CONCURSO PÚBLICO
MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – 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 40 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 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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CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
B) Faltam dois testes
LÍNGUA PORTUGUESA
C) Retirou-se ele e seus amigos
1- A única frase em que o a deve receber um acento D) Vossa Senhoria é bondoso
grave é:
A) Esta notícia é igual a que ouvimos.
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra
B) Vamos a Roma e de La diretamente a Lisboa.
importante da Literatura Brasileira Contemporânea,
C) As crianças se retiraram uma a uma.
foi escrita por:
D) De segunda a sexta houve expediente normal.
A) Dinah Silveira de Queiroz
B) Antônio Olavo Pereira
2- A única frase em que não há crase é:
C) José J. Veiga
A) À noite gosto muito de ler.
D) João Guimarães Rosa
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima.
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri.
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista,
D) Referiu-se àquilo que viu.
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas
principais obras é o romance:
3- Assinale a concordância falha:
A) A madona de Cedro
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados.
B) A Estrela Sobe
B) Um quinto dos bens cabem ao menor.
C) Rua do Sol
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. D) Corpo Vivo
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore.
CONHECIMENTOS GERAIS
4- Assinale a alternativa em que há emprego
incorreto entre mal e mau:
11- O atual Presidente da Câmara Municipal de
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso.
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador:
B) Ele caiu de mau jeito.
A) Dionísio Maçaneiro
C)De um mau espera-se todo mal.
B) Mário Miguel
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal.
C) José Eduardo Rothbarth Thomé
D) Roberto Schulze
5- Assinale a alternativa em que o plural está
errado:
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de
A) Corrimãos, guarda-chuvas
Santa Catarina são:
B) Noves, empadinhas
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer
C) Balãozinhos, cidadãos
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos
Paulo Bauer
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e
6- Assinale a palavra cuja grafia está incorreta:
Paulo Bauer
A) Obcessão
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner
B) Deslizar
C) Vazar
13- O Presidente da República, quando da eclosão
D) Espontâneo
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de
março de 1964 era:
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura A) Jânio Quadros
Gramatical Brasileira, trata da:
B) Juscelino Kubitscheck
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação
C) João Goulart
B) Palavra, forma, classe e significação
D) Leonel de Moura Brizola
C) Formação, derivação e estrutura das palavras
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em:
palavras
A) 28 de setembro de 1885
B) 28 de setembro de 1888
8- Assinale a alternativa com erro de concordância:
C) 13 de maio de 1885
A) Faltam fazer dois testes
D) 13 de maio de 1888
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15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 21- A meta principal para o ensino de línguas
novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale estrangeiras no nível Médio, de acordo com os PCN
a alternativa que representa a origem do significado é:
A) Perceber a real importância da língua estrangeira
da palavra ágape:
frente à língua portuguesa na nossa sociedade
A) Amor Eterno
B) Comunicação oral e escrita
B) Esmola entre os primeiros cristãos
C) Despertar o interesse maior para aprender a língua
C) Qualquer refeição comunitária
inglesa ao invés da língua nacional
D) Banquete
D) Compreender a língua estrangeira como a
16- Assinale a alternativa que não representa uma principal prática social
das competências do Município de Rio do Sul,
22- Art. 216. Constituição Federal 1988 - Constituem
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor:
patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
A) Elaboração do plano plurianual
material e imaterial, tomados individualmente ou
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias
em conjunto, portadores de referência à identidade,
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos
à ação, à memória dos diferentes grupos
D) Manter o serviço de transporte coletivo
formadores da sociedade brasileira, EXCETO:
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de A) As formas de expressão
Rio do Sul, a implementação de emendas a Lei B) Os modos de criar, fazer e viver
C) As criações científicas, artísticas e tecnológicas
Orgânica compete:
D) Erradicação do analfabetismo
A) Ao Poder Executivo Municipal
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara
23- Daniel Golemam, psicólogo PhD de Harvard, é o
de Vereadores
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores autor de Inteligência Emocional. Afirma que temos
dois tipos de inteligências distintas. A tradicional
D) Por iniciativa da comunidade riosulense
que pode ser medida através de testes de QI e a
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do inteligência emocional QE. Afirma que o sucesso se
dá: 20% devido ao QI e 80 % divido ao QE.
Sul, segundo classificação SDM/SC é:
Assinale abaixo qual alternativa não faz parte da
A) Médio
composição da Inteligência Emocional:
B) Baixo
A) Autoconhecimento
C) Alto
B) Administração das emoções
D) Muito alto
C) Simpatia
D) Automotivação
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é:
A) Serra do Mar
24- Leia as frases abaixo.
B) Serra do Mirador
“Jana's job is boring.” “Julia is bored.”
C) Serra do Alto vale
Assinale qual alternativa faz a junção das frases
D) Serra do Miramar
corretamente:
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, A) “Jana is bored because her job is boring.”
desenhista,
jornalista,
humorista,
tradutor, B) “Jana is interested because her job is boring.”
C) “Jana is bored because her job is surprising.”
dramaturgo e cenografista. Seu nome é:
D) “Julia is bored because her job is boring.”
A) Chico Anysio
B) Millôr Fernandez
25- Tick below which alternative is not considered
C) Antônio Tabucdhi
an irregular adverb.
D) João Mineiro
A) Well
B) Fast
C) Happily
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
D) Slow
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B) Comparison of inferiority
26- Read the text below:
C) Comparison of mediumship
D) Comparative of superiority
30- The demonstrative pronouns are meant to
indicate something.
Check who is employed correctly:
A) This is my new bike
B) This is earrings are beautiful
"The new design of the five-dollar bill increases the C) This is are our teacher
safety features and puts us ahead of the D) This is nurses are dedicated professionals
counterfeiters to protect your money, hard earned,"
said Michael Lambert, an official of the U.S. 31- The modal verbs are verbs distinct from others
government. Lambert spent his first new note, because they have their own characteristics, except:
which has the effigy of former president Abraham A) They do not need auxiliary
Lincoln, the gift shop at Lincoln's Cottage, where the B) Always after the modal verb in the infinitive must
former president and his family lived for six months come, but without the "to"
C) Not affected in the 3rd person singular present. So
at the time of the Civil War.
they never get "s", "es" or "ies"
Referred to the above text:
D) Are used to indicate sequence
A) Easily be tampered
B) Tribute to Michael Lambert
32- On the verb to be is incorrect to say:
C) Specially created to prevent counterfeiting
A) It is impossible to shorten the verb "to be" with
D) Deals with the artistic features of note
"not". This form is often used in conversation
27- Like the Portuguese, the articles in English are B) The verb "to be" is conjugated in the present in
"am", "is" and "are"
also classified into definite and indefinite.
C) For the negative, just add "not" after the verb "to
The definite article is not used:
A) Before nouns can be preceded or not by adjectives be" (am, is, are)
D) For the interrogative form, simply reverse the verb
B) Always after a representative of a class or kind
"to be" (am, is, are), putting it at the beginning of the
C) Before a noun only in the species
D) Before names of oceans, seas, islands, rivers, sentence
mountains, countries, hotels, cinemas, theaters,
33- Language is primarily an oral phenomenon. It is
trains and ships
therefore essential to develop a familiarity with the
28- Just as there are some notable differences spoken language, and more specifically, with their
between the Portuguese of Brazil and the pronunciation, before looking to dominate the
Portuguese of Portugal, we can say that there are written language.
also some differences between American English What is the text of the above:
and British English. You may notice differences in A) The subject is always a proper name
vocabulary, as well as differences in spelling and B) Reversing this sequence can cause defects
resulting from incorrect pronunciation of the
pronunciation.
phonetic interpretation letters
Check what is right for the American English:
C) You could say that thinking in English is structured
A) Apartment
from the subject
B) Catalog
D) The normal order is in Portuguese noun –
C) Flashlight
adjective
D) Mobile phone
29- There are three types of comparison, check the 34- Complete the following dialogue below:
“Oh. That's ____! If I can ____ you, please ask?”
incorrect alternative:
A) Glass, help
A) Comparison of equality
B) Rule, rubber
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C) Great, wall
Oprimido:
D) Great, help
A) Leonardo Boff
B) Paulo Reglus Neves Freire
35- In English the gender divide into four: male, C) Paschoal Lemme
female, common and neuter.
D) Fernando de Azevedo
Check under the incorrect definition of genres:
A) Male - is represented by the plural pronoun HE or 40- O Dia do Professor é comemorado em todo o
país no dia 15 de outubro. Relacionado a esta data
THEY.
B) Female - is represented by the plural pronoun SHE temos o Dia da Educação, que é comemorado:
or THEY.
A) 25 de maio
C) Gender common - They are used only for male.
B) 25 de abril
D) Gender neutral - is represented by the pronoun IT. C) 28 de abril
D) 28 de março
36- Segundo a LDB, no seu artigo 69, a União
aplicará, anualmente, nunca menos de _________, e
os estados, o Distrito Federal e os municípios,
___________ por cento, ou o que consta nas
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da
receita resultante de impostos, compreendidas as
transferências constitucionais, na manutenção e
desenvolvimento do ensino público:
A) Vinte, vinte e cinco
B) Vinte , dezoito
C) Dezoito, vinte e cinco
D) Dezoito, vinte
37- A Lei que dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências é:
A) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990
B) Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993
C) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
D) Lei nº 5.021, de 09 de junho de 1966
38- Constituem um referencial de qualidade para a
educação no Ensino Fundamental em todo o País.
Sua função é orientar e garantir a coerência dos
investimentos no sistema educacional, socializando
discussões,
pesquisas
e
recomendações,
subsidiando a participação de técnicos e professores
brasileiros, principalmente daqueles que se
encontram mais isolados, com menor contato com a
produção pedagógica atual. Estamos falando:
A) Do Plano Político Pedagógico da escola
B) Do Plano Plurianual
C) Do Projovem
D) Dos Parâmetros Curriculares Nacionais
39- É considerado o Patrono da Educação Brasileira
e um dos mais brilhantes pensadores da história da
Pedagogia no mundo, autor do livro Pedagogia do

