MUNICÍPIO DE IRATI
ESTADO DE SANTA CATARINA
TESTE SELETIVO 02/2021
02 de maio de 2021

PROFESSOR DE INGLES

Este Caderno contém 20 (vinte) questões, constituídas com quatro opções (A, B, C, D) e
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob pena
de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou equipamentos
eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem
plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45:00 minutos do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente
será permitida depois de transcorrido 45:00 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões
e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados
acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de 02:00 horas, incluído o tempo para preenchimento
do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01) Dadas as frases:
1-Não entendi certos apontamentos.
2- Os apontamentos certos fazem a diferença.
Os termos em destaque nas sentenças acima são classificados, de acordo com
o contexto em que estão inseridos, respectivamente como:
a) ambos adjetivos
b) pronome indefinido e adjetivo
c) pronome definido e substantivo
d) adjetivo e substantivo
02) A alternativa em que pelos menos uma das palavras está grafada
incorretamente é:
a) enxada – canjica - majestade
b) deslizar – engessado - vertigem
c) pedágio – hospitalisar - enxame
d) litígio – magreza - xingar
03)Uma das alternativas abaixo utiliza uma palavra homônima e/ou parônima
indevidamente.
Identifique-a:
a) A baleia imergiu nas profundezas do oceano.
b) Ela cumprimentou o diretor.
c) O conserto da bicicleta custou caro.
d) Após cassar a presa preparou um belo assado.
04)Compare estes pares de frases abaixo:
I – A noite é breve
II – À pressa é inimiga da Perfeição
III – À noite, seja breve
IV – O bolo de chocolate não ficou bom porque foi assado às pressas.
Assinale a alternativa correta quanto ao uso da Crase.
a)
b)
c)
d)

Somente a alternativa “IV”
Somente as alternativas “I - II”
Somente as alternativas “III – IV”
Somente a alternativa “II”

5)“Foi ao mercado, comprou o molho, mas não conseguiu acertar a receita.”
A última oração é classificada como coordenada sintética:
a) reflexiva
b) alternativa
c) adversativa
d) explicativa

Matemática
06) Quando recebo meu salário tenho quatro destino para ele. A primeira parte
2

que corresponde a

9

3

é destinado ao pagamento da prestação do carro, a

segunda parte 8 é destinado ao pagamento da prestação da casa, a terceira parte
corresponde a

5

18

é destinado ao pagamento de todas as demais despesas que

tenho e a quarta parte que corresponde ao que sobra do meu salário vai para a
poupança. Que fração corresponde a parte que é destinada a poupança neste
caso?
(a)

3
16

(b)

1

(c)

8

3
18

(d)

5
19

07) Um terreno retangular tem o comprimento como sendo o quíntuplo da
medida de sua largura. Se esse terreno apresentar um perímetro de 192m.
Qual a área desse terreno?
(a) 1280m2

(b) 960m2

(c) 1576m2

(d) 860m2

08) Um triangulo retângulo apresenta as medidas conforme a figura abaixo. Suas
medidas apresentam-se em centímetros. Podemos afirmar que o valor do
cosseno de 𝜶 é igual a:

3
(a) 4

5
(b) 6

6
(c) 5

9
(d) 10

09) Em uma caixa, há 18 bolinhas azuis, 24 bolinhas verdes e 42 bolinhas
vermelhas. Marta quer organizar as bolinhas em sacolas, de modo que cada
sacola tenha o mesmo número de bolinhas e cada cor fique igualmente
distribuídas nas sacolas e que possa usar a quantidade máxima de sacolas

possíveis para isso. Qual a soma das bolinhas azuis, verdes e vermelhas que
ficaram em cada sacola?
(a) 7

(b) 14

(c) 12

(d) 6

10) Ao aplicar R$80.000,00 em um fundo de aplicação, Gustavo foi informado
que lhe renderia 1,5% ao mês na modalidade de juros composto. Que valor
Gustavo resgatou no final de 3 meses de aplicação?
(a) R$ 81200,00

(b) R$ 83654,27

(c) R$ 82400,00

(d) R$ 83600,00

Conhecimentos Específicos
Read the text below and answer the questions 11 and 12:

Circles - By Carl Sandburg
The White man drew a small circle in the sand and told the Red man “This
is what the Indian knows” and drawing a big circle around the small one, “This is
what the White man knows.” The Indian took the stick and drew an immense
ring around both circles: “This is where the White man and the Red man know
nothing”
Available at: https://quotationstreasury.wordpress.com Accessed on February, 20th 2021.

11-Use TRUE or FALSE about the paragraph above:
(
)The White man thought the red man knew nothing.
(
)The Red man´s answer showed he had more wisdom than the White man.
(
) The Native American is trying showing that the knowledge of both is tiny
compared to the amount of things they do not know.
(
) It is pointless for a particular group of people to feel superior about their
knowledge when compared to another group.
The correct order is:
a) F – F – T – F
b) T – F – F – T

c) T – T – F – F

d) F - T- T - T

12-“... around the small one.” The world in bold refers to:
a)circle
b)Indian
c)drawing
d)the White man
13-Indicate the statement in which the phrasal verb does not agree with the
context:

a)I get on the bus at the center and get off near the bank.
b) My sister lost her favorite doll last week. She couldn´t get over it.
c)The police knew that the prisoners would try to get away.
d) My mother is in the hospital but she will get back her illness.
14-Regarding the highlighted terms:
I-I have three sons, so I can speak as a mother.
II-The climates of Rio and São Paulo are alike.
III-He has been working like a horse.
a)I and II are correct but III is incorrect.
b)Only III is correct.
c)I, II and III are correct.
d)Only II and III are correct.
15-Turn the following sentence into Reported Speech: The doctor said to the
nurse: Where is our patient?
a) The doctor was asking the nurse where their patient was going.
b) The doctor asked the nurse where their patient was.
c) The doctor ask to the nurse where their patient were.
d) The doctor ask the nurse where there paciente was.
16-Which assertion does not match the masculine and feminine pair of the noun?
a)hero- heroine
b)steward- stewardess
c)poet- poetiss
d)monk- nun
17-Complete: Anny has many friends. Chris and Karen are friends of ____. She
likes _________ very much.
a)hers- them
b)her-yours
c)mine- its
d)her-ours
18-Complete with the correct preposition:
1.The phenomenon was observed ___ the Middle Ages.
2.I was waiting for him ____ St. James Square.
3.They married ___ Christmas Day.
4.We are going to spend our vacation ____the West coast.
The correct order is:
a)at- on – in- in
b)at- in – in – on

c) in- on- on- on

19-Which alternative has the adverb in the wrong position:
a)I went to the USA by plane in 2018.
b)It is snowing steadily today in Berlin.
c)My sister was born in the afternoon, on May 13, in 2009.
d)The repórter is speaking low and pleasantly.
20-The expression “foot the bill” means:
a) low probability

d)in – in – at- on

b) make someone stay active
c) pay for something
d) take responsability for something bad

