
pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmZiMTpmYWZh:TW9uLCAyNSBNYXkgMjAyMCAxMDoxNDoyNyAtMDMwMA==

V1_21/1/202012:38:14 V1_21/1/202012:38:14 

  

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGÉ 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

PROFESSOR DE INGLÊS
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.   
 

A importância da diversidade em uma equipe de trabalho 
 

Por Carolina Ignarra 
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Em 2001, após um acidente de moto, tornei-me uma pessoa com deficiência aos 22 anos. 

Desde então, uso cadeira de rodas devido a uma lesão medular. A princípio, quando soube da Lei 

de Cotas, que obriga empresas com mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com 

deficiência, me senti ofendida. Depois mudei de ideia. Percebi os privilégios que tive em minha 

vida e os prejuízos que a maioria das pessoas com deficiência sofre em nosso país. Daí, foi fácil 

entender as cotas para universidades e para mais executivas em conselhos. Hoje, quando 

encontro pessoas contra qualquer lei ou regras de cota, como eu era, acho curioso. 

Sou educadora física e dava aulas em empresas antes do acidente. Voltei para a mesma 

área apenas três meses depois. Primeiro, eu sou pós-graduada, grande vantagem num país em 

que 38% dos brasileiros não chegam ao ensino médio e 11,3 milhões são analfabetos com mais 

de 15 anos. Também pude contar com o apoio de uma gestora incrível que acreditou em mim 

quando eu ainda me sentia inválida. Tive oportunidade. 

É privilégio ter estudado em escolas particulares e ter me formado na faculdade aos 21 

anos. É privilégio ter pais casados durante toda a vida, que formaram uma rede de proteção e 

educação; ter recebido mesada na infância. É privilégio poder andar de mãos dadas com meu 

marido sem sofrer com os olhares preconceituosos. Sentindo-me bastante privilegiada, entendi 

que poderia inspirar gestores e empresas contando a história da minha volta ao trabalho como 

professora de ginástica laboral. 

Olhando para trás e analisando o cenário atual, reconheço como o tema diversidade e 

inclusão vem avançando no mercado de trabalho. Esse amadurecimento está acontecendo pelas 

vantagens e benefícios que a diversidade traz, o que faz com que a Lei de Cotas seja a 

consequência e não o motivo principal para contratação. Cotas são medidas transitórias para 

incluir pessoas excluídas e segregadas que, além dos prejuízos, competem com pessoas cheias 

de privilégios. Na corrida da vida, alguns largam bem ___ frente de todos os outros. Não há 

meritocracia justa com passados tão desiguais. Não dá para tratar igual quando há tanta 

desigualdade. 

Hoje, comemoro o momento da diversidade colada ___ inovação no assunto, única chance 

de existência das empresas do futuro. “É diversidade ou morte!”, disse o economista Ricardo 

Amorim em uma palestra de um congresso para Recursos Humanos em 2018. Ele se referia a 

empresas que não apostam na diversidade de pensamentos, ideias e vivências. Times 

homogêneos podem trabalhar bem, mas não inovam. Isso é bem verdade. 

Para complementar, indico ___ empresas que não brinquem de ser diversificadas; sejam de 

fato! Parecer inclusivo não é ser inclusivo. Sem inclusão e diversidade real, não há ambiente 

livre de discriminação nem liberdade para que as pessoas sejam exatamente como são. Somente 

a concreta cultura inclusiva trará representatividade aos colaboradores marcados socialmente e 

promoverá o senso de pertencimento. Um ser humano só produz 100% quando se sente 

pertencente. Aí, sim, as empresas colherão os benefícios da diversidade e inclusão. Esse é o 

caminho! 
 

(Disponível em: https://claudia.abril.com.br/ - texto adaptado especialmente para esta prova).  
 

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir. 
 

I. A autora confessa ter sido preconceituosa em relação às cotas antes de ser alvo de uma delas e 

ter tido dificuldade de aceitar seu novo estatuto. 

II. A autora deixa implícito que existe a possibilidade de que haja empresas que não sejam 

verdadeiramente inclusivas, sendo-o apenas de fachada. 

III. Segundo o texto, a diversidade advinda da inclusão é um problema que traz benefícios somente 

aos que se sentem segregados. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO relaciona um tipo de privilégio que a autora tenha 

mencionado no texto. 

 

A) Não sofrer preconceito racial. 

B) Não sofrer discriminação de gênero. 

C) Ter relações familiares estáveis. 

D) Ter acesso à educação considerada de qualidade. 

E) Ter tido acesso ao ensino superior. 

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 24, 27 e 32. 

 

A) a – a – às 

B) à – a – as 

C) à – à – as 

D) a – à – às 

E) à – à – às 

 

 

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego de recursos coesivos, analise as assertivas a seguir. 

 

I. Na linha 04, a palavra “depois” serve como mecanismo de coesão sequencial, ajudando a 

progressão das ideias do texto. 

II. Na linha 20, a expressão “esse amadurecimento” retoma a ideia desenvolvida no período anterior. 

III. Na linha 23, o pronome relativo “que” tem como referente a palavra “cotas”, na linha 22. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 05 – Considerando a formação do período composto, assinale a alternativa que indica o 

número de orações que compõe o período a seguir: “A princípio, quando soube da Lei de Cotas, que 

obriga empresas com mais de 100 colaboradores a contratar profissionais com deficiência, me senti 

ofendida.” (l. 02-04) 

 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na linha 34, a expressão “para que” indica ____________ e poderia ser substituída 

por _______ desde que ___________ alterações no período. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) explicação – por que – se façam 

B) explicação – por que – não se façam 

C) explicação – para – se façam 

D) finalidade – para – se façam 

E) finalidade – para – não se façam 
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QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa na qual haja a ocorrência de um pronome demonstrativo. 
 

A) “vantagens e benefícios que a diversidade traz” (l. 21). 

B) “pessoas contra qualquer lei ou regras de cota” (l. 07). 

C) “me senti ofendida”. (l. 04). 

D) “o que faz com que a Lei de Cotas” (l. 21). 

E) “tratar igual quando há tanta desigualdade.” (l. 25-26). 
 

 

QUESTÃO 08 – Considerando a palavra “transitórias” (l. 22), analise as assertivas a seguir: 
 

I. A palavra em destaque poderia ser substituída por “perenes” sem alteração do sentido original do 

texto. 

II. Trata-se de adjetivo uniforme, pois pode se referir tanto ao gênero masculino quanto ao feminino. 

III. A palavra em destaque é polissílaba e faz parte da família de palavras constituída por vocábulos 

como transitar, transitoriamente, etc. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 
 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa na qual haja a ocorrência de uma oração subordinada objetiva 

direta. 
 

A) “que tive em minha vida” (l. 04-05). 

B) “em que 38% dos brasileiros não chegam” (l. 09-10). 

C) “que acreditou em mim” (l. 11). 

D) “que não apostam na diversidade” (l. 30). 

E) “que não brinquem de ser diversificadas” (l. 32). 
 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que indica corretamente a ideia expressa pela palavra “se” na 

linha 36. 
 

A) Condição. 

B) A si mesmo. 

C) Causa. 

D) Indeterminação. 

E) Reciprocidade. 
 

INFORMÁTICA 
 

Para responder às questões 11 a 15, considere que: todos os programas estão instalados 

em sua configuração padrão, o idioma dos softwares é o Português Brasil (salvo exceção, 

se for informada na questão), o mouse está configurado para destros e, ainda, os programas 

possuem licença para o uso, e caso haja no enunciado da questão expressões com: Negrito, 

Itálico, Sublinhado ou ainda “ ” (aspas), somente servem para chamar a atenção do(a) 

candidato(a). 
 

QUESTÃO 11 – Tendo como base as teclas de atalho (também conhecidas como combinação de 

teclas do teclado hardware) do Browser Google Chrome em sua versão atualizada, comumente 

utilizadas por um grande número de usuários ao navegarem em páginas da Web (internet), assinale 

a alternativa que se refere, respectivamente, a “Abrir uma nova aba” e “Fecha a aba ativa”. 
 

A) Ctrl+T / Ctrl+Shift+B 

B) Ctrl+T / Ctrl+K 

C) Ctrl+T / Ctrl+F4 

D) Ctrl+A / Ctrl+F 

E) Ctrl+A / Ctrl+Shift+Esc 
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QUESTÃO 12 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

A5 o seguinte: “=SE(C1<=A4;C1*B3;C3-A1)” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que 

valor conterá em A5? 

 
Figura 1 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 8. 

B) 11. 

C) 30. 

D) 60. 

E) 750. 
 

 

QUESTÃO 13 – Com base na Figura 2 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

D1 o seguinte: “=SOMA(B1:C2)*A4” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor 

conterá em D1? 

 
Figura 2 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 28. 

B) 30. 

C) 36. 

D) 42. 

E) 60. 
 

 

QUESTÃO 14 – Em relação ao programa Microsoft Word 2016, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Uma palavra pode estar, ao mesmo tempo, com o efeito de fonte Sobrescrito e possuir a cor da 

fonte vermelha. 

II. É possível inserir uma Tabela em outra. 

III. O alinhamento de texto é o centralizado. 

IV. O espaçamento entre linhas é de 1,5. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e IV. 
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QUESTÃO 15 – Com base na Figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

A6 o seguinte: “=A1+A2+A3+A4/A5” e, logo após, pressionou a tecla Enter (teclado). Que valor 

conterá em A6? 

 
Figura 3 – Visão parcial do programa Microsoft Excel 2016. 

 

A) 65. 

B) 74. 

C) 86. 

D) 125. 

E) 130. 
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LEGISLAÇÃO/ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 
 

QUESTÃO 16 – Sobre a utilização do ensino a distância no Ensino Fundamental, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional prevê: 
 

A) A utilização como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais. 

B) A proibição de sua utilização sob todas as formas e circunstâncias. 

C) O uso exclusivo da modalidade para as populações indígenas e quilombolas. 

D) A utilização exclusiva do recurso para as áreas de difícil acesso das regiões metropolitanas. 

E) O uso facultativo em substituição ao ensino presencial. 
 

 

QUESTÃO 17 – De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sobre a organização 

do Ensino Fundamental: 
 

I. É vedado o desdobramento do Ensino Fundamental em ciclos. 

II. É facultativa a inclusão no currículo do Ensino Fundamental de conteúdo que trate dos direitos 

das crianças e dos adolescentes. 

III. Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no Ensino 

Fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 18 – A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece que na oferta de 

Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias 

à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
 

I. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos 

da zona rural. 

II. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola 

e às condições climáticas. 

III. Adequação especial dos instrumentos e processos avaliativos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 19 – A Meta 2 do Plano Nacional de Educação (PNE) tem como foco o atendimento ao 

público de que faixa etária? 
 

A) 6 (seis) a 14 (quatorze) anos. 

B) Zero a 5 (cinco) anos. 

C) 3 (três) a 12 (doze) anos. 

D) 6 (seis) a 16 (dezesseis) anos. 

E) 7 (sete) a 18 (dezoito) anos. 
 

 

QUESTÃO 20 – Correspondem a diretrizes do Plano Nacional de Educação, EXCETO: 
 

A) Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade. 

B) Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental. 

C) Valorização dos(as) profissionais da educação. 

D) Melhoria da competitividade na educação. 

E) Universalização do atendimento escolar. 
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QUESTÃO 21 – De acordo com a Meta 4 do Plano Nacional de Educação, o atendimento educacional 

especializado atende a população com: 
 

I. Deficiência. 

II. Transtornos globais de desenvolvimento. 

III. Altas habilidades ou superdotação. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 22 – De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as revistas e publicações 

destinadas ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas 

ou anúncios de: 
 

I. Tabaco. 

II. Armas e munições. 

III. Bebidas alcoólicas.  
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 23 – O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 56, dispõe que os dirigentes de 

estabelecimentos de Ensino Fundamental deverão comunicar o Conselho Tutelar sempre que houver 

casos de: 
 

I. Maus-tratos envolvendo seus alunos. 

II. Elevados níveis de repetência. 

III. Casos graves de indisciplina escolar. 
 

Quais estão corretos? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 24 – Segundo o Art. 29 do Plano de Carreira do Magistério Público de Bagé, constituem 

exigências para inscrição em concurso público para Carreira do Magistério: 
 

I. Ser brasileiro. 

II. Ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 

III. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 25 – O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Bagé 

tem por finalidade assegurar, a seus segurados e seus dependentes, os meios de subsistência nos 

eventos de: 

 

I. Incapacidade. 

II. Velhice. 

III. Inatividade. 

IV. Falecimento. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 

 

QUESTÃO 26 – De acordo com Libâneo, os conteúdos são expressos nos(as): 

 

I. Programas oficiais. 

II. Livros didáticos. 

III. Planos de ensino e de aula. 

IV. Nas atitudes e convicções do professor. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 27 – Vasconcellos (2012) salienta que um projeto de ensino-aprendizagem será melhor 

quanto mais: 

 

A) Articulado à realidade dos educandos. 

B) Volume de conteúdos proporcionados aos seus alunos. 

C) Rigor for imposto nos instrumentos avaliativos. 

D) Recursos didáticos forem disponibilizados. 

E) Fragmentação curricular proporcionar. 

 

 

QUESTÃO 28 – Sobre a aprendizagem, Libâneo faz as seguintes considerações: 

 

I. É um processo instantâneo. 

II. Ocorre sem interferências do meio social que a circunscreve. 

III. É uma atividade planejada, intencional e dirigida. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 29 – Segundo Vasconcellos (2012), são finalidades de um Projeto Político Pedagógico: 
 

I. Contribuir para a fragmentação da identidade da escola. 

II. Fazer o grupo acreditar nas suas possibilidades de intervenção na realidade. 

III. Mobilizar as pessoas em torno de uma causa comum. 

IV. Auxiliar na conquista da autonomia da instituição. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 30 – Sobre a elaboração adequada dos instrumentos de coleta de dados para a avaliação 

da aprendizagem, Luckesi (2011) destaca que: 
 

I. Devem apresentar um nível de dificuldade maior do que o nível de dificuldade trabalhado nos 

conteúdos em sala de aula para desafiar o aluno. 

II. Devem auxiliar o aluno a aprofundar seus conhecimentos e habilidades. 

III. Devem servir-se das mesmas perspectivas metodológicas adotadas no ensino dos conteúdos. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 31 – São características das metodologias ativas: 
 

I. Aprendizagem por descoberta. 

II. Resolução de problemas. 

III. Aluno como protagonista da sua aprendizagem. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 32 – Na Pedagogia Tradicional, a organização dos conteúdos assume as seguintes 

características: 
 

I. Centralizados a partir dos interesses dos alunos. 

II. Desenvolvidos de forma objetiva. 

III. Exaltação do enciclopedismo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 



pcimarkpci MDAwMDowMDAwOjAwMDA6MDAwMDowMDAwOmZmZmY6YmZiMTpmYWZh:TW9uLCAyNSBNYXkgMjAyMCAxMDoxNDoyNyAtMDMwMA==

539_LEF_FED_NS_31/1/202015:51:41 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 33 – Antunes (2014) salienta que o sistema de avaliação da aprendizagem na nova 

pedagogia baseia-se: 

 

I. Na valorização do saber aprender. 

II. Na aferição de conceitos passados pelo professor. 

III. Nas relações grupais e no espírito empreendedor dos alunos. 

 

Quais estão INCORRETOS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 34 – “Os objetivos antecipam resultados e processos esperados do trabalho conjunto do 

professor e dos alunos, expressando conhecimentos, habilidades e hábitos (conteúdos) a serem 

assimilados de acordo com as exigências metodológicas (nível de preparo prévio dos alunos, 

peculiaridades das matérias de ensino e características do processo de ensino e aprendizagem).” 

(LIBÂNEO: 1994) 

 

Segundo o autor, ao elencar os objetivos o professor deve: 

 

I. Observar uma sequência lógica, de forma que os conceitos e habilidades estejam inter-

relacionados, possibilitando aos alunos uma compreensão de conjunto. 

II. Expressar os objetivos com clareza, de modo que sejam compreensíveis aos alunos e permitam, 

assim, que eles introjetem os objetivos do ensino como objetivos seus. 

III. Desvincular os objetivos específicos dos objetivos gerais para poder analisar as situações 

concretas nas quais os alunos estão inseridos. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 35 – Luckesi (2011) considera que recursos metodológicos da avaliação são: 

 

I. Coleta de dados relevantes sobre a realidade do objeto da avaliação mediante meios consistentes 

de observação. 

II. Qualificação do objeto de avaliação por meio de comparação de sua descrição com um critério. 

III. Julgamento e classificação dos educandos a partir dos conteúdos atingidos e não atingidos. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Instruction: answer questions 36 to 40 based on the following text.  

 

 

Why people are so obsessed with hygge, the cozy Danish lifestyle movement 

 

01 
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“Hygge” is a Danish word that loosely translates to “coziness” or “comfort,” and it’s often 

used to describe a vibe or feeling that you’d get from snuggling indoors on a cold day. Since the 

word entered the American lexicon, it has become a full-blown, Instagram-worthy lifestyle filled 

with warm blankets and glowing candles. Ask a Dane to explain the concept, and they’ll probably 

say it means socializing with loved ones at home, wearing warm clothes, feeling sheltered and 

safe, enjoying indulgent foods, and drinking mulled wine. 

“What is uniquely Danish is that we have a word that describes that situation,” says Meik 

Wiking, a happiness researcher based in Copenhagen. Although Wiking didn’t invent hygge, his 

2017 New York Times bestselling book The Little Book of Hygge put the concept on the map and 

introduced the Danish comfort theory to an international audience. But why are people so 

obsessed with it? 

Hygge is more than just an excuse to hibernate or redecorate. It could also be a way to feel 

happier during an otherwise dark and cold season — something Denmark knows a lot about. 

Humans today are desperate for anything that provides the feel-good neurotransmitter serotonin, 

like friendship, human contact and hugs, explains A. K. Pradeep, a neuromarketer and author of 

The Buying Brain. “Peel away the commercial label of hygge, and what it is at the core of it is a 

serotonin booster.” During the winter months people around the world might be craving activities 

that boost serotonin and minimize stress. Wiking says that it is “a survival strategy” in Nordic 

countries, where the winters are long, and it tends to get very dark around 4 p.m. 

According to Dr. Avery, some of the tenets of hygge, particularly socializing, could help 

someone coping with the blues. People who are depressed tend to isolate themselves, which 

only intensifies their feelings, and leads them to isolate more. “Socializing with friends is important 

for any kind of depression,” he adds, “it’s important to be around people.” 

 

Adapted from: https://www.cnbc.com/2019/11/23/what-is-hygge-and-why-are-people-so-

obsessed-with-it.html 

 

 

QUESTÃO 36 – Choose the sentence with the same use of the –ing structure as in “it means 

socializing with loved ones” (l. 05). 

 

A) Not knowing what to do makes me anxious. 

B) Singing is a great way to start the day. 

C) The waiting room wasn’t empty. 

D) He tried calling her, but she didn’t answer. 

E) I’ve been working a lot these days. 

 

 

QUESTÃO 37 – Nouns as ‘food’ (l. 06) may be countable or uncountable, depending on the context. 

The following nouns usually follow the same rule, EXCEPT: 

 

A) Hair. 

B) Advice. 

C) Coffee. 

D) Ice cream. 

E) Water. 
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QUESTÃO 38 – Consider the bold words in the text: it (l. 16); where (l. 19); themselves (l. 21); 

which (l. 21). Choose the alternative that states what the words refer to, in the order they are 

mentioned in the text. 

 

A) Commercial label – around the world – tenets – isolate. 

B) Hyggee – around the world – people – whole clause. 

C) Hyggee – Nordic countries – people who are depressed – whole clause 

D) The core – places – tenets – people. 

E) Commercial label – Nordic countries – people who are depressed – isolate. 

 

 

QUESTÃO 39 – Consider the suggested changes to the sentence “But why are people so obsessed 

with it?” (l. 10-11). 

 

I. But why are people so obsessed about it? 

II. But why are people obsessed by it? 

III. But why people obsess over it? 

 

Which ones are correct? 

 

A) Only I. 

B) Only II. 

C) Only I and II. 

D) Only II and III. 

E) I, II and III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Decide whether the statements about the following sentence are true or false: 

 

“Since the word entered the American lexicon, it has become a full-blown, Instagram-worthy 

lifestyle filled with warm blankets and glowing candles.” (l. 02-04).  

 

(   ) Warm blankets and glowing candles are representations of Instagram lifestyle. 

(   ) The word ‘lifestyle’ is a compound noun. 

(   ) The underlined phrase is an example of the present perfect verb tense. 

(   ) The word ‘since’ is used to describe the duration of an action, rather than the moment when the 

action begins. 

 

Choose the alternative with the correct answers, in order. 

 

A) F – T – T – F. 

B) T – F – T – F. 

C) T – F – F – T. 

D) F – T – F – T. 

E) F – F – T – F. 


