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Prefeitura Municipal de Coronel Freitas 

Estado de Santa Catarina 
 

CADERNO DE PROVA 

 

CONCURSO PÚBLICO 001/2012 

 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/ INGLÊS 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01 – Este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal 

da sala.  

 

02 - Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão já identificado, destinado às 

respostas das questões formuladas na prova. Caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. 

  

03 – Ao receber o cartão resposta confira seus dados.   

 

04 – Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, com cinco alternativas, 

apresentando como resposta correta somente uma alternativa.  

 

05 – O cartão resposta é único e insubstituível, portanto, a marcação é definitiva, não admitindo 

rasuras. 

 

06 – A duração da prova é de 04 (quatro) horas. Só será permitido ao candidato entregar sua 

prova após transcorrido, no mínimo, 01 (uma) hora do seu início. Os três últimos candidatos a 

terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente. 

 

07 – Na última página deste caderno você encontrará uma grade de respostas para anotar o seu 

gabarito. Destaque-a e leve-a consigo.  

 

08 – Quando terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de resposta.  

 

09 – A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a 

resposta que julgar correta. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da 

prova. 
 

MODELO DE PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA: 
 

Questão 1 – alternativa correta = D 

 

1        A        B       C        D         E  

 

* Marque somente uma alternativa preenchendo totalmente o círculo, evitando ultrapassar a linha que 

margeia a letra, conforme o exemplo acima. Não faça um X ou qualquer outra marca. 

 

* Para a marcação das respostas somente será permitido o uso de caneta esferográfica de 

 material transparente, nas cores azul ou preta. 

 

* A correção do cartão resposta será através de leitura óptica, sendo de inteira responsabilidade do 

candidato os prejuízos advindos das marcações feitas incorretamente. 

 

 

BOA PROVA! 

               
CNPJ: 09.441.229/0001-36 - Rua Duque de Caxias, nº 340 – sala 204  – 2º andar – Edifício IP – centro Maravilha – SC.  

Site: www.icap.net.br  / fone: (49) 3664-3670

http://www.icap.net.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

PORTUGUÊS  

 

1) Observe o texto a seguir: 

 

Maria tem um carro que foi comprado no ano passado. O veículo foi adquirido em uma 

concessionária, mas a moça desconfia de que ele já estivesse sido usado por sua 

vizinha. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Maria é retomada no texto por: a moça e sua; carro é retomado no texto por: que, o 

veículo e ele. 

b) Maria é retomada no texto por: a moça e sua; carro é retomado no texto por: o 

veículo e ele. 

c) Maria é retomada no texto por: a moça; carro é retomado no texto por: o veículo e 

ele. 

d) Maria é retomada no texto por: moça; carro é retomado no texto por: veículo e ele. 

e) Maria é retomada no texto por: moça e sua; carro é retomado no texto por: veículo. 

 

2) Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego da pontuação: 

 

a) Você sabe o que se comemora no dia 22 de março? Pela sua importância tão vital 

para o ser humano quanto para o planeta, a água tem sido, desde 1992, tema de 

discussão na Organização das Nações Unidas (ONU). 

b) A preocupação faz todo o sentido: apesar de cobrir dois terços do planeta, só uma 

pequena parte dela é própria para o consumo. 

c) Além disso, há o aumento da população, o problema da poluição e a falta de acesso 

adequado à água potável em muitos lugares. 

d) Para completar o cenário, existe ainda o desperdício nas megacidades, que 

anualmente registram de 250 mil a 500 mil litros de vazamento de água potável em seus 

sistemas de abastecimento. 

e) A água, é sem dúvida, o maior bem para a saúde, para o planeta e para as gerações 

futuras. Com atitudes de preservação é possível ampliar a qualidade desse recurso em 

quantidade suficiente para todos.  

 

3) A eutanásia é uma questão muito discutida atualmente em congressos de Bioética. 

Porém, tal desrespeito ao supremo direito à vida ainda não é aceita na maioria dos 

países.  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) A palavra grifada estabelece uma relação de consequência entre as duas orações. 

b) A palavra grifada estabelece uma relação de alternância entre as duas orações. 

c) A palavra grifada estabelece uma relação de conclusão entre as duas orações. 

d) A palavra grifada estabelece uma relação de oposição entre as duas orações. 

e) A palavra grifada estabelece uma relação de justificativa entre as duas orações. 
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4) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do sinal indicativo de crase: 

 

a) Sua maneira de falar é igual à de Maria. 

b) Permaneci indiferente àquele barulho. 

c) A data da exposição municipal será de 27 à  29 de junho de 2012. 

d) Graça à maré alta e à ajuda dos pescadores, a baleia conseguiu voltar para o alto 

mar. 

e) Seria necessário que as fundações fossem reforçadas à medida que se aumentasse o 

número de andares. 

 

5) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego da colocação pronominal: 

 

a) Como a conheço bem, não fiz nada. 

b) Ninguém mexeu-se do lugar em que estava. 

c) Ele tinha razão em se mostrar receoso. 

d) Complicam-se as negociações salariais. 

e) Os bandidos fugiram sem deixar pistas, entretanto a polícia foi eficiente no processo 

investigativo e capturou-os rapidamente. 

 

6) Analise as afirmativas sobre o emprego das formas de tratamento: 

 

I. Nas formas de tratamento, faz-se a concordância de gênero não com o gênero 

gramatical dessas formas, mas com o sexo das pessoas por elas representadas. 

II. Na concordância de pessoa, as formas de tratamento exigem o verbo e os pronomes 

a elas referentes na terceira pessoa. 

III. Emprega-se a forma Vossa (Excelência Senhoria, etc.) em relação à pessoa com 

quem se fala, a quem se dirige a correspondência. 

IV. Emprega-se Sua (Excelência, Senhoria, etc.) em relação à pessoa em que se fala. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente a afirmativa I está correta. 

b) Somente a afirmativa IV está correta. 

c) Somente a afirmativa II está correta. 

d) Somente a afirmativa III está correta. 

e) Todas as alternativas estão corretas. 

 

7) Assinale a alternativa que apresenta erro no emprego do porquê: 

 

a) Marina faltou à aula por quê? 

b) Seu porque para faltar foi coerente. 

c) Porque não tinha dinheiro, deixei de viajar. 

d) Por que o fato se agravou? 

e) Não sei por que ele se demitirá? 
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8) Observe a expressão grifada na frase a seguir: 

José é tal qual uma enciclopédia.  

 

A expressão grifada é uma: 

 

a) Metáfora.  

b) Alegoria. 

c) Comparação. 

d) Metonímia. 

e) Hipérbole. 

 

9) Assinale a alternativa que apresenta emprego incorreto da concordância nominal: 

 

a) Os bombeiros estão alerta. 

b) As mulheres agiram por si mesmas. 

c) Compramos bastantes livros. 

d) Ela vive meia preocupada. 

e) É meio-dia e meia. 

 

10) Há erro de concordância verbal na alternativa: 

 

a) Faz invernos terríveis aqui. 

b) Mais de um falou em sala. 

c) Meus milhares de fãs me aplaudiram. 

d) Paulo ou Marcos se casará com Vera. 

e) Fazem dez anos que moro em Coronel Freitas. 

 

MATEMÁTICA  

 

11) Uma indústria do ramo de vestuário fez 10 camisetas e 4 calções. De quantas formas 

pode ser vestida a boneca manequim que fica na vitrine da indústria? 

 

a) 20. 

b) 40. 

c) 60. 

d) 80. 

e) 96. 

 

12) O lucro de uma sorveteria que vende um único tipo de sorvete é dado pela seguinte 

equação matemática , onde L representa o lucro e  a quantidade de 

sorvetes vendidos. Qual a quantidade mínima vendida desse sorvete para que haja 

lucro? 

 

a) 190. 

b) 245. 

c) 251. 

d) 361.  

e) 900. 
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13) De um total de 14 biscoitos tipo rosquinha que há numa determinada embalagem, 

após serem assados, 5  apresentam alguma imperfeição, mas são embalados assim 

mesmo pois não apresentam danos à saúde. Abrindo um pacote e retirando ao acaso 

dois biscoitos, qual a probabilidade aproximada de ambos terem alguma imperfeição? 

 

a) 11%. 

b) 15%. 

c) 19%. 

d) 22%. 

e) 27%. 

 

14) Em um triângulo equilátero as medidas de seus lados têm 10cm. Desse modo, qual a 

altura desse triângulo? 

 

a) 10cm. 

b) 5  

c)  

d) . 

e) 3 . 

 

15) Em uma progressão aritmética onde os termos que a formam são dispostos da 

seguinte maneira P.A.(12, 18, 24,...) apresenta 30 termos. Assim qual a soma desses 30 

termos? 

 

a) 3048. 

b) 2970. 

c) 3020. 

d) 1944. 

e) 2908. 

 

INFORMÁTICA  

 

16) A tecnologia da informação está dividida em duas partes que juntas tornam os 

computadores funcionais. Uma delas é a parte de hardware, que consiste na parte física 

do computador, é a parte palpável, aquela que podemos tocar e ver, o equipamento 

propriamente dito, incluindo os periféricos de entrada e saída, ou seja, o hardware é 

tudo o que pode ser visto e tocado e, como toda máquina, não possui inteligência e 

não funciona sozinha, necessita de um comando de lógica para entrar em operação, é 

necessária assim a intervenção humana para fazê-lo funcionar. Outra parte é a de 

software, que consiste em cada conjunto de instruções necessárias para o 

funcionamento do computador. Comporta os programas que irão funcionar e informar 

ao hardware o que executar, de que forma e quando executá-los. 

 

Assinale a alternativa correta que corresponde a tecnologias relativas a hardware e 

software: 

 

a) Hardware – Mouse, teclado, monitor, Microsoft Word. 

Software – Microsoft Exel, Internet Explorer, Microsoft Windows, Microsoft  Power Point. 

b) Hardware – mouse, teclado, monitor, impressora. 

Software – Microsoft  Word, Microsoft  Excel, Microsoft Power Point, Internet Explorer. 

c) Hardware - mouse, teclado, monitor, pen drive. 
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Software – Impressora, Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Power Point. 

d) Hardware .– Microsoft  Word, Microsoft  Exel, Microsoft Power Point, Internet Explorer. 

Software – mouse, teclado, monitor, impressora. 

e) Hardware – moden, Monitor, firmware, teclado. 

Software – Teclado, Mouse, Monitor, Placa-mãe. 

 

17) Os programas de computador possuem atalhos do teclado para executar algumas 

funções que agilizam o trabalho do usuário. É importante o usuário saber usá-los para 

melhorar sua produtividade. O Microsoft Word possui vários atalhos, entre eles estão o 

atalho para salvar o texto, selecionar todo o texto, formatar em negrito o texto 

selecionado. 

Qual das alternativas abaixo corresponde respectivamente aos atalhos para as funções 

descritas acima? 

 

a) Ctrl + s, Ctrl + t, Ctrl + n. 

b) Ctrl + b , Ctrl + t , Ctrl + n. 

c) Shift + b, shift + t, Shift + n. 

d) Shift  + S, Shift + t, Shift + n. 

e) Shift + S, Ctrl + t, Ctrl + n. 

 

18) No Microsoft Excel 2010, uma das formulas corretas para fazer o cálculo de quanto 

equivale 5% do valor da célula B2 é: 

 

a) =B2*5%. 

b) =B2/5/100. 

c) =B2%5. 

d) =B2*100/5. 

e) =5%B2. 

 

19) No Microsoft Power Point, qual dos passos descritos abaixo corresponde à sequência 

correta para trocar o tema de todos os slides da apresentação? 

 

a) Inserir – Temas. 

b) Inserir – Formas – Temas. 

c) Transições – Transições para este slide – Escolher o tema desejado. 

d) Design – Temas – Escolher o tema desejado. 

e) Design – Efeitos – Escolher o tema desejado. 

 

20) No navegador Internet Explorer, qual das opções abaixo corresponde à sequência 

correta para configurar a pagina inicial? 

 

a) Ferramentas – Opções da Internet – na aba Geral, digitar o endereço do site 

desejado no campo correspondente. 

b) Ferramentas – Opções da Internet – na aba conexões, digitar o endereço do site 

desejado no campo correspondente. 

c) Ferramentas – Gerenciar complementos, digitar o endereço do site desejado no 

campo correspondente. 

d) Ferramentas – Arquivo – Adicionar sites ao menu iniciar, digitar o endereço do site 

desejado no campo correspondente. 

e) Favoritos, Adicionar a favoritos, digitar o endereço do site desejado no campo 

correspondente. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

Read the text below and answer the questions 21 to 35: 

Our choice- how we can solve the climate crisis 

The way that we live our lives is hurting the Earth’s ecological system. The factories 

that produce our computers and televisions, the planes we fly, and the cars we drive all 

put toxic chemicals-pollution- into the air and water. We cut down forests and destroy 

coral reefs. We spoil and waste precious resources like the topsoil where we grow our 

crops or the stocks of fish in the oceans. We destroy the homes of animals, their habitats. 

Human beings are putting pollution into the atmosphere. That pollution is trapping 

heat and raising the temperature of the air, the oceans, and the surface of the Earth. 

There are six types of air pollution, created by human beings, that together are 

causing the climate crisis. Five are gases that are normally found in the air, but human 

beings are creating more and more of these gases. This is changing the balance of the 

atmosphere and causing global warming. 

The pollution that is causing global warming comes from human activity. Carbon 

dioxide is produced whenever we burn something. When we burn coal to make 

electricity, when we burn gasoline in our cars, or when we burn gas in our stoves, we add 

more carbon dioxide to the air. These are just a few of the ways we are changing the 

atmosphere and destroying our climate. 

MARQUES, Amadeu. On Stage 1. São Paulo: Ática, 2011. 

21) The text: 

 

a) Cites some of the causes of climate crisis. 

b) Teaches how we can solve the climate crisis. 

c) Blames the government as primarily responsible for the climate crisis. 

d) Shows how we can solve the climate crisis. 

e) Recognizes the importance of the issue, but according to the author we can’t change 

anything. 

 

22) It’s correct say, according to the text, that: 

 

I- “Topsoil” is one of the new gases created by humans to improve yields in crops. 

II- The pollution increases the heat in the Earth.  

III- We contribute to the climate crisis when we using gasoline in cars, for example. 

 

a) Only I and II are correct. 

b) Only I and III are correct. 

c) Only II and III are correct. 

d) Only III is correct. 

e) Only II is correct. 
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23) It isn’t according to the text: 

 

a) The human beings have a serious problem to solve. 

b) When a man burn something he produces carbon dioxide. 

c) Six types of gases are normally found in the air. 

d) The climate crisis is due the devastations of the forests and the destruction of coral 

reefs.  

e) The climate crisis is an effect of the global warming. 

 

24) “…where we grow our crops…”  Crop isn’t the same of: 

 

a) harvest. 

b) product. 

c) agricultural production. 

d) annual production. 

e) raw material. 

 

25) “When we burn coal…” The word BURN doesn’t have relation of meaning with: 

 

a) blaze. 

b) incinerate. 

c) flame. 

d) woe. 

e) scorch. 

 

26) “…when we burn gasoline in our cars…” The underlined word in the past participle is: 

 

a) burned. 

b) burn. 

c) burnned. 

d) burst. 

e) burnt. 

 

27) “Carbon dioxide is produced whenever we burn something.”  

The underlined word can be replaced in this sentence by: 

 

a) every place that. 

b) every time that. 

c) every space that. 

d) any place. 

e) any way. 

 

28) “…precious resources like the topsoil…” Which is the idea of the word in bold in 

the previous sentence: 

 

a) contrast. 

b) addition. 

c) similarity. 

d) comprehension. 

e) origin. 
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29) Use T-true or F-false: 

 

(    ) In “… that are normally…” the underlined word was an adjective that received the 

suffix LY and became an adverb. 

(    ) In “…ecological system…” the underlined word was an adjective that received the 

suffix AL and became an adverb. 

(    ) In “…human activity…” the underlined word was an adjective that received the suffix 

ITY and became a noun. 

(  ) The text has many transparent words that became easy the text interpretation. 

 

a) T – F – F – F. 

b) T - T – F – T. 

c) F – F – T – F. 

d) T – F – T – T. 

e) F – T – T – F. 

 

30)  “…the Earth’s ecological…” The fragment shows an example of Genitive Case. The 

possessive S is incorrect in: 

 

a) The babies’s toys are very dirty. 

b) Mary’s and Miriam’s houses are smaller than mine. 

c) The ladies’ hats are from Paris. 

d) John and Jake’s house is bigger than mine. 

e) Where’s Miss Jansen’s scarf? 

 

31) Observing the plural form of the words in bold: 

 

I- “…climate crisis…” –plural of crise. 

II-“The factories…”- plural of factory. 

III-“…our lives…”- plural of live. 

IV- “…stocks of fish…”- the same form in singular and plural: fish. 

 

a) Only I and III are correct. 

b) Only II and III are correct. 

c) Only II and IV are correct. 

d) Only I and IV are correct. 

e) I, II, III and IV are correct. 

 

32) “…where we grow our crops…” This sentence in the third person of the singular can 

be: 

 

a) Where he grow his crops. 

b) Where he grows his crops. 

c) Where he grows him crops. 

d) Where he grow him crops. 

e) Where he grows himself crops. 
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33) Observe the suffix of the words in bold in the sentences below: 

 

1- “…our lives is hurting the Earth’s ecological system.”  

2-“…global warming.” 

3-“…we burn something.” 

 

a) In 1 hurting is a verb in the Present Continuous Tense; in 2 warming is a verb in the 

Present Continuous; in 3 something is a pronoun. 

b) In 1 hurting is an adverb; in 2 warming is a verb in the Present Continuous; in 3 

something is a noun. 

c) In 1 hurting is an adverb; in 2 warming is an adjective; in 3 something is a pronoun. 

d) In 1 hurting is a verb in the Present Continuous Tense; in 2 warming is a noun; in 3 

something is a pronoun. 

e) In 1 hurting is a verb in the Present Continuous Tense; in 2 warming is a adjective; in 3 

something is an adverb. 

 

34) “…their habitats.” Their is: 

 

a) An objective pronoun. 

b) A possessive pronoun. 

c) A reflexive pronoun. 

d) A subjective pronoun. 

e) A possessive adjective.  

 

35) “There are six types…” There is homophone of Their. Which pair of words isn’t an 

example of homophones: 

 

a) Steal – stile. 

b) Ate – eight. 

c) Bare –bear. 

d) Gait – gate. 

e) Nay – neigh. 

 
36) De acordo com o art. 1º da Lei 9.394/96, a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem: 

 

I. Na vida familiar. 

II. Na convivência humana. 

III. No trabalho. 

IV. Nas instituições de ensino e pesquisa. 

V. Nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. 

VI. Nas manifestações culturais. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Estão corretos os itens I, II e III apenas. 

b) Estão corretos os itens I, II, III e IV apenas. 

c) Estão corretos os itens I, II, III e V apenas. 

d) Estão corretos os itens I, II, III, IV, V, VI. 

e) Nenhum dos itens acima corresponde ao artigo 1º da Lei 9.394/96. 



11 

37) O § 1º do Art. 1º da  Lei 9.394/96 disciplina a educação __________, que se 

desenvolve, predominantemente, por meio do _____________, em instituições 

_________________. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente os espaços em branco acima: 

 

a) escolar, ensino, próprias. 

b) integral, ensino, públicas. 

c) escolar, professor, públicas. 

d) integral, professor, próprias. 

e) pública, ensino, próprias. 

 

38) Segundo a LDB/96, a educação, dever da família e do Estado, deve ser inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade: 

 

a) O pleno desenvolvimento do educando. 

b) O preparo para o exercício da cidadania. 

c) A qualificação para o trabalho. 

d) As alternativas a, b, c estão corretas. 

e) As alternativas a, b, c estão incorretas. 

 

39) De acordo com o Parágrafo único do Art. 4º da Lei 8.069/90, a  garantia de 

prioridade compreende, exceto: 

 

a) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 

à infância e à juventude. 

e) Destinação especial de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 

somente à infância. 

 

40) A alternativa em desacordo com a Lei 8.069/90 é: 

 

a) Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

b) Considera-se criança a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente 

aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

c) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente a referida Lei às pessoas 

entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

d) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata a referida Lei, 

assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a 

fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 

condições de liberdade e de dignidade. 

e) Compete somente ao poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 

à convivência familiar e comunitária. 
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DESTAQUE 

 

................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

 

 

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 

 

 

31. 

 

 

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 

 

 

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DO CANDIDATO. 

 

 




