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Município de São Miguel do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

 Processo Seletivo nº 003/2018 

 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Professor de Língua Inglesa 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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 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 

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 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 Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste 

horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

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 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 
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Questões de Conhecimento Específico 
 

01. Read the following fragment from PCNs: 

It is important to think of the teaching and learning of Foreign Languages in Secondary Education 

in terms of comprehensive, rather than static, competencies, as a language is par excellence the “vehicle” 

of communication of a given people and it is through its unique form of expression that a people conveys 

its culture, traditions and knowledge. 

I - 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; 

II - 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; 

III - The world vision of each people varies according to several factors and, as a result, the language 

also undergoes changes in order to express a cohesive and a grammatical based look at reality; 

IV - Hence the importance of understanding the teaching of a foreign language as being ultimately 

aimed at providing for real communication, as, in so doing, the different elements that make up 

communication will indeed prove effective, thus expanding and attaching meaning to the learning process, 

while doing away with stereotypes and prejudices that will therefore no longer have a place in the 

classrooms. 

According to the context above, it may be correct the option: 

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

B) The items I and IV, only. 

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

D) The items I, III and IV, only. 

 

02. Analyze the fragment below. 

“Baur said the longevity seen among the mutant mice _____________________________ to have resulted from 

simply fixing a health problem among the control mice, because those animals __________________________ 

healthy and were reasonably long-lived.” 

Choose the best option that completes the paragraph above. 

A) Doesn’t appear – seemed. 

B) Appears – seems. 
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C) Don’t appear – seemed. 

D) Appear – seemed. 

 

03. Observe the sentences below. 

I - […] the solution is certainly not to attack an European partner; 

II - Tim received an honorary degree from Nottingham Trent University; 

III - However, for an historical novel, it is often strikingly anachronistic; 

IV - Detour has had a history of several failures. 

Analyzing the underlined items, it may be correct the option: 

A) The items I and II, only. 

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

C) The items II, III and IV, only. 

D) The items II and III, only. 

 

04. Identify a sentence in which the application of “some” is unusual in general English. 

A) […] she's switching up her hair with some honey blonde highlights. 

B) There is hardly some sugar in that mix, and it makes the taste so much more palatable. 

C) Some eighty per cent of the deaths occurred in Ukraine. 

D) […] the camera's focus narrows onto some completely charming outdoor café. 

 

05. Observe the dialogue below. 

“Where are the dishes? There’s_________________________” 

Choose the best option that completes the context above. 

A) […] none in the cupboard. 

B) […] no-one in the cupboard. 

C) […] none of a drop. 

D) […] nothing wrong. 

 

06. Analyze the fragment below. 

“Now, Brown is one of four graduating students […]” 

Choose the best option that completes the context above. 

A) […] what designs will be shown at A Leading Edge. 

B) […] which designs will be shown at A Leading Edge. 

C) […] whom designs will be shown at A Leading Edge. 

D) […] whose designs will be shown at A Leading Edge. 
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07. In the sentence: “The end of Season 4 gave us that unforgettable moment”, as it should be rewritten 

as a passive clause, in which the verb tense will be: 

A) […] were given. 

B) […] was given. 

C) […] are given. 

D) […] has been given. 

 

08. Observe the sentence below. 

“For example, more than 30 percent of low-wage workers in Syracuse told researchers that their jobs 

caused those skin abrasions.” 

The underlined item can be replaced by the phrasal verb. 

A) […] take out in. 

B) […] made appear. 

C) […] brought out in. 

D) […] gave in. 

 

09. Observing the sentence: “This was the first time we have executed this installation scope in 

Argentina and we have carried it through because of our team's flexibility,” therefore, the underlined 

phrasal verb may be understood as: 

A) Perform a task. 

B) Continue past a certain point. 

C) Complete something successfully. 

D) Create or get an area where you can be special or successful. 

 

10. Observe the sentence below. 

“Sometimes she wondered if she ________________ a baby (someday), would it _________________ starfish genes?” 

Choose the best option that completes the context above. 

A) Had – has. 

B) Has – had. 

C) Have – has. 

D) Had – have. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

11. “Alcançou pela docilidade a estima de todos.”. Com base na oração, é correto afirmar que: 

A) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo indireto. 

B) Não há erro de regência verbal, pois o verbo alcançar, neste caso, é verbo transitivo direto e 

indireto. 

C) A frase está incorreta, pois no sentido de “conseguir (coisa desejada ou pedida); obter” é 

incorreto empregar o verbo “alcançar”. 

D) Não há erro de regência verbal, pois na acepção de “conseguir o que se pretende” o verbo 

“alcançar” é verbo intransitivo. 

 

12. “Que bela homenagem ele fez a você”. Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o verbo 

sublinhado. 

A) Pretérito perfeito do indicativo. 

B) Imperativo afirmativo. 

C) Presente do subjuntivo. 

D) Pretérito imperfeito do indicativo. 

 

13. Sobre os pronomes de tratamento, analise algumas regras: 

I - Os pronomes de tratamento são pronomes que se referem à 2.ª pessoa do discurso. Entretanto, 

exigem a concordância verbal na 3.ª pessoa. Ademais, devem também ficar na 3.ª pessoa todos os 

elementos que a tais pronomes se refiram; 

II - Tais fórmulas de tratamento só são consideradas pronomes de tratamento quando vêm 

antecedidas de “Sua” ou “Vossa”. Desprovidas de tais partículas, tornam-se, no mais das vezes, meros 

“substantivos femininos” ou “adjetivos”; 

III - Emprega-se “Sua” quando nos referimos à pessoa. Por outro lado, empregamos “Vossa” quando 

nos dirigimos à pessoa. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

14. Os pronomes de tratamento “Vossa Magnificência, Vossas Magnificências” são empregados para: 

A) Reis e rainhas. 
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B) Cardeais. 

C) Reitores. 

D) Juízes. 

 

15. “O fato que foi revelado nas investigações foi decisivo, para a elucidação do crime.”. Com base na frase, 

é correto afirmar que: 

A) Nela não há erros de pontuação. 

B) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa por vírgula o nome do seu 

complemento. 

C) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se deve empregar a vírgula entre o sujeito e o 

seu verbo quando juntos, ainda que um preceda ao outro. 

D) Há um erro de pontuação, pois, neste caso, não se separa o nome do(s) seu(s) adjunto(s). 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

16. De acordo com a Lei Orgânica de São Miguel do Oeste - SC, ao Município é vedado: 

I - Criar distinções entre brasileiros; 

II - Recusar fé aos documentos públicos; 

III - Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público 

justificado, sob pena de nulidade do ato. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

17. Segundo a Lei nº 9.394/96, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto: 

A) Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

B) Insolência à liberdade e indiferença à tolerância. 

C) Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 

D) Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 

 

18. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como: 

A) Independência do Brasil.  

B) Dia Nacional da Consciência Negra.  
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C) Proclamação da República. 

D) Dia Nacional do Índio.  

 

19. De acordo com a Lei no 10.639/03, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre: 

A) Inglês e Literatura.  

B) Artes e Astrologia.  

C) Geografia e Educação Física.  

D) História e Cultura Afro-Brasileira. 

 

20. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. De acordo com a Lei nº 9.394/96, os sistemas municipais de 

ensino compreendem: 

(__) - As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público 

municipal; 

(__) - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

(__) - Os órgãos e entidades nacionais de educação. 

A) F-F-V. 

B) V-F-F. 

C) V-V-F. 

D) V-F-V.  

 

 


