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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno contém 40 (quarenta ) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, 

E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou  defeitos, solicite 

providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento contidas nele. 

Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena 

de invalidez do documento. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos 

eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem 

plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 01:00 (uma hora)  do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente 

será permitida depois de transcorrido 01:00 do início da mesma. 

Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões 

e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados 

acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para preenchimento 

do Cartão Resposta. 

Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala 

para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o 

lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta. 

 

 

PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 



Português 

 

1) Assinale a alternativa que contenha o uso correto do hífen em todas as palavras. 

a) anti-horário, hiper-humano, super-homem. 

b) ultrahumano, mini-hotel, auto-estima. 

c) anticárie, ante-ontem, pós-eleição. 

d) autorrespeito, ultra-som, superhomem. 

e) casa-geminada, mini-hotel, anti-cárie. 

 

2) “É cada um dos sons da fala. É a menor unidade fônica distintiva da palavra” 

O conceito acima refere-se ao/à: 

a) Grafema. 

b) Fonema. 

c) Dígrafo. 

d) Sinônimo. 

e) Antônimo. 

 

3) Dígrafo é: 

a) podem ser crescentes e decrescentes. 

b) provem do grego e significa fusão, junção.  

c) quando temos duas letras representando um só fonema. 

d) são palavras parecidas na grafia. 

e) é um conjunto de letras que representam os sons de uma língua. 

 

4) Substantivo é: 

a) aquele que dá ideia de lugar. 

b) é a palavra que dá ideia de número ou de ordem numérica.  

c) são empregados para indicar a ordem de reis, imperadores, papas, competições, etc. 

d) podem ser vogais, consoantes e semivogais. 

e) o nome de tudo o que existe ou que imaginamos existir. Podem ser comum ou próprios. 

 

5) Numeral é palavra que dá ideia de número ou de ordem numérica. Sendo assim, 

enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.  

(1) Cardinal      (  ) quando indica multiplicação. 

(2) Ordinal      (  ) quando indica quantidade certa. 

(3) Multiplicativo     (  ) quando indica divisão ou fração. 

(4) Fracionário     (  ) quando indica ordem ou posição 

de um ser        ocupado numa série. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

a) 3, 4, 1, 2. 

b) 2, 1, 4, 3. 



c) 1, 3, 4, 2. 

d) 3, 1, 4, 2. 

e) 3, 2, 4, 1. 

 

 

 

Matemática 
 

6) De um porto, parte um cruzeiro para Ilha Bela a cada 3 dias, outro cruzeiro para Búzios 

a cada 4 dias e outro cruzeiro para Natal a cada 5 dias. Se hoje sairão os três cruzeiros um 

para cada cidade, quantos dias irão demorar até saírem juntos novamente? 

(a) 12 dias. (b) 60 dias. (c) 48 dias. (d) 90 dias. (e) 35 dias. 

7) Em uma indústria, a produção de peças automotivas é baseada no número de máquinas 

e quantidade de horas trabalhada. Supondo que em uma indústria tenha 3 máquinas 

idênticas que operam 12 horas por dia e que apresente uma produção de 12528 peças. Se 

a indústria pretende adquirir mais duas dessas máquinas e trabalhar 10 horas por dia de 

quanto será a produção? 

(a) 17400 peças. (b) 14384 peças. (c) 15628 peças. (d) 16748 peças. 

(e) Nenhuma das respostas anteriores. 

8) Em uma sala de aula há 48 cadeiras 1/6 nunca são ocupadas. Quando todos os alunos 

estão na sala as meninas são 3/5. Qual a porcentagem de meninos que frequenta essa sala 

de aula? 

(a) 16%. (b) 28%. (c) 40%. (d) 43%. (e) 48%. 

9) Em um pote de balas, há balas de cereja e hortelã. Sabe-se que a razão entre as balas 

de cereja e de hortelã é de 5/4. Se P é a quantidade total de balas que tem no pote (balas 

de cereja mais balas de hortelã). Uma possível quantidade P no pote pode ser: 

(a) 35  (b) 36  (c) 37  (d) 38  (e) 40 

10) Para montar o açaí, os clientes podem optar da seguinte maneira: 

 Um sabor entre: Açaí puro, Açaí com Pitaia ou Açaí com Cupuaçu.  

 Um tamanho entre: pequeno, médio e grande. 

 Duas coberturas entre: Leite condessado, leite ninho, morango, banana, morango, 

granola e nutella. Sem possibilidade de repetir a cobertura. 

Quantas possibilidades diferentes de Açaí podem ser montadas 

(a) 30.  (b) 45.  (c) 95.  (d) 189. (e) Nenhuma das respostas 

anteriores. 



 

Informática Básica 

 

11) _______________ é a parte FÍSICA do computador, todos os elementos materiais 

que o compõem, a parte “palpável”, ou seja, é toda parte que conseguimos identificar e 

tocar. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente o espaço em branco. 

a) Software. 

b) Hardware. 

c) Word. 

d) Jogos. 

e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 

12) São exemplos de Hardware: 

I. Monitor 

II. Mouse 

III. Teclado. 

IV. Fone de ouvido. 

V. Impressora. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

d) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

13) São exemplos de Software: 

I. Windows. 

II. Word. 

III. Excel. 

IV. Photoshop. 

V. Jogos. 

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Para imprimir um texto posso usar o atalho: 

a) Ctrl P. b) Ctrl B. c) Ctrl I. d) Ctrl L. e) Ctrl O. 



 

15) De acordo com o Mouse, marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Normalmente possui dois botões; 

(  ) O botão esquerdo, sendo o botão principal; 

(  ) O botão direito também é chamado de botão auxiliar; 

(  ) Possui roda deslizante, chamada Scroll. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) F, V, V, V. 

b) V, F, V, V. 

c) V, V, V, V. 

d) V, V, F, V. 

e) V, V, V, F. 

 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 

16) De acordo com a História do Município de Irati, assinale “V” para verdadeiro e “F” 

para falso. 

(  ) A história do município de Irati começa na sua pré-colonização. Os indígenas da tribo 

Guarani habitavam esse território em grupos. Viviam em cabanas construídas com 

esteiras de taquaras inteiras, preenchidas com barro, cinza e água. A sobrevivência 

consistia da caça e da pesca, com flechas e arcos. Eles viviam com base na tradição e na 

cultura do convívio harmônico com o meio ambiente. 

(  ) Conforme o relato de um dos primeiros colonizadores de Irati, Antônio Vedana 

Sobrinho, no ano de 1944, os pioneiros do Rio Grande do Sul João Beux (tio), João Beux 

Sobrinho, Guilherme Hack e José Kielink, donos da área, entraram na mata virgem, 

abrindo piques de foice e facão, na presença do engenheiro agrimensor Carlos Prause, 

para traçar as terras.  

(  ) O território foi dividido em colônias de 24 hectares. Outra parte da área do município 

de Irati, onde abrange as atuais Comunidades de Jacutinga, Sete de Setembro e Vila Flor, 

foi adquirida por André Marafon.4w23w4q1 

(  ) O território iratiense integrava o Distrito de Campo Erê, município de Chapecó. 

(  ) No ano de 1944, o casal Carlos e Heldi Ianer migraram para Barra Grande, o primeiro 

nome dado a Irati, a pedido do empresário João Beux. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

a) F, V, F, V, V. b) V, V, F, V, F. c) V, V, V, F, F. d) F, F, V, V, V. 

e) V, V, V, V, V. 

 



17) Leia atentamente os itens sobre a História do município de Irati: 

 

I. Dentre as primeiras famílias a colonizar Irati foram: João Hunjas e Ermínia Krans 

Hunjas, Rolando Rieder, Guerino Vedana e Vergínia Cason Vedana. 

II. No ano de 1947, foi instalado o primeiro moinho hidráulico pela família de Catarina 

Dal Santo na localidade de Barra Grande.  

III. Os primeiros comerciantes de Irati com bodegas e armazéns foram: Santo Garrafetti, 

Carlos Ianer e Paulo Beckhauser. 

IV. A energia elétrica chegou, na área urbana, no início da década de 70.  

V. O primeiro posto dos Correios foi implantado em 1971 e a primeira linha telefônica 

foi instalada em 1985. 

 

Assinale a alternativa correta. 

a) Somente os itens I e II estão corretos. 

b) Somente os itens II e III estão corretos. 

c) Somente os itens III e IV estão corretos. 

d) Somente os itens IV e V estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

Responda as questões de 03 a 05 de acordo com a Lei Orgânica do Município de Irati. 

 

18) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

De acordo com o Art. _____. O Município de Irati, entidade integrante da Federação 

Brasileira, é pessoa Jurídica de direito público interno, com autonomia política, 

administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica.  

Marque a alternativa correta. 

a) 1º.  b) 2º.  c) 3º.  d) 4º.  e) 5º. 

 

19) Marque “V” para verdadeiro e “F” para falso. 

 

(  ) Art. 2º. O Município de Irati poderá firmar convênios ou consórcios com a União, 

Estados ou Municípios para a execução de lei, funções públicas, serviço ou decisão. 

(  ) Art. 4º. São assegurados, na sua ação nominativa e no âmbito de jurisdição do 

Município, a observância e o exercício dos princípios da liberdade, legalidade, igualdade 

e justa distribuição dos benefícios e encargos Públicos.  

(  ) Art. 5º. Os direitos e as garantias expressos nesta Lei Orgânica não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal e por ela 

própria.  

(  ) Art. 6º. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, 

ou diretamente.  

Assinale a alternativa correta. 

a) V, V, V, F.  b) V, V, V, V.  c) V, F, V, V.  d) F, V, V, V. 

e) V, V, F, V. 

 

 



20) De acordo com o Art. 8º. São símbolos do Município de Irati:  

I. o Brasão, 

II. a Bandeira,  

III. o Hino e outros estabelecidos em lei municipal aprovada por dois terços dos 

Vereadores.  

Assinale a alternativa correta. 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas o item II está correto. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

Conhecimentos Específicos 

Read the text below to answer the questions 21 to 26: 

ICEBERG A68a 

An enormous iceberg that is heading toward the island of South Georgia in the 

southern Atlantic Ocean has broken up into three large chunks. Scientists from NASA 

have been tracking the berg - dubbed A68a - for several weeks. It actually calved from 

the Larsen C ice shelf in 2017 and has been floating northwards ever since. In recent 

weeks, a fast-moving stream of water known as the Southern Antarctic Circumpolar 

Current Front has put the chunks on a trajectory that means they could run aground off 

the coast of South Georgia. Scientists say the three fragments are roughly 2,600 square 

kilometres in size. The submerged part of one chunk is 106 metres at its thickest point. 

The sheer bulk of the three iceberg chunks poses a serious threat to the wildlife of 

South Georgia. There could be an environmental catastrophe waiting to happen. If the 

three mini icebergs collide with the seabed, they could obstruct penguins and seals from 

foraging for fish. They could also block the route between penguin colonies and their 

feeding grounds during the breeding season. Scientists worry the underside of the 

fragments could grind the seabed near South Georgia and disrupt delicate underwater 

ecosystems. This could be exacerbated by the introduction of a mass of fresh water to the 

ecosystems as the stationary fragments melt over the summer months. 

Available at: https://breakingnewsenglish.com/2012/201229-iceberg-a68a.html 

Accessed on January 5th 2021. 

21-According to the text: 

I-The A68a iceberg has been tracked by scientists since 1968 and since 2017 it floats 

northward. 

II-The three fragments together are approximately 2,600 square kilometers in size and the 

submerged part of them is 106 meters at its thickest point. 

III- The Southern Antarctic Circumpolar Current Front has placed the pieces of the 

iceberg on a trajectory that means they could be stranded off the coast of South Georgia. 

https://breakingnewsenglish.com/2012/201229-iceberg-a68a.html


IV- Due to the large size of the icebergs, they can represent a threat to the human life, 

fauna and flora of South Georgia. 

 

About the sentences above: 

a)Only I, II and III are correct. 

b)Only IV is correct. 

c)Only I and IV are correct. 

d)Only III is correct. 

e)Only II and III are correct. 

 

22- Among the consequences of the iceberg reaching the coast of South Georgia IS NOT: 

a) the fish are not wanted by penguins and seals. 

b) blocking the route of penguin colonies and breeding sites, especially during the 

breeding season. 

c) disturbance of underwater ecosystems. 

d) introduction of fresh water into ecosystems. 

e) crushing of iceberg fragments by the force of the water on the seabed. 

 

23- In the first paragraph there is NO occurrence of: 

a) Past Perfect  

b) Present Perfect 

c) Present Perfect Continuous 

d) Present Continuous 

e) Simple Present 

 

24-“It actually calved from the Larsen C ice shelf in 2017...” The best meaning of the 

highlighted verb in the previous sentence is: 

a)Give birth to calf b)Help to give birth c)Detach piece d)Break up 

e)Drop out 

 

25- “...has put the chunks on a trajectory that means...” The term in bold can be replaced 

by the expression: 

a)large pieces  b)small pieces  c)stocky  d)glaciers 

e)pointed pieces 

 

26-The sentence: Scientists say the three fragments are roughly 2,600 square kilometres 

in size._ in the Direct Speech is: 

a) Scientists say: The three fragments had roughly 2,600 square kilometres in size. 

b) Scientists say: The three fragments are roughly 2,600 square kilometres in size. 

c) Scientists say: The three fragments were roughly 2,600 square kilometres in size. 

d) Scientists said: The three fragments were roughly 2,600 square kilometres in size. 

e) Scientists said: The three fragments are roughly 2,600 square kilometres in size. 

 

27-The question tag is incorrect in: 

a)The secretary doesn´t write his speeches, does she? 

b)The doctor had visited his patients, hadn´t he? 

c)Sarah has curly hair, hasn´t she? 

d)Let the happiness come in, will you? 

e)Let´s read together, shall we? 

 



 

28-All the synonyms below are correct, except one. Mark it: 

a) very eager - keen 

b) very lazy - indolent 

c)very worried - distressed 

d) very lively - perilous 

e)very crowded - bustling 

 

29-Put the following sentence into passive voice: “Laura has built a house.”   

a) A house is built by Laura. 

b) A house has been built by Laura. 

c) A house will be built by Laura. 

d) A house is going to be built by Laura. 

e) A house was built by Laura. 

 

30-The expressions below are other ways to say “I am tired.”, EXCEPT: 

a) I’m bursting. 

b) I’m dead on my feet. 

c) I’m running on empty. 

d) I’m tired out. 

e) I’m pooped. 

 

31-The stranger said: How long is the film? In the Reported Speech the previous sentence 

is: 

a)The stranger asked how long the film was. 

b)The stranger asked how long was the film. 

c)The stranger said the film was how long. 

d)The stranger said how long is the film. 

e)The stranger told how long is the film. 

 

32-Mark the option whose tag question is wrong: 

a)People have fought for their rights, haven´t they? 

b)The man had many stories, hadn´t he? 

c)Kids have energy to play, don´t they? 

d)The actress has been sick, hasn´t she? 

e)Bob has curly hair, doesn´t he? 

 

For the questions 33 to 37 use the poem below: 

 

Eating Poetry  

(Mark Strand)  

Ink runs from the corners of my mouth. 

There is no happiness like mine. 

I have been eating poetry. 

 

The librarian does not believe what she sees. 

Her eyes are sad 

and she walks with her hands in her dress. 

 

The poems are gone. 



The light is dim. 

The dogs are on the basement stairs and coming up. 

Their eyeballs roll, 

their blond legs burn like brush. 

The poor librarian begins to stamp her feet and weep. 

She does not understand. 

When I get on my knees and lick her hand, 

she screams. 

I am a new man. 

I snarl at her and bark. 

I romp with joy in the bookish dark. 

 

33-About the poem use TRUE (T) or FALSE (F): 

(    ) Describes a speaker who is literally eating poetry. 

(   )The most important aspect to consider in understanding this poem is the metaphor 

behind the act of eating a poem. 

(    ) The action of eating poetry is for the poet something that makes him happy. 

(    ) Strand uses short sentences and highlights one of the most common types of simple 

English sentences: subject, verb, object. 

 

Respectively, the order is: 

a)T- F- T- T 

b)T- F- F- T 

c)T- T- F- F 

d) T- T- T- T 

e) T- T- F- F 

 

34-“...no happiness like mine.” Mine is a possessive pronoun. As the use of possessive 

pronouns, which sentence is incorrect? 

a)My house is new and theirs, too. 

b)This dog is one of yours? 

c)That jacket is his. 

d)The yellow car is ours. 

e)My English is better than her.  

 

35- “I snarl at her and bark.” The best translation for the highlighted verb is: 

a)rosnar b)encarar c)roncar d)morder e)enfrentar 

 

36-“The light is dim.” The opposite of the underlined word is: 

a)bright b)gloomy c)dismal d)overcast e)murky 

 

37- “The poems are gone.” Gone is the Past Participle of the verb Go and of the verb 

Tear is: 

a)tore  b)tearn  c)toren  d)tears  e)torn 

 

38-Which alternative is wrong as the use of the Present Perfect: 

a)I´m not hungry. I´ve eaten some biscuits. 

b)I have seen the President on TV several times. 

c) He has been arriving early lately. 

d)Sarah has visited her friends last week. 



e)The children have read all the books of the box. 

 

39-The doctor ordered: You ___ stop drinking beer. The modal verb that better 

completes the previous sentence is: 

a)will  b)must  c)should d)might e)could 

 

40- Complete the sentences with one of the parenthesis options: 

a)Some teenagers suffer from drugs _____. (addiction/ addition) 

b)That is a ________beach. (particular/private) 

c)The people had stopped _________ that the Earth was the center of the universe. 

(assuming/acquiring) 

d)Women and children are ________their rights around the world. (reclaiming/ 

complaining) 

 

The correct order is: 

a)addiction-private- assuming- reclaiming 

b)addiction- particular- assuming- reclaiming 

c)addition- private- assuming- complaining 

d)addition- particular-acquiring- complaining 

e)addiction- private- acquiring- complaining 

 

 

 


