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               Cargo: Professor II – Inglês

CONCURSO PÚBLICO 01/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA
Instruções

 Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta.
 Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade.
 O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu

cartão resposta.
 A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta.

 Veja como marcar esta resposta.

 Deve-se estar atento para:
 Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão
 Não escrever no verso do cartão resposta
 Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta
 Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova:
 Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que:
 Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da

prova;
 For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou

por qualquer outra forma;
 For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por

falsa identificação pessoal;
 Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença;
 Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio.
 Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.

BOA SORTE
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María Amelia López
By Frances Romero

Communicating ______ others “wakes up the brain,” María Amelia López explained in one of the last entries in her acclaimed
online journal, amis95.blogspot.com. The name roughly translates ______ “my 95 years.” That was how old López – who died
May 20 at 97 – was when she began posting on the blog that her grandson created as a birthday gift. At an age when some
elderly women might unwittingly put a floppy disc into a CD drive, López became a worldwide Internet sensation, reaching more
than 1,5 million far-flung readers ______ the comfort of her seaside hometown in Spain.
Like any doting nonagenarian, López sang the praises of her grandchildren and great-grandchildren. But she also recalled her
opposition to Francisco Franco’s authorian regime and grappled with contemporary political debates ranging from Basque
separatism to Iran’s nuclear ambitions. Her ingenuity and lively writing won her a sit-down in 2008 with Spanish Prime Minister
José Luis Rodríguez Zapatero.
Her biggest impact, though, lay ____ the example she set. She showed that the Web was not just for the young but for anyone
interested in “[interacting] with the world.” For López, amis95 was a way to communicate with her blogueros, the readers who
flocked to it in droves – and made her last two years the most connected of her life.

1. Fill in the blanks with the correct sequence of words.

a) to, as, of, in.
b) with, as, from, in.

c) for, like, from, on.
d) to, like, of, on.

e) with, as, for, in.

2. The text talks about:

a) People who gained the world after 60.
b) The problems that old people live.
c) A woman who writes in her old age.

d) The Francisco Franco’s regime.
e) Old people and the Internet.

3. María Amelia López:

a) Writes since her husband dead.
b) Writes because her husband is dead.
c) Writes about politics and wars.

d) Writes to 1,5 million people in Spain.
e) Writes to Prime Minister Zapatero.

4. The present of “became” and “began” are:

a) became, begin.
b) became, began.

c) become, begun.
d) become, begin.

e) become, began.

5. The sentence, “reaching more than 1,5 million far-flung readers”

a) The readers are around the world.
b) The readers works with blogs.
c) The readers are in old age.

d) The readers are faraway from their hometown
e) The readers are with some problem with their

countries.

6. In the sentence “At an age when some elderly women might unwittingly put a floppy disc into a CD drive”, “unwittingly”
means:

a) unfortunately
b) gently

c) negligently
d) wrongly

e) easily

7. In the sentence, “she also recalled her opposition to Francisco Franco’s authorian regime”, “recalled” means:

a) called again
b) acclaimed

c) supported
d) remembered

e) wrote

8.  “Rough” means:

a) polite
b) irregular

c) sour
d) difficult

e) different

9. John has traveled. He will be back ___ a month.

a) in b) on c) at d) for e) by

10. My dog Beethoven is so weak. I’ll take ___ to a doctor.

a) it b) her c) him d) its e) them

11. She’s bored. She never does _______ work.

a) some
b) any

c) no
d) nothing

e) anything
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12. Mary ________ to find her comb, but she didn’t.

a) Tried hard
b) Tried hardly

c) Hardly tried
d) Tried hard hard

e) So hard tried

13. Let’s go now. It’s ____________ to go.

a) a quite long way
b) quite a long way

c) a long quite way
d) a rather long way

e) rather long way

14. Louis is a smart teacher. I can’t be as smart as ____________.

a) himself
b) he

c) he is
d) is he?

e) Isn’t he?

15. Robert and Pattie don’t like tales __________ have happy endings.

a) that
b) whose

c) they
d) who

e) whose

16.
- Ann, that’s my house.
- And _________?

a) house
b) yours

c) hers
d) it

e) she

17. The telephone’s ringing. It __________ be John.

a) might
b) may

c) can
d) will

e) can’t

18. They’re neighbors. They ___________ each other for a long time.

a) know
b) knew
c) have known
d) have been known
e) had knew

19. _____________ this week? Yes, he’s busy now.

a) Is William working
b) Does William work
c) Does work William
d) Has William work
e) William works

20. How _______ will you live there?

a) time
b) long
c) much time
d) many time
e) time long

21. Analise as assertivas sobre o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos:

I. A concepção de Direitos Humanos incorpora a compreensão de cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania
planetária.

II. A cidadania democrática, cidadania ativa e cidadania planetária estão embasadas nos princípios da liberdade, da
igualdade, da diversidade, e na universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos.

III. A democracia, ao ser entendida como regime alicerçado na soberania popular e no respeito integral aos direitos humanos,
é facultativa para o reconhecimento, a ampliação e a concretização dos direitos.

Está (ão) incorreta (s):

a) Apenas I
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) I, II e III
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22. Segundo a LDB 9394/96, o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

I. acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
II. oferta de ensino noturno regular, adequado às possibilidades escolares;

III. oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas
necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na
escola;

IV. atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

V. padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

VI. vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a
partir do dia em que completar seis anos de idade.

Está (ão) correta (s):

a) Apenas I e II
b) Apenas III e IV
c) Apenas I, III, IV e V
d) Apenas I, II e IV
e) Apenas II, III, IV e V

23. Para promover a aprendizagem faz-se necessário contemplar alguns aspectos:

I. material adequado para aulas e, principalmente, para pesquisas (biblioteca).
II. estrutura física otimizada para as atividades de natureza diversa.

III. planejamento flexível e atento às necessidades discentes.
IV. atividades significativas de produção.

Entre esses aspectos, os que necessitam de apoio da gestão escolar para serem implementados são:

a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas I e IV
e) Apenas II e IV

24. Analise as assertivas abaixo:

I. A avaliação é dimensão do procedimento terminal, dissociada da ação educativa.
II. A avaliação restringe o aprofundamento necessário em relação ao significado das interferências constantes dos

professores nas manifestações dos alunos.
III. A avaliação é prática indissociável da ação educativa e promove uma reflexão e reconstrução de saberes.

Refere-se à avaliação não classificatória:

a) apenas I
b) apenas II
c) apenas I e III
d) apenas III
e) apenas I e II

25. Segundo a Lei 11.494, fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão Intergovernamental de
Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, com a seguinte composição:

I. 1 representante do Ministério da Educação;
II. 1 representante dos secretários  estaduais de educação de cada uma das 5 (cinco) regiões político-administrativas do

Brasil;
III. 1 representante dos secretários municipais de educação de cada uma das 5 (cinco) regiões político-administrativas do

Brasil;
IV. 1 representante dos professores municipais de educação de cada modalidade presente nas escolas de Educação básica;
V. 1 representante de aluno da rede pública municipal, escolhido em assembleia aberta na União Nacional dos estudantes.

Está (ão) correta (s) os itens para essa composição:

a) Apenas I, II e III
b) Apenas I, III e IV
c) Apenas I e II
d) I, II, III e IV
e) I, II, III, IV e V
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TEXTO

Qual é o idioma mais falado do mundo?

Como língua materna, é o mandarim. Como segunda língua, o inglês

O mandarim é o idioma mais falado do mundo quando considerados apenas os falantes que têm essa língua como materna.
"O mandarim é o mais falado por causa da grande população que existe na China", diz Vivian Cristina Rio, linguista e
consultora do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Educação Continuada (CPDEC).
Já no que diz respeito à segunda língua, ou língua estrangeira, mais popular, não há idioma mais falado que o inglês. E se
engana quem pensa que ele está perdendo a força para o espanhol, por exemplo. “O inglês está cada vez mais forte e isso
vai se perpetuar ainda durante muitos anos”, explica. Para a linguista, isso acontece porque os Estados Unidos - apesar da
recente crise mundial - ainda dominam mundialmente a economia.
Mesmo com o Ano da França no Brasil, Vivian diz que são poucas as pessoas que querem aprender francês, idioma que
dominou antes do inglês. “Como a França não tem mais domínio econômico mundial, o francês foi deixado de lado, pois a
escolha de uma língua estrangeira está muito associada à cultura e ao poder”, afirma.
Por esse mesmo motivo é que o “esperanto”, idioma criado artificialmente, não ficou tão popular como seus adeptos
esperavam. “As línguas se desenvolvem com uma sociedade, uma cultura e um país. Não adianta injetar um idioma depois
que uma cultura já está determinada, pois as pessoas, inconscientemente, rejeitam essa artificialidade”, diz Vivian.
Não se pode esquecer também a importância do idioma espanhol, tanto como língua estrangeira ou materna. “Hoje ele já
ocupa o terceiro ou quarto posto na lista dos mais falados, seja como língua materna ou estrangeira”, conta Vivian.
http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/qual-idioma-mais-falado-mundo-mandarim-ingles-497578.shtml

26. Ao ler o texto I, podemos afirmar como verdadeiro:

I. Há relativa classificação quando se trata do idioma mais falado do mundo.
II. Considerando os falantes nativos, a China, que é o país mais populoso, possui o idioma mais falado.

III. O idioma mais falado pertence ao maior país do mundo, que tem o maior número de pessoas.

a) Apenas I
b) Apenas II

c) Apenas I e II
d) Apenas III

e) I, II e III

27. Analise as assertivas abaixo:

I. Em “Para a linguista, isso acontece porque os Estados Unidos” a palavra destacada refere-se ao fato do inglês está cada
vez mais forte.

II. Em “Por esse mesmo motivo é que o “esperanto”...” temos um conectivo inicial que nos remete ao parágrafo anterior.
III. Em “Hoje ele já ocupa o terceiro ou quarto posto na lista dos mais falados” o pronome pessoal faz referência a uma

palavra anterior: Inglês.

Está (ão) incorreta (s):
a) Apenas III
b) Apenas II

c) Apenas I
d) Apenas I e II

e) I, II e III

28. Analisando o uso dos conectivos no texto, podemos perceber:

I. Em “Já no que diz respeito à segunda língua”, o conectivo inicial aponta outro ponto de vista, pressupondo que um
aspecto diferente foi abordado anteriormente..

II. Em “Mesmo com o Ano da França no Brasil” temos um conectivo que expressa relação semântica de concessão.
III. Em “Não se pode esquecer também...”o conectivo destacado é aditivo por expressar uma relação de soma com o

argumento anterior.

Está (ão) correta (s):
a) Apenas I e II
b) Apenas I e III

c) I, II e III
d) Apenas II

e) Apenas I

29. O gênero textual  e as suas características, permitem-nos afirmar que a função predominante nesse texto I é:

a) Fática
b) Referencial

c) Conativa
d) Metalinguística

e) Expressiva

30. Analise as assertivas:

I. Em “ Já no que diz respeito à segunda...” temos uma crase facultativa que seria proibida se a palavra seguinte fosse
“fase”.

II. Em “apenas os falantes que têm essa língua” o verbo está acentuado por está no plural. O mesmo não acontece em “ os
alunos tem sonhos ocultos”.

III. Em “por causa da grande população que existe na China” o verbo existir é impessoal e não poderia ser colocado no plural.

Está (ão) incorreta (s):
a) Apenas I e II
b) I, II e III
c) Apenas II e III

d) Apenas III
e) Apenas I
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