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PROVA - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II - INGLÊS

INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.

2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.

3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.

5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.

6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em  cada  questão,  preenchendo  completamente  o  espaço
correspondente  ou  assinalado  com  um  “X”.  A  marcação  da
resposta deve ser feita com caneta esferográfica azul ou preta.

7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.

8.Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta  por  erro  de
preenchimento.

9.Não  serão  permitidas  consultas,  empréstimos  e  comunicação
entre  candidatos,  bem  como  o  uso  de  livros,  apontamentos  e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.

10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS
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Língua Portuguesa

Leia O “Soneto de Separação”, de Vinicius de Moraes, e responda as questões: 

“De repente do riso fez-se o pranto
Silencioso e branco como a bruma
E das bocas unidas fez-se a espuma
E das mãos espalmadas fez-se o espanto.

De repente da calma fez-se o vento
Que dos olhos desfez a última chama
E da paixão fez-se o pressentimento
E do momento imóvel fez-se o drama.

De repente, não mais que de repente
Fez-se de triste o que se fez amante
E de sozinho o que se fez contente.

Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante
De repente, não mais que de repente.”

(https://www.pensador.com/sonetos_de_vinicius_de_moraes/)

Questão 01
Durante todo o poema, é possível perceber a expressão de um sentimento do escritor. A opção que
apresente esse sentimento é:

A) felicidade
B) gratidão
C) solidariedade
D) tristeza

Questão 02
O “Soneto de Separação” é formado por:

A) quatro estrofes, quinze versos, três quartetos e dois tercetos.
B) quatro estrofes, quatorze versos, dois quartetos e dois tercetos.
C) três estrofes, quatorze versos, dois quartetos e sete tercetos.
D) quatro estrofes, dez versos, dois quartetos e dois tercetos.

Questão 03
Vinícius de Moraes utiliza uma figura de linguagem durante seu soneto, para exprimir seu sentimento.
Assinale a assertiva que representa essa figura:

A) pleonasmo
B) metáfora
C) onomatopeias
D) sujeito

Questão 04
Analise a estrofe:

“Fez-se do amigo próximo o distante
Fez-se da vida uma aventura errante



De repente, não mais que de repente.”

De acordo com sua classificação, ela é:
A) não verbal
B) informativa
C) verbal
D) mista

Questão 05
Na citação abaixo, é possível perceber uma figura de linguagem. Assinale a alternativa que ela está
presente:

“De repente do riso fez-se o pranto (...)”

A) pleonasmo
B) aliteração
C) comparação
D) antítese

Questão 06
No trecho abaixo, as palavras em destaque são classificadas, respectivamente, como:

“(...) Fez-se de triste o que se fez amante(...)”

A) pronome - verbo
B) adjetivo - verbo
C) verbo - adjetivo
D) artigo - substantivo

Questão 07
A figura de linguagem da citação abaixo é:

“Silencioso e branco como a bruma (...)”

A) comparação
B) catacrese
C) onomatopeia
D) metonímia

Questão 08
A oração abaixo é denominada:

“É possível que ela viaje novamente.”

A) Oração Substantiva Apositiva
B) Oração Substantiva Objetiva 
C) Oração Coordenada
D) Oração Substantiva Subjetiva

Questão 09
Assinale a opção correta, referente ao uso correto da crase:

A) Pedi ào João.
B) Já solicitei à diretora.
C) Amei nossa viagem à Roma.
D) À sacola está no carro.

Questão 10
Assinale a alternativa correta, quanto a classificação do verbo em destaque:



“ Joana ama xadrez.”

A) Verbo Transitivo Direto
B) Verbo Transitivo Indireto
C) Verbo Intransitivo
D) Verbo Transitivo Direto e Indireto

Matemática

Questão 11

Dado sen x =
2
3

, calcule cos x , sendo 0 < x <
π
2

.

a) cos x = √3
5

b) cos x = 
3
2

c) cos x = 
3√5
3

d) cos x = √5
3

Questão 12
Sendo f(x) = 3x – 2, determine f-1(x).

a) f-1(x)=

b) f-1(x)= 
x+3
2

c) f-1(x)= 
x−2
3

d) f-1(x)= 
x−3
2

Questão 13
Qual a média geométrica entre 1, 3 e 27?

a) 3 3√3
b) 31

c) 10,34

d) 3 2√3

Questão 14
É correto afirmar que:

a) Uma função f: D→ R, dada por y=f(x), é dita ímpar se, e somente se, f(-x) = f(x) para todo
x∋D→x∈D



b) Uma função f: D→ R, dada por y=f(x), é dita par se, e somente se, f(-x) = f(x) para todo x∉D  

c) Uma função f: D→ R, dada por y=f(x), é dita ímpar se, e somente se, f(-x) = f(x) para todo  x∈D

d) Uma função f: D→ R, dada por y=f(x), é dita par se, e somente se, f(-x) = f(x) para todo  x∈D

Questão 15
A classificação das pirâmides é feita de acordo com:

a) O volume.
b) O número de arestas da base.
c) O número de faces.
d) O valor da área da base.

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Assinale apenas a afirmação verdadeira sobre o estado de Santa Catarina.

A) Representa o menor estado em extensão territorial da Região Sul do Brasil.
B) Dispõe de um território de 98,3 mil km²
C) Apresenta-se com o menor estado em extensão territorial do Brasil.
D) Possui 292 municípios e a Capital é Florianópolis.

Questão 17
O município de Bombinhas teve sua emancipação aprovada em 1992 sendo eleitos para o executivo:

A) Leopoldo João Francisco (Prefeito) e Euclides Manoel Mafra (Vice-Prefeito).
B) Claudionor Carlos Pinheiro (Prefeito) e Almeri Pedro da Silva Junior (Vice-Prefeito).
C) Manoel Marcílio dos Santos (Prefeito) e Euclides Manoel Mafra (Vice-Prefeito).
D) Manoel Marcílio dos Santos (Prefeito) e Almeri Pedro da Silva Junior (Vice-Prefeito).

Questão 18
São rios situados no território de Bombinhas, exceto:
A) Rio Passa-Vinte
B) Rio da Barra
C) Rio Bela Cruz
D) Rio Bombinhas

Questão 19
Foi eleito como Presidente da Câmara dos Deputados Federais para o biênio 2021/2022, o deputado
alagoano:

A) Daniel Silveira
B) Arthur Lira
C) Baleia Rossi
D) Eduardo Bolsonaro

Questão 20
Assinale a alternativa correta. Os Jogos Olímpicos, cuja realização ocorre a cada quatro anos, possui
edições previstas para realização na cidade de:

A) Paris (2024) e Brisbane (2028).
B) Brisbane (2024) e Los Angeles (2028).
C) Paris (2024) e Los Angeles (2028).
D) Los Angeles (2024) e Paris (2028).



Conhecimentos Específicos

Questão 21
De acordo com o quarto artigo da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dever do
Estado com educação escolar pública será efetivado mediante garantia de:

A) educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade.
B) educação básica obrigatória e gratuita dos cinco aos dezessete anos de idade.
C) educação básica obrigatória e privada dos quatro aos dezoito anos de idade.
D) educação básica obrigatória e gratuita dos quatro aos dezoito anos de idade.

Questão 22
De acordo com o planejamento no âmbito escolar, é correto afirmar que:

A)  não  é  uma  forma  de  facilitar,  organizar  e  viabilizar  as  práticas  pedagógicas  no  cotidiano,
apresentando propostas, objetivos e modos para que se realize.
B)  deve  ser  uma  forma  de  facilitar,  organizar  e  viabilizar  as  práticas  pedagógicas  no  cotidiano,
apresentando propostas, objetivos e modos para que se realize.
C) não deve facilitar a interação do professor e o aluno, já que somente é utilizado para o levantamento
de dados.
D)  o planejamento não é uma análise  crítica  do trabalho do professor.  Assim,  não visa  melhorar  a
aprendizagem dos alunos.

NOW, ANSWER THE QUESTIONS ABOUT THE ENGLISH LANGUAGE:

Questão 23
Complete the following sentence correctly:

My friend Joana never ___________ the dishes at home.

A) wash
B) washs
C) washes
D) washing

Questão 24
Check the option that has the simple past of the verbs below:

to fly – to read – to write – to run

A) flew – read – wrote - ran
B) flown – read – written - run
C) flew – read – written - run
D) flown – read – wrote - ran

Questão 25
The word can in “I can write this letter if you need” expresses:

A) intention
B) capacity
C) permission
D) obligation

Questão 26
Check the alternative that presents the plural form of the nouns below:



watch  - epoch – quiz - baby

A) watches – epochs – quizzes - babies
B) watches – epoches – quizzes - babies
C) watchs – epochs – quizes - babys
D) watchs – epochs – quizes - babies

Questão 27
Check the alternative that presents the tense of the sentence below:

“Rachel has been running a lot recently.”

A) Present Continuous
B) Past Continuous
C) Present Perfect
D) Present Perfect Continuous

Questão 28
The sentence below can be classified as:

“If I get late, start the meeting without me.”

A) Zero Conditional
B) First Conditional
C) Second Conditional
D) Third Conditional

Questão 29
To describe two actions that occurred at the same time in the past we use:

A) Simple Present
B) Present Perfect
C) Simple Past
D) Past Continuous

Questão 30
 Complete the sentence:

“When I _________ Sue this morning, she ____________ Hamlet.”

A) was meeting - read
B) met – was reading
C) was met - read
D) was meeting – was reading


