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PROFESSOR DE INGLÊS 
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
Perguntas de um operário que lê 

 

Bertold Brecht  

Quem construiu Tebas, a das sete portas? 

Nos livros vem o nome dos reis, 

Mas foram os reis que transportaram as pedras? 

Babilônia, tantas vezes destruída, 

Quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas 

Da Lima Dourada moravam seus obreiros? 

No dia em que ficou pronta a Muralha da China para onde 

Foram os seus pedreiros? A grande Roma 

Está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem 

Triunfaram os Césares? A tão cantada Bizâncio 

Só tinha palácios 

Para os seus habitantes? Até a legendária Atlântida 

Na noite em que o mar a engoliu 

Viu afogados gritar por seus escravos. 

O jovem Alexandre conquistou as Índias 

Sozinho? 

César venceu os gauleses. 

Nem sequer tinha um cozinheiro ao seu serviço? 

Quando a sua armada se afundou Filipe de Espanha 

Chorou. E ninguém mais? 

Frederico II ganhou a guerra dos sete anos 

Quem mais a ganhou? 

Em cada página uma vitória. 

Quem cozinhava os festins? 

Em cada década um grande homem. 

Quem pagava as despesas? 

Tantas histórias 

Quantas perguntas 

1. O texto apresentado é de autoria do teatrólogo alemão Bertold Brecht. A partir de sua 

leitura, podemos AFIRMAR que: 

a)A produção do conhecimento histórico só deve levar em consideração os grandes 

feitos e grandes homens. 

b) No texto o autor apresenta uma crítica à produção do conhecimento histórico 

por fazer lembrar apenas dos “grandes homens”. 

c) O autor reforça a ideia de que nós não fazemos história. 

d) Os homens só passam a fazer sua história a partir da construção da “Tebas, a das sete 

portas”. 
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2. Qual o sujeito da oração: “Em que casas Da Lima Dourada moravam seus obreiros?” 

a) casas           b) Lima Dourada     c) casas Da Lima Dourada        d) obreiros  

3. O islamismo é uma religião monoteísta que nasceu na Península Arábica, durante a 

Idade Média, e se difundiu pelo Mediterrâneo ao longo dos séculos VII e VIII. A Arábia 

pré-islâmica apresentava uma grande diversidade econômica: no deserto, viviam os 

beduínos, pastores que disputavam o controle sobre oásis, fontes e poços. Havia 

também importantes cidades comerciais, já que a Arábia era rota de caravanas que 

ligavam o Oriente ao Ocidente. Entre as mais importantes destaca-se Meca, controlada 

pela tribo coraixita. (...) Nascido numa família pobre da tribo coraixita, Maomé ficou 

órfão ainda criança, sendo criado por um tio que procurou dar-lhe uma boa formação. 

Quando jovem, envolveu-se nas atividades comerciais, participando de caravanas que 

percorriam vastas regiões do Oriente, o que lhe assegurou rica experiência cultural, 

permitindo-lhe conhecer culturas e religiões variadas, que acabaram por influenciá-lo 

na formulação de sua doutrina. Em 610, durante um retiro no deserto, Maomé recebeu 

uma mensagem divina através do anjo Gabriel que lhe disse: "- Só há um Deus, que é 

Alah, e Maomé é o seu profeta".  

 

Tendo por referencia o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

 

a)Maomé era líder da tribo dos coraixitas, o que foi muito importante para ser escolhido 

profeta. 

b) Alah acredita que a Jihad, ou a Guerra Santa irão melhorar o mundo. 

c) O islamismo é monoteísta. Reconhecem, portanto, a existência apenas de Alah para 

os orientais e do Pai, do Filho e do Espírito Santo para os Ocidentais, daí a existência de 

atentados como o de 11 de setembro nos Estados Unidos. 

d) Maomé era um homem culto. 
 

Leia o texto e responda às questões 4 a 7. 

"Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a 

chorar, sentou-se no chão. 

- Anda, condenado do diabo, gritou-lhe o pai." 

      Vidas Secas de Graciliano Ramos 

4. O trecho citado é exemplo de discurso: 

a) Discurso Direto   b) Discurso Indireto  

c) Discurso Indireto Livre  d) Discurso Direto e Indireto 

 

5. As figuras de Estilo são estratégias que o escritor pode aplicar ao texto para conseguir 

um determinado efeito na interpretação do leitor. Assinale a alternativa que contém uma 

figura de estilo: 

a) O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. 

b) Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 

c) Anda, condenado do diabo. 

d) Gritou-lhe o pai. 
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6. A figura de linguagem encontrada no trecho da obra de Graciliano Ramos é: 

a)Personificação 

b) Hipérbole 

c) Metonímia 

d)Eufemismo  

 

7. As formas verbais empregadas no trecho de Graciliano Ramos: aproximaram-se, 

recuaram, sumiram-se estão em que tempo verbal?  

a) Futuro do presente   b) Futuro do pretérito 

c) Pretérito imperfeito  d) Pretérito perfeito 

 

8. Em “Era-se mais feliz no passado.” A partícula SE é: 

a) Pronome apassivador. 

b)Índice de indeterminação do sujeito. 

c) Parte integrante do verbo. 

d) Partícula expletiva. 

 

9. Compreendo o ______________ de ela ter chorado. É uma menina cheia de mágoas 

e de ____________. Completa CORRETAMENTE às lacunas: 

 

a) Porquê, porque. b)Por quê, porquê. c) Porque, porquê d)Porquê, Porquê 

 

10. NULA 

11. NULA 

12. Em “Estima-se que somente a Amazônia detenha mais de 25% da biodiversidade 

vegetal e animal do planeta.” 

a) O sujeito está oculto b) O sujeito é indeterminado 

c) O sujeito é composto d) O sujeito é simples 

 

13. Complete adequadamente os espaços. 

 

____ tarde estava belíssima, o que levou os rapazes _______ pensarem em sair 

____noite. ____quem eles poderiam consultar ____hora? 

 

a) a, a, à, a, aquela b) a, a, à, à, aquela c) à, a, à, a, àquela d) a, a, à, a, àquela 

 

 

14. É uma característica da Linguagem Culta: 

a)Não utilização de marcas de concordância.  

b)Uso regular da forma nós.       

c)Uso constante de a gente.  

d)Uso de gírias.  

 

15. Indique a opção em que a concordância aparece de maneira CORRETA: 
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a)Publicou-se notícias falsas. 

b)Cerca de dez atores faltou aos ensaios. 

c)Marcos ou César se casarão com Luciana. 

d)Voltou à tarde o menino e o pai dele. 

 

16. O percentual de pessoas não atendidas por telefonia fixa em uma determinada 

cidade era de 45%. Após uma promoção realizada por uma determinada operadora, 3 a 

cada 15 pessoas passaram a usufruir desse meio de comunicação e, a partir de então, o 

número de pessoas que não dispunham de telefonia fixa ficou reduzido a 13000. Com 

base nessas afirmações, pode-se dizer que o número de habitantes dessa cidade é, 

aproximadamente: 

a) 36111  

 

b) 38034 

 

c) 40000 

 

d) 45876 

 

 

17. NULA 

18. Márcia foi ao mercado e comprou 10 frutas. Chegando em casa, notou que dentre as 

10 frutas compradas 3 estavam estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas desse 

conjunto, qual a probabilidade de ambas não estarem estragadas? 

a)3/5 

 

b)7/10 

 

c)7/15 

 

d)½ 

 

19. Marcela tem 5 camisas (branca, amarela, verde, azul e vermelha) e 3 calças (preta, 

cinza e marron). De quantas maneiras diferentes ela poderá se vestir, usando uma calça 

e uma camisa? 

 

a) 10 
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b) 12 

 

c) 15 

 

d) 18 

 

 

 

 

20. Um casal tem 13 filhos. Das afirmações a seguir, referentes aos filhos, a única 

necessariamente VERDADEIRA é: 

a) pelo menos uma delas tem altura superior a 1,90m. 

b) pelo menos duas delas são do sexo feminino. 

c) pelo menos duas delas faz aniversário no mesmo mês. 

d) pelo menos uma delas nasceu num dia par. 

 

 

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

 
21. É fundamental que todo educador tenha conhecimento sobre as políticas públicas na 

área da educação, principalmente no que tange as Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional- LDB na sua perspectiva política, econômica e social, bem como as 

suas consequências. Dentro dessa conjuntura, a primeira LDB foi sancionada em 1961 

sob o número: 

 

a) 4024        b) 4061            c)4001      d)4034 

 

22. Em 1971 foi sancionada a Lei Nº 5.692 que marcou a história da educação 

brasileira, principalmente porque foi responsável por grandes mudanças na educação. 

As mudanças foram tamanhas que até hoje a sociedade vive sob a influência do período 

político de sua sanção. É característica dessa lei: 

 

a)Manter a cátedra no Ensino Superior. 

b)Intitulou-se Lei da Reforma do Ensino de 1º e 2º grau, por realizar inúmeras 

mudanças nesses níveis de ensino. 

c)Sancionada em tempos democráticos.  

d) Sancionada pelo presidente Getulio Vargas. 

 

23. Com a Nova Constituição de 1988, após 8 anos, foi sancionada a Nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB de Nº9394/96, que veio atender a uma 

nova proposta política, visto que foi aprovada em tempos democráticos. Portanto é 

CORRETO afirmar sobre a atual LDB: 

www.pciconcursos.com.br



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RERIUTABA- 15/06/2014 

6 
 

a)A carga horária mínima anual da Educação Básica é de 700 horas. 

b) O controle da frequência fica a cargo do governo, sendo exigida frequência mínima 

de 65% para a aprovação. 

c) Define que a Educação Básica é formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio.  

d) O ensino da disciplina de artes é facultativo por não ser um componente curricular 

obrigatório. 

 

 

24. Henri Wallon nasceu e viveu na França entre 1879 a 1962. Formado em filosofia, 

medicina, psiquiatria, e foi um verdadeiro pesquisador em psicologia, desenvolveu a 

Teoria da Epistemologia da Pessoa. Indique o item que é um conceito definido por 

Wallon: 

a) Leitura e escrita           b) Afetividade (emoções)      

c) O capital e os problemas econômicos e sociais  d) A física quântica   

     

25. A tendência progressista libertadora tem como inspirador e divulgador Paulo Freire, 

marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(     ) Nessa tendência os conteúdos de ensino são denominados “temas geradores”, são 

extraídos da problematização da prática de vida do aluno. 

(    ) Paulo Freire desenvolveu essa tendência em conjunto com Luis Inácio Lula da 

Silva. 

(     ) Para essa tendência pedagógica, o professor é um mediador que deve “descer” ao 

nível do aluno, adaptando-se às suas características e ao desenvolvimento próprio de 

cada grupo. 

(   ) Para Paulo Freire a relação entre professor e aluno, deverá ser uma relação 

delineada e firmada pelo dialogo, em que os dois serão sujeitos ativos do ato de 

conhecimento. O respeito, a ética e a valorização das experiências do professor como 

também as do aluno são pontos fundamentais no processo de aprendizagem. 

(    ) Paulo Freire defendia que os professores deveriam impor sua liberdade aos alunos 

e aos gestores, mediante o autoritarismo e  o castigo aos alunos.  
 

Marque o item CORRETO: 

a) V, V, F, F, F b) V, V, V, V, F c) V, F, V, V, F d) V, F, F, F, V              
 

26. A didática assegura o fazer pedagógico na instituição escolar, na dimensão técnica, 

política e social, por isso que é uma ciência eminentemente pedagógica. Marque a 

opção INCORRETA: 

 

a) A didática investiga as condições e formas que vigoram no ensino os fatores reais 

condicionantes das relações entre a docência e a aprendizagem. 

b) A didática é a ciência que estuda o processo de ensino mediante seus componentes, 

por esse motivo é de fundamental importância os professores dominarem a didática. 

c) O professor que não compreende a didática e não a utiliza corretamente pode 

influenciar o aluno a diminuir o interesse pelos estudos e pela escola. 

d) A didática é a ciência da psicanálise e seu fundador foi Karl Marx. 
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27. A concepção interacionista de desenvolvimento defende a ideia de interação entre o 

organismo e o meio e vê a aquisição de conhecimentos como um processo construído 

pelo indivíduo durante toda a sua vida. Assinale a opção que indica um teórico 

interacionista: 

 

a) Jean Piaget   b) Santo Agostinho       

c) Skinner   d) Karl Marx              

 

28. O Behaviorismo busca compreender as interações entre o indivíduo e o ambiente, 

entre as ações do indivíduo (suas respostas) e o ambiente (estímulo). Assinale a 

alternativa que NÃO é um conceito abordado pelo Behaviorismo. 

 

a) comportamento respondente  b) livro didático    

c) comportamento operante   d) reforçamento    

 

29. Sobre as inteligências múltiplas de Howard Gardner, relacione a 2º coluna de acordo 

com a 1º. 

(1) Inteligência linguística.    (2) Inteligência lógica matemática.                            

(3) Inteligência espacial.     (4) Inteligência musical.                                                     

(5) Inteligência cinestésica corporal                              

 

(  ) é a inteligência responsável em nos orientar em diversas localidades, para o 

reconhecimento de cenas e objetos. 

(   ) é a inteligência da faculdade para calcular, da capacidade de perceber a geometria 

nos espaços. 

(    ) é a inteligência  do controle dos movimentos do corpo. 

(    ) é a inteligência que nos torna capazes de dominar o vocabulário falado e escrito. 

(   ) é a inteligência que nos faz perceber com clareza o tom, melodias, ritmos, som 

musicais. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) 3, 2, 4, 1, 5  b) 3, 5, 1, 2, 4  c) 3, 2, 5, 1, 4  d) 2, 1, 4, 5, 3            

 

30. A teoria sócio-histórico define que a relação das pessoas sobre o mundo não é uma 

relação direta, mas sim mediada por signos, e que o pensamento e a linguagem são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem.  Marque a opção que 

indica o nome do teórico que desenvolveu essa teoria: 

 

a) Kurt Lewin   b) Reuven Feuerestein  

c) Emilia Ferreiro        d) Lev S. Vygostsky 

 

31. Choose the option where the uncountable and countable nouns are correctly used in 

the sentence. 

a) The autobiography was written with the actor’s full knowledge and approval. 

b) They’ve decided to buy some new furnitures for the whole apartment. 

c) Some parents don’t know how to raise and educate their childrens. 

d) He forgot to bring the equipments we needed for the show. 

 

32. Choose the option where the genitive case is used incorrectly. 
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a) A five days’ holiday is not enough for us at the moment. 

b) I need to go to the chemists’ to have my prescription filled.  
c) Thursday’s classes always start at 6 p.m. 

d) Yesterday I borrowed Martha and Peter’s car. 

 

For questions 33 to 40, choose the correct option according to the use of the modal 

verbs. 

There _________
(33)

 millions of stories about survivors from ship wrecks, plane crashes 

and other misadventures. I myself and my companions _________
(34)

 our lives when 

our light aircraft crashed on a remote mountainside. We _________
(35)

 survive on the 

small amount of tinned food we rescued from the wreck. We _________
(36)

 by the plane 

and waited for rescue but some of us decided to try to reach the nearest village. We 

_________
(37)

 crazy! We set off with a map, down the mountain slope and into thick 

jungle. How _________
(38)

 that the map contained errors and that _________
(39)

 more to 

the west? We _________
(40)

 in the jungle, but on the sixth day, a local Indian hunter 

spotted us… 

33. a) should have been b) must be  c) could to be  d) ought to be  

 

34. a) would be lost            b) could have lost c) might lose  d) should lose 

 

35. a) might be able  b) have been able c) were able to      d) should be to 

 

36. a) should have remained  b) ought have remained   

c) could remain    d) might remain 

 

37. a) must have been b) must to be    c) should have been      d) ought to be 

 

38.  a) would have we known  b) might we know   

            c) should we know   d) could we have known 

 

39.  a) should we have headed  b) we should have headed  

c) we ought to head   d) ought we to head 

 

40.  a) might be dead   b) must have died   

       c) could have died  d) ought have been dead 

 

For questions 41 to 46, fill in the blanks with the correct phrasal verbs from the 

options given. 

On the way to work, my car _________
(11)

 so I _________
(12)

 a bus and _________
(13)

 

at the office three minutes late. In the evening, I had potatoes and cheese for dinner, and 

then washed up. For the rest of the evening, I _________
(14)

 the work of writing my 

diary. The next day, my friend Dorothy _________
(15)

. She wanted to _________
(16)

 for 

a cup of tea… 
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41. a) wore out b) filled up  c) broke down  d) ran off  

 

42. a) took off  b) rang up  c) turned down  d) got on 

 

43. a) turned up b) went on  c) turned into            d) took up 

 

44. a) held on  b) bought up  c) got on with   d) looked up 

 

45. a) rang up me b) showed me off  c) rang me up d) showed off me 

 

46. a) keep up with  b) get over  c) hold on  d) come over  

 

47. Choose the option where the superlative is used incorrectly. 

a) Jennifer is the slimmerest girl in this school.  

b) Heart disease is one of the commonest causes of death.  

c) My bedroom’s the untidiest room in this house. 

d) I made the most common mistakes on the test. 

 

48. Choose the option where the conditional sentence is correct. 

a) I will tell all about it if I heard something from my classmates.   

b) If England win the match with Germany, they’d be in the Cup Final. 

c) The plane wouldn’t have crashed if the pilot had been more careful.  

d) If you hadn’t lost your lottery ticket, you would had won a million dollars.  

 

49. Choose the option where the comparative is used incorrectly. 

a) Susan is definitely a lot cleverer than her brother is.  

b) This film was less frightening than the one about ghosts. 

c) It’s much simpler if you do it this one. 

d) He’s more stupider than anyone I know. 

 

50. Choose the option where the indirect speech of the sentence below is correct. 

Betsy: “Ben and I didn’t go to the party because we don’t like noisy places.” 

 

a) Betsy said that she and Ben hadn’t gone to the party because they hadn’t liked noisy 

places. 

b) Betsy told us that she and Ben hadn’t gone to the party because they didn’t like 

noisy places. 
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c) Betsy said me she and Ben hadn’t gone to the party because they didn’t like noisy 

places. 

d) Betsy told me she and Ben didn’t go to the party because they hadn’t liked noisy 

places. 

 

 

 

www.pciconcursos.com.br




