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Duração: 02h00min (duas horas)

Leia atentamente as instruções abaixo:
 

01 Vocêrecebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme
distribuição abaixo:
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b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que

aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra

correspondente ao número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta
esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.

000
05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas4 (quatro) alternativas classificadas com as

letras (A, B, Ce D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar
uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.

06 Somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início da prova, o candidato poderá entregar seu
Cartão de Respostas, seu Caderno de Questõese retirar-se da sala de prova. O candidato queinsistir
em sair da sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência
declarando sua desistência do Concurso, que será lavrado pelo Coordenadordo Local.

07 Ao candidato, será permitido levar seu CADERNO DE QUESTÕES faltando no máximo
30 (trinta) minutos para o término da prova e desde que permaneça em sala até esse momento.

08 Não será permitida a cópia de gabarito no local de prova. Ao terminar a prova de Conhecimentos, o
candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o seu CARTÃO DE RESPOSTAS e o seu

CADERNO DE QUESTÕES,ressalvado o estabelecido no item 7.
09 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as

marcações assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
10 Os3(três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine

o seu tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.

 

Exemplo:
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto | para responder às questões

Textol

A água e a escassez

Vista do espaço, a Terra parece um planeta azul
com 72% de sua superfície coberta por água. Quase
1,350 bilhão de Kmº estão disponíveis na superfície
do planeta; 97% deste volumeé água salgada (mares
e oceanos) e 3%, água doce. As camadas de gelo
polar constituem três quartos da água doce
superficial. Embora a água doceseja a principal fonte
de abastecimento de água das pessoas, só uma
pequena parte da totalidade da água disponível na
terra (0,3%) é realmente usada com esse propósito.

Há 400 a C., Hipócrates (460-377) já cnamava a
atenção de seus colegas para a relação entre a
qualidade da água e a saúde da população. Foi
profético quando disse que o médico "que chega
numa cidade desconhecida deveria observar com
cuidado a água usada por seus habitantes”.
Entretanto, pouco crédito lhe foi dado e um período
subsequente de obscurantismo durou mais de 2000
anos.

A partir de 1875 e durante os 20 anos seguintes,
os cientistas identificaram os microorganismos
causadores da lepra, antrax, tuberculose, cólera,
pasteurelose, febre tifoide, tétano, praga etc. Estas
descobertas proporcionaram o desenvolvimento da
higiene pessoal e da saúde pública, as quais vieram a
contribuir para o aumento da expectativa de vida
pós-parto, tal como tem ocorrido na Europa nos dois
últimos séculos.

Atualmente, nos países da América Latina e do

Caribe, o consumo médio de água é de 200litros por
pessoa/dia. Contudo, esta quantidade somente
reflete aquela usada pelo consumidor. Na realidade,a
quantidade de água extraída do ambiente natural
para produzir água potável é maior que a quantidade
de água que os usuários recebem. Isto depende das
condições de operação das redes e, principalmente,
do nível dos vazamentos.

No gerenciamento dos recursoshídricos, devem-
se considerar os riscos associados ao consumo da
água, os quais podem ser coletivos ou individuais,
imediatos ou de longo prazo. Durante todo o ciclo da
água, as descargas isoladas ou a poluição
generalizada — sejam industriais, agrícolas ou
urbanas — podem comprometer a qualidade da água
e torná-la, total ou parcialmente, imprópria para
consumo.

Permanentemente, as autoridades sanitárias
devem oferecer informação ao público,
especialmente aos clientes "sensíveis", para os quais  

 

uma mudança na qualidade da água possa
representar um risco potencialmente mortal (pessoas
com diálesis). Esta informação é essencial em casos
de contaminação acidental, mas também deve ser

proporcionada em circunstâncias normais, já que a
água é o bem mais amplamente consumido no
mundo.

E importante obter os pontos de vista do público
com respeito à quantidade e qualidade da água para
consumo, que deve cumprir a citada Legislação
Federal, quanto ao atendimento dos padrões de
potabilidade. Finalmente, o público deve informar-se,
não só com relação à qualidade da água, mas
também quanto aos custos que implica usá-la e
manter as redes de abastecimento. Isto dará às
pessoas um incentivo para não desperdiçar este
recursolimitado.

José Carlos Simões Florençano

(Adaptado. http:/Awww.abes-mg.org.br/visualizacao-de-noticias/
ler/584/ opiniao-a-agua-e-a-escassez)

1. De acordo com o texto, um aspecto que pode

incentivar a economia de água reside em:

A) reforçar eixos de campanha governamental
B) obter informação sobre custos de abastecimento
C) observar ausência de legislação específica sobre

otema
D) sugerir publicidade a respeito da abundância do

recurso

2. No primeiro parágrafo, a relação estabelecida

entre a primeira frase e as seguintes pode ser
resumida pelo seguinte parde palavras:

A) generalização/especificação
B) informação/contradição
C) dado/comparação
D) fato/opinião

3. “Há 400 à C., Hipócrates (460-377) já chamava a

atenção de seus colegas para a relação entre a
qualidade da água e a saúde da população. Foi
profético quando disse que o médico 'que chega
numa cidade desconhecida deveria observar com
cuidado a água usada por seus habitantes” (2º
parágrafo).
Notrecho, a segunda frase estabelece com a primeira
uma relação de:

A) ressalva
B) oposição
C) finalidade
D) explicação
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4. “Embora a água doce seja a principal fonte de

abastecimento de água das pessoas, só uma
pequena parte da totalidade da água disponível na
terra (0,3%) é realmente usada com esse propósito”
(1º parágrafo).
A primeira parte da frase encontra-se
adequadamente reescrita, mantendo o sentido

global, em:

A) como a água doce é a principal fonte de
abastecimento de água das pessoas

B) apesar de a água doce ser a principal fonte de
abastecimento de água das pessoas

C) uma vez que a água doce é a principal fonte de
abastecimento de água das pessoas

D) em função de a água doce ser a principal fonte de
abastecimento de água das pessoas

5.A expressão verbal “devem-se considerar” (5º

parágrafo) encontra-se no plural por concordar com:

A) “recursos hídricos”
B) “osriscos associados”
C) “coletivos ou individuais”
D) “imediatos ou de longo prazo”

RACIOCÍNIO LÓGICO-ANALÍTICO

6. Numa pesquisa feita com 154 hóspedes de um

hotel sobre suas preferências de dois tipos de
chocolates, um branco e outro escuro, constatou-se
que:

* 10hóspedes não gostam de nenhum chocolate;

* o número de hóspedes que gostam apenas de
chocolates escuros é o dobro dos que gostam
somente de chocolates brancos;

* onúmero de hóspedes que gostam dos dois tipos
é igual ao triplo dos que gostam apenas de um dos
tipos.

A quantidade de hóspedes pesquisados que gostam
apenas de chocolate escuro é igual a:

A) 10
B) 12
Cc) 24
D) 96  

 

7. Um aluno escreveu seguidamente da esquerda

para direita a palavra ARAGUAIA cinquenta vezes.

ARAGUAIA ARAGUAIA ARAGUAIA ... ARAGUAIA. 

A centésima nona letra escrita pelo aluno
correspondea:

A) A
B) U
Cc) G
D) R

8. Uma prova de múltipla escolha contém apenas 5

questões, cada questão com 4 opções sendo
somente uma opção verdadeira. Um aluno “chuta”, ao
acaso, todas as questões dessa prova. Se a
probabilidade desse aluno acertar exatamente n
questões é igual a 15/1024, o valor de n é:

v
o
z
>

A
W
U
N
a

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA

9. Frances W. é servidora municipal ocupando cargo

de provimento efetivo, tendo sido aprovada em
concurso público e passado, com louvor, no estágio
probatório. Desejosa de seguir carreira política, inicia
atuando no sindicato dos servidores. Nos termos da
Lei Orgânica do município de Alto Araguaia, caso o
servidor seja eleito para mandato federal, em relação
ao seu cargo deve ser:

A) afastado
B) exonerado
C) impedido
D) suspeito

10. Júlia A., economista, foi convidada para ocupar o

cargo de secretária municipal de planejamento. Após
assumir o cargo, verificou a necessidade de aquisição
de imóveis para realizar atividades essenciais do
município. Nos termos da Lei Orgânica do município
de Alto Araguaia, a aquisição de bens imóveis pelo
Município, por compra, dependerá de prévia:

A) autorização do Prefeito
B) autorizaçãolegislativa
C) autorização do Secretário
D) autorização por decreto
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

11. Os Parâmetros Curriculares Nacionais, primeiro

nível de concretização curricular, têm como função:

A) impor uma diretriz obrigatória para o currículo de
estados e municípios

B) subsidiar a elaboração ou a revisão curricular de
estados e municípios

C) estabelecer as regras de compra de livros
didáticos para estados e municípios

D) impor critérios de seleção de conteúdos
curriculares aos estados e municípios

12. Dentre os objetivos e metas da Secretaria

Municipal de Educação de Alto Araguaia para uma
política da Educação no Campo (2015), pode-secitar
o incentivo às escolas para que incluam no currículo
as disciplinas:

A) agricultura indígena e extrativismo
B) agronegócio e pesquisa de produção
C) agroecologia e socioeconomia solidária
D) manejo da terra e folclore rural

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Textl

Translation is the first step in a foreign language
learning. There are four parts of learning any
language: reading, writing, listening and speaking.
While translating you practice two of them — reading
and writing. They are less stressful than listening and
speaking, but very important because they provide a
platform for communication skills.

Translation can help youto:

master your grammar
expand your passive vocabulary
improvespelling
practice in finding the right word
in some cases to learn new terminologye

e
e

º
º

Can one improve language skills
through translation practice?

Translating can be extremely helpful for
experienced linguists as well as for beginners.
Translators usually work with specific type of
vocabulary, with IT terminology or terms of law. But
sometimes, we have to leave familiar areas and face
topics we know little about, even in Russian. It can be
aviation or nuclear power vocabulary, for instance.
Here translation practice can be useful.  

This story | heard from my boss. He taught English
aviation terminology to a new interpreter(it wasa little
bit surprising for me, because | knew my boss doesn't
speak English). He gave the interpreter a huge text
about aviation for translation. In some weeks, when

the translation was ready, he gave her the same textin
Russian to check her mistakes. And it worked. She
learned the context and memorized aviation
vocabulary.

| also use this method for self-education. There
are plenty of bilingual websites in differentareas.

Is it effective to use Google translate
for foreign language learning?

Nowadays we have many translation tools like
Google Translate. To my mind, they are useful when
there are more than 60% of unknown words in text.
Word-to-word translation can help you to find out the
main idea of the text. As for me,if the topic is familiar,
translation by Google only distracts attention from the
text, because it makes you smile. Its a kind of
professional humor to paste some text in Google
Translate and laugh at the result with all the
colleaguesin office.

Adapted from: https://bilingua.io/foreign-language-learning-

translation. Access: February 3, 2020.

13.0 principal objetivo do Texto | é:

A) apresentar e discutir as contribuições de
ferramentason-line para o ensino de tradução

B) criticar a grande utilização do Google Translator
nas salas de aula de língua estrangeira

C) apresentar e discutir a relevância da prática de
tradução no ensino delínguas estrangeiras

D) refletir sobre o ensino das habilidades de
speaking e listening a partir da prática tradutória

14. Das sentenças a seguir, a que melhor resume o

papel de ferramentas como o Google Translator no
ensino delínguas estrangeiras é:

A) Ferramentas on-line como o Google Translator
são efetivas em cerca de 60% dos casosde uso.

B) A tradução de palavra por palavra no Google
Translator pode decifrar detalhes dos textos.

C) O Google Translator é uma ferramenta
bem-humorada que auxilia na aprendizagem de
línguas.

D) Ferramentas on-line podem auxiliar quando não
se conhece a maioria das palavras no texto.



  

PROFESSOR — LICENCIATURA EM LETRAS/INGLES
 

15. na sentença "They are less stressful than

listening and speaking, but very important because
they provide a platform for communication skills”, o
termo "provide" pode ser compreendido como:

A) fornecem
B) convertem
C) pesquisam
D) impedem

16. No enunciado “Nowadays we have many

translation tools like Google Translate”, o termo
“Nowadays” funciona como:

A) adjunto adverbial de lugar
B) adjunto adverbial temporal
C) adjunto adnominal deslocado
D) marcador de coesão referencial

17. Das opções a seguir, aquela que se configura

como o melhortítulo para o Texto | é:

A) Reading and Writing Translated Texts
B) FirstLanguage Learning Through Translation
C) Foreign Language Learning Through Translation
D) How to use an Online Translator to Leamn a

Language

Textll

 

   

«It's called “reading”. It's how people

install new software into their brains.”

Available at: http://garykaltbaum.com/required-reading-day-

46/1111required-reading-cartoon-2/?doingwpcron=

1581263346.7936799526214599609375. Access: February 3,
2020.  

 

18. No Texto Il, o efeito de humor é construído a

partir da:

A) tentativa do pai de explicar o conteúdo dolivro
para sua filha

B) pergunta da filha que, aparentemente, não sabe o
que é o cérebro

C) analogia construída pelo pai entre a leitura e as
novas tecnologias

D) tentativa da filha de instalar conhecimentos no
cérebro do pai

Textlll

The phenomenonof English as a lingua franca (ELF)
has become the subject of considerable debate
during the past few years. What emerges from much
ofthe discussion, however,is that there seemsto be a
good deal of uncertainty as to what, precisely, ELF
actually is, and how it relates to the much more firmly

established field of world Englishes (WE). This paper
therefore begins with an explanation of my own
interpretation of both WE and ELF. Itgoes on to focus
primarily on ELF. First, | examine two frequent and
diametrically opposite reactions to ELF: one that it
promotes monolithicity and denies pluricentricity, the
other that it promotes too much diversity, lack of
standards, and an approach in which 'anything goes'.|
then consider the attitudes implicit in the second of
these positions, and, using data drawn from recent

ELF research, go on to explore the possible effects of
these attitudes on the identities of ELF speakers from
Expanding Circle countries. The paper ends on an
optimistic note, with evidence from participants in the
European Union's Erasmus Programme that
demonstrates how first-hand experience of ELF
communication seems to be raising their awareness
ofits communicative effectiveness.

JENKINS, J. English as a Lingua Franca: interpretations and

attitudes. Available at: https://Awww.researchgate.net/publication/
227663650English as a LinguaFrancainterpretationsand

attitudes. Access: February 4, 2020.

19.0Texto ll configura-se como representante do

gênero textual:

A) abstract
B) report
C) monography
D) academic review

Setec E
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20. No enunciado "what emerges from much of the

discussion, however,is that there seems to be a good

deal of uncertainty as to what, precisely, ELF actually
is, and how it relates to the much more firmly

established field of world Englishes (WE)", o termo
"however" funciona como uma conjunção
coordenativa:

A) conclusiva
B) explicativa
C) alternativa
D) adversativa
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