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Estado de Santa Catarina

Prefeitura de Guaraciaba
Edital Complementar nº 01/2019 do
Edital de Processo Seletivo nº 003/2019
Caderno de Prova para o cargo de

PROFESSOR II N1 – INGLÊS
TIPO DE PROVA: 01
Leia atentamente as instruções abaixo:

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta
















preta ou azul, feita de material transparente.
Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova destacado, correspondente 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.
Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões,
numeradas de 1 a 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 de 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!

______________________________________________________________________________
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Questões de Conhecimentos Específicos
01. Com relação ao ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, considere o texto abaixo.
“Uma ou mais línguas estrangeiras que concorram para o desenvolvimento individual e nacional
podem ser também entendidas como força libertadora tanto em termos culturais quanto
profissionais. Essa força faz as pessoas aprenderem a escolher entre possibilidades que se
apresentam. (…) A aprendizagem de Língua Estrangeira aguça a percepção e, ao abrir a porta
para o mundo, não só propicia acesso à informação, mas também torna os indivíduos, e,
consequentemente, os países, mais bem conhecidos pelo mundo. Essa é uma visão de ensino
de Língua Estrangeira como força libertadora de indivíduos e de países. (…) Pode-se considerar
o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre a linguagem como parte dessa visão
linguística como libertação.”
(Fonte: Parâmetros Curriculares Nacionais – Língua Estrangeira).

O texto faz referência a um conceito de educação:
A) Freireano.
B) Vygotskyano.
C) Freudiano.
D) Piagetiano.
02. No que se refere ao ensino da compreensão escrita em Língua Estrangeira:
A) Deve-se privilegiar o conhecimento de mundo e textual do aluno como usuário de sua
língua materna.
B) Ensinar a ler envolve necessariamente fazer ler em voz alta, pois a estrutura sonora da
língua facilita o engajamento do aluno na construção do significado.
C) O trabalho em fases tais como pré-leitura, leitura e pós-leitura tem eficácia somente em
casos de traduções de texto.
D) O conhecimento de organização textual dificulta a leitura ao indicar informações
organizadas de uma forma diferente do que é habitual em sua língua materna.
03. Os recursos didáticos desempenham um papel importante no processo de ensino e
aprendizagem. A este respeito, analise as afirmações abaixo.
I. Dicionários e glossários disponíveis para consulta são recursos que podem ser utilizados
em uma aula de produção escrita;
II. Revistas, jornais, livros, TV, ou vídeos, dentre outros exemplos, ao serem incluídos em um
contexto de sala de aula, indicam para o aluno a vinculação do que se faz com o mundo exterior
e, consequentemente, a importância do aprendizado de uma língua estrangeira;
III. Recursos reduzidos a giz e livro didático são suficientes para viabilizar o ensino das quatro
habilidades comunicativas.
Sobre os itens acima, podemos dizer que:
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas os itens II e III estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
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04. Com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que:
A) Considera-se adolescente a pessoa com idade entre 11 e 17 anos.
B) É direito a contestação de critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares
superiores.
C) É dever do Estado assegurar a oferta de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, apenas
para os que a ele têm acesso na idade própria.
D) É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, salvo na condição de
aprendiz.
05. De acordo com a LDB, os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente:
A) O estudo de qualquer língua estrangeira, a critério da instituição.
B) O estudo da língua inglesa.
C) O estudo da língua inglesa e da língua espanhola.
D) O estudo da língua inglesa e de uma segunda língua, a critério da instituição.
06. A oferta da língua inglesa, conforme a LDB, ocorrerá a partir do:
A) Sexto ano do ensino fundamental.
B) Primeiro ano do ensino médio.
C) Terceiro ano do ensino fundamental.
D) Oitavo ano do ensino fundamental.
Read the texts below.
TEXT 1: How brightly the moon glows is a mystery, but maybe not for long.
“The lunar dark side may be the moon’s more mysterious face, but there’s something pretty
basic scientists still don’t know about the bright side — namely, just how bright it is.
Current estimates of the moon’s brightness at any given time and vantage point are
saddled with at least 5 percent uncertainty. That’s because those estimates are based on
measurements from ground-based telescopes that gaze at the moon through the haze of Earth’s
atmosphere.
Now, scientists have sent a telescope beyond the clouds on a high-altitude airplane in
hopes of gauging the moon’s glow within about 1 percent or less uncertainty, the National Institute
of Standards and Technology reports in a Nov. 19 news release.
Knowing the exact brightness of Earth’s celestial night-light could increase the reliability of
data from Earth-observing satellites that use the moon’s steady glow to check that their sensors
are working properly. Those satellites keep tabs on things like weather, crop health and
dangerous algal blooms.”
(Adapted from https://www.sciencenews.org/article/how-brightly-moon-glows-is-mystery-but-maybe-not-long).
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TEXT 2: A painting discovered on the wall of an Indonesian cave has been found to be
44,000 years old.
“The art appears to show a buffalo being hunted by part-human, part-animal creatures
holding spears and possibly ropes. Some researchers think the scene could be the world's oldestrecorded story.
Adam Brumm - an archaeologist at Griffith - first saw the pictures two years ago, after a
colleague in Indonesia shimmied up a fig tree to reach the cave passage.
The Indonesian drawing is not the oldest in the world. Last year, scientists said they
found "humanity's oldest drawing" on a fragment of rock in South Africa, dated at 73,000 years
old.”
(Adapted from https://www.bbc.com/news/world-asia-50754303).

07. According to Text 1:
A) The exact brightness of the moon has been known since the last century.
B) A telescope soaring on an airplane above the clouds was sent to measure moonlight.
C) The scientists wants to know the brightness of the dark side of the moon.
D) Scientists sent a telescope above the clouds but were unable to measure the brightness of
the moon due to bad atmospheric conditions.
08. In the text 1, the word “weather”, in “Those satellites keep tabs on things like weather, crop
health and dangerous algal blooms” means, is:
A) A preposition.
B) A noun.
C) An adjective.
D) A verb.
09. In the text 1, the word “pretty”, in “there’s something pretty basic scientists still don’t know”
could be translated to Portuguese as:
A) Admirável.
B) Bonito.
C) Muito.
D) Intenso.
10. The sentence in the Text 1, “scientists have sent a telescope”, in negative form, is
A) Scientists doesn’t have sent a telescope.
B) Scientists didn’t sent a telescope.
C) Scientists sent not a telescope.
D) Scientists haven’t sent a telescope.
11. According to Text 2, the Indonesian drawing is not the oldest in the world. It means that there
is another drawing _________ the one found.
The right alternative to fill the blanks is:
A) Older than.
B) More old than.
C) More older.
D) Older.
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12. In the Text 2, the word “rope”, in “creatures holding spears and possibly ropes”, could be
translated to Portugueses as:
A) Esperança.
B) Redes.
C) Cordas.
D) Espadas.

Questões de Língua Portuguesa
INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 15 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente
antes de respondê-las.
(Texto)

13. “Embalagens de alimentos deveriam mostrar [...]” (linha 1). A locução verbal destacado está
conjugada no:
A) Presente do indicativo.
B) Presente do subjuntivo.
C) Pretérito imperfeito do indicativo.
D) Futuro do pretérito do indicativo.
14. “A ideia é que tais informações...” (linhas 4 e 5). A partícula “que” destacada introduz uma:
A) Oração subordinada substantiva predicativa.
B) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
C) Oração subordinada adjetiva restritiva.
D) Oração subordinada adjetiva explicativa.
15. “[...], saber que é preciso fazer quatro horas...” (linhas 7 e 8). A partícula “que” destacada
exerce função morfológica de:
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A)
B)
C)
D)

Pronome relativo.
Pronome apassivador.
Conjunção integrante.
Conjunção concessiva.

Questões de Conhecimentos Gerais
16. O troféu oficial entregue ao vencedor da 47ª edição do Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil,
realizado em 2019, foi feito repleto de referências e homenagens a um dos maiores ídolos
brasileiros de todos os tempos, conhecido como:
A) César Cielo.
B) Ayrton Senna.
C) Oscar Schimidt.
D) Ronaldo Fenômeno.
17. Segundo um estudo científico recentemente divulgado, cada vez mais as pessoas estão
passando muito tempo sozinhas, o que tem causado impacto no comportamento social. Segundo
os pesquisadores, a tendência é um fenômeno cultural crescente que pode ter um impacto
prejudicial e:
A) Elevar a capacidade de confiança entre as pessoas.
B) Aumentar o problema da alienação social.
C) Estimular a construção de relações sadias.
D) Causar a falsa sensação de reintegração social.
18. Os casos de racismo no futebol mundial têm causado polemica nos últimos meses de 2019.
Uma partida válida pelas Eliminatórias da Eurocopa 2020, entre Bulgária e Inglaterra, foi
paralisada duas vezes devido a ofensas racistas por parte da torcida. De forma a contribuir com a
polêmica a punição recebida pelo time da Bulgária, considerada extremamente branda, foi de:
A) Um jogo de portões fechados e multa.
B) Prisão decretada a todos os torcedores envolvidos.
C) Derrota por W.O. nos próximos três jogos da equipe.
D) Exclusão do time no campeonato em questão.
19. O Atlas da Diabetes de 2019, publicado pela Federação Internacional de Diabetes, apresenta
a informação de que 46% dos brasileiros com diabetes:
A) Não aceitam o tratamento.
B) Se recusam a realizar exames regularmente.
C) Não sabem que têm a doença.
D) Não desejam mudar seus hábitos alimentares.

20. Um novo estudo científico divulgado aponta que os exercícios desenvolvidos pela NASA
(Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço) para ajudar os astronautas a suportar o
estresse de viagens espaciais podem ser úteis também na:
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A) Classificação de transtornos e déficits cognitivos, tais como Autismo, e Síndrome de
Asperger.
B) Identificação de pessoas para ocupar cargos de lideranças em grandes corporações.
C) Tonificação muscular e reabilitação de pessoas com graves déficits nos movimentos dos
membros inferiores.
D) Recuperação de pacientes com câncer que passam por quimioterapia e outros
tratamentos.

