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CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 047/2015  
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - ESTADO DO PARANÁ 

 
CARGO: PROFESSOR HABILITAÇÃO – LETRAS / INGLÊS   

DATA: 27/09/2015  
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 
(QUARENTA) questões de múltipla escolha, com 4 alternativas (a,b,c,d) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito 
ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você estão 
corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova o uso de aparelhos eletrônicos, tais como bip, 

telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, 
máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de 
qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc., consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas; 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição 
e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno de 

prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 
 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

 
 
 

INSCRIÇÃO:_____________ 

NOME COMPLETO:_________________________________________ 
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1)  Das alternativas abaixo indique a alternativa que apresenta a forma correta quanto ao 
uso da norma culta da Língua Portuguesa: 

a) A cidade por que passamos foi construída pelos imigrantes italianos há cerca de quinhentos anos. 
b) A cidade porque passamos foi construída pelos imigrantes italianos a cerca de quinhentos anos. 
c) A cidade porquê passamos foi construída pelos imigrantes italianos a cerca de quinhentos anos. 
d) A cidade por quê passamos foi construída pelos imigrantes italianos acerca de quinhentos anos. 

 
2) Assinale a alternativa que completa respectivamente de forma correta as sentenças 

abaixo: 
A _____________ de artigos femininos daquela loja estava com descontos de 50%. 
A______________de ontem na Assembleia iniciou com atraso de quarenta minutos. 
 

a) Cessão – sessão. 
b) Seção – seção. 
c) Seção – sessão. 
d) Sessão – seção. 

 
3)  No verso da música:  

 
“Quero um lago limpo de água potável”. (Elis Regina) 
Assinale a alternativa correta correspondente a construção sintática adotada no verso. 
 

a) Apresenta como complemento verbal um objeto indireto, 
b) Apresenta um período composto. 
c) Tem como núcleo do complemento verbal um adjetivo. 
d) Apresenta como complemento verbal um objeto direto. 

 
4)  Na oração abaixo os termos sublinhados são classificados gramaticalmente como: 

 
 O diretor da escola vai conversar com os pais sobre o comportamento inadequado dos alunos. 
 

a) Complemento verbal. 
b) Locução verbal. 
c) Adjunto adverbial. 
d) Complemento nominal. 

 
5) Assinale a alternativa incorreta quanto a regência verbal: 
a) Devemos obedecer os nossos princípios e ideais. 
b) Maria desobedeceu às leis de trânsito. 
c) José atendeu os meus pedidos. 
d) José atendeu aos meus pedidos. 

 
6) Marque a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas e acentuadas segundo a 

mesma régua de acentuação: 
a) Férias, tênue, cárie, início. 
b) Trágico, patético, árvore, férias. 
c) Ingênuo, férias, tênue, trágico. 
d) Trágico, patético, árvore, tônico. 
 

7) Nas frases abaixo indique a alternativa correta quanto ao significado das palavras 
grifadas: 

a) O encarregado das compras fez a discrição das mercadorias do almoxarifado. 
b) As garotas receberam os rapazes com comprimentos alegres. 
c) O hábil cavalheiro cavalgou com destreza o seu cavalo durante a competição 
d) Meu coração acelerou diante do perigo iminente. 
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8) Assinale a alternativa  em que o significado não corresponde à palavra dada; 
a) Diferir (distinguir-se, divergir). 
b) Absolver (aspirar, sorver). 
c) Imigrar (entrar num país). 
d) Espavorido (apavorado). 

9)  Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo: 
 

O ________________do Senador foi ___________________ após  comprovação de corrupção. 
 
a)  mandado, caçado 
b)  mandado, cassado 
c)  mandato, cassado 
d)  mandato, caçado 

10) Indique a alternativa correta: 
a) O suspeito foi liberado por não ter sido pego em flagrante. 
b) Ponto é a intercessão de duas linhas. 
c) As despesas com a reforma do escritório foram vultuosas. 
d) Assistimos a uma violenta coalizão de trens próximo à estação principal. 
e) O artigo incerto na Revista de Medicina foi lido pelos estudantes durante a aula. 
 
11) Um comerciante elevou o preço de suas mercadorias em 50% e divulgou, no dia 
seguinte, uma remarcação com desconto de 50% em todos os preços. O desconto realmente 
concedido em relação aos preços originais foi de: 
a) 50%.  
b) 36%.  
c) 32%  
d) 25%  
 
 
 
 
12) Uma certa liga metálica é obtida fundindo-se 30 partes de cobre com 12 partes de zinco. 
Para obter-se 273 kg dessa liga, são necessários: 
a) 195 kg de cobre.      
b) 90 kg de zinco. 
c) 184 kg de cobre. 
d) 83 kg de zinco. 
 
 
 
 
13) Uma comissão de três pessoas será escolhida entre cinco pessoas, sendo apenas uma de 
nome Jair. A probabilidade de Jair participar desta comissão é de: 
a) 1/4. 
b) 3/8. 
c) 1/2. 
d) 3/5.        
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14) Um litro de etanol custa R$ 1,80 e um litro de gasolina custa R$ 2,40. Se um litro de uma 
mistura de etanol e gasolina custa R$ 2,25. Pode-se afirmar que a quantidade de etanol 
contida em um litro dessa mistura é: 
a) 0,20 l 
b) 0,25 l  
c) 0,30 l 
d) 0,35 l 
 
 
 
 
15)  Num paralelepípedo reto-retângulo as medidas a, b e c das arestas são proporcionais aos 
números 4, 3 e 2. A área lateral desse prisma vale 252 cm2. Assim, pode-se afirmar que o 
volume desse sólido é, em cm3, igual a: 
a) 588. 
b) 628. 
c) 648.                  
d) 668. 
 
 
 
 
16) Numa empresa, com 150 funcionários, 30 são técnicos especializados. Pode-se afirmar 
que a porcentagem de técnicos especializados nesta empresa é: 
a) 20 %.   
b) 25 %. 
c) 30 %. 
d) 35 %. 
 
 
 
 
17)  Uma tábua de 2m de comprimento, quando colocada verticalmente, produz uma sombra 
de 80 cm. Desse modo, a altura de um edifício que, no mesmo instante, projeta uma sombra 
de 12m é de: 
a) 24m 
b) 26m 
c) 28m 
d) 30m  
 
 
 
 
18)  Em certa promoção a lanchonete “Hora do Lanche” arrecadou 600 reais. Sabendo que o 
lucro corresponde a 30% desse valor, pode-se afirmar que o lucro, foi de: 
a) 150 reais. 
b) 180 reais.    
c) 210 reais. 
d) 300 reais. 
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19) Se você percorrer 7,5km mais 800m, terá percorrido em metros, um total de: 
a) 7.600m. 
b) 7.800m. 
c) 8.300m.   
d) 15.500m. 
 
 
 
 
20) Um capital de R$ 8.000,00 é aplicado a juros simples, à taxa de 2% ao mês, durante 4 
meses. Dessa forma o montante acumulado, ao final deste período, em reais, é de: 
a) 8.800. 
b) 8.600. 
c) 8.080. 
d) 8.640.   
 
 
 
 
 
21) A vacância de função de confiança NÃO decorrerá por: 
a) Aposentadoria. 
b) Destituição. 
c) Dispensa, a critério da autoridade. 
d) Dispensa, a pedido do servidor. 

 
22) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o trecho da Lei 2.095/2.013. 
 

__________ é a investidura do servidor efetivo em atribuições e responsabilidades compatíveis 
com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica 
oficial pericial. 

 
a) Readaptação. 
b) Recondução. 
c) Reintegração. 
d) Reversão. 

 
23) Além do vencimento do cargo, os profissionais do magistério poderão receber as 
seguintes vantagens, EXCETO: 
a) Adicional de incentivo funcional. 
b) Adicional por tempo de serviço. 
c) Gratificações. 
d) Horas-Extras. 
 
24) Assinale a definição abaixo que está INCORRETA de acordo com a Lei 1.923/2.012? 
 
a) Cargo – o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de atribuições com 

estipêndio específico, denominação própria e remuneração pelo Poder Público, nos termos da lei. 
b) Carreira – o conjunto de Níveis e Classes que definem a evolução funcional e remuneratória do 

profissional do magistério, de acordo com a complexidade de atribuições e grau de responsabilidade. 
c) Classe – a divisão da Carreira segundo a habilitação ou titulação. 
d) Interstício – o lapso de tempo estabelecido como mínimo necessário para que o profissional do 

magistério se habilite à progressão funcional dentro da Carreira. 
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25) Choose the correct option of possessive adject to complete the statement: 
“ What are your brother’s and your sister’s names?” 
“______________names are Kevin and Mary. 

a) Your 
b) They 
c) Their 
d) Our 

 
26) Choose the option that complete the sentences with the correct preposition: 

“My brother was born ____1st March ___midday____1986.” 
 

a) On- in- at 
b) At –in –on 
c) On- at-in 
d) In- at- in 

 
27) Choose the correct option of tagquestion to complete the sentence. 

Mary can’t speak English, _______? 
 

a) can’t she? 
b) can she? 
c) doesn’t she? 
d) does she? 

 
28) Which is the correct option to complete the sentence? 

 
Somebody phoned, _________________? 
 
a) did he? 
b) didn’t they? 
c) didn’t somebody? 
d) didn’t he? 

 
29) Which option best complete the sentence: 

Tom doesn’t like uniforms, but he ________________wear one for school every day. 
 

a) have to 
b) has to 
c) don’t have to 
d) having to 

 
30) Complete the sentence below with the correct phasal verb: 

You’ve left the lights on. Please ________________them. 
 

a) throw away 
b) took over 
c) work out 
d) turn off 

 
31) Choose the correct sentence: 

 
a) I should have stayed at home. 
b) I might must take out a bank loan. 
c) You must to wear a safety helmet. 
d) You don’t should worry. 
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32) Complete the sentence with the correct possessive adjective: 

 Where are______________keys? 
 My Keys? They’re in the top drawer. 
 

a) my 
b) their 
c) our 
d) your 
 
33) Choose the correct sentence: 
a) The Golden Hotel is most expensive hotel in the town. 
b) That house is very old. It’s the older building in the town. 
c) Money is important but it isn’t the most important thing in life. 
d) Sidney is the larger city in Australia. 

 
34)  Complete with the verb in the correct form: 

 
If he_______the Money, he __________travel to Italy. 
 

a) have – is going to 
b) had – would 
c) has – would 
d) had – will 

 
35)  Complete the blank with the correct option: 

 
 _____________ classes are commonly conducted in the native language of the students. 
Students learn the vocabulary and grammar rules from the teacher or a book and 
practice by doing drills and translation exercises both to and from the target language. 
The content is not so important and most attention is paid to the form of the sentences.   
(William Lake,2013). 
 

a) Communicative Approach 
b) Grammar-translation 
c) The Audio-Lingual 
d) Collaborative Learning 

 
 

36) ____________________ is an oral-based approach and It drills students in the use of 
grammatical sentence patterns. Based on behavioral psychology (Skinner) Conditioning - 
helping learners to respond correctly to stimuli through shaping and reinforcement. 
Habit-formation (Larsen-Freeman, D.,2000). 

a) The Audio-Lingual Method 
b) Collaborative Learning 
c) Grammar-translation 
d) Communicative Approach 
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37)_______________________ is based on the idea that learning language successfully 
comes through having to communicate real meaning. When learners are involved in real 
communication, their natural strategies for language acquisition will be used, and this will 
allow them to learn to use the language. 
 
a) The Audio-Lingual Method 
b) Collaborative Learning 
c) Grammar-translation 
d) Communicative Approach 

 
 

38) ___________________ is a situation in which two or more people learn or attempt to 
learn something together. Unlike individual learning, people engaged in 
__________________ capitalize on one another’s resources and skills (asking one 
another for information, evaluating one another’s ideas, monitoring one another’s work, 
etc.). More specifically, _______________ is based on the model that knowledge can be 
created within a population where members actively interact by sharing experiences 
and take on asymmetry roles. 

 
a. The Audio-Lingual Method, Collaborative Learning, Grammar Translation. 
b. Collaborative Learning, Collaborative Learning, Collaborative Learning. 
c. Grammar-translation, Communicative Approach, The Audio-Lingual Method. 
d. Communicative Approach, Communicative Approach, Communicative Approach. 

 
 39) Choose the correct sentence. 

 a) She’d like to can speak English. 
 b) He must work last weekend. 
 c) You don’t have to pay for me. 
 d) Do you can see any boats? 
 

40) Choose the correct option to complete the sentence: 
 

 Sarah woul like_______________stay in bed until lunch time. 
 

a) can 
b) could 
c) to be able to 
d) will be able to 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESTAQUE AQUI 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PREENCHA AQUI SUAS RESPOSTAS 
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