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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE 

     CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012 

PROFESSOR PEB II – INGLÊS 

NOME DO CANDIDATO: _____________________________________________________________________________ 
 

RG:____________________________                       ÓRGÃO EXPEDIDOR:_____________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO 
ASSINATURA:_________________________________________________________       

 

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES: 
 

1. Este caderno está contendo 60 (sessenta) questões 

de múltipla escolha, numeradas de 01 a 60. 

2. Cada uma das questões apresenta um enunciado 

seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente 

uma é a correta. Assinale-a. 

3. Examine se a prova está completa, com a sequência 

numérica das questões, se há falhas ou imperfeições 

gráficas que causem dúvidas. Qualquer reclamação 

deverá ser feita durante os 20 minutos iniciais. Após 

esse tempo, qualquer reclamação será 

desconsiderada. 

4. Depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início 

da prova, será distribuído o Cartão-Resposta, o qual 

será o único documento válido para a correção da 

prova. Ao recebê-lo, verifique se o seu nome e 

número de inscrição estão corretos. Reclame 

imediatamente se houver discrepância. 

5. O cartão-resposta não pode ser dobrado, amassado, 

rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura e 

inscrição, nada deve ser escrito ou registrado fora dos 

locais destinados às respostas. Tenha muita atenção 

ao marcar seu cartão-resposta, pois não haverá 

substituição por erro do candidato. Marque sua 

resposta pintando completamente o espaço 

correspondente à alternativa de sua opção. 

 

Ex.: A  B  C  D  E 

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em 

que houver falta de nitidez, uso de corretivo, marcação 

a lápis ou marcação de mais de uma letra. Não serão 

computadas questões não assinaladas. 

7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o 

empréstimo de material de qualquer natureza entre os 

candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e o 

desrespeito às autoridades encarregadas dos 

trabalhos são faltas que implicarão na 

desclassificação do candidato(a). 

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos 

implicará na eliminação de ambos do certame. 

9. Não será permitido ao candidato, durante a realização 

das provas, portar: armas; aparelhos eletrônicos de 

qualquer natureza; bolsas; livros; jornais ou impressos 

em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas 

etc. 

10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer 

outro meio de comunicação. O candidato que for 

flagrado portando aparelho celular, durante o período 

de realização da prova, ou, ainda, aquele candidato 

cujo aparelho celular tocar será sumariamente 

eliminado do certame. 

11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço 

para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais 

pergunte em voz alta. 

12. O Candidato que permanecer na sala de provas, por 

mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do 

gabarito, em formulário específico, fornecido pela 

ORGANIZADORA. 

13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao fiscal 

de sala juntamente com o Cartão-Resposta 

(devidamente assinado) e para os candidatos que 

farão Prova Discursiva/Produção Textual a Prova 

Discursiva/Produção Textual. Não esqueça, 

também, de assinar a folha de frequência. 

14. Esta prova terá duração de 4 horas, com início às 08h 

e término às 12h. Entretanto, o candidato só poderá 

ausentar-se da sala, depois de decorridas duas horas 

do início da prova. 

15. Para os candidatos que farão Prova 

Discursiva/Produção Textual, na última folha do 

caderno de questões, há a folha de rascunho para 

redação que poderá ser usado para a produção de 

seu texto. Quando concluí-la, passe para a folha 

definitiva. Nesta folha, não escreva nada além de seu 

número de inscrição – no campo próprio – e sua 

produção, pois qualquer registro, como oração, 

nomes, nome do candidato etc., anula a redação. 

a) A folha de texto definitivo será o único documento 

válido para avaliação da Prova Discursiva/Produção 

Textual. A folha para rascunho no caderno de provas 

é de preenchimento facultativo e não valerá para tal 

finalidade. 

b) A folha de texto definitivo não será substituída por 

erro de preenchimento do candidato. 

16. A divulgação do gabarito preliminar será em 48 

(quarenta e oito) horas, a partir da aplicação das 

provas. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

Leia o texto 1 e responda as questões de 1 a 3. 

 

TEXTO 1 

O meu nome é Severino,        
não tenho outro de pia. 
Como há muitos Severinos, 
que é santo de romaria, 
deram então de me chamar 
Severino de Maria; 
Como há muitos Severinos 
com mães chamadas Maria, 
fiquei sendo o da Maria 
do finado Zacarias, 
mas isso ainda diz pouco: 
há muitos na freguesia, 
por causa de um coronel 
que se chamou Zacarias 
e que foi o mais antigo 
senhor desta sesmaria. 
Como então dizer quem fala 
ora a Vossas Senhorias? 

 

(Melo Neto, J.C. obra completa – fragmento). 

 

1. A palavra que resume o objetivo geral do texto 

é: 

a) Família. 

b) Identificação. 

c) Descrição. 

d) Sobrevivência. 

e) Mudança. 
 

2. De acordo com o texto, marque a opção 

INCORRETA: 

a) O coronel Zacarias teve filhos com muitas 

mulheres. 

b) Severino é nome de santo. 

c) Há muitas mulheres chamadas Maria. 

d) O pai de Severino já morreu. 

e) Quanto mais Severino se define, mais se 

individualiza. 
 

3. No verso “mas isso ainda diz pouco”, o 

conectivo, mas pode ser substituído, sem 

alteração de sentido, por: 

a) Embora. 

b) Porque. 

c) Contudo. 

d) Conforme. 

e) Para que. 
 

Leia o texto 2 e responda as questões de 4 a 6. 

 

TEXTO 2 
 

Neologismo 
 

Beijo pouco, falo menos ainda. 
Mas invento palavras 
Que traduzem a ternura mais funda 
E mais cotidiana. 
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 

Intransitivo: 
Teadoro, Teodora. 

Manuel Bandeira – Antologia poética 
 

4. Quantas formas verbais há no texto? 

a) Sete. 

b) Seis. 

c) Oito. 

d) Nove. 

e) Cinco. 
 

5. Assinale a opção que analisa CORRETAMENTE 

a classe gramatical da palavra que, no terceiro 

verso. 

a) É uma conjunção integrante. 

b) É um pronome oblíquo. 

c) É uma conjunção aditiva. 

d) É um pronome relativo. 

e) É um pronome demonstrativo. 
 

6. O poeta inventou o verbo “teadorar – 

intransitivo”. Marque a opção em que todos os 

verbos têm a mesma regência do verbo criado 

pelo autor. 

a) Abandonar, responder e chegar. 

b) Morar, chegar e comparecer. 

c) Pisar, obedecer e ir. 

d) Acreditar, morar e chegar. 

e) Vender, chorar e viver. 
 

TEXTO 3 

Dirigir um carro é o sonho de todo adolescente. Na 

opinião de psicólogos e especialistas de trânsito, no 

entanto, os jovens entre 15 e 17 anos ainda não estão 

preparados para pegar no volante. 
 

 

7. Ao ler o fragmento acima, pode-se inferir que: 

a) Todo adolescente pode dirigir um carro. 

b) Aos 16 anos, os jovens estão preparados para 

dirigir. 

c) Só após os 17 anos, os jovens estariam preparados 

para dirigir. 

d) Para pegar no volante é preciso ter, no mínimo, 17 

anos. 

e) Os psicólogos impedem os adolescentes de 

dirigirem. 
 

TEXTO 4 
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8. Sobre o texto 4, é correto afirmar que: 

a) Há uma crítica às leis brasileiras. 

b) As leis brasileiras são mais rígidas que as de outros 

países. 

c) No Brasil não há leis. 

d) Todos os criminosos são punidos no Brasil. 

e) Há uma crítica ao sistema carcerário brasileiro. 
 

9. Analise as frases a seguir e marque a opção que 

as preenche CORRETAMENTE e 

RESPECTIVAMENTE. 

I. Aproveitou a _____________ para expandir as 

atividades comerciais. 

II. As medidas econômicas não ____________ efeito. 

III. É possível que lhe ____________ os direitos 

políticos. 

IV. Continua ______________ o perigo de falência. 

 

a) conjectura – surtiram – cacem – iminente. 

b) conjuntura – sortiram – cassem – eminente. 

c) conjuntura – surtiram – cassem – iminente. 

d) conjectura – sortiram – cacem – iminente. 

e) conjuntura – surtiram - cassem – eminente. 
 

10. Marque a opção que contém a maneira 

CORRETA, considerando o uso da vírgula. 

a) José naquela época, operava com os seguintes 

bancos: Itaú, Bradesco e Banespa. 

b) O homem isolado e livre, é uma ficção. 

c) Caro amigo, não se esqueça de rever, com cuidado 

os textos redigidos há pouco. 

d) O programa deverá incluir no futuro terminais e 

micro. 

e) O orçamento, o ajuste fiscal, a arrecadação foram, 

na reunião de hoje, discutidos pelos técnicos. 
 

11. Analise a correspondência entre o adjetivo e a 

locução adjetiva: 

I. Austral – do sul. 

II. Fluvial – de chuva. 

III. Pluvial – de rio. 

IV. Plúmbeo – chumbo. 

V. Sideral – de astro. 
 

a) II - III. 

b) I – II – III – IV - V. 

c) II – III - V. 

d) V. 

e) I – III. 
 

12. Leia as frases abaixo e indique em que opção a 

forma passiva apresentada em 1 conserva as 

mesmas relações de sentido da forma ativa 

apresentada em 2. 

a) 1- O funcionário suspeito de corrupção pretende ser 

demitido pelo chefe. 

2- O chefe pretende demitir o funcionário suspeito 

de corrupção. 
 

b) 1- O funcionário suspeito de corrupção custou a ser 

demitido pelo chefe. 

2- O chefe custou a demitir o funcionário suspeito 

de corrupção. 
 

c) 1 - O funcionário suspeito de corrupção quer ser 

demitido pelo chefe. 

2 - O chefe quer demitir o funcionário suspeito de 

corrupção. 
 

d) 1- O funcionário suspeito de corrupção tentou ser 

demitido pelo chefe. 

2 – O chefe tentou demitir o funcionário suspeito de 

corrupção. 
 

e) 1 – O funcionário suspeito de corrupção gostaria de 

ser demitido pelo chefe. 

2 – O chefe gostaria de demitir o funcionário 

suspeito de corrupção. 
 

 

13. Leia as manchetes escritas por dois jornais 

(Jornal A e Jornal B) após um jogo entre 

Corinthians e Flamengo: 
 

JORNAL A 
 

“Corinthians derrota Flamengo no Maracanã”. 
 

JORNAL B 
 

“Flamengo é derrotado pelo Corinthians no 

Maracanã”. 
 

 

Sobre a leitura das duas manchetes pode-se 

inferir que: 

a) O jornal B deu mais destaque ao Corinthians, já o A 

deu mais destaque ao Flamengo. 

b) No jornal A, a frase está na voz passiva enquanto 

no B a frase está na voz ativa. 

c) Considerando apenas a informação veiculada, as 

duas manchetes dão a mesma notícia. 

d) O jornal A circula, mais provavelmente, no Rio de 

Janeiro. 

e) O uso da voz ativa ou passiva não altera em nada 

as manchetes. 
 

TEXTO 5 

Certa ocasião, o Flamengo contratou um novo goleiro. 
Em sua primeira entrevista à imprensa, já como 
integrante do time, o jogador disse: 

       “Todo mundo sonha em vestir a camisa do Flamengo. 

Quem fala que não é mentira. E nada melhor do que 

colocar esse sonho em prática.” 
 

14. A frase destacada, quando expressa por meio 

da linguagem oral, apresenta mais clareza, pois 

o falante faz uso de pausas e da entonação. 

Para dar maior clareza à frase escrita, sem 

alterar o sentido pretendido pelo jogador, qual 

das alterações a seguir seria a mais 

conveniente? 

a) Eliminar o advérbio e acrescentar um ponto de 

interrogação no final da frase. 

b) Acrescentar uma vírgula depois de fala. 

c) Acrescentar um ponto de interrogação no final da 

frase. 
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d) Acrescentar uma barra (/) depois de fala e pôr 

aspas no advérbio. 

e) Acrescentar, em uma posição conveniente da frase, 

a forma verbal “sonha” e substituir o substantivo por 

um adjetivo derivado dele.  
 

 

 

15. O prefixo de IRREGULAR difere semanticamente 

do prefixo de: 

a) Intolerância. 

b) Anormalidade. 

c) Ilimitado. 

d) Desumano. 

e) Imigrante. 
 

 

 

16. Analise os dados a seguir: 

 

 Em um congresso de farmacêuticos estão 

presentes 1000 profissionais, entre homens e 

mulheres; 

 Destes, 30% fumam; 

 De todas as mulheres, 60% fumam; 

 De todos os homens, 20% também fumam. 
 

 

Qual é o número de mulheres que não fumam? 

a) 150. 

b) 100. 

c) 200 

d) 250. 

e) 300.  
 

 

17. A = (50%)², B = %100   e  C = 
%400

1 , pode-se 

afirmar que : 

a) A < B e A < C. 

b) A < B e A = C. 

c) A > B e A > C. 

d) A = 25, B = 0,1 e C = 1 / 4. 

e) A = 25, B = 1 e C = 25%. 
 

 

 

18. No município de Capistrano, o total de crianças 

com idade para frequentar o Ensino 

Fundamental (2º ao 9º ano) corresponde a 30% 

da população. Sabe-se que, 20% dessas 

crianças estão fora da escola e que 25% dos 

jovens dessa faixa etária, que estão 

matriculados em escolas de Ensino 

Fundamental, são atendidos pela rede privada 

de ensino. Qual é a porcentagem da população 

total dessa cidade que é atendida pela rede 

pública de Ensino Fundamental? 

a) 18%. 

b) 30%. 

c) 22,5%. 

d) 10%. 

e) 75%. 

 

 

19. Calcule os juros produzidos por R$ 80.000 ao 

fim de 300 dias sendo a taxa anual de 12%.  

Marque a opção CORRETA: 

a) 7.500. 

b) 6.000. 

c) 8.000. 

d) 6.200. 

e) 9.600. 
 

20. Um empréstimo de R$ 8.000, durante 3 meses, 

rende juros de R$ 1.200. Sabendo disso, qual é a 

taxa mensal do empréstimo? 

a) 6%. 

b) 4,5%. 

c) 5%. 

d) 7%. 

e) 8%. 
 

21. Se 8 homens, trabalhando 10 dias, durante 8 

horas diárias, fazem  2/5  de uma obra, quantos 

dias serão necessários para 10 homens, 

trabalhando 6 horas por dia, terminarem o resto 

da obra? 

a) 16. 

b) 12. 

c) 14. 

d) 13. 

e) 9. 
 

22. Analise os dados a seguir: 

 Foi realizada uma pesquisa com 200 professores 

universitários, destes: 

 40% são professores de Física; 

 45% são professores de Matemática; 

 5% são professores dos dois cursos. 

Dos professores entrevistados, é INCORRETO 

afirmar que: 

a) 60 professores ensinam apenas no curso de 

Matemática. 

b) 30 professores ensinam nos dois cursos. 

c) 60 professores não ensinam em nenhum dos dois 

cursos. 

d) 141 professores ensinam no curso de Matemática 

ou no curso de Física. 

e) 50 professores ensinam apenas no curso de Física. 
 

23. No ginásio municipal de Capistrano existem 9 

refletores localizados em pontos distintos da 

quadra. De quantas maneiras essa quadra pode 

ser iluminada? 

a) 562. 

b) 561. 

c) 513. 

d) 511. 

e) 512. 
 

24. Um capital, aplicado a juros simples, triplicará 

em 5 anos se a taxa anual for de: 

a) 30%. 
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b) 40%. 

c) 50%. 

d) 73%. 

e) 100%. 

 

25. Uma empresa multinacional tem 750 

funcionários, e para o almoço dos mesmos 

comprou marmitas individuais suficientes para 

25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 

funcionários, a quantidade de marmitas 

adquiridas seria suficiente para quantos dias? 

a) 10. 

b) 15. 

c) 20. 

d) 25. 

e) 30. 
 

26. No quadro abaixo os números foram colocados 

nas células obedecendo a um determinado 

padrão: 

16 34 27 X 

13 19 28 42 

29 15 55 66 

 

Seguindo esse padrão, qual deve ser o número X? 

a) X > 100. 

b) 90 < X < 100. 

c) 80 < X < 90. 

d) 70 < X < 80. 

e) X < 70. 
 

27. Seis torneiras de mesma vazão enchem um 

tanque em quatro horas. Oito dessas torneiras 

enchem o mesmo tanque em quanto tempo? 

a) 2h 30 min. 

b) 2h 45 min. 

c) 3h. 

d) 3h 15 min. 

e) 3h 30 min. 
 

28. Calcular as dimensões de uma sala retangular, 

sabendo-se que a sua diferença é de 7 metros e 

que aumentando de 2 metros cada uma delas a 

área dobra de valor: 

a) 2m e 9 m. 

b) 5m e 12m. 

c) 3,5m e 10,5m. 

d) 3m e 10m. 

e) 5m e 10m. 
 

29. Reflita sobre o texto a seguir: 
 

O repertório de conhecimentos e ações tem 

implicações diretas no ato de planejar, executar 

e avaliar. Nesse sentido, é recomendável refletir 

sobre o pensamento do grande mestre Paulo 

Freire: “O educador é como um maestro que 

rege uma orquestra. Da coordenação 

sintonizada com cada diferente instrumento, ele 

rege a música de todos. O maestro sabe e 

conhece o conteúdo das partituras de cada 

instrumento, e o que cada um pode oferecer. A 

sintonia do maestro com cada um e com todos é 

o que possibilita a execução da peça 

pedagógica. Essa é a arte de reger as 

diferenças, socializando os saberes individuais 

na construção do conhecimento generalizável e 

para a construção do processo democrático”. 
 

Com base no texto, assinale (V) para as 

alternativas VERDADEIRAS e (F) para as 

FALSAS. 

( ) O planejamento é uma ação neutra, fundada em 

aspectos formais e na especificidade de uma 

variedade de passos. 

( ) O ato de planejar deve ser uma ação consciente e 

responsável, fundamentado em opções político-

pedagógicas, tendo como referência as situações 

didáticas concretas do fazer pedagógico. 

( ) O planejamento é uma ação educativa que 

contribui significativamente para o sucesso da 

aprendizagem de nosso educandos. 

( ) O planejamento se caracteriza por ser mecânico e 

burocrático, onde as decisões são tomadas por 

uma equipe técnica da escola, cabendo ao 

professor somente executar o planejado. 

( ) Na ação de planejar está presente o 

corporativismo, onde as pessoas que participam de 

sua elaboração devem ser indicadas pelo gestor da 

escola. 
 

A sequência correta é: 

a) V – F – F – V - V. 

b) F – V – V – F - F. 

c) V – V – F – F - V. 

d) F – V – F – V - V. 

e) F – F – V – F - V. 
 

30. Leia o trecho a seguir que aborda o Projeto 

Político Pedagógico e em seguida, marque a 

opção que completa CORRETAMENTE e 

RESPECTIVAMENTE as lacunas. 

 

O Projeto Político Pedagógico é a concretização 

do processo de planejamento. Consolida-se 

num documento que detalha objetivos, 

diretrizes e ações do processo educativo e 

político a ser desenvolvido na escola, 

expressando a síntese das exigências sociais e 

legais do sistema de ensino e os propósitos e 

expectativas da comunidade escolar: Diante 

disso, o Projeto Político Pedagógico (PPP) se 

destina à construção da ___________ da escola 

com a participação da _____________________. 

Ele é instrumento teórico-metodológico para a 

intervenção e para a mudança da realidade, 

como também um instrumento democrático de 

expressão da função ______________ da escola 

e do modelo de gestão democrática. 
 

Marque a opção que completa, na ordem e 

corretamente, as lacunas. 
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a) Autonomia, comunidade, social. 

b) Identidade, comunidade, administrativa. 

c) Identidade, população, social. 

d) Autonomia, sociedade, administrativa. 

e) Identidade, comunidade, social. 
 

 

31. Vygotsky (1984), afirma que o desenvolvimento 

pleno do ser humano depende do aprendizado 

que realiza num determinado grupo cultural, a 

partir da interação com outros indivíduos da sua 

espécie. Nessa perspectiva, é o aprendizado 

que possibilita e movimenta o processo de 

desenvolvimento. As relações sociais são 

fundamentais para o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Mas, somente o fato de fazer parte de um 

ambiente social, conviver com outras pessoas, 

não garante o desenvolvimento pleno do ser 

humano. Sobre o desenvolvimento e 

aprendizagem é CORRETO afirmar que: 

a) A relação afetiva da criança com seus parceiros de 

interação é fundamental para seu desenvolvimento 

e sua aprendizagem. 

b) O processo de desenvolvimento e aprendizagem 

pode ser considerado universal, previsível e 

gradual. 

c) Desenvolvimento e aprendizagem são dois 

aspectos independentes, onde um não influencia o 

outro. 

d) O processo de desenvolvimento e aprendizagem 

depende somente da maturação biológica de cada 

indivíduo. 

e) O processo de desenvolvimento e aprendizagem 

depende somente da situação socioeconômica de 

cada criança. 
 

 

32. O trabalho docente, entendido como atividade 

pedagógica do professor, busca atingir os 

seguintes objetivos: 

a) Assegurar aos alunos o domínio provisório dos 

conteúdos trabalhados em sala de aula.  

b) Criar condições propícias para que os alunos 

desenvolvam capacidades e habilidades 

intelectuais necessárias a sua inserção social. 

c) Ajudar os alunos a escolherem um caminho 

profissional, a terem atitudes e convicções que 

norteiem suas opções, independente da realidade 

em que vivem. 

d) Orientar as tarefas de ensino com a finalidade de 

formar pessoas passivas, que sejam obedientes e 

alheias ao mundo em que vivem. 

e) Desenvolver um trabalho pedagógico que assegure 

a ordem e a disciplina. 
 

 

33. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental estabelecem como 

princípios norteadores da ação pedagógica. 

Diante do exposto, analise as afirmativas a 

seguir: 
 

I.   Os princípios éticos da autonomia, da 

responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao 

bem comum; 

II. Os princípios dos Direitos e Deveres da Cidadania, 
do exercício da criticidade e do respeito à ordem 
democrática; 

III. Os princípios estéticos da sensibilidade, da 
criatividade e da diversidade de manifestações 
artísticas e culturais; 

IV. Os princípios relacionados à adoção de um único 
credo, entendida a primazia da religião católica; 

V. Os princípios de uma teoria pedagógica que 
privilegie a afirmação individual em detrimento do 
compromisso social. 

 

Marque a opção que apresenta as afirmativas 

CORRETAS: 

a) I - II - V.  

b) I - II - III. 

c) II - III - IV. 

d) I - III - V. 

e) II - V. 
 

34. Imagine que você está participando de uma das 

primeiras reuniões de sua escola para discutir a 

construção do projeto político pedagógico, 

contando com a presença dos gestores, 

coordenadores, professores, outros 

funcionários da escola, pais, alunos e 

representantes da comunidade. A certa altura da 

discussão, você verifica a necessidade de 

retomar com os presentes as razões pelas quais 

é importante a escola construir o seu PPP. 
 

Analise as afirmativas a seguir e identifique 

aquelas que justificam a importância da escola 

realizar esta tarefa, a partir do que é definido 

pela LDB – Lei 9.394/96: 

I.   Porque possibilita aos vários segmentos da escola 

a busca da inovação de sua prática; 

II. Porque estimula a escola a identificar seus 
problemas e aguardar que outros os resolvam; 

III. Porque leva a escola a perceber a relação existente 
entre autonomia e responsabilidade; 

IV. Porque pode revelar o nível ilimitado de liberdade e 
autonomia que a escola possui; 

 

Marque a opção que apresenta as afirmativas 

CORRETAS.  

a) I - III.  

b) II - IV. 

c) I – II - III. 

d) III - IV. 

e) I – II – III - IV. 
 

35. Com relação aos pontos cardeais os municípios 

vizinhos de Capistrano estão localizados: 

a) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Aratuba - A 

Leste: Itapiúna - A Oeste: Baturité. 

b) Ao Norte:-Itapiúna Ao Sul: Aratuba - A Leste: 

Baturité - A Oeste: Mulungu. 

c) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A 

Leste: Baturité - A Oeste: Aratuba. 
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d) Ao Norte: Mulungu - Ao Sul: Baturité - A Leste: 

Aratuba - A Oeste: Itapiúna. 

e) Ao Norte: Mulungu e Baturité - Ao Sul: Itapiúna - A 

Leste: Aratuba - A Oeste: Baturité. 
 

36. Os recém-eleitos presidentes da câmara dos 

Deputados e do Senado, ambos do PMDB que 

tiveram seus nomes associados a escândalos 

de corrupção são: 

a) Rose de Freitas e Pedro Taques. 

b) Pedro Taques e Henrique Eduardo Alves. 

c) Rose de Freitas e Renan Calheiros. 

d) Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros. 

e) Renan Calheiros e Jose Sarney 

 

37. "Como pai, lamento pelas vítimas de Santa 

Maria, e sinto a imensa dor dos seus pais. 

Como engenheiro, lamento pela, quase 

generalizada, falta de sistemas adequados de 

prevenção e segurança contra incêndio e pânico 

em locais de acesso público em todo o Brasil. 

É preciso utilizar a engenharia e a tecnologia 

para a segurança e melhor qualidade de vida 

para o cidadão. Grande parte das tragédias não 

ocorre por falha técnica, mas por falta da 

técnica”. 

Além da locução vale a ação. A maior 

homenagem às vítimas dessa tragédia seria 

uma campanha nacional para inspeção e 

implantação dos sistemas contra incêndio e 

pânico. Paulo Cesar Bastos) 

(Revista Veja - Carta ao Leitor 13 de fevereiro de 2013) 
 

Analise as afirmativas a seguir, assinalando (V) 

para as VERDADEIRAS e (F) para as falsas. 

( ) Essa tragédia ocorreu na cidade de Santa Maria. 

( ) O local da tragédia foi a Boate KISS. 

( ) Já ocorreram mais de duzentas mortes. 

( ) Somente a Força Nacional do SUS (FN-SUS)  

atuou no atendimento  as   vitimas  da tragédia   do 

(RS). 
 

Marque a opção correta: 
 

a) V – F – V – F. 

b) F – F – V – V. 

c) V – V – F – F. 

d) V – V – V – F. 

e) V – V – V – V. 
 

38. No dia 11 de fevereiro, o papa Bento XVI, que 

tem 85 anos, anunciou que vai renunciar ao 

pontificado no dia 28 de fevereiro devido à idade 

avançada, por “não ter mais forças para exercer 

o cargo”. 

(Jornal Diário do Nordeste – 12/02/2013) 
 

Em relação a renúncia e ao processo de 

sucessão do Papa Bento XVI NÃO É CORRETO 

afirmar. 

a) O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia em latim, 

a língua morta perpetuada em idioma oficial da 

Igreja Católica. 

b) Conclave (do latim cum clave, que significa com 

chave) é a reunião em clausura muito rigorosa dos 

cardeais aquanto da eleição do Papa. Os cardeais 

permanecem incomunicáveis com o exterior até 

haver um Papa escolhido. 

c) A renúncia de um papa está prevista no Código de 

Direito Canônico, no artigo 332.2, que estabelece 

que, para ter validade, é preciso que seja de livre e 

espontânea vontade e não precisa ser aceita por 

ninguém. 

d) Na história da igreja católica já ocorreram renúncias 

de outros papas. O último pontífice a renunciar por 

vontade própria foi Celestino V, em 1294, após 

apenas cinco meses de pontificado. 

e) A notícia da renúncia do Papa não foi surpresa para 

os católicos que já esperavam esse acontecimento 

devido a problemas de saúde apresentados pelo 

Sumo Pontífice. 
 

39. Nenhum condutor de veículo deve se recusar a 

fazer o teste do bafômetro. A nova “Lei Seca” 

chega com mais rigor, mais que punir, seu 

objetivo é reduzir o número de tragédias nas 

ruas, avenidas e estradas. 

Analise as afirmativas a seguir colocando (V 

)para as alternativas VERDADEIRAS quando se 

tratar das novas regras e ( F) para as falsas. 

( ) O condutor autuado será obrigado a pagar multa 

de R$ 1.915,40, habilitação retida por um ano e 

havendo reincidência no período de um ano, o a 

multa será de 3.830,80. 

( ) O condutor autuado pagará multa de R$ 957,70, 

suspensão do direito de dirigir por um ano, retenção 

do veículo e a habilitação é recolhida. 

( ) Para caracterização da infração, através do exame 

de sangue, qualquer concentração de álcool 

registrada, tipifica a infração, ou seja, a tolerância é 

zero. 

( ) Para enquadrar motoristas na infração ou crime de 

direção alcoolizada, podem ser comprovados 

mediante teste no etílico, exame clínico, perícia, 

vídeos, testemunhas ou outros meios atestados 

admitidos em direito, observada a contraprova. 
 

Marque a opção correta: 

a) V – F – V – V. 

b) V – V – V – V.  

c) F – F – F – F. 

d) V – F – F – V. 

e) F – V – F – V. 
 

40. “As obras do Rio São Francisco, foram iniciadas 

em 2007. Ao longo do sertão nordestino, por 

onde os novos braços do rio passarão, ainda há 

traços de abandono de obras, canteiros 

desmobilizados, mas a retomada já é percebida 

e novos trabalhos estão sendo contratados”.  

(Jornal Diário do Nordeste – 17/02/2013) 
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Sobre as transposições das águas do Rio São 

Francisco, analise as afirmativas a seguir e 

marque a opção INCORRETA. 

a) No primeiro mandato do governo Lula, o projeto foi 

retomado e, finalmente saiu do papel em 2007. 

b) Cinco anos depois do início das obras. O ministro 

da Integração Nacional garante que as obras serão 

concluídas e inauguradas em sua totalidade. 

c) É um projeto do Governo Federal sob a 

responsabilidade do Ministério a Integração 

Nacional. 

d) A expectativa é que o projeto atenda a 12 milhões 

de habitantes por onde passar. 

e) As transposições das águas do Rio São Francisco 

em nada vai diminuir o sofrimento dos nordestinos, 

causado pela seca. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

Drought is a phenomenon caused by insufficient 

precipitation, or precipitation in a particular 

region that takes a long time to occur. The 

decrease in the volume of water in the Aral Sea 

is considered one of the greatest environmental 

disasters in human history, which produced a 

drought situation. 
 

41. According to the text what’s going on with the 

earth? 

a) The earth is getting colder and colder.  

b) The humans are destroying the earth.  

c) The drought most of the time is a natural disaster. 

d) The Aral sea is too salty, that’s why the drought is 

increasing. 

e) Human history is not produced by problems. 
 

42. According to the term “long time” in the third 

line, means: 

a) The time is going very slowly. 

b) The time is going very fast. 

c) The time is against the rain. 

d) The time goes according to the rain. 

e) The precipitation doesn’t happen for a long period. 
 

43. According to the word “decrease” in the fourth 

line, what’s going on with the sea? 

a) The water is getting very hot. 

b) The volume of the water is getting lower. 

c) The volume of the water is getting higher. 

d) The water is getting too much cold. 

e) The Sea is not the cause of the Drought. 
 

 

Read this conversation and answer the  

questions 44 until 47. 
 

Vanessa- Hi, Nick, how are you doing? 
 

Nick- I’m doing ok. Well I could be better but you 

know, life is not easy sometimes. 
 

Vanessa – Why? What’s going on? Is there 

anything I can do to help you? 

 

Nick- well, I don’t think so. My girl is very mad at 

me because I keep my focus on my careers and 

studies. But she doesn’t understand that I’m 

doing all of this to have a better future with her. 
 

Vanessa- I’m so sorry for hearing that. Why 

don’t you tell her that? 
 

Nick- I did. I try all the time to tell her that but 

she never listens to me. She wants my presence 

and attention all the time. Maybe she’s not the 

one for me. 
 

Vanessa- Well you must check your feeling for 

her. She might feel loved in a different way. You 

want to provide her a good life but she doesn’t 

feel loved by that. She feels loved by your 

attention. 

Nick- Yeah. I really don’t know what to do. I think 

I’ll ask for refunding because I just bought a 

ring. 
 

Vanessa- I’m so sorry Nick. But please think well 

before you make any decision. 
 

 

 

44. According to the conversation, what’s the 

correct choice? 

a) Nick loves Vanessa very much. 

b) Nick is confused about his love life. 

c) Vanessa wants to know everything about Nick. 

d) Nick is very mad. 

e) Nick hates rings. 
 

 

45. According to the paragraph 8, the word “really” 

means: 

a) That Nick knows what to do but he’ll think about it. 

b) That Nick is confused but he’s going to read about 

it. 

c) That Nick is very convicted about everything. 

d) That Nick doesn’t have any idea about what he 

needs to do. 

e) That Nick is in love with Vanessa. 
 

 

46. According to the text what was Vanessa´s 

advice? 

a) Nick should not listen to his heart. 

b) Nick should check about people’s feeling. 

c) Nick should not get married. 

d) Nick is not ready to get married. 

e) Nick should give her the ring. 
 

 

47. According to the paragraph 8 what nick is trying 

to do? 

a) He wants his money back. 

b) He wants to throw away the ring. 

c) He wants a better ring. 

d) He wants to give Vanessa the ring. 

e) He wants to buy a silver ring. 
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48. “Nancy watched the mechanic fix her car”.  

According to the sentence what happened to 

Nancy? 

a) Nancy saw the entire job. 

b) Nancy saw part of the job in progress.  

c) Nancy didn’t want to wait. 

d) Nancy was in a hurry. 

e) Nancy didn’t like the mechanic’s job. 
 

49. “The student glanced through the book”. The 

word glanced means: 

a) The student slept on the book. 

b) The student ripped the pages of the book. 

c) The student took a picture of the book. 

d) The student loves the book. 

e) The student look through the book. 
 

Complete the sentences 50 until 55 with the 

RIGHT option. 
 

50. The first word of a sentence must always start 

with a _____________________ letter. 

a) lower case. 

b) major. 

c) capitol. 

d) capital. 

e) smallest case. 
 

51. The girl stood on the corner handing out 

___________________ for a new apartment 

building. 

a) blinders. 

b) ballots. 

c) bankruptcy. 

d) windows. 

e) brochures. 
 

52. My little brother ______________________ that I 

broke his bicycle. 

a) accreditation. 

b) asserted. 

c) made a point of. 

d) registered. 

e) to believe. 
 

53. Do you want a ______________________ for 

your purchase? 

a) painkiller. 

b) prescription. 

c) migraine. 

d) receipt. 

e) cash. 
 

54. Bruno is very smart. He’s the ______________in 

his class. 

a) tallest.  

b) oldest. 

c) smartest. 

d) most smart. 

e) most stupid. 

 

55. I ______________ go to Europe if I had money. 

a) should. 

b) must. 

c) never. 

d) would. 

e) am. 
 

Read the text and answer the questions 56 and 

57. 
 

Jonh is 12 years old and he’s learning English. 

He studies it every day and he really enjoys it. 

One day he turned in his homework and his 

teacher noticed mistakes in theses sentences. 

“You not like to eat vegetables”. “Aren’t she a 

doctor?” 
 

56. What could the teacher see what was John’s 

difficulty in the sentence “You not like to eat 

vegetables”? 

a) John knows how to ask in English. 

b) John doesn’t know how to write a negative 

sentence. 

c) John doesn’t know the right order of the words. 

d) John doesn’t know how to write “vegetais” in 

english. 

e) Jonh couldn’t translate anything.  
 

57. What could the teacher see what was john’s 

difficulty in the sentence “Aren’t she a doctor?” 

a) John doesn’t know the right order of the words. 

b) John doesn’t know how to write “médico” in english. 

c) He doesn’t know how turn the sentence into a 

passive voice sentence. 

d) John doesn’t know the appropriate verb for the 

sentence. 

e) John shouldn’t use the question mark. 
 

58. I should not listen what the people say about 

me. The sentence means: 

a) That I have to listen what the people say about me. 

b) That I am supposed to listen what the people say 

about me. 

c) I could or I couldn’t listen to what the people say 

about me. 

d) I must listen to what the people say about me. 

e) The people couldn’t think about me. 
 

59. He’s a terrific teacher. The sentence means: 

a) The teacher is good sometimes. 

b) The teacher is the worst teacher ever. 

c) The teacher is terrible. 

d) The teacher is very old. 

e) The teacher is excellent. 
 

60. Choose the WRONG option in the sentence 

bellow: 

a) I’m a great student. 

b) Isn’t she going to the beach today? 

c) Do you can study Portuguese with me today? 

d) I´m ready to go. 

e) I must leave now. 

www.pciconcursos.com.br



11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPISTRANO – PROFESSOR PEB II – INGLÊS – 03/03/2013 

 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 

       Prezado(a) candidato(a). 

        A prova de redação é parte integrante do processo de seleção, para enquadramento de profissionais na Prefeitura do 

município de Capistrano – CE. Para realizar sua produção textual, estamos propondo uma só alternativa para produzir seu 

texto. Observe as instruções. 

 

 

 

 

 

 

1 - Leia o texto a seguir: 

 

 

“O governo federal publicou nesta segunda-feira (15/10/2012), no "Diário Oficial da União", o decreto que regulamenta a lei 

que garante a reserva de 50% das vagas nas universidades federais, em um prazo progressivo de até quatro anos, para 

estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. O critério de seleção será feito de acordo com o resultado dos 

estudantes no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O decreto é assinado pela presidente Dilma Rousseff. 

As universidades e institutos federais terão quatro anos para implantar progressivamente o percentual de reserva devagas 

estabelecido pela lei, mesmo que já estejam adotando algum tipo de sistema de cotas na seleção. Atualmente, não existe cota 

social em 27 das 59 universidades federais. Além disso, apenas 25 delas possuem reserva de vagas ou sistema de bonificação 

para estudantes pretos, pardos e indígenas. De acordo com a lei, 12,5% das vagas de cada curso e turno já deverão ser 

reservadas aos cotistas nos processos seletivos para ingressantes em 2013. As universidades terão 30 dias para adaptarem 

seus editais ao que diz a lei.”  

 

Fonte:http://g1.globo.com/educacao/noticia/2012/10/mec-publica-regulamentacao-da-lei-das-cotas-nas-universidades-

federais.html 

 

 

 

2 - Após a leitura do trecho da reportagem publicado no portal de noticias da Rede Globo em 15/10/2012, elabore um texto 

dissertativo abrangendo o tema:  

 

 

Colocar cotas nas universidades federais é uma solução cabível ou resultará em um novo problema? 

 

 

 

 

Ao retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá entregar: 

(1) O cartão-resposta preenchido e assinado. 

(2) A folha de redação definitiva. 
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