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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de São José do Cedro 
Edital de Processo Seletivo nº 002/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PROFESSOR DE INGLÊS 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 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.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 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 após 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. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

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 Especifico 
 

01. Read the text below. 

Proposals for a Communicative Syllabus: A functional syllabus 

I. A functional syllabus is organized according to the functions the learner should be able to carry out 

in English, such as expressing likes and dislikes, offering and accepting apologies, introducing someone, 

and giving explanations; 

II. Communicative competence is viewed as mastery of functions needed for communication across a 

wide range of situations. Vocabulary and grammar are then chosen according to the functions being 

taught; 

III. A sequence of activities is then used to present and deprive of the function. Functional syllabuses 

could not be used as the basis for speaking and listening courses. 
 (Richards, Jack C. Communicative Language Teaching Today. Cambridge University Press 2006) 

Indicate the correct alternative according to the context. 

A) The item I, only. 

B) The item II, only. 

C) The item III, only. 

D) The items I and II, only. 

 

02. Observe the text below. 

Accuracy Versus Fluency Activities 

One of the goals of CLT (Communicative Language Teaching) is to develop fluency in language use. Fluency 

is developed by creating classroom activities in which students must negotiate meaning, use 

communication strategies, correct misunderstandings, and work to avoid communication breakdowns.  
(Richards, Jack C. Communicative Language Teaching Today. Cambridge University Press 2006) 

By the context given, we can understand that: 

A) Fluency is grammatical language use occurring when a speaker engages in pre-established 

interaction and maintains incomprehensible and ongoing communication despite limitations in 

his or her communicative competence. 

B) Fluency is natural language use occurring when a speaker engages in meaningful interaction and 

maintains comprehensible and ongoing communication despite limitations in his or her 

communicative competence. 

C) Fluency cannot always be natural language usage occurring when a speaker engages in 

meaningful interaction and maintains comprehensible and ongoing communication despite 

limitations in his or her communicative competence. 

D) Fluency is natural language use occurring when a speaker does not engage in meaningful 

interaction and maintains comprehensible and ongoing communication despite limitations in 

his or her communicative competence. 

 

03. “Buying books _____ more like gaining wealth,” he said. 

Identify the best alternative that completes the context. 

A) Are. 

B) Have. 

C) Is. 

D) Have been. 
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04. […] where competition between private operators has brought about improved services, he says. 

In the context above, it is correct to say that the bold verb tense is relating to: 

A) Competition. 

B) Operators. 

C) Where. 

D) Private operators. 

 

05. Analyze the sentences below. 

I. Could I have a rice instead of potatoes with my fish? 

II. That’s an amazing bit of news. 

III. Could I have a liter of milk, please? 

Observing the articles, “a” and “an”, indicate the correct alternative: 

A) The item I, only. 

B) The items I and II, only. 

C) The items II and III, only. 

D) The items I, II, and III. 

 

06. Foreign investors ______________ twice about betting on dollar assets if Washington reserved the right to 

bet against them when it sees fit. 

Identify the best alternative that completes the context. 

A) Will think. 

B) Have been thinking. 

C) Has thought. 

D) Would think. 

 

07. Did you _____________ that Pilates was born in prison and inspired by cats? 

Identify the best alternative that completes the context. 

A) Knew. 

B) Know. 

C) Told them. 

D) Brought. 

 

08. Plaid Cymru leader Adam Price said he was "horrified" at abuse aimed on women in his party. 

In the bold item above, there is a mistake related to: 

A) A preposition. 

B) An article. 

C) A verb tense. 

D) A noun. 
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09. Read the sentences below. 

I. She was quite careful about how she spoke to him; 

II. He's very careful for his reputation; 

III. She's extremely careful with money. 

Indicate the correct alternative according to the bold items: 

A) The items I and II, only. 

B) The item I, only. 

C) The item II, only. 

D) The items I and III, only. 

 

10. Manship acknowledged that Lowry had achieved what he was always capable _____________ in Ireland. 

Indicate the best alternative that completes the context. 

A) By doing. 

B) Of doing. 

C) To do. 

D) With doing. 

 

11. _________________ getting necessary supplies, she has found a support group there. 

Indicate the connective that indicates adding information to complete the context: 

A) After all. 

B) Although. 

C) Even. 

D) Besides. 

 

12. We are very happy for you to stay at our house as long as you like. 

The bold connective indicates that: 

A) It makes comparison. 

B) It makes a contrast among plans or ideas. 

C) It refers to the intended duration of a plan or idea. 

D) It means “higher than”. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

 

 
 

13. Com base na interpretação do texto acima podemos afirmar: 

A) A celebridade é privilégio dos maiorais e não de seus acólitos. 

B) A atenção é algo que serve aos propósitos mais variados e nem sempre resultados pífios são 

irrelevantes. 

C) Nem sempre as promessas magníficas dão resultados impressionantes. 

D) Devemos sempre levar em consideração a máxima: “falem bem, falem mal mas falem de mim”.   

 

14. Das palavras do texto quais apresentam encontros vocálicos e consonantais em ambas as palavras: 

A) Apareceu – Nascer. 

B) Barulhão – Multidão. 

C) Muitos – Montanha. 

D) Começou – Repente. 

 

15. Algo “insólito”, no contexto do texto, não é algo necessariamente: 

A) Extraordinário. 

B) Inacreditável. 

C) Incrível. 

D) Pusilânime. 
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16. Assinale as duas palavras ortograficamente erradas no texto acima:  

A) Rujido – Paralizadas. 

B) Arrepiar – Fortíssimo. 

C) Palpites – Nascer. 

D) Rachar – Findar. 

 

17. No texto acima falta acento em qual palavra? 

A) Respiravam. 

B) Palpites. 

C) Montanha.  

D) Ha. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de São José do Cedro/SC, os Poderes Executivo e 

Legislativo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e orçamentos do Município; 

II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como da 

aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 

Município. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

19. É o estado mais novo do Brasil, sua criação ocorreu após o desmembramento do norte do estado de 

Goiás, 1988. Após esse processo houve um acelerado crescimento demográfico estadual, impulsionado 

pelos fluxos migratórios regionais. Estamos falando do estado de: 

A) Mato Grosso. 

B) Tocantins.  

C) Minas Gerais. 

D) Amapá.  
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20.  Itaipu Binacional lançou (20/07/2019), em Carmelo Peralta, no Paraguai, a licitação no valor de US 

$ 7,5 milhões (R$ 28,05 milhões) para a contratação de uma empresa que fará o estudo de viabilidade, o 

projeto final de engenharia e a fiscalização da obra da nova ponte rodoviária que ligará o país ao Brasil, 

a Bioceânica. A nova ponte vai ser construída sobre o rio Paraguai, ligando Carmelo Peralta, a Porto 

Murtinho, em Mato Grosso do Sul. Hoje, a ligação entre as duas cidades ocorre somente por meio de balsas. 
(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>acesso em 22 de julho de 2019) 

Com base no trecho acima e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que o 

Presidente do Paraguai é: 

A) Tabaré Vázquez. 

B) Mario Abdo Benítez.  

C) Lenín Moreno. 

D) Sebastián Piñera. 

 

 


