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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 20 questões, numeradas de 01 a 20. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:     . 

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 30 (trinta) 

minutos do início da mesma. 

- Você terá 02 (duas) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Leia atentamente o texto do Professor Pedro Menezes, apresentado na sequência, e responda as duas 

próximas questões. 

 

Machismo e feminismo 

 

 Qual a diferença entre machismo e feminismo? Machismo é um comportamento 

fundamentado na compreensão de que os homens são superiores às mulheres. O feminismo é um 

movimento social, político e filosófico que se opõe a essa concepção e visa a igualdade entre os 

gêneros. 

 O machismo baseia-se na cultura patriarcal que associa a figura do pai a uma liderança, que 

pode ser transposta para todas as áreas do desenvolvimento social. Assim, pela concepção machista, 

a mulher desempenha um papel de subalternidade em relação ao homem, servindo e obedecendo. 

 Entretanto, o feminismo tem em consideração que os indivíduos são iguais dentro de uma 

sociedade, não possuindo nenhum tipo de determinação biológica que imponha uma hierarquia. 

 O feminismo aponta para a necessidade de discussão sobre o desempenho destes papéis em 

vista da construção de uma sociedade mais justa. Opõe-se ao machismo, mas não é o seu contrário, 

não tem como objetivo a submissão dos homens. 

 O machismo sustentado pela dominação masculina busca desenvolver a ideia de 

diferenciação, hierarquização e submissão das mulheres. O feminismo visa a equidade (igualdade 

de direitos e respeito às diferenças identitárias) e a justiça social.  

 

01. Em relação ao texto, analise as assertivas abaixo. 

I. Machismo é um comportamento fundamentado na compreensão de que os homens são mais  

fortes que as mulheres e a equidade deve prevalecer. 

II. Na cultura machista os indivíduos são iguais dentro de uma sociedade, contudo as mulheres são 

mais frágeis e os homens devem protegê-las. 

III. O machismo baseia-se na cultura patriarcal que associa a figura do pai a uma liderança, que 

pode ser transposta para todas as áreas do desenvolvimento social. 
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IV. O feminismo opõe-se ao machismo e apregoa a superioridade das mulheres. Mulheres e homens 

devem lutar juntos pelos direitos humanos. 

É correto o que se firma em 

A) I e III, apenas. 

B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

 

02. O terceiro parágrafo está relacionado ao segundo parágrafo pelo conectivo “entretanto”, que 

introduz a ideia de: 

A) Conformidade. 

B) Adição. 

C) Contraposição. 

D) Conclusão. 

 

03. Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal e verbal de acordo com a norma 

culta. 

A) A alegria de todos os manifestantes empolgavam os policiais. 

B) Será entregue, no início do ano, os cadernos para os alunos novos. 

C) O aumento dos preços das mercadorias espantaram os consumidores do supermercado. 

D) Foi suspensa, por causa da pandemia, a segunda etapa do concurso. 

 

04. Analise as afirmativas quanto às recomendações da norma culta sobre acentuação gráfica. 

I. Sera apresentada uma pequena síntese do trabalho cientifico.  

II. A vítima, até o presente instante, permanece em estado patético.  

III. O Banco Central intervêm toda vez que o dólar dispara no mercado. 

IV. O catálogo apresentado no brechó era de uma sutileza profundamente estonteante. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras. 

B) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

C) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 

D) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
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05. De acordo com a ortografia, marque (V) para a frase grafada corretamente ou (F) para a frase 

que apresenta erro ortográfico e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta. 

(   ) O trenador chamou todos os jogadores para o campo. 

(   ) Gosto quando eu avizo antes e não acreditam em mim. 

(   ) É um grande privilégio viver uma vida difícil. 

(   ) Ela pegou sua vassoura e sumiu pela noite. 

A) V – V – V – F. 

B) F – F – V – F. 

C) V – F – V – V. 

D) F – F – V – V. 

 

06. Assinale a sequência em que a separação silábica está corretamente efetuada em todas as 

palavras. 

A) Ama-nhe-cer – gno-mo. 

B) U-ru-gu-ai – Pa-ra-guai. 

C) Au-ro-ra – bis-ca-tei-ro. 

D) As-pe-cto – pas-sa-ri-nho. 

 

Matemática 

 

07. A Dona Maria Silva faz uso de medicamentos para o Lúpus que normalmente vem importado 

dos Estados Unidos. Quando o dólar era cotado a R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) ela 

gastava R$ 172,80 (Cento e setenta e dois reais e oitenta centavos). Agora que o dólar é cotado a R$ 

5,48 (cinco reais e quarenta e oito centavos), quanto Dona Maria irá gastar no próximo mês: 

A) R$ 1.000,00 (mil reais). 

B) R$ 500,00 (quinhentos reais). 

C) R$ 263,04 (Duzentos e sessenta e três reais e quatro centavos). 

D) R$ 5,48 (Cinco reais e quarenta e oito centavos). 

 

08. Carlos Eduardo Monforte é representante comercial da Empresa Costa Canto e CIA Ltda e seu 

trabalho é fazer visitas aos clientes para medir o grau de satisfação com os produtos adquiridos. 

Quando trabalha 5 dias por semana ele percorre no total 800Km. Trabalhando 4 dias em uma 
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semana, quantos quilômetros a mais por dia ele terá que percorrer para manter a mesma 

quilometragem semanal: 

A) 200Km a mais. 

B) 40Km a mais.  

C) 160Km a mais. 

D) 60Km a mais. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

09. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Maravilha, estabelece em seu Artigo 101, que 

será concedida licença ao servidor ocupante de cargo efetivo em algumas situações. No entanto, o 

parágrafo primeiro deste artigo estabelece que o servidor não poderá permanecer em licença da 

mesma espécie por período superior a vinte e quatro meses, salvo em três situações. Assinale a 

alternativa que está de acordo com o Artigo 101, §1º do Estatuto dos Servidores Públicos 

Municipais: 

A) Para o serviço militar obrigatório; para tratar de interesses particulares; para desempenho de 

mandato classista. 

B) Por motivo de doença em pessoa da família; para concorrer a cargo eletivo; para tratar de 

interesses particulares. 

C) Para o serviço militar obrigatório; para concorrer a cargo eletivo; para desempenho de mandato 

classista. 

D) Por motivo de doença em pessoa da família; para concorrer a cargo eletivo; para desempenho de 

mandato classista. 

 

10. Segundo a OMS, uma pandemia é declarada quando uma nova doença para a qual as pessoas 

não têm imunidade se espalha de pessoa para pessoa em várias partes do mundo, além do esperado 

e de forma muito rápida (Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/oms-declara-pandemia-

do-coronavirus/). Em 2020, a OMS – Organização Mundial da Saúde, declarou que vivemos uma 

pandemia do novo coronavírus, chamado de SARS-CoV-2. Em que data a OMS declarou que 

estávamos vivendo em uma pandemia: 

A) 20 de fevereiro de 2020. 

B) 04 de março de 2020. 

C) 30 de janeiro de 2020. 

D) 11 de março de 2020. 
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Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

11. Ao longo dos quatro anos do ensino fundamental, espera-se com o ensino de Língua Estrangeira 

que o aluno seja capaz de: 

I. Identificar no universo que o cerca as línguas estrangeiras que cooperam nos sistemas de 

comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo plurilíngue e compreendendo o 

papel hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado momento histórico. 

II. Vivenciar uma experiência de comunicação humana, pelo uso de uma língua estrangeira, no que 

se refere a novas maneiras de se expressar e de ver o mundo, refletindo sobre os costumes ou 

maneiras de agir e interagir e as visões de seu próprio mundo, possibilitando maior entendimento de 

um mundo plural e de seu próprio papel como cidadão de seu país e do mundo. 

III. Reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita atarantar o acesso a bens 

culturais da humanidade construídos em outras partes do mundo. 

IV. Construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre como e quando utilizar a 

linguagem nas situações de comunicação, tendo como base os conhecimentos da língua materna. 

V. Empregar vocabulário apropriado para a apreciação e caracterização dos próprios trabalhos, dos 

trabalhos de colegas e de profissionais do teatro. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais da Língua Estrangeira, assinale a alternativa 

correta. 

A) São corretas apenas as alternativas I, II e III. 

B) São corretas apenas as alternativas II, IV e V. 

C) São corretas apenas as alternativas I, II e IV. 

D) São corretas apenas as alternativas I, III e IV. 

 

12. Considering the questions and answers below, which alternative presents the correct use of the 

interrogative pronouns, respectively?  

1. Q:__________ do you from? 

2. Q:__________ will you arrive in Brazil?  

3. Q:__________ is your favorite fruit, banana or Orange? 

4. Q:__________ telephone keeps ringing?  

A:  I´m from in Canada. 

A: Next week. 

A: It´s banana. 

A: It´s mine. 

A) What / Whose / Who / What. 

B) Where / When / Which / Whose. 

C) Where / Why / What / Which. 

D) Where / When / Whose / What.  
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13. Note the countable and uncountable nouns and mark the correct alternative according to the 

sentences.  

I. In the ocean, there are many living waters.  

II. Mr. Smith bought much planks of wood last year.   

III. I can´t eat many salt.  

IV. I found much stones in my house.   

A) Only I is correct. 

B) Only I and II are correct. 

C) Only II and IV are correct. 

D) All the alternatives are correct.  

 

14. Transcribe the sentence “Somebody cleaned the office yesterday.” for passive voice: 

A) Somebody was clean the office yesterday.  

B) The office was cleaned yesterday. 

C) Somebody cleans the office yesterday. 

D) The office were clean yesterday.  

 

15. According plural of nouns mark (V) for true and (F) for false and check the correct alternative.  

(       )  Singular: The police arrested the thief.   Plural: The police arrested the thiefes. 

(       )  Singular: I broke my foot.    Plural: I broke my feet.  

(       ) Singular: I wear glasses.     Plural: We wear glasses.  

(       ) Singular: My parents have a baby.  Plural: My parents have two babies.  

A) V, V, F, V. 

B) F, V, V, F. 

C) V, F, F, V. 

D) F, V, V, V. 

 

16. Check the correct alternative about the use of modal verbs.  

A) I can ride a bike, when I was 6 years.  

B) I can to speak Spanish.  

C) I think you don´t should go to the beach. 

D) May I ask a question?. 
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17. Check the incorrect alternative about the use of comparatives.  

A) Your accent is worse than mine. 

B) I am busier than before, now that I have a new job.  

C) This street is less narrower than the previous one. 

D) The restaurant is more crowded than usual. 

 

18. Analyze the sentence below. 

“I meet a woman that can speak six languages.” 

The relative pronoun “that” can be replaced by: 

A) Which. 

B) Who. 

C) When. 

D) Whose. 

 

Read the text. 

 

NASA, US and European Partners Launch Mission to Monitor Global Ocean 

 

A joint U.S.-European satellite built to monitor global sea levels lifted off on a SpaceX 

Falcon 9 rocket from Space Launch Complex 4E at Vandenberg Air Force Base in California 

Saturday at 9:17 a.m. PST (12:17 p.m. EST). 

About the size of a small pickup truck, Sentinel-6 Michael Freilich will extend a nearly 30-

year continuous dataset on sea level collected by an ongoing collaboration of U.S. and European 

satellites while enhancing weather forecasts and providing detailed information on large-scale 

ocean currents to support ship navigation near coastlines. 

"The Earth is changing, and this satellite will help deepen our understanding of how," said 

Karen St. Germain, director of NASA's Earth Science Division. "The changing Earth processes are 

affecting sea level globally, but the impact on local communities varies widely. International 

collaboration is critical to both understanding these changes and informing coastal communities 

around the world." 

After arriving in orbit, the spacecraft separated from the rocket's second stage and unfolded 

its twin sets of solar arrays. Ground controllers successfully acquired the satellite's signal, and 

initial telemetry reports showed the spacecraft in good health. Sentinel-6 Michael Freilich will now 

https://www.nasa.gov/sentinel-6


Processo Seletivo - Prefeitura Municipal de Maravilha - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 002/2020 

9 

Prova Professor de Inglês 

Universidade do Oeste de Santa Catarina 

undergo a series of exhaustive checks and calibrations before it starts collecting science data in a 

few months' time. 

Fonte: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-us-and-european-partners-launch-mission-to-monitor-global-

ocean>acesso 16 de dezembro de 2020.  

 

19. According to the text, why was the satellite built? 

A) Because the Earth is changing and this satellite will help to deepen our understanding, 

monitoring global sea levels. 

B) Because about the size of a small pickup truck, the Sentinel-6 Michael Freilich will extend a 

continuous set of nearly 30 years of data on sea level collected by an ongoing collaboration of 

satellites. 

C) Because when it arrived in orbit, the spacecraft separated from the second stage of the rocket and 

unfolded its twin sets of solar panels. 

D) Because the satellite will undergo a series of exhaustive checks and calibrations after it starts 

collecting scientific data in a few months. 

 

20. What are the existing verb tenses in the following sentence taken from the text?  

"The Earth is changing, and this satellite will help deepen our understanding of how," 

A) Present Continuous and Simple Future. 

B) Simple Present and Future Perfect. 

C) Past Perfect Continuous and Future Continuous. 

D) Present Continuous and Future Perfect Continuous. 

 

 

 

 


