
CONCURSO PÚBLICO – MUNICÍPIO DE VIDEIRA - SC 

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

 NÍVEL: SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

 

Antes de iniciar a prova leia com atenção as orientações 

 
 

01 – PREPARAÇÃO ANTES DE INICIAR A PROVA 

A) Em cima da carteira Você deverá ter apenas o Caderno de Prova, Cartão resposta, caneta, 

lápis; poderá também ter garrafa ou copo de água.  

B) Objetos como bolsa, carteira com documentos, celular, relógio, deverão ser colocados no 

chão. O Celular também deverá ser desligado. 

C) Muito importante: confira se o seu Caderno de Prova é do cargo que Você se inscreveu. O 

nome do cargo está no cabeçalho desta folha. Confira também o seu Cartão Resposta. Nele 

deverá estar constado o seu nome, cargo e o número de inscrição. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização. 

B) Leia com muita atenção cada pergunta. Assinale as respostas primeiramente no Caderno de 

Prova. Preencha o Cartão Resposta somente no final, depois de revisar as respostas. 

Importante: o Caderno de Prova poderá ser utilizado para fazer cálculos, anotações e poderá 

conter rasuras. 

C) O Cartão Resposta deverá ser preenchido de forma idêntica ao cartão de loteria. O espaço do 

retângulo deve ser totalmente preenchido, com caneta esferográfica azul ou preta. 

D) Questões que Você acha que contém erros: Você poderá entrar com RECURSO de acordo 

com a forma estabelecida no Edital. Depois de entregar a prova e se retirar da sala Você poderá 

fazer contato com a equipe de Coordenação e informar o Cargo e o número da questão que, na 

sua opinião, contém erro. 

 

03 – PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

A) O Cartão Resposta tem dois espaços distintos. O primeiro, com 5 linhas para Você preencher o 

número de sua inscrição. O segundo com o número de questões para Você preencher a 

alternativa correta de cada uma das perguntas. 
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B) Como preencher o seu número de inscrição no Cartão: O seu número de inscrição contém 5 

algarismos e cada uma das 5 linhas contém algarismos de 0 (zero) a 9. Então o primeiro número 

de sua inscrição (da esquerda para a direita) deverá ser preenchido na primeira linha. O segundo 

número de sua inscrição na segunda linha, e assim até o quinto. 

C) Como preencher as alternativas corretas de cada uma das perguntas: O Cartão contém o 

espaço com o número da questão e retângulos com as 4 alternativas de resposta (A,B,C,D). 

Então, preencha o retângulo correspondente a alternativa de cada questão que Você escolheu 

como a CORRETA. 

Importante: depois de preenchida a alternativa de cada questão não poderá ser alterada. 

 

04 – ENTREGA DA PROVA E CARTÃO RESPOSTA 

A) Concluído o preenchimento do Cartão Resposta Você deverá entregá-lo, juntamente com o 

Caderno de Prova para a equipe de fiscalização; 

B) Não esquecer de colocar o seu nome, assinatura e número de inscrição na Folha de 

Orientações. 

C) Importante: o Cartão Resposta deverá ser entregue devidamente assinado. 

 

05 – LEMBRETES: É PROBIDO AOS CANDIDATOS: 

A) Falar com outros candidatos durante a prova 

B) Fazer comentários sobre questões em voz alta. Em havendo dúvida chamar o fiscal. 

C) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

D) Retirar-se da sala com o Celular. 

E) Entregar o Caderno de Provas e o Cartão Resposta, antes de 1 hora do horário de início da 

Prova. 

 

ESTE ESPAÇO VOCÊ PODERÁ UTILIZAR PARA ANOTAR AS RESPOSTAS DAS QUESTÕES E LEVA-

LO CONSIGO. 

(dobre na linha pontilhada e destaque com cuidado) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto de Mailson da Nóbrega (publicado na Revista 

Veja). 

A doença holandesa e a punição do sucesso 

 

Tem-se afirmado que o Brasil pegou a doença 

holandesa, ou seja, o efeito de descobertas ou 

aumento de preços de recursos naturais, que 

valorizam a taxa de câmbio e por isso acarretam a 

desindustrialização. A idéia foi criada pela revista The 

Economist em 1977, inspirada no surgimento das 

reservas de gás na Holanda. Pesquisas acadêmicas 

comprovaram que ocorre a valorização cambial, mas 

não ficou claro se tal doença causa desindustrialização 

ou redução do crescimento econômico. Na Holanda, o 

boom da exportação de gás valorizou a taxa de 

câmbio. Ao mesmo tempo a indústria têxtil de 

vestuário praticamente desapareceu e a produção de 

veículos e navios diminuiu. Foi daí que veio a tese da 

doença holandesa. Mas, seguindo José Alexandre 

Scheickmann, “o desempenho da indústria holandesa 

nas décadas de 70 e 80 não foi muito diferente 

daquele da Alemanha ou da França, parceiros 

comerciais que compartilhavam muitas das outras 

características da Holanda, mas que não se 

beneficiaram de descobertas de recursos naturais. 

No Brasil, diz-se que a valorização cambial decorrente 

da expansão das exportações de commodities 

evidenciaria a tese da doença holandesa e da 

desindustrialização. Nada disso tem comprovação. Em 

sua tese de doutoramento em economia pela USP 

(2009), Cristiano Ricardo Siqueira de Souza mostrou 

que a indústria cresceu 38,8% entre 1999 e 2008, 

apesar da valorização cambial. Na maior parte do 

período, o emprego industrial cresceu mais do que o 

de serviços. A observação de diversas variáveis ligadas 

ao crescimento de produção, emprego, produtividade 

e salário não mostrou evidências claras de possíveis 

sintomas da doença holandesa no Brasil. Os ganhos no 

comércio exterior foram, de fato, uma das principais 

fontes de valorização cambial. Tais ganhos vieram da 

maior demanda da China e de outros mercados 

emergentes por commodities e da grande  

competitividade do Brasil, derivada dos avanços em 

tecnologia tropical e de extração e transporte de 

minérios, da estabilidade macroeconômica e da 

melhoria da gestão. 

 

Questões sobre o texto: 

 

01- Ao autor, Mailson da Nóbrega, analisa a 

comparação que analistas fazem do atual momento 

da economia brasileira com o que ocorreu na 

Holanda, com a descoberta do gás, e que foi 

chamado de doença holandesa. Então, assinale a 

alternativa que não corresponde as afirmações do 

autor no texto: 

A) A valorização cambial ocorreu na Holanda e ocorre 

também no Brasil 

B) No Brasil a valorização cambial, teve os ganhos do 

comércio exterior como uma das principais causas. 

C) As pesquisas comprovam que a tal doença causa a 

desindustrialização no país    

D) Não existem comprovações de possíveis sintomas 

da doença holandesa no Brasil 

 

02- O texto diz que os ganhos obtidos pelo Brasil no 

comércio internacional advêm, entre outros fatores, 

pela grande demanda por commodities. Então, 

commodities significam: 

A) Apenas os produtos derivados do agronegócio 

B) Apenas as matérias primas derivadas de minérios 

C) As matérias primas como soja, e minérios como 

alumínio, aço e outros   

D) Além das matérias-primas também materiais de 

informática e peças de automóveis 

 

03- O estudo feito por Cristiano Ricardo Siqueira de 

Souza demonstrou: 

A) Algumas variáveis ligadas ao crescimento 

econômico mostram evidências de possíveis 

sintomas da doença holandesa no Brasil 

B) Que o crescimento dos salários foi maior no setor 

industrial 

C) Que a indústria cresceu mais do que o setor de 

serviços 

D) Que a geração de empregos no setor industrial  



CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA 
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

cresceu mais do que no setor de serviços ente 1999 e 

2008 

 

04- Assinale a alternativa que não apresenta 

sinônimos: 

A) Alfabeto – abecedário 

B) Translúcido – diáfano 

C) Semicírculo – hemiciclo  

D) Honesto – humilde   

 

05- Assinale a alternativa que não apresenta 

antônimos: 

A) Avençar – combinar   

B) Coadunar – desjuntar 

C) Esganar - desapertar 

D) Censurar – louvar 

 

06- Na frase “O aluno foi chamado pelo Professor” o 

verbo está na voz: 

A) Reflexiva 

B) Ativa 

C) Subjuntiva 

D) Passiva    

 

07- Na frase “É possível que tendes sido contemplados 

com o grande prêmio” o verbo está: 

A) No pretérito perfeito simples 

B) No pretérito perfeito composto   

C) No pretérito mais-que-perfeito composto 

D) No pretérito mais-que-perfeito simples 

 

08- Na frase “Atropelaram uma criança na avenida” o 

sujeito é: 

A) Indeterminado   

B) Oculto 

C) Simples 

D) Composto 

 

09- Assinale a palavra que está escrita de forma 

incorreta: 

A) Creolina   

B) Desperdício 

C) Disinteria    

D) Mexerico 

10- Assinale a alternativa em que a crase está usada 

de forma indevida: 

A) Toda a família foi à festa 

B) Aspiro à uma vida melhor    

C) O jovem não cedeu à tentação 

D) João revidou à provocação de Pedro 

 

INFORMÁTICA 

 

11- O duplo clique do mouse significa: 
A) Acionar o botão esquerdo duas vezes rapidamente 
B) Acionar o botão direito duas vezes rapidamente 
C) Clicar na área de trabalho 
D) Botão existente somente em mouses importados 
 
12- O tipo de impressora que utiliza agulhas e uma 
fita impregnada de tinta para impressão é chamada 
de: 
A) Matricial 
B) Laser 
C) Jato de Tinta 
D) Jato de Cera 
 
13- No Microsoft Windows 7 para recortar um 
arquivo de uma pasta no Windows Explorer 
utilizamos o atalho: 
A) CRTL + C 
B) CTRL + X 
C) CTRL + V 
D) CTRL + S 
 
14- No Microsoft Windows 7, para acessarmos o 
bloco de notas devemos: 
A) Iniciar > Executar > Paint 
B) Iniciar > Executar > Word 
C) Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Bloco 
de notas 
D) Iniciar > Todos os programas > Bloco de notas 
 
15- O Microsoft Word é: 
A) Um editor de planilhas 
B) Um editor de textos 
C) Um editor de Slides 
D) Um editor de imagens 
 
16- Para selecionar todo o documento no Microsoft 
Word 2007 podemos utilizar as teclas de atalho: 
A) ALT + S 
B) CTRL + A 
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C) SHIFT + A 
D) CTRL + T 
 
17- No Microsoft Word 2007 podemos acessar a 

ferramenta Ortografia e Gramática pelo atalho F7 ou 

pelo menu: 

A) Referências 

B) Exibição 

C) Revisão 

D) Início 

 

18- No Microsoft Excel 2007 utilizamos formulas para 

facilitar os cálculos. A fórmula para colocarmos 

automaticamente a data do dia que está utilizando a 

planilha é: 

A) =DATAEHORA() 

B) =DATA() 

C) =HOJE() 

D) =AGORA() 

 

19- No Microsoft Excel 2007 podemos inserir bordas 

nas células através da guia: 

A) Inicio 

B) Inserir 

C) Layout da Página 

D) Exibição 

 

20- Para acessarmos um site de internet é necessário 

um software chamado de: 

A) Correio eletrônico 

B) Facebook 

C) Navegador 

D) MSN Messenger 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21- Conforme a Lei Orgânica em vigor, o Município de 

Videira somente poderá ter seus limites alterados: 

A) Por Decreto do Prefeito e aprovação da Câmara de 

Vereadores 

B) Pela mudança da Lei Orgânica do Município 

C) Na forma estabelecida na Constituição Federal e na 

Legislação Estadual    

D) Na forma estabelecida pela Legislação Estadual 

22- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Videira, em vigor, compete ao Município: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local 

B) Suplementar a Legislação Federal e Estadual no 

que couber 

C) Criar, organizar e suprimir distritos, observada a 

Legislação Estadual 

D) Dispor sobre a administração, utilização e 

alienação de bens públicos e também privados de su 

interesse    

 

23- Não são atribuições privativas da Câmara de 

Vereadores do Município de Videira, de acordo com 

a Lei Orgânica do Município, em vigor: 

A) Organizar os seus serviços administrativos 

B) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na forma 

regimental 

C) Elaborar e aprovar o orçamento anual do 

Município   

D) Dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito 

 

24- Os Vereadores eleitos prestarão compromisso e 

tomarão posse no dia 1º de janeiro, em sessão 

solene de instalação, conforme Artigo 10 da Lei 

Orgânica do Município de Videira, em vigor. A 

sessão de instalação será presidida: 

A) Pelo Vereador de maior idade 

B) Pelo Vereador com o maior número de mandatos 

C) Pelo Vereador mais votado nesta eleição   

D) Por Vereador escolhido em votação entre seus 

pares 

 

25- De acordo com o Artigo 30 da Lei Orgânica do 

Município de Videira, o “processo legislativo” NÃO 

COMPREENDE: 

A) Emendas à Lei Orgânica do Município 

B) Leis Complementares 

C) Decretos Legislativos 

D) Portarias Legislativas   

 

26- De acordo com o Artigo 68 de Lei Orgânica do 

Município de Videira, em vigor, o Prefeito não 

poderá afastar-se do cargo, sem licença da Câmara 

de Vereadores, sob pena de perda do mandato,  
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salvo por período não superior a: 

A) 15 dias 

B) 10 dias   

C) 30 dias 

D) 60 dias 

 

27- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, em seu Artigo 2º, define quem é SERVIDOR 

PÚBLICO. De acordo com  o citado artigo SERVIDOR é: 

A) Todas as pessoas que atuam na prefeitura 

independente da forma de contratação 

B) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo   

C) A pessoa legalmente investida em cargo público, de 

provimento efetivo ou comissionado 

D) Os agentes públicos, ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e cargos comissionados 

 

28- O Estatuto dos Servidores do Município de Videira, 

em vigor, em seu Artigo 3º, define o que é CARGO 

PÚBLICO. Conforme o citado Artigo a definição de 

CARGO PÚBLICO é: 

A) O conjunto de responsabilidades e seus respectivos 

conhecimentos e habilidades necessárias para bem 

executá-las 

B) O conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional que devem ser 

cometidas a um servidor   

C) O conjunto de atribuições previstas no Plano de 

Cargos e Salários de cada uma das ocupações do 

mesmo. 

D) O conjunto de atribuições definidas pelo Plano de 

Cargos e os respectivos requisitos necessários. 

 

29- O estágio probatório, para o servidor nomeado 

para cargo de provimento efetivo será de 24 meses, 

durante o qual a capacidade do servidor será avaliada 

por critérios estabelecidos no Estatuto. Então, assinale 

a alternativa em que todos os critérios descritos fazem 

parte dos estabelecidos pelo Estatuto: 

A) Dinamismo, responsabilidade e disciplina 

B) Assiduidade, pontualidade e inter-relacionamento 

C) Inter relacionamento, assiduidade e produtividade 

D) Disciplina, produtividade e responsabilidade  

30- A perda do cargo de provimento efetivo, 

segundo o Estatuto dos Servidores do Município de 

Videira, em vigor, depois de ser efetivado somente 

acontecerá: 

A) Quando for julgado e sentenciado pela Comissão 

do processo disciplinar instaurado 

B) Quando de sentença transitada em julgado, ou de 

processo administrativo disciplinar no qual lhe seja 

assegurada ampla defesa   

C) Através de Decreto assinado pelo Prefeito, em 

função da gravidade da falta cometida 

D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta 

 

31- O Artigo 27 do Estatuto dos Servidores do 

Município de Videira versa sobre o Estágio 

Probatório, e define os fatores que serão 

considerados para a Avaliação do Desempenho do 

servidor neste período. Um dos fatores é a 

RESPONSABILIDADE. Como FATOR de Avaliação de 

Desempenho podemos definir a 

RESPONSABILIDADE como: 

A) As tarefas do Cargo  

B) As funções do Cargo 

C) As atitudes comportamentais necessárias 

D) O cumprimento dos compromissos do Cargo   

 

32- Além dos Cargos de Provimento Efetivo, na 

Administração Pública Municipal também existem 

os cargos de provimento em Comissão e os Agentes 

Públicos. De acordo com o Estatuto dos Servidores 

do Município de Videira, um servidor que for 

nomeado para cargo COMISSIONADO durante o 

período do Estágio Probatório, para efeito de 

estabilidade.. 

A) A contagem de tempo não será interrompida   

B) A contagem do tempo que ficar em cargo 

comissionado, neste período, não será considerada. 

C) A Legislação vigente não permite que o tempo no 

cargo comissionado seja considerada 

D) O prazo para a estabilidade passará para 36 

meses. 

 

33- Além de ser um dos 5 princípios a que está 

sujeita a Administração Pública, a EFICIÊNCIA é um  
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conceito fundamental para a avaliação do 

desempenho de todo trabalhador, seja na iniciativa 

privada ou no poder público. Então podemos afirmar 

que um servidor eficiente é aquele que: 

A) Faz o seu trabalho no prazo determinado e na 

qualidade desejada   

B) Faz sempre o seu trabalho com muita rapidez 

C) Obedece sempre todas as ordens do seu superior 

D) É disciplinado e sempre está se atualizando 

 

34- A Estrutura Organizacional do quadro de pessoal 

de uma Gestão Pública geralmente é demonstrada em 

gráfico chamado de ORGANOGRAMA. Então, assinale 

a alternativa CORRETA: O objetivo de um 

ORGANOGRAMA é demonstrar: 

A) O Plano completo de cargos e seus respectivos 

salários 

B) A Descrição dos cargos existentes do Plano de Cargos 

C) Os Cargos e os níveis hierárquicos   

D) Somente os cargos de Direção e Gerenciamento 

 

35- A produtividade no trabalho depende muito da 

eficácia do trabalhador. E isto vale tanto para uma 

empresa ou para uma entidade pública. O termo 

eficácia foi criado pelo maior Guru da Administração, 

de nome Peter Drucker, durante os estudos que fez 

sobre a eficiência das gerentes e executivos de uma 

entidade pública ou empresa privada. Hoje o termo é 

aplicado em todas as atividades. Então, o significado 

da palavra eficácia é: 

A) Trabalhar o maior número de horas para obter a 

maior produção 

B) Trabalhar o maior número de horas para prestar 

maiores serviços 

C) Trabalhar de modo a fazer as tarefas certas na hora 

certa 

D) Fazer sempre as tarefas mais urgentes 

 

Com base na Lei Orgânica do Município de Videira, 

responda as questões de 36 a 38: 

36- Artigo 5º. Ao Município de Videira compete, em 
comum com a União, com os Estados, e com o Distrito 
Federal, observadas as normas de Cooperação fixadas 
na Lei Complementar: 

I - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção 
e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 
II - Impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros bens 
de valor histórico, artístico ou cultural. 
III - Proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas. 
IV - Conceber as causas da pobreza e os fatores de 
marginalização, promovendo a integração social dos 
setores desfavorecidos. 
Estão corretas: 
A) As alternativas I – II e III apenas 
B) AS alternativas II – III e IV apenas 
C) As alternativas I – III e IV apenas 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 

37- Analise as afirmativas e assinale V para 

verdadeira e F para falsa: 

( ) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara de 

Vereadores, composta de 11 (Onze) Vereadores, 

eleitos através de sistema proporcional, dentre os 

cidadãos no exercício dos direitos políticos pelo 

voto direto e secreto. 

(     ) As deliberações da Câmara, salvo disposição 

em contrário desta Lei Orgânica, serão tomadas por 

maioria de votos, presentes a maioria absoluta de 

seus membros. 

(   ) A Câmara de Vereadores deliberará, mediante 

resolução, sobre assuntos de sua economia interna 

e nos demais casos de sua competência privativa, 

por meio de Decreto Legislativo. 

(    ) Os pedidos de informação de origem do Poder 

Legislativo dirigidos ao Executivo Municipal, bem 

como a convocação de Secretários da 

Municipalidade e dirigentes de órgãos da 

Administração Municipal para comparecimento à 

Câmara de Vereadores, deverão ser atendidos no 

prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar 

do seu recebimento, sob pena de caracterização 

como crime de responsabilidade. 

(    ) As Sessões extraordinárias realizadas no recesso 

serão remuneradas através de parcela 

indenizatória, não ultrapassando o valor do subsídio 

mensal. 

Assinale a alternativa correta: 

A) F – V – V – F - V 
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B) F – F – V – F - V 

C) V – V – V – F - F 

D) V – V – V – V - V 

 

38- Artigo 32. As Leis Complementares exigem, para 
sua aprovação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) 
dos membros da Câmara. 
Parágrafo único. São Leis Complementares, exceto: 
A) Código Tributário do Município 
B) Outorga de títulos e honrarias 
C) Código de Posturas 
D) Estatuto do Magistério Público Municipal 
 
Com referência na Lei Complementar nº. 007/97 – 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Videira, responda as questões 39 a 40: 

39- Art. 8º São formas de provimento em cargo 
público: 
I - nomeação; 
II - promoção; 
III - ascensão; 
IV - readaptação; 
V - reversão; 
VI - aproveitamento; 
VII - reintegração; 
VIII - recondução. 
Estão corretas: 
A) As alternativas I – II – IV e VII 
B) As alternativas I – II – IV – V e VIII 
C) AS alternativas I – II – III – VI e VII 
D) Todas as alternativas 
 

40- Com base no artigo 25 estão corretas, exceto: 
A) A jornada de trabalho do servidor ocupante de cargo 
de provimento efetivo é de 40 (quarenta horas) 
semanais, respeitado o limite diário de 8 (oito) horas, 
salvo as exceções expressas neste estatuto ou quando a 
lei estabelecer duração menor ou diferenciada. 
B) Em face de necessidade e interesse público, a 
jornada poderá ser reduzida, temporariamente, com 
redução proporcional de vencimentos, mediante 
autorização legislativa. 
C) O cumprimento da jornada de trabalho pelo servidor 
será fiscalizado por registro mecânico ou eletrônico, 
ressalvados os casos em que o serviço for prestado em 
mais de um local no mesmo dia, quando o registro se 
dará de forma manual. 
D) Poderá ser concedido horário especial ao servidor 
estudante, quando comprovada a incompatibilidade  

entre o horário escolar e o da repartição, sem 
prejuízo do exercício do cargo. 
 
41- Art. 158 Ao servidor é proibido: 
I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 
prévia autorização do Chefe imediato; 
II - retirar, sem prévia anuência da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição; 
III - recusar fé a documentos públicos; 
IV - opor resistência justificada ao andamento de 
documento e processo ou execução de serviço; 
V - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos 
casos previstos em lei, o desempenho de atribuição 
que seja de sua responsabilidade ou de seu 
subordinado; 
VI-praticar usura sob qualquer de suas formas; 
VII - proceder de forma desidiosa; 
Estão corretas: 
A) As alternativas I – II – III – V – VI e VII apenas 
B) As alternativas I – II – III – IV e V apenas 
C) As alternativas I – II – III – V e VI apenas 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
42- Com base na RESOLUÇÃO Nº. 7, DE DEZEMBRO 
DE 2010 que Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos, 
assinale a alternativa incorreta: 
A) A Música constitui conteúdo obrigatório, mas não 
exclusivo, do componente curricular Arte, o qual 
compreende também as artes visuais, o teatro e a 
dança, conforme o § 6º do art. 26 da Lei nº. 
9.394/96. 
B) Outras leis específicas que complementam a Lei 
nº. 9.394/96 determinam que sejam ainda incluídos 
temas relativos à condição e direitos dos idosos (Lei 
nº. 10.741/2003) e à educação para o trânsito (Lei nº. 
9.503/97). 
C) Na parte diversificada do currículo do Ensino 
Fundamental será incluída, obrigatoriamente, a partir 
do 6º ano, o ensino da língua inglesa moderna. 
D) O ensino religioso, de matrícula facultativa ao 
aluno, é parte integrante da formação básica do 
cidadão e constitui componente curricular dos 
horários normais das escolas públicas de Ensino 
Fundamental, assegurado o respeito à diversidade 
cultural e religiosa do Brasil e vedadas quaisquer 
formas de proselitismo. 
 
43- A avaliação dos alunos, a ser realizada pelos 
professores e pela escola como parte integrante da  
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proposta curricular e da implementação do currículo, 
é redimensionadora da ação pedagógica e deve: 
I – Assumir um caráter processual, formativo e 
participativo, ser contínua, cumulativa e diagnóstica. 
II - Utilizar vários instrumentos e procedimentos, tais 
como a observação, o registro descritivo e reflexivo, 
os trabalhos individuais e coletivos, os portfólios, 
exercícios, provas, questionários, dentre outros, tendo 
em conta a sua adequação à faixa etária e às 
características de desenvolvimento do educando. 
III - Fazer prevalecer os aspectos qualitativos da 
aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, bem 
como os resultados ao longo do período sobre o de 
eventuais provas finais, tal com determina a alínea 
“a”, do inciso V, do art. 24, da Lei nº. 9.394/96. 
IV – Assegurar tempos e espaços diversos para que os 
alunos com menor rendimento tenham condições de 
ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo; 
V – Prover obrigatoriamente períodos de recuperação, 
paralelos ao período letivo, como determina a Lei nº. 
9.394/96. 
VI – Assegurar tempos e espaços de reposição dos 
conteúdos curriculares, ao longo do ano letivo, aos 
alunos com freqüência insuficiente, evitando, sempre 
que possível, a retenção por faltas. 
Estão corretas: 
A) As alternativas I – II – III – IV e VI 
B) As alternativas I – II – III e V 
C) AS alternativas I – II – III – V e VI 
D) Todas as alternativas 
 
44- As pesquisas mais recentes no ensino das 
disciplinas estão vinculadas à perspectiva 
sociointeracionista, defendida pelos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs). Essa visão leva em 
conta as necessidades dos alunos. Analise as 
afirmativas abaixo: 
I - Ao estudar um segundo idioma, o aluno usa 
conhecimentos prévios de leitura e escrita e faz 
analogias com a língua materna. Embora a maior parte 
dessas comparações não tenha correspondência, 
existe um conceito abrangente, vindo da área de 
Alfabetização, que pode ser usado em Língua 
Estrangeira: o desenvolvimento de comportamentos 
leitores e escritores por meio das práticas sociais. 
II - A própria natureza da linguagem exige que se 
considere seu uso social, e não apenas sua 
organização. Quando o ensino se resume a 
vocabulário, gramática, funções (cumprimentar, pedir 
informação) e questões ligadas ao conhecimento 
sistêmico, a própria língua e sua estrutura passam a  

ser entendidas como objeto de ensino. 
III – É importante incorporar o contexto de 
produção dos discursos, permitindo a compreensão 
do uso que as pessoas fazem do idioma ao agir na 
sociedade. 
IV- Utilizar rótulos e imagens ajudam a aprender a 
língua em contextos em que ela é de fato utilizada. 
V - Só no contato com diferentes materiais os 
alunos passam a dominar o idioma. 
Estão corretas: 
A) As alternativas I – II e IV apenas 
B) As alternativas II – III e IV apenas 
C) AS alternativas I – II e III apenas 
D) Todas estão corretas 
 
45- Metodologias mais comuns - A disciplina tem 
duas abordagens teóricas: a estruturalista (voltada 
ao ensino da forma, da gramática) e a enunciativa. 
Delas derivam as seguintes perspectivas e maneiras 
de ensinar presentes na sala de aula. Surge nos anos 
1950, influenciada pelo behaviorismo de Burrhus 
Frederic Skinner (1904-1990) e pelo estruturalismo 
de Ferdinand Saussure (1857-1913). Foco Fazer o 
aluno adquirir o domínio do idioma de forma 
natural. Estratégias de ensino Audição, repetição, 
memorização e exercícios orais de palavras e frases 
feitas para que o aprendizado se dê por meio de 
reflexos condicionados. 
A) Audiolingual 
B) Sociointeracionista 
C) Tradicional 
D) Direta 
 
46- Partindo do princípio que a situação de cada 
língua, é o resultado da confluência e da interação 
de uma multiplicidade de fatores – político, 
jurídicos, ideológicos, históricos, demográficos, 
territoriais, econômicos, sociais, culturais, 
lingüísticos, sociolingüísticos e interlinguísticos - a 
Declaração Universal dos Direitos Linguísticos 
considera que todas as línguas são a expressão de 
uma identidade coletiva e de uma maneira distinta 
de apreender e descrever a realidade, pelo que 
devem poder beneficiar das condições necessárias 
ao seu desenvolvimento em todas as funções. 
Com base na declaração, analise as afirmativas e 
assinale V para verdadeira e F para falsa: 
( )  Todos têm direito ao ensino na língua própria do 
território onde residem. Este direito não exclui o 
direito de acesso ao conhecimento oral e escrito de 
qualquer língua que lhes sirva de instrumento de  
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comunicação com outras comunidades linguísticas. 
(  ) Todas as comunidades linguísticas têm direito a 
designarem-se a si próprias na sua língua. 
Consequentemente, qualquer tradução para outras 
línguas deve evitar denominações confusas ou 
pejorativas.  
(  ) Todos têm direito ao uso do seu antropônimo na 
sua própria língua e em todos os domínios de 
utilização, bem como a uma transcrição fonética para 
outro sistema gráfico, quando necessário, tão fiel 
quanto possível. 
(  ) Todas as línguas e todas as culturas das 
comunidades linguísticas devem receber um 
tratamento equitativo e não discriminatório nos 
conteúdos dos meios de comunicação do mundo 
inteiro.  
(  ) Todos têm direito a exercer as suas atividades 
laborais ou profissionais na língua própria do 
território, exceto se as funções inerentes ao posto de 
trabalho exigirem a utilização de outros idiomas, 
como no caso dos professores de línguas, dos 
tradutores, ou dos guias turísticos. 
Assinale a alternativa correta: 
A) V – V – F – V - V 
B) V – F – V – V - V 
C) V - V - V -  V - V 
D) V – V – V – F - V 
 
47- No que se refere ao ensino de pronúncia, embora 
o professor não tenha de ser um especialista em 
fonética/fonologia, precisará conhecer alguns 
elementos que podem vir a atuar sobre o processo de 
aprendizagem, tais como: a interferência - uso do 
sistema fonético/fonológico da língua materna que 
não corresponde ao da língua estrangeira, gerando 
incompreensões. 
São fontes de problemas: 
I- fonemas existentes na língua estrangeira e não 
existentes na língua materna (e vice-versa); 
II- fonemas que apresentam diferente distribuição na 
língua estrangeira e na língua materna; 
III- fonemas que apresentam diferentes realizações 
fonéticas; 
Estão corretas: 
A) As alternativas I e II apenas 
B) As alternativas II e III apenas 
C) As alternativas I e III apenas 
D) Todas as alternativas 
 

48- O distanciamento proporcionado pelo 
envolvimento do aluno no uso de uma língua 

diferente o ajuda a aumentar sua autopercepção 
como ser humano e cidadão. Ao entender o outro e 
sua alteridade, pela aprendizagem de uma língua 
estrangeira, ele aprende mais sobre si mesmo e 
sobre um mundo plural, marcado por valores 
culturais diferentes e maneiras diversas de 
organização política e social. 
Por alteridade entende-se: 
A) O domínio da capacidade que possibilita as 
pessoas se comunicarem umas com as outras por 
meio do texto escrito ou oral. 
B) Os fatores sociais que caracterizam a vida de 
outras pessoas em comunidades onde as línguas 
estrangeiras são usadas como línguas maternas, 
línguas oficiais e ainda como línguas estrangeiras. 
C) A consciência da natureza da estrutura sonora das 
línguas estrangeiras (fonemas, padrões entonacionais 
etc.) e de certas regras de uso dessas línguas em 
comparação com as da língua materna. 
D) Como a construção do aluno como sujeito do 
discurso se relaciona ao desenvolvimento de sua 
capacidade de agir no mundo por meio da palavra 
em língua estrangeira nas várias habilidades 
comunicativas. 
 
49- A inclusão de uma área no currículo deve ser 
determinada, entre outros fatores, pela função que 
desempenha na sociedade. Em relação a uma língua 
estrangeira, isso requer uma reflexão sobre o seu 
uso efetivo pela população. 
No Brasil, tomando-se como exceção o caso do 
espanhol, principalmente nos contextos das 
fronteiras nacionais, e o de algumas línguas nos 
espaços das comunidades de imigrantes (polonês, 
alemão, italiano etc.) e de grupos nativos, somente 
uma pequena parcela da população tem a 
oportunidade de usar línguas estrangeiras como 
instrumento de comunicação oral, dentro ou fora do 
país. 
Com base no texto, assinale a alternativa incorreta: 
A) Considerar o desenvolvimento de habilidades orais 
como central no ensino de Língua Estrangeira no 
Brasil não leva em conta o critério de relevância 
social para a sua aprendizagem. 
B) A aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira 
pode ajudar o desenvolvimento integral do 
letramento do aluno. A leitura tem função primordial 
na escola e aprender a ler em outra língua pode 
colaborar no desempenho do aluno como leitor em 
sua língua materna 
C) O foco na leitura é interpretado aqui como  
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alternativa mais fácil de envolver outras habilidades 
comunicativas. 
D) o foco na leitura pode ser justificado pela função 
social das línguas estrangeiras no país e também pelos 
objetivos realizáveis tendo em vista as condições 
existentes. 
 

50- Com base na função social da aprendizagem de 
uma língua estrangeira no Brasil, o foco no que 
ensinar pode ser mais bem entendido ao se pensar, 
metaforicamente, sobre o que as lentes de uma 
máquina fotográfica focalizam. O primeiro foco, por 
meio do uso de uma lente padrão, estaria colocado na 
habilidade de leitura. A lente pode, contudo, ser 
trocada por uma grande-angular, na dependência das 
condições em contextos de ensino específicos como 
também do papel relativo que as línguas estrangeiras 
particulares representam na comunidade (o caso do 
espanhol na situação de fronteira, por exemplo), de 
modo a ampliar o foco para envolver outras 
habilidades comunicativas. 
Analise as alternativas: 
I - Esse sistema de focos para indicar o que ensinar 
tem por objetivo organizar uma proposta de ensino 
que garanta para todos, na rede escolar, uma 
experiência significativa de comunicação via Língua 
Estrangeira, por intermédio do uso de uma lente 
padrão. 
II - O foco em leitura não exclui a possibilidade de 
haver espaços no programa para possibilitar a 
exposição do aluno à compreensão e memorização de 
letras de música, de certas frases feitas, de pequenos 
poemas, trava-línguas e diálogos. 
III - Esses recursos em leitura são úteis para oferecer 
certa consciência dos sons da língua, de seus valores 
estéticos e de alguns modos de veicular algumas 
regras de uso da língua estrangeira (polidez, 
intimidade, saudações, linguagem da sala de aula 
etc.). 
Estão corretas: 
A) As alternativas I e II apenas 
B) As alternativas II e III apenas 
C) As alternativas I e III apenas 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
51- Ao chegar à quinta série (6º ano), a criança já é um 
falante competente de sua língua para os usos que se 
apresentam nas comunidades discursivas imediatas 
das quais participa em sua socialização em casa ou nas 
brincadeiras com os amigos fora de casa, e em outras  

comunidades discursivas. Enfim, o aluno já sabe 
muito sobre sua língua materna e sobre como usá-
la, ou seja, sabe muito sobre linguagem. 
Em linhas gerais, o que a aprendizagem de uma 
Língua Estrangeira vai fazer é: 
I - Aumentar o conhecimento sobre linguagem que o 
aluno construiu sobre sua língua materna, por meio 
de comparações com a língua estrangeira em vários 
níveis. 
II - Possibilitar que o aluno, ao se envolver nos 
processos de construir significados nessa língua, se 
constitua em um ser discursivo no uso de uma 
língua estrangeira. 
III - O processo sociointeracional de construir 
conhecimento linguístico e aprender a usá-lo será 
percorrido pelo aluno no desafio de aprender sua 
língua materna. 
Estão corretas: 
A) As alternativas I e II apenas 
B) As alternativas I e III apenas 
C) As alternativas II e III apenas 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 
52- O conhecimento sistêmico envolve os vários 
níveis da organização linguística que as pessoas 
têm: os conhecimentos léxico-semânticos, 
morfológicos, sintáticos e fonéticofonológicos. Ele 
possibilita que as pessoas, ao produzirem 
enunciados, façam escolhas gramaticalmente 
adequadas ou que compreendam enunciados 
apoiando-se no nível sistêmico da língua. 
O nível léxico-semântico se refere: 
A) Às características pela confrontação entre 
discursos que veiculam percepções, crenças, visões 
de mundo, ideologias diferentes etc. 
B) À organização linguística em relação às palavras de 
que uma língua dispõe como também em relação às 
redes de significado das quais essas palavras 
participam. 
C) A concepção de linguagem como prática social por 
meio da qual as pessoas agem no mundo, 
considerando-se as condições não só de produção 
como também de interpretação. 
D) À consciência da natureza da estrutura sonora das 
línguas estrangeiras (fonemas, padrões entonacionais 
etc.) e de certas regras de uso dessas línguas em 
comparação com as da língua materna. 
 
53- Quanto ao conhecimento da organização de 
textos orais e escritos, o aluno pode se apoiar 
também nos tipos de texto que já conhece como  
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usuário de sua língua materna. Por exemplo, em uma 
aula de leitura para alunos de quinta série (6º ano), a 
utilização de narrativas um tipo de texto com o qual as 
crianças já estão bem familiarizadas poderá também 
colaborar para o envolvimento do aluno com o 
discurso no processo de aprender. Com o 
desenvolvimento da aprendizagem, o aluno será 
exposto a novas maneiras de organizar textos orais e 
escritos (entrevistas, matérias jornalísticas, verbetes 
de enciclopédia, conversas radiofônicas etc.). 
A consciência desses tipos de conhecimento pelo 
aluno é o que será chamado aqui de 
A) Natureza metacognitiva 
B) Consciência linguística 
C) Rotinas interacionais 
D) Conhecimento linguístico 
 

54- Os usos dos conhecimentos sistêmicos, de mundo 
e da organização de textos na construção do 
significado também é parte do que o aluno já está 
acostumado a fazer como usuário de sua língua 
materna. 
Assinale a alternativa incorreta: 
A) No nível sistêmico, o aluno já sabe que a construção 
de significados envolve o estabelecimento de elos 
coesivos, como a procura dos referentes. 
B) No nível de conhecimento de mundo, o aluno já sabe 
que tem de projetar no texto o pré-conhecimento 
adequado para construir o significado na busca da 
coerência do texto. 
C) No nível do conhecimento referente à organização 
dos textos, o aluno já sabe, como usuário de sua língua 
materna, que ao ler uma carta na coluna de carta dos 
leitores de um jornal vai encontrar leitores se dirigindo 
ao editor, reclamando ou apoiando alguma matéria 
publicada. 
D) Esses usos em Língua Estrangeira não têm de ser 

trazidos à mente do aluno, posto que ele  tem 

consciência deles como usuário em  sua língua 

materna. 

55- A Língua Estrangeira no ensino fundamental tem 
um valioso papel construtivo como parte integrante 
da educação formal. Envolve um complexo processo 
de reflexão sobre a realidade social, política e 
econômica, com valor intrínseco importante no 
processo de capacitação que leva à libertação. Em 
outras palavras, Língua Estrangeira no ensino 
fundamental é parte da construção: 

A) Da cidadania 
B) De um currículo  
C) De uma nova aprendizagem 
D) De práticas discursivas de outras sociedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 




