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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a 
realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas 
constitui a resposta correta em relação ao enunciado  
da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de  
prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

6 de outubro

15 às 18h

30 questões

3h de duração*

C A D E R N O  
D E  P R O V A 

P11 Professor de 
Língua Inglesa



.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto 1

O tema do combate à corrupção ocupa o papel 
de destaque na pauta de reivindicações sociais na 
atualidade, o que justifica a proliferação de normas 
internacionais e internas que consagram mecanismos 
relevantes, preventivos e repressivos, de garantia da 
moralidade administrativa.

A corrupção é inimiga da República, uma vez que sig-
nifica o uso privado da coisa pública, quando a carac-
terística básica do republicanismo é a busca pelo “bem 
comum”, com a distinção entre os espaços público e 
privado.

Conforme destacamos em obra sobre o tema, o com-
bate à corrupção depende de uma série de transfor-
mações culturais e institucionais. É preciso reforçar os 
instrumentos de controle da máquina administrativa, 
com incremento da transparência, da prestação de 
contas e do controle social.

Nesse contexto, a Lei nº 12.846/13 representa impor-
tante instrumento de combate à corrupção e de efeti-
vação do republicanismo, com a preservação e restau-
ração da moralidade administrativa.

OLIVEIRA, Rafael C. R.; AMORIM, Daniel A. das N. O sistema brasi-
leiro de combate à corrupção e a Lei nº 12.846/2013 (Lei Anti-
corrupção). Disponível em: <https://www.editoraforum.com.br/
wp-content/uploads/2015/10/sistema-brasileiro-combate-corrup-
cao.pdf>. Acesso em: 04 de set. 2019. [Fragmento adaptado].

1. Com base no texto 1, é correto afirmar que:

a. SQUARE as práticas republicanas compõem o arcabouço 
da corrupção sistêmica.

b. Check-square existe corrupção quando a coisa pública é 
usada como se fosse um bem privado.

c. SQUARE a garantia da moralidade administrativa é 
um conceito inerente e específico do serviço 
público.

d. SQUARE a corrupção faz parte da cultura nacional bra-
sileira porque antes de 2013 não havia lei para 
combatê-la.

e. SQUARE a pretensão para punição administrativa e civil 
das pessoas jurídicas por atos lesivos à Admi-
nistração prescreve em cinco anos.

2. Considerando o texto 1, assinale a afirmativa 
correta.

a. SQUARE O tema principal da Lei nº 12.846/13 é o reforço 
dos mecanismos de controle da moralidade 
pública.

b. SQUARE Entre as medidas reparadoras dos danos cau-
sados por atos de corrupção, a Lei nº 12.846/13 
prevê o acordo de leniência.

c. Check-square Em um livro, os autores tratam das transforma-
ções culturais e institucionais necessárias para 
combater a corrupção.

d. SQUARE Dentre as sanções previstas no combate à cor-
rupção, a mais radical é a dissolução compul-
sória da pessoa jurídica, daí a preocupação do 
legislador em prever as hipóteses específicas 
em que isso poderá ocorrer.

e. SQUARE A lei também prevê que há espaço para a pre-
sença de pessoas físicas no polo passivo, inclu-
sive os agentes públicos envolvidos no ato ilícito.

3. Leia as frases a seguir.

1. Na sala ao lado, alguns trabalhadores ficam à 
espera de clientes para serem contatados.

2. Afrânio querido, para que destino segues 
assim tão lesto, circunspecto e assaz 
atribulado?

3. Atualmente Vicente está bem diferente, pois 
já não sente tantas dores de dente quanto 
antigamente.

4. A questã é que o gerente foi apanhado com a 
mão na botija, apropriando-se indevidamente 
de uma vultuosa quantia de dinheiro.

5. Dei um rolê na área, ganhei a mina, mas aca-
bei dançando: a mina estava a fim de outra 
parada.

De cima para baixo, as frases são exemplos dos 
seguintes vícios de linguagem:

a. SQUARE arcaísmo • redundância • preciosismo •  
cacofonia • ambiguidade

b. SQUARE cacofonia • barbarismo • ambiguidade •  
galicismo • solecismo

c. SQUARE plebeísmo • solecismo • galicismo •  
ambiguidade • cacofonia

d. SQUARE barbarismo • eco • plebeísmo •  
preciosismo • arcaísmo

e. Check-square ambiguidade • preciosismo • eco •  
barbarismo • plebeísmo
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4. Assinale a frase que está em conformidade com as 
normas da língua escrita padrão.

a. SQUARE Essa decisão do governo federal é inaceitável 
uma vez que, no orçamento para este ano 
havia sido previsto aos menos dois bilhões de 
reais para investimentos em rodovias e ferro-
vias, de norte sul do país.

b. SQUARE Apesar de raros, devem haver alguns bons imó-
veis à venda em bairros próximos a academia 
da polícia militar.

c. SQUARE A alguns dias passados, avisei-lhe de que no 
próximo final de semana teríamos que ir à 
Brasília.

d. SQUARE Nos jornais de hoje, menciona-se crimes de 
sonegação de impostos, a cujas responsabi-
lidades, a julgar pelo que se sabe, não foram 
suficientemente esclarecidos.

e. Check-square Este estudo iniciou-se e só se faz no Brasil, cuja 
extensão territorial exige muito mais escolas e 
muito mais vias de comunicação para que se 
preservem as identidades étnico-culturais, bem 
como a unidade política e linguística.

5. Leia as frases a seguir.

1. Nada é mais deprimente do que a verdade 
irretocável.

2. Autorizo a construção do muro contanto que 
não seja com mais de dois metros de altura.

3. A anfitriã estava tão cansada que mal conse-
guia dar atenção aos convidados.

4. Ninguém ficou plenamente satisfeito apesar 
de ter vencido mais de vinte por cento das 
provas de atletismo.

Os termos destacados nas frases indicam, de cima 
para baixo, relações sintáticas de:

a. Check-square comparação • condição •  
consequência • concessão

b. SQUARE comparação • proporcionalidade •  
modalidade • causa

c. SQUARE proporcionalidade • comparação •  
condição • consequência

d. SQUARE causa • finalidade • concessão • condição
e. SQUARE condição • comparação • causa • consequência

Temas de Educação 10 questões

6. O artigo 4o da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), em atendimento à LDB e ao Plano Nacional de 
Educação (PNE), aplica-se à Educação Básica, e funda-
menta-se nas seguintes competências gerais, expres-
são dos direitos e objetivos de aprendizagem e desen-
volvimento, a serem desenvolvidas pelos estudantes:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos histo-
ricamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e expli-
car a realidade, continuar aprendendo e cola-
borar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer 
à abordagem própria das ciências, incluindo 
a investigação, a reflexão, a análise crítica, a 
imaginação e a criatividade para investigar 
causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos 
exclusivos da área de Ciências da Natureza.

3. Utilizar diferentes linguagens –verbal (oral ou 
visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, 
visual, sonora e digital –, bem como conheci-
mentos das linguagens artística, matemática 
e científica para se expressar e partilhar infor-
mações, experiências, ideias e sentimentos, 
em diferentes contextos, e produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo.

4. Compreender, utilizar e criar tecnologias digi-
tais de informação e comunicação, de forma 
crítica, significativa, reflexiva e ética nas diver-
sas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar infor-
mações, produzir conhecimentos, resolver 
problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
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10. Analise o texto abaixo:

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é referência 
nacional para os sistemas de ensino e para as  
instituições ou redes escolares públicas e privadas  
                , dos sistemas 
federal, estaduais, distrital e municipais, para cons-
truírem ou revisarem os seus currículos.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE do Ensino Superior
b. SQUARE do Ensino Médio
c. SQUARE do Ensino Fundamental
d. SQUARE da Educação Infantil
e. Check-square da Educação Básica

11. De acordo com o artigo 13 da Lei de Diretrizes e 
Bases Educação Nacional (1996), os docentes incum-
bir-se-ão de:

1. Participar da elaboração da proposta pedagó-
gica do estabelecimento de ensino.

2. Elaborar e cumprir plano de trabalho, 
segundo a proposta pedagógica do estabele-
cimento de ensino.

3. Zelar pela aprendizagem dos alunos.
4. Estabelecer estratégias para disciplinar e con-

formar os alunos.
5. Ministrar os dias letivos e horas-aula estabe-

lecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à ava-
liação e ao desenvolvimento profissional.

6. Colaborar com as atividades de articulação da 
escola, com as famílias e a comunidade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4, 5.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 5 e 6.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3, 5 e 6.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam 
os seguintes Temas Transversais:

a. Check-square Ética, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, 
Saúde e Orientação Sexual.

b. SQUARE Ética, Meio Ambiente, Saúde e Orientação 
Sexual e Gênero.

c. SQUARE Ética, Cidadania, Diversidade, Saúde e Orienta-
ção Sexual.

d. SQUARE Meio Ambiente, Pluralidade Cultural, Saúde e 
Diversidade de Gênero.

e. SQUARE Diversidade Cultural, Cidadania e Orientação 
Sexual.

8. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) a respeito dos Temas Transvesais.

( ) Por tratarem de questões sociais, os Temas 
Transversais têm natureza diferente das áreas 
convencionais.

( ) Qualquer área do conhecimento é sufi-
ciente para abordar os temas transversais de 
maneira isolada.

( ) Os Temas Transversais se ocupam do campo 
de conhecimento das ciências sociais, 
somente.

( ) Os Temas Transversais são trabalhados 
somente nos anos finais do ensino médio.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • F
b. SQUARE V • V • F • F
c. Check-square V • F • F • F
d. SQUARE F • V • F • V
e. SQUARE F • F • V • F

9. A Resolução CNE/CP no 2, de 22 de dezembro 
de 2017, institui a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), como documento de caráter:

a. SQUARE Optativo.
b. Check-square Normativo.
c. SQUARE Formativo.
d. SQUARE Consultivo.
e. SQUARE Deliberativo.



Página 6

Município de Fraiburgo • Processo Seletivo • Edital 010/2019

P11 Professor de Língua Inglesa

14. De acordo com o artigo 27 da Lei de Diretrizes e 
Bases Educação Nacional (1996), os conteúdos curricu-
lares da educação básica observarão, entre outras, as 
seguintes diretrizes:

1. A difusão de valores fundamentais ao inte-
resse social, aos direitos e deveres dos cida-
dãos, de respeito ao bem comum e à ordem 
democrática.

2. Consideração das condições de escolaridade 
dos alunos em cada estabelecimento.

3. Orientação para o trabalho.
4. Promoção do desporto educacional e apoio às 

práticas desportivas não formais.
5. Promoção de práticas que incentivem a meri-

tocracia escolar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

15. Consta no artigo 3o da Lei de Diretrizes e Bases 
Educação Nacional (1996), que o ensino será minis-
trado com base nos seguintes princípios:

1. Igualdade de condições para o acesso e per-
manência na escola.

2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber.

3. Garantia de padrão de qualidade total na 
educação.

4. Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
5. Pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2, e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

12. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ) de acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases Educação Nacional (1996).

( ) O ensino da arte, especialmente em suas 
expressões regionais, constituirá componente 
curricular obrigatório da educação básica. 
(Redação dada pela Lei no 13.415, de 2017)

( ) A educação alimentar e nutricional será 
incluída entre os temas transversais. (Incluído 
pela Lei no 13.666, de 2018)

( ) No currículo do ensino fundamental, a partir 
do sexto ano, será ofertada a língua inglesa. 
(Redação dada pela Lei no 13.415, de 2017)

( ) O ensino da História do Brasil levará em conta 
as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente da matriz europeia.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • V • V
b. Check-square V • V • V • F
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE F • V • V • V
e. SQUARE F • V • F • V

13. De acordo com o artigo 58 da Lei de Diretrizes e 
Bases Educação Nacional (1996) (Redação dada pela 
Lei no 12.796, de 2013), entende-se por educação 
especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 
educação escolar oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com:

a. SQUARE Necessidades especiais.
b. SQUARE Necessidades educacionais especiais.
c. SQUARE Problemas de aprendizagem e deficiências.
d. Check-square Deficiência, transtornos globais do desenvolvi-

mento e altas habilidades ou superdotação.
e. SQUARE Dificuldades de aprendizagem, deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação.
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19. De acordo com a Lei Complementar no 187 de 3 
de novembro de 2016 do Município de Fraiburgo (SC):

As contratações de que trata esta Lei Complementar 
serão realizadas pelo prazo máximo do término do 
ano letivo em vigor, e somente nos casos de extrema 
relevância e urgência, justificadas através de exposi-
ção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 
Esportes de motivos aprovada pelo Chefe do Poder 
Executivo e publicada no Diário Oficial do Município, 
os contratos poderão ser prorrogados  (1)  , para 
no máximo até  (2)  .

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. Check-square (1) uma única vez •  
(2) término do ano letivo subsequente

b. SQUARE (1) duas vezes •  
(2) término do ano letivo em vigor

c. SQUARE (1) três vezes • (2) início do ano letivo em vigor
d. SQUARE (1) três vezes •  

(2) término do ano letivo subsequente
e. SQUARE (1) por 30 dias • (2) início do ano letivo em vigor

20. De acordo com a Lei Complementar no 187 de 3 
de novembro de 2016 do Município de Fraiburgo (SC), 
o agente público admitido em caráter temporário 
poderá ser dispensado, a qualquer tempo, sem direito 
a indenização, nas seguintes hipóteses:

1. A pedido do próprio interessado ou por inicia-
tiva da Administração Pública, sem a necessi-
dade de comunicado prévio.

2. Quando a vaga então ocupada for preenchida 
por Professor efetivo.

3. Quando ocorrer aumento do número de aulas 
na unidade escolar.

4. A título de penalidade, resultante de processo 
disciplinar.

5. Quando decorridos mais de 3 dias consecuti-
vos ou 5 dias intercalados de falta ao serviço 
por motivo não justificado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
d. Check-square São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Legislação Municipal 5 questões

16. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), o 
ato de convocação deverá prever o prazo para apre-
sentar a documentação necessária, exames de saúde e 
laudo médico, sendo no mínimo de:

a. SQUARE 90 dias.
b. SQUARE 45 dias.
c. SQUARE 30 dias.
d. SQUARE 20 dias.
e. Check-square 15 dias.

17. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), a 
Readaptação é:

a. SQUARE o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, resultante do cancelamento do 
benefício previdenciário.

b. Check-square a investidura do servidor em cargo de atribuições 
e responsabilidades compatíveis com a limitação 
que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental, verificada em perícia médica oficial.

c. SQUARE a investidura do servidor estável no cargo 
anteriormente ocupado, ou no cargo resultante 
de sua transformação ou aglutinação, quando 
invalidada a sua exoneração por decisão admi-
nistrativa ou judicial.

d. SQUARE ato de chamamento do candidato aprovado 
em concurso público para apresentação de 
documentos exigidos em Lei e no edital.

e. SQUARE o conjunto de atribuições, deveres e responsa-
bilidades cometido ao servidor público, criado 
por Lei e com denominação própria.

18. De acordo com a Lei Complementar no 109 de 3 
de março de 2010 do Município de Fraiburgo (SC), o 
intervalo entre os períodos da jornada de trabalho 
deverá ser de, no mínimo:

a. Check-square 1 hora.
b. SQUARE 1 hora e 30 minutos.
c. SQUARE 2 horas.
d. SQUARE 1 hora e 45 minutos.
e. SQUARE 2 horas e 30 minutos.
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21. Analyze the sentences below about ‘Reading 
Comprehension Strategies’.

1. Skimming is one of the strategies that you 
have to make inferences about the text to find 
the correct answers.

2. Making predictions is a reading comprehen-
sion strategy in which the reader uses infor-
mation from a text (including titles, headings, 
pictures, and diagrams) and his/her own per-
sonal experience to anticipate what the text is 
about .

3. If you want to read a text rapidly in order to 
find specific facts, you are using the Scanning 
Strategy.

Choose the alternative which contains all the correct 
affirmatives:

a. SQUARE Only 1 is correct.
b. SQUARE Only 1 and 2 are correct.
c. SQUARE Only 1 and 3 are correct.
d. Check-square Only 2 and 3 are correct.
e. SQUARE 1, 2 and 3 are correct.

22. Choose the alternative that presents the correct 
prepositions that are missing in the first paragraph.

a. Check-square on • of • by
b. SQUARE in • off • by
c. SQUARE at • from • about
d. SQUARE on • from • by
e. SQUARE at • of • due to

23. According to the text, why are honeybees 
disappearing?

a. SQUARE It’s because of the deforestation.
b. Check-square The reason is unknown up to now.
c. SQUARE The main reason is the climate change.
d. SQUARE Because honeybees hives are decreasing.
e. SQUARE Because the Haagen Daaz ice cream company 

needs more honeybees.

Conhecimentos Específicos 10 questões

The Disappearing Honeybee

Honeybees do more than just make honey. They fly 
around and pollinate flowers, plants, and trees. Our 
fruits, nuts, and vegetables rely      these pol-
linators. One third      America’s food supply is 
pollinated      the honeybee.

Have you seen or heard a honeybee lately? Bees are 
mysteriously disappearing in many parts of the world. 
Most people don’t know about this problem. It is cal-
led “colony collapse disorder” (CCD). Some North Ame-
rican beekeepers lost 80% of their hives from 2006-
2008. Bees in Italy and Australia are disappearing too.

The disappearance of the honeybee is a serious pro-
blem. Can you imagine never eating another blue-
berry? What about almonds and cherries? Without 
honeybees food prices will skyrocket. The poorest peo-
ple always suffer the worst when there is a lack of food.

This problem affects other foods besides fresh pro-
duce. Imagine losing your favourite ice cream! Haagen 
Daaz is a famous ice cream company. Many of their 
flavours rely on the hard working honeybee. In 2008, 
Haagen Daaz began raising money for CCD. They also 
funded a garden at the University of California called 
The Haven. This garden helps raise awareness about 
the disappearing honeybee and teaches visitors how 
to plant for pollinators.

Donating money to research is the most important 
thing humans can do to save the honeybee. Some 
scientists blame CCD on climate change. Others think 
pesticides are killing the bees. Commercial bee migra-
tion may also cause CCD. Beekeepers transport their 
hives from place to place in order to pollinate plants 
year round.

https://www.englishclub.com/reading/environment/honeybee.htm
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27. Match the words on column 1 with their mea-
nings on the column 2:

Column 1 Words

1. pollinate
2. lack
3. rely
4. disorder
5. supply

Column 2 Meanings

( ) to have confidence based on experience
( ) to add as a supplement
( ) convey pollen to
( ) lack of order
( ) the fact or state of being wanting or deficient

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE 2 • 1 • 5 • 4 • 3
b. SQUARE 3 • 4 • 5 • 1 • 2
c. Check-square 3 • 5 • 1 • 4 • 2
d. SQUARE 4 • 3 • 2 • 1 • 5
e. SQUARE 5 • 3 • 4 • 2 • 1

28. Analyze the sentences according to structure and 
grammar use.

1. The underlined words in the following sen-
tence: “ The poorest people always suffer the 
worst when there is a lack of food.”, are exam-
ples of adjectives in the comparative of supe-
riority degree.

2. In the sentence:” Imagine losing your favou-
rite ice cream!”, the underlined word is a noun.

3. The words in bold in the text: ‘they’ and ‘our’ 
are pronouns.

4. The word ‘hives’ has the following definition: a 
container for housing honeybees.

Choose the alternative which contains all the correct 
affirmatives:

a. SQUARE Only 3 is correct.
b. SQUARE Only 4 is correct.
c. SQUARE Only 1 and 2 are correct.
d. SQUARE Only 2 and 3 are correct.
e. Check-square Only 2 and 4 are correct.

24. After reading the text, it is correct to state that:

a. SQUARE Honeybees just make honey.
b. SQUARE Honeybees pollinate vegetables.
c. Check-square Honeybees pollinate flowers, plants, and trees.
d. SQUARE Honeybees just fly around and pollinate flowers, 

plants, and trees.
e. SQUARE Honeybees produce ice cream for Haagen Daaz 

company.

25. According to the text, which of the statements is 
true about ‘The Disappearing Honeybees’ text?

a. Check-square The world will not have trees, flowers and 
plants due to the fact that the number of 
honeybees are decreasing.

b. SQUARE Scientists are searching for new ways to polli-
nate flowers.

c. SQUARE Donating money to scientists around the world 
is the only way to save the lives of honeybees.

d. SQUARE All ice cream companies will have to find ano-
ther way to produce berry flavors.

e. SQUARE Some scientists blame the use of pesticides, 
and they think they are killing the bees.

26. What does the word “migration”, underlined in the 
text mean?

a. SQUARE change place in a town.
b. SQUARE to occupy as a place of settled residence.
c. SQUARE a place where people establish a community.
d. Check-square movement from one part of something to 

another.
e. SQUARE the action of coming to live permanently in a 

foreign country.
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Coluna  
em Branco.
(rascunho)

29. Identify the alternatives below as ( T ) true or  
( F ) false, according to the text.

( ) The disappearing bees problem affects other 
foods besides fresh produce.

( ) Some scientists say that CCD on climate 
change is the main cause of the decease of 
bees all around the world.

( ) Beekeepers transport their hives from the 
North to the South in order to pollinate plants 
year round.

( ) “Colony collapse disorder” (CCD) is reducing 
the number of bees in the world.

The alternative which presents the correct sequence 
from top to bottom is:

a. SQUARE T • T • T • F
b. Check-square T • T • F • T
c. SQUARE T • F • F • T
d. SQUARE F • T • T • F
e. SQUARE F • T • F • F

30. Analyze these sentences below:

1. The negative form of : This problem affects 
other foods besides fresh produce, is This pro-
blem doesn’t affect other foods besides fresh 
produce.

2. The following question: Have you seen or heard 
a honeybee lately? is being used in the present 
perfect tense.

3. The words in bold in: Haagen Daaz began rai-
sing money for CCD., means: the attempting 
to accumulate some amount of money, either 
through work or donation.

Choose the alternative which contains all the correct 
affirmatives:

a. SQUARE Only 1 is correct.
b. SQUARE Only 2 is correct.
c. SQUARE Only 1 and 3 are correct.
d. SQUARE Only 2 and 3 are correct.
e. Check-square All alternatives are correct.
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 Professor de Língua InglesaUtilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que 

você poderá levar para posterior conferência.
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