PROCESSO SELETIVO
MUNICÍPIO DE GRAVATAL-SC
PROFESSOR DE INGLÊS
ENSINO SUPERIOR
CADERNO DE PROVAS
Nome:

Assinatura:

Nº da inscrição

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA
A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá
também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão.
B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa,
com todas as folhas colocadas na ordem correta. Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se
o número de inscrição está correto.
C) A prova contém 30 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a
CORRETA.
02 – COMO FAZER A PROVA
A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.
B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de
Provas.
C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não
poderá ser alterado ou conter rasuras.
D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha.
E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta.
F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente
preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena).
G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de
Fiscalização.
H) A prova terá a duração de três horas.
03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO
A) Falar com outros candidatos durante a prova.
B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais.
C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova.

Transcreva abaixo as suas respostas,
dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _
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LÍNGUA PORTUGUESA
7- O número de minutos que tem ¾ do dia é:
1- Indique em qual das alternativas o acento craseado A) 1.172 minutos
B) 1.180 minutos
não está adequado:
A) Chegamos cedo à casa.
C) 1.080 minutos
B) Eu vou à Copacabana de minha Infância.
D) 720 minutos
C) Não irei à padaria. Irei ao supermercado.
8- Numa viagem de trem, um viajante consulta o
D) Comemos bife à milanesa.
relógio no momento exato em que o trem passa
2- Em qual das alternativas deve ser utilizado a letra J pelo marco quilométrico 237. Eram 8 horas e 17
minutos. Às 8 horas e 25 minutos, o trem passa
ao invés da letra G:
no marco 249. Calcule a velocidade do trem em
A) Giboia
km/h:
B) Ferrugem
A) 60 km/h
C) Rabugento
B) 90 km/h
D) Sugestão
C) 80 km/h
3- Qual das alternativas a palavra está escrita D) 70 km/h
INCORRETAMENTE:
A) Pança
B) Profissão
C) Massagista
D) Neceçário
4- Qual a conjugação do verbo “estar” na segunda
pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo
indicativo:
A) Estivestes
B) Estivésseis
C) Estivéreis
D) Estáveis

9- Bárbara borda 17 toalhas por dia. Para bordar
136 toalhas ela levará:
A) 7 dias
B) 8 dias
C) 10 dias
D) 15 dias
10- As idades de Roberto e Deisy somam 9 anos;
a de Deisy e José 13 anos; a de José e Roberto 12
anos. Calcule a idade de Deisy:
A) 7 anos
B) 6 anos
C) 5 anos
D) 4 anos

5- Todas as orações destacadas abaixo exprimem a
mesma circunstância, EXCETO:
CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES
A) Tamanho era o barulho que eu não pude dar aula
B) Os meninos gritavam tanto que ficaram roucos
11- Segundo o IBGE a dimensão territorial do
C) Não podia ver o palhaço sem que risse
D) Não pôde tomar cerveja já que estava com dor de Município de Gravatal é de:
A) 198 km²
garganta
B) 298 km²
MATEMÁTICA
C) 190 km²
D) 168 km²
6- A operação de divisão entre 15,5 ÷ 25 tem como
resultado:
12- Os atuais Senadores pelo Estado de Santa
A) 0,62
Catarina são:
B) 0,625
C) 0,52
A) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e
D) 0,525
Jorge Bornhausen
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A) Bowks
B) Paulo Bauer, Luiz Henrique da Silveira e Edinho Bez
C) Paulinho Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e B) Bouks
C) Book
Paulo Bauer
D) Cacildo Maldaner, Luiz Henrique da Silveira e Paulo D) Books
Bauer
17-Leia os textos a seguir:
13- Conforme amplamente divulgado pela imprensa I - Everyone knows this leaning tower but how
mundial o Brasil já é a 6ª maior Economia do mundo, about this one?
Experts say the famous London landmark could
por ter ultrapassado:
go the same way as the iconic Italian
A) A França
monument.
B) A Inglaterra
Cracks have been spotted in the walls of the
C) A Alemanha
Parliament building; recent construction work
D) A China
may have caused subsidence.
14-Antes da Brasília a Capital da República Federativa But time is on its side as the tower won't tilt as
much as Pisa's for at least 10,000 years.
do Brasil era:
II - The temperature was twenty degrees below
A) São Paulo
freezing, but that didn’t stop these sports
B) Belo Horizonte
enthusiasts.
C) Rio de Janeiro
Racing teams in Poland took advantage of the
D) Niterói.
wintry weather to sail their iceboats on a frozen
reservoir.
15- O Estado de Santa Catarina tem:
The one-man vessel is light and agile, and can
A) 20 deputados federais
reach speeds of over 100km per hour.
B) 18 deputados federais
Many competitors train in sailing boats in
C) 24 deputados federais
summer months and switch to iceboat racing
D) 16 deputados federais
during the winter.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
III - Over a hundred metres above the Zambezi
River.
16- Choose the correct spelling.
With just a cord tied around her feet, an
Australian adrenaline junkie launches herself
into the void.
But Erin Langworthy's bungee jump became a
nightmare when the line broke.
She got through the ordeal in one piece – here
describing how she managed to swim to the
river bank.
Erin suffered only cuts and bruises and thinks
it's a miracle to be alive.
IV - The only living thing on Earth visible from
space
But rising temperatures in the Pacific are
causing coral in Australia's Great Barrier Reef to
decay.

PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
The key to its survival could be in these pots. Experts in Sydney have taken about eight billion cells and put
them in deep freeze.
They plan to reintroduce some of these samples to see if they can regrow.
Assinale a opção em que o texto relata o acidente envolvendo turista:
A) Texto I
B) Texto II
C) Texto III
D) Texto IV
Observe as frases abaixo e responda as questões 18 e 19:
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18- Qual das quatro frases sugere que as mulheres pensar: "Que tonta que eu sou! Agora tenho o
bastante. Que bom!"
não precisam dos homens?
( ) Fábio admirava o Metrô: sua racionalidade
A) Frase I
concreta de aço escovado; seu elegante e
B) Frase II
democrático piso de granito polido. Mesmo assim
C) Frase III
nunca lhe ocorreu associar uma coisa com a outra.
D) Frase IV
Duke Ellington eram as noites de piano solo de
19- Indique o número da frase que também pode sábado e as manhãs de domingo com a orquestra a
todo volume; o Metrô era o cotidiano, de segunda a
ser lida como machista.
sexta, no que havia de mais imediato e permanente.
A) Frase I
( ) Finalmente, o trem chegou e ambos (e todos os
B) Frase II
demais) embarcaram. Júlia desceu na Sé, enquanto
C) Frase III
Fábio desceu na Paraíso para seguir até a
D) Frase IV
Consolação. Também poderia ser o contrário (as
20- A coerência está ligada à compreensão. É a vantagens da ficção) e os trens do Metrô poderiam
perfeita relação de sentido entre as diversas de fato apitar como queria Júlia e terem a letra A e
palavras e/ou partes de um texto. Haverá Duke Ellington como queria Fábio estar com Júlia. Se
coerência se for mantido um elo conceitual entre ao menos, também ele, pudesse encontrar um
os diversos segmentos do texto. Fiorin & Savioli bilhete esquecido nas páginas de um livro, como
afirmam que um texto tem coesão quando seus uma flor.
vários enunciados estão organicamente articulados ( ) Na mesma plataforma, mas pelo menos dez
minutos adiantado, estava Fábio. Mais velho, vestia
entre si, quando há concatenação entre eles.
Numere os períodos na ordem em que formem um um terno xadrez desalinhado, o jornal tentando
texto coeso e coerente, e marque o item escapar da pasta, o guarda-chuva portátil de
prontidão. Fábio gostava de jazz e justamente
correspondente. (Baseado em Antonio Menezes)
( ) Fábio tinha ainda o curioso hábito de evitar as naquele momento recordava uma de suas músicas
escadas rolantes. Não por medo. Certa vez favoritas: "Take The 'A' Train", de Duke Ellington.
perguntaram-lhe: "Por quê?" "Não sei. Não se A opção correta é:
deve evitar esse tipo de esforço", respondeu. "E A) I, III, V, II, IV
pelo menos nisso obedeço à minha cardiologista", B) III, II, IV, V, I
acrescentou. Daí enfrentava com resignação as C) II, III, V, IV, I
longas escadarias. "Não sou melhor do que D) IV, I, III, V, II
ninguém." E até gostava desse exercício de
paciência na contra-mão de toda pós-modernidade 21- Find the word or phrase that best completes
each sentence.
e suas decepções.
( ) "Por que os trens do Metrô não podem apitar A horrible morning was followed by a torrent of rain
como as locomotivas a vapor?" pensou Júlia _____ afternoon.
enquanto esperava na plataforma. "Seria A) in late
divertido". Sorriu. De qualquer modo, quando se B) late in the
tem dezenove anos, e se está no primeiro ano da C) late in
faculdade, pode-se perfeitamente pensar tais D) on late
coisas. Como também esquecer o bilhete
magnético nas páginas de um livro. E então ter que 22- A suffix is a letter or syllable or word that is
added to a root word at:
comprar outro, e logo reencontrar o primeiro e

PROCESSO SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAL
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
professor quanto os estudantes, no processo da
A) The beginning
convivência, são capazes de juntos construírem
B) The middle
conhecimentos, podendo deixar de aprender como
C) The end
também aprender, apesar do método escolhido.
D) None of the above
Assim, inspirada na concepção educacional do
professor Dante Augusto Galeffi, a solução é buscar
23-The suffix “logy” means:
sempre por uma metodologia própria e apropriada.
A) The study of something
Própria por ser a síntese da produção desses
B) The superlative of something
sujeitos da aprendizagem e da informação; e
C) The quality of something
apropriada porque é adequada ao contexto e,
D) The result of something
principalmente, porque os seus autores já a
24- Azenha Júnior (2006), a favor do uso da apreenderam conscientemente.
tradução em sala de aula, coloca em seu texto O É um dos diversos métodos existentes para o ensino
lugar da tradução na formação em letras: algumas de língua estrangeira, cujo objetivo é levar o
aprendiz a comunicar-se na língua em estudo
reflexões, que o uso da tradução:
A) É uma atividade artificial, perfeita e viciada em através do condicionamento e da formação de
um processo literal, a tradução não mostra as novos hábitos lingüísticos. Uma das premissas
diferenças entre as línguas, às distintas noções básicas do método é que primeiro o aluno deve
exercitar as habilidades orais (ouvir e falar), e só
culturais e discursivas de seus falantes
B) Representa um ponto privilegiado em que teoria posteriormente, em uma segunda fase, as
e prática, nas suas mais diversas configurações, habilidades escritas (ler e escrever). Isso porque o
interagem, estimulam a pesquisa autônoma e aprendiz só pode ser exposto à escrita quando os
contribuem para a formação de uma reflexão crítica padrões da língua oral já estiverem internalizados e
automatizados.
por parte do aluno
C) Com frases isoladas e descontextualizadas, A) O Método Audiolingual
empregado por meio do método gramática- B) O Método da Gramática e Tradução (AGT)
C) O método da leitura
tradução, não caiu em desuso
D) O método funcional ou abordagem comunicativa
D) É considerado como um recurso retrógrado na
(AC)
sala de aula de LE
25- Seja qual for o caminho metodológico
escolhido pelo professor, é preciso que o processo
de ensino e aprendizagem da língua forneça ao
aluno um propósito, uma intenção comunicativa,
uma necessidade de transmitir informação, de
estabelecer vínculos e conviver de maneira
solidária e harmoniosa com os outros. Pois, as
inúmeras variáveis que afetam a situação de
ensino podem ultrapassar a metodologia usada, de
modo que o que parece funcionar numa
determinada situação não funciona em outra e
vice-versa. Além disso, muitas vezes, dá-se a
metodologia uma importância maior da que ela
realmente possui, esquecendo-se de tanto o

26- Abaixo você vê quatro definições de idioms
usando a palavra "bird". Qual desses idiomas, na
verdade, não existe:
A) Someone who enjoys flying is "a happy bird"
B) Someone who gets up early, or arrives early, is an
"early bird"
C) Someone who eats very small amounts of food
"eats like a bird"
D)You say "a little bird told me that..." when you
don't want to reveal who told you something
27- Translate into English: Não
acostumados a falar inglês.
A) We're not used to speaking English
B) We don't use to speak English

estamos
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C) We're not used to speak English
D) We're not accustomed speaking English
28- The Prime Minister said he was looking forward
to ___________ the President.
A) Seeing
B) See
C) Sees
D) To see
29- She didn't have ________ mistakes in her
paper.
A) Some
B) Any
C) No
D) No one
30- Na sentença "they are allowed to be free", a
palavra "allowed" pode ser substituída por:
A) Prohibited
B) Chosen
C) Fed
D) Permitted

