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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de PROFESSOR DE INGLÊS 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra da nova 
ortografia: 
 
a) Fiéis; Sóis. 
b) Herói; Úteis. 
c) Caracóis; Hifens. 
d) Anéis; Saguões. 
 
2 - "A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A Análise 
morfológica analisa a .............................................. dos elementos que formam um enunciado 
linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles" (Fonte: Toda Matéria, 2017). 
Assinale a alternativa que completa a frase acima, CORRETAMENTE:  
 
a) Conjunção. 
b) Classe gramatical. 
c) Preposição. 
d) Invariável. 
 
3 - Observe as frases abaixo: 
 
I - Joana foi o motivo da briga. 
II- O bom é que ela sempre foi bem comportada. 
 
Os termos em negrito exercem a função sintática de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Aposto. 
 
4 - As palavras nas duplas a seguir: 
 
I - Sessão (período de tempo) e seção (departamento). 
II - Verão (verbo) e verão (substantivo). 
III - Gosto (substantivo) e gosto (verbo). 
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São respectivamente: 
 
a) Homônimos perfeitos; homônimas homógrafas; homônimas homófonas. 
b) Homônimas homógrafas; homônimas homófonas; homônimos perfeitos. 
c) Homônimos perfeitos; homônimas homófonas; homônimas homógrafas. 
d) Homônimas homófonas; homônimos perfeitos; homônimas homógrafas. 
 
5 - Já__________ anos, ____________naquele local um bosque. Hoje, só 
_______________prédios. Complete a frase acima com a concordância verbal CORRETA: 
 
a) faz; havia; existem. 
b) faz; haviam; existe. 
c) fazem; havia; existe. 
d) fazem; haviam; existem 
 
Matemática: 
 
6 - O objetivo de uma função inversa é: 
 
a) Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem. 
b) Processo destinado a resolver problemas que envolvam diretamente ou inversamente 
proporcionais. 
c) Criar funções a partir de outras funções. 
d) Desenvolver cálculos de juros. 
 
7 - Joaquim tinha R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais) em sua conta 
no banco. Ele gastou 27% (vinte e sete por cento) desse valor, comprando uma televisão 
moderna para a sua casa. Qual o valor em R$ (reais) que Joaquim pagou na televisão? 
 
a) R$ 2.953,80. 
b) R$ 6.574,50. 
c) R$ 3.325,50. 
d) R$ 6.625,80. 
 
8 - Uma empresa responsável pela limpeza de caixas de água, utiliza 50 litros de água sanitária 
para uma caixa de água com capacidade de 6.000 litros. Determine quantos litros de água 
sanitária são necessários para limpar uma caixa com capacidade de 15.000 litros. 
 
a) 75 litros. 
b) 115 litros. 
c) 135 litros. 
d) 125 litros. 
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9 - Quantas moedas oficiais o Brasil já teve: 
 
a) 9 moedas oficiais. 
b) 13 moedas oficiais. 
c) 10 moedas oficiais. 
d) 8 moedas oficiais. 
 
10 - O salário bruto atual de um empregado da empresa Y é de R$ 3.400,00. Esta empresa 
reajusta trimestralmente os salários de todos os seus empregados em 4%, após 2 trimestres 
esse empregado passará a ganhar um salário bruto de: 
 
a) R$ 3.228,98.  
b) R$ 4.163,00. 
c) R$ 3.577,33. 
d) R$ 3.677,44. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
 
 
 

http://www.beneditonovo.sc.gov.br/


 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE BENEDITO NOVO/SC 
CNPJ: 83.102.780/0001-08 
Rua Celso Ramos, 5070 – Centro – 89.124-000 
Fone/FAX: (47) 3385-0487 
www.beneditonovo.sc.gov.br 

 

4 de 7 
Processo Seletivo Simplificado nº 005/2019 

14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - São exigências específicas do cargo de Professor de Inglês, EXCETO: 
 
a) Seguir as diretrizes educacionais do estabelecimento educacional e da Secretaria Municipal 
de Educação. 
b) Elaborar e cumprir com o plano de trabalho e ministrar aulas atrativas, garantindo a 
efetivação do processo ensino-aprendizagem. 
c) Participar parcialmente das atividades dedicadas ao planejamento, avaliação e 
desenvolvimento profissional. 
d) Cumprir com os horários, com os dias letivos e com as horas-atividades estabelecidos no 
calendário escolar. 
 
17 - Segundo o Artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, a finalidade 
da educação básica é: 
 
a) Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum dispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
b) Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
c) Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 
da cidadania e fornecer-lhe meios para regredir no trabalho e em estudos posteriores. 
d) Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum dispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para regredir no trabalho e em estudos posteriores. 
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18 - Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica: "Para muitos, a 
educação é considerada a mola propulsora das transformações do país. No entanto, o que se 
constata é que problemas econômicos e sociais repercutem na escola e ____________ o 
alcance de seus objetivos. A garantia do Ensino Fundamental de qualidade para todos está 
intimamente relacionada ao caráter ________________ da escola e à redução da pobreza, ao 
mesmo tempo em que tem um papel importante nesse processo. As políticas educacionais só 
surtirão efeito se articuladas a outras políticas públicas no campo da saúde, habitação, 
emprego, dentre outros, porque essas políticas ______________ umas das outras, pelo 
estreito relacionamento que mantêm entre si". Qual alternativa completa a frase acima 
CORRETAMENTE? 
 
a) dificultam; inclusivo; dependem. 
b) facilitam; exclusivo; dependem. 
c) atrasam; inclusivo; independem. 
d) atrasam; exclusivo; independem. 
 
19 - Sobre a hierarquia no serviço público, a opção CORRETA é:  
 
a) O servidor dever seguir os pedidos de seu superior hierárquico. 
b) Não há hierarquia no serviço público. 
c) O servidor público pode optar livremente por fazer ou não seu trabalho. 
d) Deve-se obedecer somente aos pedidos do Prefeito. 
 
20 - Sabemos que a língua é um elemento dinâmico, uma importante ferramenta para a 
comunicação que deve estar sempre à disposição dos falantes e, por esse motivo, 
desconsiderar as inúmeras variações linguísticas apenas corroboraria para o preconceito 
linguístico, comportamento que exclui a importância dos fatores sociais e culturais para a 
formação de uma língua. Tendo em vista essas questões, relacione os tipos de gramática com 
sua correta definição: 
 
I - Gramática normativa       
II - Gramática descritiva 
III - Gramática histórica 
IV - Gramática comparativa          
  
(    ) Tem como objetivo estabelecer correspondências entre diferentes línguas para assim 
estabelecer suas relações de parentesco. 
(   ) Estabelece as normas do falar e escrever corretamente. Apenas considera a língua 
exemplar, isto é, a forma eleita entre as várias formas de falar que constituem a língua histórica. 
(   ) Ocupa-se da descrição dos fatos da língua, enfatizando as variações linguísticas, e não 
apenas estabelecer o que é certo ou errado. 
(   ) Tem como objetivo estudar a origem e a evolução histórica de uma língua. São os estudos 
diacrônicos da língua. 
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Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA: 
 
a) IV; III; II; I. 
b) I; III; IV; II. 
c) II; III; IV; I. 
d) IV; I; II; III. 
 
21 - What are phrasal verbs?  
 
a) Indicates events represented in time, such as an action, a state, a process or a phenomenon. 
b) Are a grammatical class that serves to designate beings, actions, objects, states, feelings, 
places, desires and ideas. 
c) Is the name we give to a vocabulary category with specific training. 
d) Are all the words that characterize the noun, indicating to it quality, defect, state, condition, 
etc. 
 
22 - On the morphology of the English language, what are the three processes of word 
formation? 
 
a) Compounding, Production and Category. 
b) Affixation, Conversion and Compounding. 
c) Affixation, Category and Suffixes. 
d) Suffixes, Conversion and Identification. 
 
23 - O que a aprendizagem de uma Língua Estrangeira vai fazer ao aluno, segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais - Língua Estrangeira? Assinale a alternativa com as 
sentenças CORRETAS: 
 
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 - Aumentar o conhecimento sobre linguagem que o aluno construiu sobre sua língua 
materna, sem comparações com a língua estrangeira em poucos níveis. 
IV - Impossibilitar 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. 
 
a) As sentenças II e IV estão incorretas. 
b) Somente as sentenças I e II estão corretas. 
c) Apenas a sentença I está correta. 
d) Apenas a sentença III está incorreta. 
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24 - What is the Portuguese translation of the word "sidewalk"? 
 
a) Apontador. 
b) Estrada. 
c) Ponte. 
d) Calçada. 
 
25 - Escolha a alternativa que complete a frase CORRETAMENTE: “The weather forecast said it 
would rain, ________________ it’s a beautiful sunny day". 
 
a) but. 
b) others. 
c) then. 
d) between. 
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