
PROCESSO SELETIVO Nº 005/2015 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO - SC 

PROFESSOR : DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA - INGLÊS 

Nome do (a) Candidato (a)                                                                                                 Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Conhecimento Específicos 
Língua Portuguesa 
Atualidades 

12 
 04 

  04 

Total de questões   20 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite 

a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço 

indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem 

rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo totalmente o 

espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO 

DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 

definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 

fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 

concluído. 

Destaque aqui: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO – SC: PROFESSOR: DISCIPLINA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA- 
INGLÊS  
Marque aqui as suas respostas:  
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                 Conhecimento Específico 

1)No processo ensino –aprendizagem de línguas 

estrangeiras um dos pontos centrais é a: 

a)Comunicação. 
b)Leitura. 
c)Interpretação. 
d)Observação. 
 
2)Para compreender um texto na língua 

estrangeira deve se; EXCETO. 

a) Observar a estrutura do texto. 
b)Fazer uma leitura minuciosa do texto à procura 
de informações mais específicas. 
c)Prender se na tradução de palavras por 
palavras. 
d)Fazer uma leitura mais cuidadosa levando em 
conta tanto os cognatos como os falsos cognatos. 
 
3)Sobre as abordagens de ensino da língua 

estrangeira refere-se a abordagem  de línguas 

para fins específicos a seguinte afirmação: 

Assinale a correta. 

a)Análise das necessidades dos alunos, objetivos 
claramente definidos e conteúdo específico. 
b)Conhecimento de classes gramaticais,  objetivos  
a ser, definidos e conteúdo específico. 
c)Memorização, objetivos definidos e conteúdo 
integrado. 
d)Leitura restrita,  conteúdo  definido e avaliação 
formativa. 
 
4)Na área ensino de ensino aprendizagem de 

língua inglesa a sala de aula é o lugar propício 

para oportunizar vivências de aprendizagem: 

a) Formativas, instrutivas, relevantes e alienantes 
à realidade.  
b)Significativas, conscientizadoras, problemáticas 
e sensíveis à realidade. 
c)Formativas, construtivas ,restritas e específicas 
à realidade. 
d)Formativas, significativas, conscientizadoras e 

sensíveis à realidade. 

5)Na realidade atual onde o inglês cada vez mais 

nos cerca em relação ao aprendizado da 

gramática é correto: 

a)A gramática deve ser ensinada desvinculada das 
práticas de linguagem. 
b)A gramática deve ser trabalhada articulada com 
a linguagem. 
c) O conteúdo precisa ser decorado. 
d)Uso de frases e textos descontextualizados. 
 
6)Dentro do ensino da língua inglesa dentre os 

principais métodos pode se destacar: 

a)Método de gramática-tradução, método direto, 
método oral e ensino de línguas situacional, 
método áudio lingual. 
b)Método tradicional, método indireto, método 
oral, método áudio lingual. 
c)Método de gramática, método de ensino 
situacional, método construtivo, método visual. 
d) Método simplificado, método áudio lingual, 
método direto, método indireto. 
 
7) Uma das principais características da 

abordagem comunicativa no ensino da língua 

inglesa que se destaca é: 

a)Usar frases prontas da língua inglesa. 
b)Ensinar a língua inglesa de modo que a mesma 
se aproxime das situações exteriores à da sala de 
aula. 
c)Interiorizar o ensino da língua inglesa  na sala de 
aula. 
d)Ensinar apenas na forma da língua inglesa. 
 
8)A capacidade de produzir e compreender textos 

considerados bem formados em situações de 

interação comunicativa na língua inglesa trata-se 

de: 

a)Competência gramatical. 
b)Competência comunicativa. 
c)Competência textual. 
d)Competência associativa. 
 
9)Habilidade de localizar informações específicas 

o mais rápido possível em um texto, sem recorrer 

à leitura linear do mesmo refere-se a seguinte 

estratégia de leitura da língua inglesa: 



3 
 

a)Scanning. 
b)Cognato. 
c)Prediction. 
d)Skimming. 
 
10)A língua estrangeira predominante no currículo 

escolar no Brasil é: 

a)Alemão. 
b)Francês. 
c)Espanhol. 
d)Inglês. 
 
11) As línguas estrangeiras são marcadas pela 

diversidade linguístico- cultural esta afirmativa 

refere-se a: 

a)Interculturalidade. 
b)Interdisciplinariedade. 
c)Especificidade. 
d)Sociabilidade. 
 
12)A aprendizagem  de uma língua estrangeira 
possibilita ao educando construir uma relação 
entre a língua estrangeira e a língua materna. 
Referente a essa afirmativa assinale a alternativa 
incorreta. 
 
a)Aumentar o conhecimento sobre a linguagem 
que o aluno construiu sobre sua língua materna, 
por meio de comparações com a língua 
estrangeira em vários níveis. 
b)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. 
c)Correlacionar os conhecimentos novos da língua 
estrangeira e os conhecimentos que já possui de 
sua língua materna. 
d)Trabalhar a língua  estrangeira fora do contexto 
da língua materna. 
 

                     Língua Portuguesa 

13)Qual o significado contextual da seguinte 

palavra: Alarido. 

a)Moderado. 
b)Refúgio. 
c)Confusão. 
d)Categoria. 

 
14)Assinale a alternativa em que todas as palavras 

estão escritas corretamente referente ao (X e CH). 

a)Oxalá-brucha- xarque. 
b) Coaxar- debochar-vexame. 
c)Fantoche-gracha-xaxim. 
d)Bexiga-moxila-chícara. 
 
15) Indique a frase que apresenta sujeito 

indeterminado. 

a)A felicidade fazia parte da sua vida. 
b)Meus pais chegaram de São Paulo. 
c)Estamos atentos a situação política no Brasil. 
d)Precisa - se de pessoas com experiência. 
 
16) Assinale a alternativa correta em que as 
palavras apresentam prefixo: 
 
a)Arvoredo-capinzal-papelada. 
b)Lutador-feirante-ferreiro. 
c)Solidão-amplitude-beleza. 
d)Anfiteatro-arcebispo-endocarpo. 
 

                       Atualidades 

17) Pinheiro Preto em relação a economia e ao 

turismo integra o roteiro: 

a)Vale da uva e vinho. 
b)Vale do Itajaí. 
c)Vale das montanhas. 
c)Vale histórico. 
 
18) O município de Pinheiro  Preto possui alguns 

fundamentos na organização municipal. EXCETO: 

a)Autonomia. 
b)Cidadania. 
c)Dignidade da pessoa humana. 
d)Desigualdade social. 
 

19)É considerada atividade geradora de impactos 

ambientais no Brasil . 

a)Aumento da população. 
b)Turismo ecológico. 
c)Extração de petróleo. 
d)Reflorestamento. 
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20)Através do Sistema de Avaliação da Educação 

Básica é feito o cálculo do índice de: 

a)Desenvolvimento no ensino superior. 
b)Desenvolvimento da educação básica. 
c)Desenvolvimento da formação continuada. 
d) Desenvolvimento do gestor escolar. 




