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 Estado de Santa Catarina 

Município de Paraíso 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

 

Prova para provimento do cargo de: 

 “PROFESSOR DE INGLÊS” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, 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 DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE RESPOSTA 

ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta (Gabarito):  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, 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. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 
01. “After showing a short scene, students might ________________ to imagine they are one of the 

characters.” 

Complete the sentence with the right verb tense. 

A) asked. 

B) had asked. 

C) be asked. 

D) have ask. 

 

02. “Waste of money, which they could ________________________ lent to her parents for living expenses.” 

Complete the sentence with the right modal or auxiliary. 

A) have. 

B) might. 

C) had. 

D) hadn’t. 

 

03. Mark the sentence in which there is a wrong use of the modal according to the correct grammar 

use. 

A) We used to play in the garden. 

B) We would play in the garden. 

C) Whenever we went to my uncle’s home, we would play in the garden. 

D) Whenever we went to my uncle’s home, we used to play in the garden. 

 

04. “We had ___________________ able to ask them about the knowledge they ______________________to 

produce what they were producing, whether we ________________________ have got a satisfying answer” 

Fill in the blanks with the right verb tenses. 

A) went – had – will. 

B) gone – have – would. 

C) been – had – will. 

D) been – had – would. 

 

05. “Besides, while a number of neighbors ___________________ in the spinning-top adventure, the rest 

are brought _____________________ to their balconies prompted by bloodcurdling cries.” 

Complete the sentence with the right verb form. 

A) engage – running. 
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B) lives – to run. 

C) live – to run. 

D) engages – running. 

 

Read the news and answer the following three questions. 

Even for a country numbed by injustice and inequality, Brazil has been shocked by revelations that a 

poor mother who stole an Easter egg for her children was condemned to a harsher jail sentence than 

corporate executives and politicians who cheated the public of millions of dollars. 

The woman – who is referred to only by her first name, Maria – was sentenced to three years, two 

months and three days in prison for shoplifting a chocolate egg and a chicken breast from a 

supermarket in Matão, São Paulo in 2015, according to local media. 

She was kept in detention for five months before her trial, then found guilty of a first-degree crime. 

Although she was briefly remanded during her appeal, a second judge sent her to prison pregnant in 

November 2016. She has since given birth – to her fourth child – behind bars, and is now nursing her 

baby son in an overcrowded cell. Once the child is six months, it will be taken from her care. 

The case is far from unusual, but it has drawn public attention because of an appeal by a legal 

ombudsman and a newspaper article that drew damning comparisons with the laxer punishments 

handed down to those convicted of far greater crimes in the Lava Jato (Car Wash) case, a sprawling 

corruption investigation which has implicated a string of major figures in Brazilian politics and 

business. (Jonathan Watts published in: theguardian.com) 

 

06. Which statement does not reflect what is written in the article. 

A) Brazil woman got longer jail term for Easter egg theft than corruption culprits. 

B) Woman in São Paulo state given three-year sentence for shoplifting chocolate. 

C) Sentence has not exceeded punishments given to those found guilty in Lava Jato case. 

D) It has drawn damning comparisons with the laxer punishments handed down to fraudulent 

politicians convicted of crimes. 

 

07. According to the new it is correct which is written in the alternative: 

A) Keeping her shortly detained in the time of her judgment, a second appeal wouldn’t be sent 

her to prison pregnant in November 2016. 

B) Despite she was shortly detained in the time of her appeal, a second judge submitted her to 

prison pregnant in November 2016. 

C) It is not true that she was shortly detained by appealing on judgment, a second judge sent her 

to prison pregnant in November 2016. 
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D) It is not true that she was completely detained by appealing on jury, a second judge could have 

sent her to prison pregnant in November 2016. 

 

08. According to the news, the woman gave birth to her fourth child: 

A) in prison. 

B) in an empty cell. 

C) beyond bars. 

D) in a blank cell. 

 

09. Choose the right sentence related to the quantity. 

A) Could I have a milk, please? 

B) We just made a pasta. 

C) That’s an amazing bit of news. 

D) That’s an amazing news. 

 

10. “I recall closing the gates behind_________________” 

Complete with the right pronoun. 

A) myself. 

B) herself. 

C) she. 

D) me. 

 

11. “Is there any way that the authorities can control the area and discourage sharks _________________ 

coming in?” 

Fill in the blank with the right preposition. 

A) to. 

B) into. 

C) from. 

D) for. 

 

12. “When he sets prices for upcoming trips, he is guessing _______________what things will cost him.” 

Complete with the right preposition. 

A) from. 

B) at. 

C) for. 
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D) in. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. “...como haviam destacado os estudiosos décadas atrás.” (linhas 6 e 7). No trecho retirado do Texto, 

o verbo “haviam” encontra-se no plural, pois: 

A) Concorda com o sujeito simples. 

B) Não apresenta um sujeito determinado. 

C) Concorda com o sujeito composto. 

D) Está escrito de forma incorreta. 

 

14. “A brincadeira também mostra que no mundo há regras (...)” (linhas 13 e 14). Assinale a alternativa 

em que o termo retirado do Texto exerce a mesma função sintática que a partícula “que” sublinhada 

no trecho acima: 

A) “Toda criança” (linha 1). 

B) “Desenvolvimento infantil” (linha 3). 

C) “Só” (linha 3). 

D) A partícula “que” em questão não exerce função sintática. 
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15. Sobre as orações (1) “e forma o pensamento mágico” (linha 10) e (2) “Para uma criança, qualquer 

objeto vira brinquedo.” (linhas 12 e 13) do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) As orações (1) e (2) apresentam verbos na voz passiva e ambas restringem o sentido da oração 

principal respectiva. 

B) Tanto a oração (1) quanto a oração (2) são introduzidas por conjunções. 

C) A oração (1) desempenha função aditiva em relação à oração principal, enquanto que a oração 

(2) é assindética. 

D) As partículas “para” e “vira” presentes na oração (2) exercem a mesma função morfológica. 

 

16. De acordo com as regras de pontuação, a vírgula presente imediatamente após “aprendizagem” 

(linha 5) no Texto é de uso: 

A) Obrigatório, para isolar um elemento de valor meramente explicativo. 

B) Obrigatório, para isolar um adjunto adnominal deslocado. 

C) Obrigatório, para isolar elementos de mesma função sintática. 

D) Facultativo, para isolar um aposto.  

 

17. A segunda oração do período abaixo relaciona-se à oração principal. Apesar de não possuir 

conectivo explícito, ela mantém com a primeira oração determinado valor semântico, caracterizado 

como:  

“Não é só entretenimento; ela tem alto valor de aprendizagem, desenvolvimento do cérebro, social e 

cultural (...)” (linhas 3 a 6) 

A) Tempo. 

B) Explicação. 

C) Consecução. 

D) Fim. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas a respeito de quais as 

obras de arte de Michelangelo: 

(__) A Última Ceia. 

(__) O Juízo Final. 

(__) Afrescos no teto da Capela Sistina. 

A) F-V-V. 

B) V-F-F. 
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C) V-F-V. 

D) F-F-F. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a definição de mercado comum: 

A) Circulação restrita de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco 

econômico. 

B) Bloco de países que adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. 

C) Aumento progressivo das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco 

econômico. 

D) Livre circulação de capitais, serviços e pessoas dos países que compõem um bloco econômico. 

 

20. Analise: 

Com média da população passando de 100 anos, países desenvolvidos vivem 'bomba-relógio da 

aposentadoria', diz Fórum Econômico Mundial. 

Segundo organização, deficit previdenciário de seis países somará US$ 225 trilhões em 2050 se não 

forem aplicadas mudanças como aumento da idade de aposentadoria para 70 anos. 

(fonte: g1.globo.com >acesso em 01 de junho de 2017) 

A notícia acima evidencia um problema econômico presente em vários países. Sobre o tema assinale 

a alternativa correta: 

A) Equilibrar as contas da Previdência é um desafio que está no centro do debate das reformas 

brasileiras, porém, trata-se de uma tarefa bem mais fácil para as nações desenvolvidas. 

B) Os gastos previdenciários preocupam à medida que a expectativa de vida aumenta. 

C) A recomendação do Fórum Econômico Mundial é criar políticas para restringir o acesso aos 

planos de aposentadoria, especialmente ao trabalhador informal e autônomo. 

D) O Japão e a China são países que tem a demografia como o principal gerador do déficit 

previdenciário, na China, por causa da política do filho único, e no Japão, por conta da 

tendência de envelhecimento da sua população. Por estes motivos nos casos desses países a 

principal solução é incentivar que os casais tenham mais que um filho. 

 


