunicação; o conjunto de informações transmitidas pelo locutor. 
 
Agora, assinale a opção correta: 
(A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
(B) 5 – 4 – 3 – 2 – 1.  
(C) 4 – 3 – 5 – 1 – 2.  
(D) 5 – 4 – 2 – 3 – 1.  
(E) 3 – 4 – 5 – 1 – 2.  

 
9- Analise as afirmativas a seguir com base no tema funções da linguagem:   
 

I- Função metalinguística: ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. 
II- Função poética: coloca em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como di-

zer do que com o que dizer.  
 
Agora, assinale a alternativa correta: 
(A) Apenas o item I está correto.  
(B) Os itens I e II estão corretos.  
(C) Apenas o item II está correto.   
(D) Os itens I e II estão incorretos.  
(E) Apenas o item II está incorreto.   

 
10- Com base em frases do texto O espelho, de Machado de Assis, analise as afirmativas e marque V para verda-

deiro e F para falso: 
 

( ) Na frase: “As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtinham de mim uma compai-
xão apática ou um sorriso de favor”, a primeira ocorrência de vírgula se justifica para separar itens de 
uma enumeração.  

( ) Na frase: “Chamava-me o seu alferes”, ocorre a colocação pronominal denominada ênclise.  
( ) Na frase: “Os fatos explicarão melhor os sentimentos: os fatos são tudo”, temos 2 verbos, que estão 

conjugados no futuro e no presente, respectivamente.  
( ) Quanto aos gêneros do discurso, podemos afirmar que o texto acima é um conto.  
( ) Quanto à acentuação, as palavras a seguir pertencem à mesma regra: natureza, estava, abanava, ca-

beça e província.  
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000240.pdf> Acesso em: 07 jul. 2018. 

 
Agora, assinale a opção correta: 
(A) V – V – V – V – V. 
(B) V - V – V – F – V.  
(C) V – V – F – V – V.  
(D) V – V – V – V – F. 
(E) F – V – F – V – V. 
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QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  GERAIS  E  LEGISLAÇÃO  EDUCACIONAL 

 

 
11- Embora previsto na Constituição Brasileira o fato é que o sistema de saúde no país não tem sido capaz de 

efetivar a contento o Direito à Saúde a todas as pessoas. A busca do Judiciário como a última alternativa para 
obtenção do medicamento ou tratamento negado pelo SUS, seja por falta de previsão na RENAME (Relação 
Nacional de Medicamentos), seja por questões orçamentárias é conhecida como: 
(A) Direito individual à saúde. 
(B) Direito social à saúde. 
(C) Judicialização da saúde. 
(D) Dignidade humana. 
(E) Preceito constitucional. 

 
12- Leia e complete a lacuna: 

O Porto de ________________ terminou o primeiro semestre/18 com crescimento de 75% no volume de con-
têineres movimentados. O aprofundamento do canal de acesso ao porto permitiu que os navios chegassem e 
saíssem mais carregados.  
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 
(A) São Francisco 
(B) Itajaí 
(C) Itapoá 
(D) Imbituba 
(E) Navegantes (PORTONAVE) 

 
13- Pelo segundo ano, ela é curadora artística do Festival de Dança de Joinville. 

Desde 1980, quando foi nomeada primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é a principal refe-
rência da dança clássica. A descrição se refere a: 
(A) Bibi Ferreira. 
(B) Tomie Otake. 
(C) Deborah Colker. 
(D) Cecília Kerche. 
(E) Ana Botafogo. 

 
14- Abandonada pela família em frente a um asilo em Brusque, no Vale do Itajaí, uma idosa recebeu liminar para 

ser acolhida em uma instituição privada. A determinação inclui que o sobrinho da senhora, com quem ela morava 
e responsável pelo abandono, arque com os custos. Caso justifique que não tem condições financeiras, o Mu-
nicípio de Tijucas será responsável por realizar o pagamento de forma total ou parcial.  

(Disponível em: http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/07/idosa-abandonada-por-familiares-deve-ser-acolhida-
determina-justica. Acesso em 21.jul.2018). 

 
Sobre o fato relatado, analise o que o Estatuto do Idoso estabelece como obrigação da família e do poder público 
e assinale a resposta correta:  

 
I- A garantia do direito à vida. 
II- A garantia do direito à saúde. 
III- A garantia do direito à dignidade. 
IV- A garantia do direito ao respeito e à convivência familiar do idoso.   
 
Está correto o que se afirma em: 
(A) Apenas I e II.   
(B) Apenas I e III.   
(C) I, II, III e IV.  
(D) Apenas I, II e III.  
(E) Apenas I e IV.  

 
15- A Constituição Federal prevê direitos aos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social. Em razão disso, assinale a alternativa correta: 
(A) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um quarto a mais do que o salário normal. 
(B) Distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual.  
(C) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos sábados e domingos. 
(D) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade em creches 

e pré-escolas. 
(E) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, independente-

mente de negociação coletiva. 
  

http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/07/idosa-abandonada-por-familiares-deve-ser-acolhida-determina-justica
http://horadesantacatarina.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2018/07/idosa-abandonada-por-familiares-deve-ser-acolhida-determina-justica
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16- “O bem-estar é bastante afetado por alta desigualdade, tanto em termos de renda quanto de oportunidades. 
Transferências públicas bem direcionadas, combinadas com melhorias na educação e na saúde, são a chave 
para o crescimento inclusivo”. (OCDE, 2018) Fonte: OCDE. Relatórios Econômicos OCDE: Brasil 2018. Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Éditions OCDE, Paris.  

(Disponível em <http://dx.doi.org/10.1787/9789264290716-pt> Acesso em 25 jul 2018.)  

Ao encontro do exposto e com base no relatório apresentado, é correto afirmar: 
(A) Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo. 
(B) Metade da população tem acesso a, aproximadamente, 60% do total da renda familiar enquanto a outra 

metade tem acesso a 40%. 
(C) Graves desigualdades continuam a colocar homens, minorias raciais e idosos em desvantagem. 
(D) Homens estão mais propensos a desempenhar trabalho informal. 
(E) Trabalhadores homens recebem, aproximadamente, 1/4 a mais do que as mulheres. 

 
17- Considerando a Lei N. 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, analise as incum-

bências abaixo e marque V, para as que competem ao estabelecimento de ensino, e F, para os que não com-
petem: 

 
( ) Elaborar e executar sua proposta pedagógica. 
( ) Notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo represen-

tante do Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta 
por cento do percentual permitido em lei. 

( ) Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, espe-
cialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas. 

( ) Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas.    
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  
(A) F – F – V – F – V. 
(B) V – V – V – V – F. 
(C) F – V – F – V – V. 
(D) F – V – V – V – V.  
(E) V – V – V – V – V. 

 
18- Considerando o Decreto Legislativo N. 186/2008, que aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pes-

soas com Deficiência, preencha a segunda coluna de acordo com a primeira, associando cada termo ao seu 
significado: 

 
Primeira coluna: termos 
1- Comunicação 
2- Língua 
3- Adaptação razoável 
4- Desenho universal 
 
Segunda coluna: 
( ) Significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados, na maior medida 

possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico.  
( ) Significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcio-

nal ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência 
possam gozar ou exercer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais. 

( ) Abrange as línguas faladas e de sinais e outras formas de comunicação não falada. 
( ) Abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os 

dispositivos de multimídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas audi-
tivos e os meios de voz digitalizada e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comu-
nicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a correta associação entre as colunas: 
(A) 3 – 1 – 2 – 4. 
(B) 4 – 3 – 2 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3 – 4. 
(D) 3 – 4 – 1 – 2. 
(E) 2 – 4 – 1 – 3. 
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19- Um Professor de Educação Física percebe que uma criança apresenta ferimentos nos braços e nas pernas. 
Após uma conversa bastante amigável com o Professor, a criança revela ter sido espancada pelo pai. O profes-
sor, imediatamente, relata o ocorrido à direção da escola. Diante desse fato e, de acordo com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, a escola: 
(A) Deverá comunicar o fato à autoridade judicial local. 
(B) Deverá chamar os pais à escola juntamente com um representando do Conselho Tutelar. 
(C) Deverá obrigatoriamente comunicar o fato ao Conselho Tutelar.  
(D) Deverá abster-se de comunicar ao Conselho Tutelar, pois a este compete investigar esses casos, com base 

no artigo 13 do estatuto. 
(E) Deverá abster-se de comunicar ao Conselho Tutelar, uma vez que este não deve substituir o papel que cabe 

à escola. 
 
20- A Lei Orgânica do Município de Blumenau prevê, em seu Art.102, que é dever do Município ministrar o ensino 

preferencialmente pré-escolar e fundamental, observados os princípios da gratuidade e da obrigatoriedade e 
assegurando amplas condições de funcionamento da Rede Pública das Escolas Municipais. Em decorrência, o 
Município de Blumenau organizará o sistema municipal de ensino articulado com o sistema estadual. Além de 
fixar as diretrizes em lei, o Município deve garantir certas condições. 
Analise as condições garantidas pelo Município e identifique a(s) correta(s): 

 
I- Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. 
II- Implantação do ensino médio nas escolas com matrícula superior a 800 alunos. 
III- Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. 
IV- Atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didá-

tico-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, especialmente nas regiões carentes. 
 
Está correto o que se afirma em: 
(A) Apenas II e III.  
(B) Apenas I, III e IV.  
(C) Apenas II, III e IV.  
(D) I, II, III e IV.  
(E) Apenas I e III.  

 
 

 

QUESTÕES  DE  CONHECIMENTOS  ESPECÍFICOS 

 

 
21- Which sentence is grammatically correct?  

(A) She cannot make out her sister’s writing.  
(B) David drives usually to the gym.  
(C) From my best friend the books were borrowed.  
(D) I have seen my cousins last week. 
(E) She is a secretary for 25 years.  

 
22- In which of the following phrases are the adjectives placed in the correct order: 

(A) A pink pretty new Japanese silk evening dress. 
(B) A pretty pink new Japanese silk evening dress.  
(C) A pretty new pink Japanese silk evening dress.  
(D) A new pretty pink silk Japanese evening dress.  
(E) A pretty new pink Japanese evening silk dress. 

 
23- In the sentence “The magazines, which I’m reading, belong to Daisy.”, which is a:  

(A) subject pronoun.  
(B) possessive pronoun.  
(C) reflexive pronoun. 
(D) relative pronoun.  
(E) phrasal verb. 

 
24- The option in which all plural forms are correct is: 

(A) watches – cities  – knives – children.  
(B) heroes – flyies – halves – men.  
(C) kisses – plays – wifes – mice.  
(D) potatos – boys – shelves – teeth. 
(E) mouses  – bacteriums – wolfes – childrens. 
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25- During the week, I usually wake ____ early and go ____ work immediately after having a big breakfast.  
(A) up – out   
(B) out – to  
(C) out – in 
(D) up - from 
(E) up – to  

 

26- In the sentences: “(I) I need some thorough informations on the new staff.”; “(II) Did you ever lost the bus to 
school?” and (III) “I’m looking for a new pair of sun glasses.”:  
(A) only I is correct.  
(B) (I) and (II) are correct.  
(C) (I) and (II) are incorrect. 
(D) only III is correct.  
(E) (II) and (III) are correct. 

 

27- In the sentence “Every year many computers are assembled in China.”, the words in bold represent the:  
(A) present active voice tense.  
(B) present passive voice tense.  
(C) past active voice tense.  
(D) past passive voice tense. 
(E) past perfect tense. 

 

28- What’s the problem? Haven’t you started ______?  
(A) already  
(B) soon  
(C) yet  
(D) by now 
(E) still 

 

29- _______ dog is brown, _______ is caramel.  
(A) His - my  
(B) It – mine  
(C) Yours – hers 
(D) Ours - theirs 
(E) Our - hers  

 

30- ____ tennis is fast becoming ____ popular sport in Brazil in the last 20 years or so.  
(A) the/ -  
(B) -/ a  
(C) - / the  
(D) a/ the 
(E) - / -  

 

 
The development of English 

English is spoken by over a billion people around the world: in other words, by more than a quarter of the 
world’s population. It is spoken as a mother tongue in the UK, in former colonies such as Australia and New Zealand, 
and of course, by the vast majority of the North American population. It is a second or official language in most of the 
former Empire, for example, Ghana and Singapore, and of course, it is studied as a foreign language all over the 
world, but particularly in Europe now. This has made it a truly international language: it is the language of shipping 
and aviation, of science and technology and of commerce. But how did the language spoken by the population of a 
small island in the Northern Hemisphere reach such widespread use? Let’s start from the beginning.  

English has not always been the language of the British Isles: until the fifth century AD the British Isles were 
populated by a race called Celts, whose language lives on in Celtic languages such as Gaelic and Welsh, the former 
being spoken in Scotland and the latter in Wales. In 449 AD the British Isles were invaded by warlike Germanic tribes 
from the coast of what is now north Germany and Denmark. One of these tribes – the Angles − gave their name to 
the language that was to become English. During the next 150 years these warriors drove the Celts to the western 
and northern extremities of the islands and settled in the area now known as England. For nearly three hundred 
years their language spread and became the vernacular.  

Between 750 and 1050 AD the Vikings, from present day Norway, colonized the north of England; while it is 
difficult to evaluate the effect of Norse on Old English because of the similarity of the languages, certain traces 
remain, such as place names ending in –wick, and words starting with sk-, such as sky. The Norman invasion of 
1066 changed the course of the English language by bringing to England both Norman French and Latin, thus dividing 
the country linguistically between the educated classes with French or Latin at their disposal and the common people 
with only English. As a result of this linguistic mix, English has become a language with a huge vocabulary full of 
nuances, often with three or four ways of expressing the same idea, as in rise/mount/ascent or time/age/epoch. 
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English in North America 

Its introduction to the New World in the 17th century resulted in this hybrid language becoming the second 
oldest version of English − and the most widely spoken – American English. In 1620 the Pilgrim Fathers, escaping 
to a land of religious freedom, left Plymouth on The Mayflower and settled in Massachusetts. Many other migrations 
followed and more settlements were founded on the north-eastern seaboard. In the 1720s another large group of 
immigrants arrived on the New England coast form the northern part of Ireland, fleeing from religious discrimination. 
These rough-and-ready farmers were not well received in New England, and moved further south to Pennsylvania, 
from where they moved once more to the western frontiers, this time to buy their own farmlands. After this the two 
Englishes – in the British Isles and in America – developed along their own paths, giving us the two distinct dialects 
we know today. 

 

 
31- In the text, Mayflower refers to:  

(A) a woman  
(B) a flower  
(C) a ship 
(D) a place  
(E) an event  

 
32- The antonyms of: majority, former, foreign, huge, further are:  

(A) minor, latter, nation, humungous, farther  
(B) minority, late, native, tiny, nearer  
(C) minor, later, native, vast, nearer  
(D) minority, late, native, tiny, farther  
(E) minority, latter, native, tiny, nearer  

 
33- Gaelic and Welsh were the languages spoken by which people 

(A) the Normans 
(B) the Angles  
(C) the Vikings  
(D) the Celts  
(E) Germanic tribes  

 
34- Look at the phonemic symbol and choose the word which contains the sound matching the phonemic symbol 

/Uː/  
(A) new  
(B) but  
(C) book 
(D) angle 
(E) rough 

 
35- A common feature of speech which is not fluent is  

(A) hesitation.  
(B) interrupting. 
(C) encouragement.  
(D) turn taking. 
(E) exchanging ideas. 

 
36- Mrs. Silva notices that a few of her students have not been doing their class work or homework assignments 

lately because of the lack of motivation to learn about certain topics during English classes. Mrs. Silva can best 
increase her students’ intrinsic motivation to learn by: 
(A) offering them verbal praise after they complete an assignment properly. 
(B) rewarding them with a small prize after they successfully complete a certain number of assignments.  
(C) calling their parents to inform them of the missing assignments. 
(D) sending the students to do their assignments in the school library. 
(E) determining their interests and incorporating those interests into classroom lessons. 

 
37- Which of the following class activities most effectively helps beginning-level English Language Learners (ELLs) 

develop decoding skills? 
(A) Presenting predictable spelling patterns in word families to the ELLs. 
(B) Asking the ELLs to describe the events of a story after the teacher has read it aloud. 
(C) Directing the ELLs to select their own reading the materials from the school’s library. 
(D) Having the ELLs to work in small groups to categorize nouns and verbs on chart papers. 
(E) Engaging the ELLs in activities focusing solely on Didactic Sequences. 
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38- Considerando o Anexo III da Lei Complementar N. 662/2007, referente ao cargo de Professor, é possível afirmar 
que a habilitação mínima - Magistério Normal de Nível Médio - é admitida para:  

 
I- Professor de Séries Iniciais do Ensino Fundamental. 
II- Professor de Educação Especial. 
III- Professor de Séries Finais do Ensino Fundamental. 
IV- Educação de Jovens e Adultos. 
 
Está(ão) correto(s):  
(A) Apenas I.  
(B) Apenas I e II.   
(C) Apenas I, II e IV.  
(D) Apenas IV.  
(E) Apenas II.  

 
39- Com base no Anexo III, da Lei Complementar N. 662/2007, assinale a alternativa que se refere à atribuição do 

Professor:  
(A) Estimular o aperfeiçoamento e a atualização do corpo docente, incentivando a participação em cursos de 

formação, grupos de estudo, reuniões, palestras, simpósios, seminários e fóruns, a fim de contribuir para o 
crescimento pessoal e profissional. 

(B) Planejar o curso de acordo com as diretrizes educacionais, estabelecendo conteúdos mínimos por série, 
atividades periódicas, cronograma, estratégias, entre outros, a fim de ajustá-lo ao Projeto Político-Pedagó-
gico. 

(C) Sugerir à Direção a compra ou recuperação de materiais, equipamentos e recursos pedagógicos necessá-
rios à prática pedagógica eficaz. 

(D) Assegurar a aplicação das Diretrizes Curriculares Nacionais e dos Parâmetros Curriculares Nacionais como 
referência da proposta pedagógica da escola. 

(E) Buscar apoio com profissionais especializados, possibilitando ao corpo docente atuar com portadores de 
necessidades especiais, visando ao atendimento com qualidade. 

 
40- Assinale a alternativa que indica uma atribuição específica do Professor: 

(A) Elaborar o Projeto Político-Pedagógico da Escola. 
(B) Planejar os processos de eleição desencadeados na unidade escolar. 
(C) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
(D) Orientar seus pares na realização de autoavaliação 
(E) Assegurar a regularidade da vida escolar do aluno. 
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Questões RESPOSTAS 

01 A B C D E 

02 A B C D E 

03 A B C D E 

04 A B C D E 

05 A B C D E 

06 A B C D E 

07 A B C D E 

08 A B C D E 

09 A B C D E 

10 A B C D E 

11 A B C D E 

12 A B C D E 

13 A B C D E 

14 A B C D E 

15 A B C D E 

16 A B C D E 

17 A B C D E 

18 A B C D E 

19 A B C D E 

20 A B C D E 

 

 

Questões RESPOSTAS 

21 A B C D E 

22 A B C D E 

23 A B C D E 

24 A B C D E 

25 A B C D E 

26 A B C D E 

27 A B C D E 

28 A B C D E 

29 A B C D E 

30 A B C D E 

31 A B C D E 

32 A B C D E 

33 A B C D E 

34 A B C D E 

35 A B C D E 

36 A B C D E 

37 A B C D E 

38 A B C D E 

39 A B C D E 

40 A B C D E 

 
 
 

 
INFORMAÇÕES  

 
O inteiro teor e o gabarito da prova objetiva serão divulgados até as 18h do dia 20 de agosto de 
2018, no endereço eletrônico www.furb.br/concursoexterno, link Prefeitura Municipal de Blumenau 
- Processo Seletivo Público Simplificado - Edital N. 001/2018.  
 

 
 

Blumenau, 19 de agosto de 2018. 
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