
 
 

Página 1 de 8 

 

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Itapiranga 

Edital de Processo Seletivo nº 01/2020  

______________________________________________

_____________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de Língua Estrangeira (Inglês) 
(Habilitado) 01 

 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

feita de material transparente. 
 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 
 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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 (14 questões) 
 

01. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a linguagem é considerada como 

capacidade humana de articular significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, 

que são compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiências da vida em 

sociedade. A este respeito, é correto afirmar que, em um contexto de ensino e de aprendizagem: 

I. A língua portuguesa é prioridade no ensino, como língua materna geradora de significação 

e integradora da organização do mundo e da própria interioridade; 

II. O domínio de língua(s) estrangeira(s) é forma de ampliação de possibilidades de acesso a 

outras pessoas e a outras culturas e informações; 

III. A informática é meio de informação, comunicação e resolução de problemas, a ser 

utilizada no conjunto das atividades profissionais, lúdicas, de aprendizagem e de gestão pessoal. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 

B) I e II, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

02. Analise cada informação abaixo: 

(__) Deve-se compreender o papel docente como de um orientador e, portanto, como parte do 

processo de aprendizagem; 

(__) O professor deve pretender corrigir todos os erros do aluno, não só no uso escrito como 

também na linguagem falada; 

(__) A avaliação, bem como a aprendizagem, são processos em construção, dinâmicos, que 

requerem reflexão e contínua reelaboração; 

(__) Deve-se evitar fazer alterações ou correções de percurso ainda que houver necessidade; 

(__) É importante refletir sobre as práticas docentes à luz dos objetivos que se pretende atingir, 

levando em conta os conteúdos e as competências a serem adquiridas pelos alunos. 

Levando-se em consideração que V significa Verdadeiro e F significa Falso, a sequência correta 

das proposições acima é: 

A) V – F – V – F – V. 

B) V – V – F – F – V. 

C) F – V – F – V – F. 
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D) F – F – V – V – F. 

 

03. Os objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais demandam a necessidade 

de rompimento com os modelos tradicionais de ensino. A este respeito, é correto afirmar que: 

A) Há o que justifique memorizar conhecimentos, ainda que já estejam superados ou com 

acesso facilitado pela moderna tecnologia. 

B) O que se deseja é que os estudantes desenvolvam competências básicas que substituam 

a capacidade de continuar aprendendo de forma independente. 

C) A aprendizagem deve ser permanente e continuada, considerando como elemento central 

dessa formação a construção da cidadania em função dos processos sociais que se 

modificam. 

D) Prioriza-se a formação curricular e o desenvolvimento cognitivo ao pensamento crítico. 

 

04. Com relação ao ensino e aprendizagem de língua inglesa: 

A) O que se aprende e o seu uso devem vir juntos no processo de ensinar e aprender. 

B) Devem-se evitar comparações com a língua materna. 

C) É recomendado focar em uma única habilidade comunicativa para ser desenvolvida, a 

critério dos alunos. 

D) A quantidade, a intensidade e a continuidade de exposição à língua não são determinantes 

no nível de competência desenvolvido. 

 

05. Sobre a função e o papel da escola, assinale a alternativa correta. 

A) Delinear seu papel significa buscar a uniformização de seus estabelecimentos, uma vez 

que possuem peculiaridades e rotinas semelhantes. 

B) A educação escolar deve constituir-se em uma ajuda intencional, sistemática, planejada e 

continuada. 

C) A escola deve adotar processos educativos tais como os que ocorrem em outras 

instâncias, como na família, no trabalho, na mídia e no lazer. 

D) Ao estabelecer união entre escola e comunidade ficam demarcadas atribuições e 

responsabilidades e não a realização de um projeto comum. 
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06. Assinale a alternativa correta. 

A) Para comunicar-se numa língua qualquer basta, unicamente, ser capaz de compreender e 

de produzir enunciados gramaticalmente corretos. 

B) É necessário, além de adquirir a capacidade de compor frases corretas, ter o 

conhecimento de como essas frases são adequadas a um determinado contexto. 

C) Utilizar as estratégias verbais e não verbais para compensar falhas na comunicação pode 

comprometer a efetiva comunicação e, assim, não alcançar o efeito pretendido. 

D) Os aspectos gramaticais são os únicos que devem estar presentes ao longo do processo 

de ensino e aprendizagem de línguas. 

 

07. No que se refere ao ensino da compreensão escrita em língua estrangeira, não está correto 

afirmar que: 

A) É importante privilegiar o conhecimento de mundo e textual que ele tem como usuário de 

sua língua materna. 

B) Ensinar a ler não envolve necessariamente fazer ler em voz alta.  

C) A leitura em voz alta abarca o conhecimento sobre a estrutura sonora da língua e favorece 

o engajamento do aluno na construção do significado. 

D) É crucial a ativação do conhecimento prévio do leitor, o ensino do conhecimento sistêmico 

e a realização pedagógica da noção de que o significado é uma construção social. 

 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões nº 08 a nº 14: 

 

Newly discovered primate 'already facing extinction' 

 

The Popa langur, named after its home on Mount Popa, is critically endangered with 

numbers down to about 200 individuals. 

Langurs are a group of leaf-eating monkeys that are found across south east Asia. 

The newly described animal is known for its distinctive spectacle-like eye patches and 

greyish-coloured fur. It is at risk from habitat loss and hunting. 

Scientists have long suspected there might be a new species in Myanmar, based on DNA 

extracted from the droppings of wild monkeys, but evidence has been hard to find. 

(Adaptado de https://www.bbc.com/news/science-environment-54894681) 
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08. De acordo com o texto: 

A) Uma espécie de macacos recém-descoberta está em extinção. 

B) Foi descoberto um habitat de macacos extintos na região de Langur. 

C) Uma antiga espécie de macacos está entrando em extinção. 

D) A espécie de macacos Langur foi recuperada da extinção. 

 

09. Os macacos descobertos se alimentam de: 

A) Flores. 

B) Insetos. 

C) Frutas. 

D) Folhas. 

 

10. No texto, a frase “greyish-coloured fur” significa: 

A) Olho de cor avermelhada. 

B) Pés coloridos. 

C) Pele monocromática. 

D) Pelo de cor acizentada. 

 

11. O negativo da frase “Scientists have long suspected” é: 

A) Scientists does not have long suspected. 

B) Scientists have not long suspected. 

C) Scientists won’t have long suspected. 

D) Scientists didn’t have long suspected. 

 

12. A palavra new, em “new species” é: 

A) Advérbio. 

B) Vérbio. 

C) Adjetivo. 

D) Substantivo. 

 

13. O trecho “evidence has been hard to find” significa que a evidência: 

A) É simples de ser encontrada. 

B) É difícil de ser encontrada. 
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C) É fácil de ser encontrada. 

D) É perigosa de ser encontrada. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta o singular da palavra “monkeys”. 

A) Monkey. 

B) Monke. 

C) Monkie. 

D) Monkye. 

 

Questões de Legislação (03 questões) 
 

15. A Lei nº 13.146/15 prevê que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, 

assegurados sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a 

vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades 

físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 

de aprendizagem. Nos termos da referida Lei, nos processos seletivos para ingresso e 

permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação 

profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas diversas medidas. Assinale a 

única alternativa que não corresponde a uma dessas medidas: 

A) Disponibilização de formulário de inscrição de exames com campos específicos para que o 

candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva 

necessários para sua participação. 

B) Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto 

na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia 

solicitação e comprovação da necessidade. 

C) Disponibilização de provas em formatos acessíveis que não atendam às necessidades 

específicas do candidato com deficiência. 

D) Tradução completa do edital e de suas retificações em Libras. 

 

16. Nos termos da Lei nº 9.394/96, é correto afirmar que a tarefa de baixar normas 

complementares para o seu sistema de ensino é de incumbência: 

A) Do Ministério Público. 

B) Da União. 

C) Dos Municípios. 

D) Dos Estados. 
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17. A Lei nº 13.005/14 prevê que as conferências nacionais de educação realizar-se-ão com 

intervalo de até: 

A) 4 (quatro) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a 

elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente. 

B) 3 (três) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a 

elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente. 

C) 6 (seis) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a 

elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente. 

D) 2 (dois) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE e subsidiar a 

elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 

18. No dia 30 de junho de 2020, o estado de Santa Catarina vivenciou a passagem de um ciclone 

extratropical que causou a morte de nove pessoas e deixou um rastro de destruição. O estado 

reúne características geográficas que favorecem este tipo de fenômeno climático, são elas: 

A) Sua posição geográfica ocasiona diversas instabilidades, decorrentes do encontro entre 

diferentes massas de ar, quentes e úmidas, da região Norte do Brasil, secas e frias da 

Argentina, e quente e úmida provenientes do oceano Atlântico. 

B) A dinâmica do relevo catarinense no qual se encontram a presença de áreas desérticas, 

que favorecem o processo de formação de tornados. 

C) O litoral catarinense está próximo à passagem da corrente de Humboldt, que ocasiona, 

regularmente, uma forte onda de frio e calor, cuja intensidade leva à formação de 

fenômenos climáticos intensos. 

D) Posicionado entre a bacia do prata e as florestas de coníferas paranaenses, o norte de 

Santa Catarina funciona como um bolsão de retenção de calor ou frio, cuja movimentação 

pode provocar fortes chuvas ou calor excessivo. 

 

19. Desde 1984 a cidade de Blumenau – Santa Catarina é palco da Oktoberfest. Um evento que 

para além da festa da cerveja envolve tradição, música, dança, gastronomia e folclore. A 

Oktoberfest mostra costumes e tradições trazidas para Santa Catarina por imigrantes de qual 

país? 

A) Inglaterra. 

B) Rússia. 
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C) Alemanha. 

D) Suíça. 

 

20. Os Direitos Humanos são um marco positivo na história dos Direitos Individuais. Eles são 

compreendidos numa perspectiva integral e multidimensional, com distintas vertentes, nuances e 

desafios. Assinale a alternativa que corresponde um dos artigos propostos pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 1948: 

A) Todo ser humano tem direito a ser reconhecido como pessoa perante a lei desde que porte 

algum documento de permissão vigente referendado por autoridades. 

B) Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode 

ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

C) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive com limitação das horas de 

trabalho em 12 horas por dia. 

D) Todo ser humano tem direito ao trabalho com condições razoáveis, favoráveis à proteção 

do empregador. 
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