
 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL CONJUNTO SEMED/SEMAS - PSS Nº 001/2015 

 

 

 

 

 

CADERNO DE  PROVAS 

CARGO: PROFESSOR PII-LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

PROVAS:  LÍNGUA PORTUGUESA, CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, 

LEGISLAÇÃO 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS  INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Este caderno de provas contém um total de 20 (vinte) questões objetivas, sendo 5 de 

Língua Portuguesa, 10 de Conhecimentos Específicos e 5 de Legislação. Confira-o.  

2. Esta prova terá, no máximo, 2 (duas) horas de duração, incluído o tempo destinado à 

transcrição de suas respostas no gabarito oficial.  

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha de respostas, 

usando caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, não 

podendo usar outro tipo de caneta ou material.  

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.  

5. Este caderno deverá ser devolvido ao aplicador, juntamente com a folha de respostas, 

devidamente preenchidos e assinados. 

6. O candidato só poderá se ausentar do recinto da prova após 1 (uma) hora contada a 

partir do efetivo início da mesma.  

7. O gabarito oficial da prova objetiva será divulgado no endereço eletrônico 

www.betim.mg.gov.br, link Secretarias de Assistência ou Educação, no dia 15 de 

novembro, a partir de 14h, e publicado no Órgão Oficial do Município de Betim, no dia 

17 de novembro de 2015.  

8. A comissão organizadora do Processo Seletivo lhe deseja uma boa prova. 



 
 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

EDITAL CONJUNTO SEMED/SEMAS - PSS Nº 001/2015 

CARGO: PROFESSOR PII- LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Nome do(a)  Candidato(a):___________________________________________________________ 

Nº da inscrição:_______________________________________ 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto a seguir e responda as questões de 1-5. 

Aprender é um direito de todos 

01/08/2014 02h00 

 Até o final de 2016, o Brasil deverá construir sua primeira proposta de base nacional curricular 

comum da educação fundamental e ensino médio, dispositivo que define objetivamente o que se espera que 

os alunos aprendam nas determinadas fases escolares, segundo o Plano Nacional de Educação, sancionado 

pela presidente Dilma em junho.  

 Os recentes avanços, como a universalização do ensino fundamental nos anos 90, a definição, em 

2010, da escolaridade de nove anos como obrigatória e a meta de universalização do ensino médio para 

2016, reafirmam o direito à educação pública e o dever do Estado de provê-la, mas não garantem o direito de 

aprendizagem a todas as crianças e adolescentes.  

 São múltiplos os fatores que determinam as condições de ensino e de aprendizagem. É importante 

considerarmos, no entanto, que a ausência de uma base curricular tende a agravar esse quadro, ao criar um 

espaço de indefinições, equívocos e interpretações pessoais que restringem a aprendizagem dos alunos.  

 Países com bom desempenho em avaliações internacionais possuem um documento nacional 

especificando o que deve ser ensinado, com variações no grau de detalhamento desses conteúdos, conforme 

estudo comparativo realizado pela pesquisadora Paula Louzano, que analisou políticas curriculares de 

diversos sistemas de ensino.  

 No Brasil, a ausência dessas especificações favorece que as avaliações externas pautem o que deve 

ser ensinado, mostrando uma inversão no processo de definição das políticas educacionais. Uma política 

curricular nacional, que estabeleça de forma objetiva e clara o que cada aluno deve aprender em cada etapa 

do percurso escolar – independentemente de sua origem territorial, social ou cultural–, expressa um projeto 

de sociedade sustentado no princípio da igualdade.  

 Construir uma base nacional curricular comum, no entanto, requer alguns pontos de atenção.  

 O primeiro deles é que os sistemas educacionais tenham a liberdade de complementar a base 

curricular comum considerando os contextos locais e articulando o projeto de sociedade às aspirações e 

especificidades regionais.  

 A definição de objetivos claros de aprendizagem deve também favorecer o controle social das 

políticas educacionais e o acompanhamento da aprendizagem pelos sistemas educacionais e pelas famílias.  

 Outro pressuposto é a articulação da base curricular nacional com políticas de formação de 

professores, inicial e continuada. A indicação clara do que é preciso ensinar é condição para um efetivo 

planejamento docente e acompanhamento da aprendizagem de cada aluno.  

 Por fim, para que a base nacional curricular comum expresse um projeto de sociedade mais justo, é 

fundamental que sua construção envolva uma ampla participação social, com dispositivos que garantam 

consulta, debate, formulação e validação. Sem isso, o Brasil deixará, mais uma vez, escapar a oportunidade 

de alçar a educação ao patamar de prioridade nacional de fato.  

MARIA ALICE SETUBAL, doutora em psicologia da educação pela PUC-SP, é presidente dos conselhos 

do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec) e da Fundação Tide 

Setubal.  

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2014/08/1494090-maria-alice-setubal-aprender-e-

um-direito-de-todos.shtml> Acesso 04 set. 2015. 



 
 

QUESTÃO 1 

De acordo com o texto, o que contribui para a garantia do direito de aprendizagem a todas as crianças é  

A) a universalização do ensino fundamental. 

B) a ampliação do ensino fundamental para 9 anos. 

C) a universalização do ensino médio. 

D) a construção de uma base nacional curricular comum  da educação fundamental e ensino médio. 

Considere as afirmativas  

 

I. A construção da base nacional curricular comum deve ser pautada pelas avaliações internacionais. 

II. A base nacional curricular comum favorece o acompanhamento da aprendizagem pelos sistemas 

educacionais e pelas famílias. 

III. A inexistência de uma base nacional curricular comum possibilita que as avaliações externas exerçam 

forte influência sobre os currículos.  

IV. A construção de uma base nacional curricular comum impede a flexibilidade dos currículos dos estados e 

municípios. 

 

 

QUESTÃO 2 

É CORRETO o que se afirma em 

A) I e II, apenas.  

B) I, II e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II, III e IV. 

 

QUESTÃO 3 

Está CORRETAMENTE justificada a acentuação da palavra 

A) países - todo I tônico, segunda vogal de hiato, é acentuado graficamente. 

B) até - todo monossílabo tônico terminado em E é acentuado graficamente. 

C) múltiplos - toda proparoxítona terminada em O(s) é acentuada graficamente. 

D) também - toda oxítona terminada em M é acentuada graficamente. 

 

 

Considere o trecho: 

 

Os recentes avanços, como a universalização do ensino fundamental nos anos 90, a definição, em 2010, da 

escolaridade de nove anos como obrigatória e a meta de universalização do ensino médio para 2016, 

reafirmam o direito à educação pública e o dever do Estado de provê-la, mas não garantem o direito de 

aprendizagem a todas as crianças e adolescentes. 

 

QUESTÃO 4 

O verbo prover grifado no trecho pode ser substituído, preservando-se as relações de sentido construídas no 

texto, por: 

 

A) fornecer. 

B) nomear. 

C) planejar. 

D) implantar. 

 



 
 

Considere o trecho: 

 

Por fim, para que a base nacional curricular comum expresse um projeto de sociedade mais justo, é 

fundamental que sua construção envolva uma ampla participação social, com dispositivos que garantam 

consulta, debate, formulação e validação. 

 

QUESTÃO 5  

Preservando as relações de sentido construídas no texto, o articulador grifado pode ser substituído por: 

 

A) em virtude de. 

B) a fim de que. 

C) devido a. 

D) por conseguinte. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
           

QUESTÃO 6 

Choose the CORRECT answer. 

 

She has told _____ many stories about _____ life in Africa.  

   

A) our - hers    

B) ours - hers    

C) ourselves - her    

D) us - her    

 

Leia o texto para responder a questão.  

Frejat 

 

 In 1985, Frejat, then guitarist for Barão Vermelho, hit the stage wearing green and yellow clothes. It 

was January 15th, the day in which Tancredo Neves was named president of Brazil. Cazuza sang “Pro Dia 

Nascer Feliz” with lots of enthusiasm.  

 Frejat returns to the festival this year for a solo performance on October 1st.  

 

Disponível em: TAM. TAM nas nuvens. São Paulo: New Content Editora, set/2011.  

 

QUESTÃO 7 
Que elemento linguístico do texto em inglês indica que Frejat já saiu da banda Barão Vermelho?  

 

A) “hit the stage”.    

B) “returns to the festival”.    

C) “It was January 15
th

”.    

D) “solo performance”.    

    

QUESTÃO 8 

Leia as frases a seguir e assinale a que estiver INCORRETA. 

 

A) When I called my friends, they was playing chess.  

B) The kids were running in the garden when it suddenly began to rain.  

C) I was practicing the guitar when he came home.  

D)  Yesterday at six I was preparing dinner.  

 



 
 

Read the text. 

The Phenomenon of Candy Crush: Why Is the Game So Popular? 

 

 In 2012, Candy Crush was released on Facebook and was later converted to smartphone format for 

people to play on the go. In 2013, the game reached real prominence and became the most popular game on 

Facebook. It’s no surprise then that so many people play this game on their phones. Candy Crush Saga has 

changed the way many of us kill time on commutes, or even in the toilet. 
2
I don’t remember the last train 

journey I took where at least one person wasn’t playing Candy Crush on their phone. I’m sure almost every 

reader of this article will have either been invited or invited others to play Candy Crush via Facebook in an 

effort to get more lives or even levels. 

 Despite being incredibly similar to many games over the years, Candy Crush Saga has added new 

depth to the genre, with seemingly unlimited combinations of new scenarios and concepts. So, this mixture 

of simplicity and variety is what makes Candy Crush so unbelievably popular. 

 As a result, Candy Crush Saga shows no signs of slowing down. New levels are generally released 

via the Facebook version every three weeks, with new levels also being made frequently available for the 

smartphone version. With 6.7 million active users, the developers are rumored to be earning $633,000 per 

day from Candy Crush users. 

 

Adapted from <http://metro.co.uk/2013/09/27/>  

 

QUESTÃO 9 
In the sentence “I don’t remember the last train journey I took where at least one person wasn’t playing 

Candy Crush on their phone.” (ref. 2), the author means  

 

A) his memory isn’t so good.    

B) he doesn’t travel by train a lot.    

C) Candy Crush is very popular.    

D) people play Candy Crush at home.    

 

 

Read the text. 

TOP 5 DATING TIPS FOR MEN AND WOMEN 

 

 After interviewing gurus that counsel both men and women on dating, we noticed something that was 

quite curious. Some of their dating advice was actually gender-neutral and could be applied to both sexes. As 

we see it, good advice is good advice. Here are the top five dating tips for both men and women:  

 

1. Be open minded.  

2. Don’t research before a first date. You can “Google them” later.  

3. Don’t bring baggage. Avoid talking about past relationships.  

4. Be honest about yourself. Starting a relationship based on lies is never a good idea. 

5. Leave on a high note. Keep things short and sweet. Better to leave the other person wanting more.  

 

<www.newszoom.com> Acessed on: August 10th, 2014.  

 

QUESTÃO 10 

According to the text, it's CORRECT to say that:  

 

A) These tips are to help people find their suitable partner.    

B) The tips are curiosities which were found on a fortune teller magazine.    

C) These tips are new tools to stimulate friendship.    

D) These tips will be applied on matchmakers sites.    



 
 

 Read the text. 

Olympic Games  2016 

 

For the Olympic Games in Rio de Janeiro 2016, many tourists look for apartments and accommodation in 

the south area. However, the games will take place in  Barra da Tijuca. The easiest means of transport is the 

metro. 

 

QUESTÃO  11 
Em relação às informações acima, é INCORRETO afirmar que  

 

A) os jogos acontecerão na Barra da Tijuca. 

B) os jogos acontecerão em 2016. 

C) turistas procuram apartamentos na zona sul. 

D) turistas procuram apartamentos na Barra da Tijuca.  

 

Examine o quadrinho. 

 

 
 

QUESTÃO 12 

O quadrinho faz uma crítica  

 

A) à falta de bons modos explicitada pela linguagem usada pelas crianças.    

B) aos maus hábitos alimentares praticados pelas crianças em geral.    

C) às crianças que não comem vegetais de cor verde.    

D) à professora que não está familiarizada com os desejos das crianças.    

  



 
 

QUESTÃO 13  

Leia as frases a seguir a assinale aquela que estiver INCORRETA.  

 

A) Sarah plays volleyball, doesn’t she? 

B) Tomorow is Saturday, isn’t it? 

C) That boy is new here, isn’t she? 

D)  Lucy and Mack weren’t talking, were they? 

 

QUESTÃO 14 
Assinale a frase CORRETA.  

 

A) Alex are not your friend. 

B) John  and Ane  is  not their sisters. 

C) We am not doctors . 

D) She is my girlfriend. 

 

QUESTÃO 15  

Assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) An egg.  

B) An evening.       

C) A opera.           

D) An arm.  

 

LEGISLAÇÃO 

QUESTÃO 16 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n° 8.069/90), quando este versa sobre o direito à 

educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, é dever do Estado assegurar 

A)  ensino Fundamental opcional e gratuito, até mesmo para os que não tiveram acesso em idade apropriada. 

B) progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade para cursos extracurriculares necessários à 

formação. 

C)  atendimento educacional aos portadores de deficiência, exclusivamente na rede regular de ensino. 

D) acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e criação artística segundo a capacidade de cada 

um. 

 

QUESTÃO 17 

Identificamos que uma instituição de ensino NÃO está de acordo com as diretrizes da LDB (Lei n° 9.394/96) 

para a educação especial quando constatamos que ela, ao receber estudantes portadores de necessidades 

especiais, 

A) possui professores capacitados e orientados para a integração desses jovens nas classes comuns. 

B) adota procedimentos para equalizar esses estudantes aos demais de acordo com métodos comuns a todos. 

C) oferece serviços especializados e recursos físicos adequados, buscando atender às necessidades dessa 

clientela. 

D) adota métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às necessidades 

desse público. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUESTÃO 18 
Consoante disposição da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assinale a alternativa CORRETA. 

A) É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir dos três anos de idade, no 

ensino fundamental. 

B) As entidades privadas não estão sujeitas à autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo 

Poder Público. 

C) Compete aos Estados e aos Municípios, em regime de colaboração, e com a assistência da União, zelar, 

junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 

D) O ensino fundamental obrigatório tem por objetivo a formação básica do cidadão e possui duração de 5 

(cinco) anos. 

 

QUESTÃO 19 

No tocante à autorização para viajar, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que 

A) nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside sem estar acompanhada por ambos os 

pais ou acompanhada apenas por um, portando autorização expressa do outro, com firma reconhecida. 

B) a autorização dos pais para viagens nacionais será exigida mesmo se a criança estiver acompanhada do 

avô. 

C) a autorização para viagens no território nacional somente é exigida para crianças, sendo dispensada para 

os adolescentes. 

D) quando se tratar de viagem ao exterior, a autorização judicial é sempre indispensável. 

 

QUESTÃO 20 
Conforme a legislação educacional em vigor, Lei nº 9.394/96, a educação escolar compõe-se de 

A) educação básica, educação profissional e educação superior.  

B) educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; e educação 

superior. 

C) educação básica, formada pelo ensino fundamental e médio, e educação superior. 

D) educação de jovens e adultos, educação profissional e educação básica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


