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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Bandeirante 

Edital nº 09 de Processo Seletivo nº 01/2020  

________________________________________________

___________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Professor de Inglês 
(Habilitado e Não Habilitado) 02 

 

 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. Na aprendizagem de língua estrangeira, de acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais: 

A) O que se deve aprender é o conhecimento gramatical culto do novo idioma. 

B) O que se deve enfatizar são os aspectos históricos e culturais. 

C) Devem-se caracterizar os conhecimentos e os usos que as pessoas fazem deles ao 

agirem na sociedade. 

D) Deve-se priorizar a memorização de vocabulários e expressões nativas. 

 

02. Sobre o que a aprendizagem de uma Língua Estrangeira promove, considere os itens abaixo: 

I. Redução do conhecimento construído sobre sua linguagem materna. 

II. Melhora no conhecimento da língua materna, por meio de comparações com a língua 

estrangeira em vários níveis. 

III. Possibilita a formação do aluno como um ser discursivo no uso de um idioma. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

A) I. 

B) II. 

C) I e III. 

D) II e III. 

 

03. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, relacione as afirmações abaixo com os 

usos do conhecimento sistêmico (S), de mundo (M) e de organização textual (T) na construção do 

significado no processo de aprendizagem: 

(__) Projeção do pré-conhecimento adequado para construir o significado na busca da coerência 

do texto. 

(__) O aluno sabe que ao ler, por exemplo, uma carta na coluna de carta dos leitores de um 

jornal, vai encontrar leitores se dirigindo ao editor reclamando ou apoiando alguma matéria 

publicada. 

(__) Ao encontrar um conectivo, o aluno já sabe que ele indica como uma sequência deve ser 

interpretada em relação à sequência que veio antes. 

A sequência correta para as afirmações acima é: 
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A) M – T – S. 

B) T – M – S. 

C) S – T – M. 

D) M – S – T. 

 

04. Com relação à progressão geral dos conteúdos a serem trabalhados no Ensino Fundamental, 

de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, deve-se priorizar: 

A) O conhecimento de mundo, apenas. 

B) O conhecimento de mundo e a organização textual. 

C) O conhecimento sistêmico, apenas. 

D) A organização textual e o conhecimento sistêmico. 

 

05. Os princípios que formam a base do desenvolvimento de uma metodologia de ensino que 

envolve como ensinar determinados conteúdos, pelo uso de diferentes procedimentos 

metodológicos, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais têm característica: 

(__) Sociointeracional da aprendizagem em sala de aula. 

(__) Cognitiva, em relação a como o conhecimento linguístico é construído por meio do 

envolvimento na negociação do significado. 

(__) Afetiva, tendo em vista a experiência de vir a se constituir como ser culturalmente imerso no 

idioma estrangeiro. 

(__) Pedagógica, em relação ao fato de que o escrita é parte central do que o aluno tem de 

aprender. 

Considerando-se (V) como verdadeiro e (F) como falso, a sequência correta das proposições 

acima é: 

A) V – V – F – F. 

B) V – F – F – V.  

C) F – F – V – V. 

D) F – V – V – F. 

 

06. Com relação ao ensino da leitura, é importante priorizar 

A) O treinamento por meio de traduções de diferentes tipos de textos. 

B) A leitura em voz alta de cada texto estudado. 

C) A ativação do conhecimento prévio do leitor. 
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D) O foco no texto escrito, evitando outros elementos tais como ilustrações, gráficos ou 

tabelas. 

 

 

 

 

Leia o texto abaixo para responder as questões de nº 07 a nº 11. 

 
Arecibo Observatory will be demolished 

 
Arecibo’s days are done. After two support cables failed in recent months, the radio 

observatory’s 305-meter-wide dish is damaged beyond repair, the National Science Foundation 

announced on November 19. It will be decommissioned and dismantled. 

The telescope, famous for appearances in movies like GoldenEye and Contact, consists of 

a wide dish to collect radio waves from space and focus them into detectors housed in a dome 

suspended above the dish.  

In August, one of the cables that holds up the dome slipped out of a socket and punched a 

hole in the dish. Then a second cable unexpectedly broke on November 6. If a third cable were to 

break, it could send the platform holding up the dome swinging, or the whole structure could 

collapse. 

The NSF determined that there was no safe way to repair the telescope. 

Adaptado de https://www.sciencenews.org/article/arecibo-telescope-observatory-icon-puerto-rico-science-demolished. 

 

07. De acordo com o texto: 

A) O telescópio foi inaugurado em 19 de novembro. 

B) Os reparos podem ser realizados com segurança. 

C) Será desativado por defeitos na transmissão de ondas de rádio. 

D) Dois cabos se romperam e comprometeram a estrutura do telescópio. 

 

08. O telescópio era famoso porque: 

A) Descobriu um exoplaneta semelhante a Terra. 

B) Apareceu em filmes como o Contact e GoldenEye. 

C) Permitiu a comunicação entre a Terra e uma galáxia vizinha. 

D) Detectou objetos voadores não identificados. 
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09. O plural da palavra dish é: 

A) Dishes. 

B) Dishy. 

C) Dishies. 

D) Dishs. 

 

10. No texto, o trecho “the whole structure could collapse” significa que: 

A) Um trecho da estrutura pode colapsar. 

B) Boa parte da estrutura pode colapsar. 

C) Metade da estrutura pode colapsar. 

D) Toda a estrutura pode colapsar. 

 
11.  No texto, o negativo da frase “It will be decommissioned and dismantled” é: 

A) It didn’t will be decommission and dismantle. 

B) It woudn’t be decommissioned and dismantled. 

C) It will not be decommissioned and dismantled. 

D) It isn’t been decommissioned and dismantled. 

 
12. Um estudante, ao tentar ler um texto em inglês, teve dificuldades para entender o seguinte 

trecho:  

“It's unclear what actually happened that day”.  

Por isso, utilizou um aplicativo de traduções, obtendo o seguinte resultado: 

Não está claro atualmente o que aconteceu naquele dia. 

O resultado apresentado pelo aplicativo está: 

A) Correto. 

B) Incorreto, pois o correto seria: “Não está claro o que atualmente aconteceu aquele dia”. 

C) Incorreto, pois o correto seria: “Não está claro o que realmente aconteceu naquele dia”. 

D) Incorreto, pois o correto seria: “Não está claro o que alegrou aquele dia”. 

 
13. O tempo verbal da frase “The band will start their tour later this year” é: 

A) Futuro simples. 

B) Presente simples. 

C) Presente perfeito. 

D) Passado contínuo. 
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14. Complete a lacuna corretamente: 

“She will leave promptly ______ two o’clock.” 

A) In. 

B) At. 

C) On. 

D) To. 

Questões de Legislação (03 questões) 
 

15. A Lei Orgânica do Município de Bandeirante (SC) prevê que ao Município compete 

suplementara legislação federal e estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu 

peculiar interesse, visando adaptá-la à realidade e às necessidades locais. Sobre a possibilidade 

ou não de celebração de convênios, acordos e outros termos de ajustes pelo Município, assinale 

a alternativa correta, com base na referida Lei Orgânica: 

A) O Município não poderá celebrar convênios, acordos e outros termos de ajustes com a 

União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Entidades juridicamente constituídas. 

B) Os convênios não podem visar a realização de obras ou a exploração de serviços públicos 

de interesse comum. 

C) Os convênios podem estabelecer prática de atos de fiscalização tributária, cujos valores 

percentualmente transferidos ao Município. 

D) É vedado ao Município, mediante convênios ou contratos, criar entidades intermunicipais 

para a realização de obras, atividades e serviços de interesse comum. 

 

16. A Lei nº 9.394/1996 prevê que a educação básica tem por finalidades desenvolver o 

educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Sobre a educação 

básica, assinale a alternativa correta, de acordo com a referida Lei: 

A) A escola não poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências 

entre estabelecimentos situados no País e no exterior, tendo como base as normas 

curriculares gerais. 

B) O calendário escolar não deve se adequar às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 

econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de 

horas letivas previsto na Lei. 
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C) A educação básica não tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

D) A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. 

 

17. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, previstos na Constituição Federal de 1988, 

assinale a alternativa correta: 

A) Inexiste disposição constitucional acerca da defesa do consumidor. 

B) A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito. 

C) É permitida a instauração de tribunal de exceção. 

D) A lei penal sempre retroagirá. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 

18. O Instituto do Meio Ambiente de Santa Cataria (IMA) administra as Unidades de Conservação 

Estaduais. Por exemplo, a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, criada em 04 de fevereiro de 

1977 com uma área de aproximadamente 5.229 hectares. Esta é classificada como uma Reserva 

Ambiental, o que significa: 

A) Área natural instituída pelo poder público com o objetivo de preservação integral de todos 

os seres vivos daquele ambiente e demais atributos naturais, não é permitida interferência 

humana direta ou modificações ambientais, exceto para pesquisa. 

B) Área destinada ao desenvolvimento sustentável, também é permitido o desenvolvimento 

de atividades econômicas, desde que haja a proteção da fauna, da flora e da qualidade de 

vida da população local. 

C) Área utilizada por populações locais que realizam o extrativismo vegetal e/ou mineral, este 

tipo de unidade de conservação objetiva a realização da atividade econômica de forma 

sustentável. 

D) Área com uma fiscalização e policiamento regular, suas características e condições 

permitem que seja explorada turisticamente, desde que atendidas todas as normas dos 

poderes públicos regulamentadores. 
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19. O Tratado de Santo Idelfonso, assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1777, teve um 

papel importante para a história de Santa Catarina. Uma das consequências diretas do referido 

documento para o estado foi: 

A) O reconhecimento espanhol da propriedade portuguesa na região sul brasileira. 

B) A oficialização do português como idioma obrigatoriamente falado na região, tendo em 

vista a grande presença espanhola. 

C) A edificação do forte em Laguna, como forma de apaziguar os conflitos entre os dois 

países.  

D) A devolução da Ilha de Santa Catarina tomada pelos espanhóis. 

 

20. Recém-derrotado nas urnas, o presidente estadunidense Donald Trump concedeu indulto ao 

seu ex-assessor de segurança nacional Michael Flynn no fim do mês de novembro de 2020. 

Assinale a afirmativa procedente a respeito de Flynn: 

A) Foi responsável pela prisão e separação de país e filhos de imigrantes ilegais nos Estados 

Unidos entre os anos 2018 e 2019, cuja repercussão internacional abalou a política externa 

estadunidense. 

B) Dirigiu uma operação ilegal junto a Israel para mudar a embaixada estadunidense para 

Jerusalém em 2019. 

C) Confessou ser culpado de mentir para o FBI durante uma investigação sobre a 

interferência russa na eleição presidencial de 2016. 

D) Delatou falsamente candidatos do Partido Republicano de crimes de responsabilidade nos 

estados da Geórgia e da Pensilvânia para favorecer os aliados do presidente. 

 

 

 

 


