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Número da inscrição:   

 

Nome do candidato:  

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

 

➢ A prova será composta de 40 (quarenta) questões do tipo múltipla escolha com 05 (CINCO) 

alternativas cada (A – B – C – D - E), sendo uma única resposta correta. 

➢ A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 

➢ Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno 

de questões, seu cargo, número de questões, nome e número de inscrição. Qualquer 

irregularidade comunique ao fiscal de provas imediatamente.  

➢ Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão-Resposta a opção que responde 

corretamente a cada uma delas. O Cartão-Resposta será o único documento válido para a 

correção. O preenchimento do Cartão-Resposta será de inteira responsabilidade do 

candidato. Não haverá substituição do Cartão-Resposta, por erro do candidato. 

➢ Cada candidato receberá um Caderno de Questões e um único Cartão-Resposta, que deverá 

ser marcado somente com caneta esferográfica azul ou preta e assinado.  

➢ O Cartão-Resposta não poderá ser rasurado e nem substituído.  

➢ Será entregue ao candidato, folha em que poderá anotar as respostas das questões. O 

candidato poderá levar consigo somente esta folha, sendo que o caderno de questão e o 

Cartão-Resposta, serão entregues ao fiscal de sala ao final da prova. 

➢ O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um fiscal de 

provas. 

➢ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova, os 03 (três) últimos candidatos, até 

que o último deles entregue sua prova. Esses candidatos, após a assinatura do respectivo 

termo de encerramento do certame, deverão sair juntos da sala de prova. 

➢ Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão-Resposta: 

  

✓ A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o círculo, com 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a 

ser assinalada, conforme segue: 

 

      

  

 

 

 

 

 

✓ Outras formas de marcações implicarão a rejeição do Cartão-Resposta. 

  

 

 

 

 

 

1 A B C E D 

2

1 

A B C E D 

3 A B C E D 

4

1 

A B C E D 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL 

 

1) O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi eleito em 1º de fevereiro presidente da 

Câmara dos Deputados. Com relação este assunto, análise os itens abaixo: 

I. Arthur Lira ficará no comando da Casa Legislativa pelos próximos dois anos, até 2023. 

II. Além de definir as pautas de votação do plenário, o presidente da Câmara tem a 

prerrogativa de decidir, sozinho, se abre ou não um processo de impeachment para 

afastar o presidente da República. 

III. O placar final da votação contou com apenas 3 votos em branco. 

IV. No primeiro discurso como presidente, Arthur Lira defendeu a vacinação da 

população contra a Covid-19 e o equilíbrio nas contas públicas. 

V. Ao todo, 12 candidatos se inscreveram na eleição para Câmara dos Deputados. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas o item I está incorreto. 

(B) Apenas o item III está incorreto. 

(C) Apenas os itens III e V estão incorretos. 

(D) Apenas os itens II e IV estão incorretos. 

(E) Todos os itens estão corretos. 

 

2) (PS CONCURSOS, 2021). Novas mutações do vírus SARS-CoV-2 são esperadas. Isso é 

um comportamento comum porque, à medida que o vírus se espalha, ele pode sofrer 

muitas modificações genéticas. Dessas mutações podem surgir novas variantes, linhagens 

e cepas, que é o que estamos vendo no cenário atual da pandemia. Sobre esse assunto, 

relacione as colunas abaixo: 

Coluna 1: 

1. Mutação 

2. Variante 

3. Linhagem 

4. Cepa 

 

Coluna 2: 

(  ) É uma variante ou um grupo de variantes dentro de uma linhagem que já se 

comportam um pouco diferente do vírus original. 

(   ) É um conjunto de variantes que se originaram de um vírus ancestral comum. 

(   ) É uma mudança que ocorre de forma aleatória no material genético. Essas alterações 

ocorrem com frequência e não necessariamente deixam o vírus mais forte ou mais 

transmissível. 

(  ) Pode ser entendida como o vírus que mudou durante seu processo de replicação. 

Quando essa mudança (mutação) começa a aparecer muitas vezes, os especialistas fazem 

o sequenciamento do genoma. Se essa mudança se "fixa", isso configuraria a variante do 

vírus anterior. O vírus ancestral (ou original) pode ter várias variantes, cada uma com 

uma modificação diferente. 

 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

(A) 1, 2, 3, 4. 

(B) 4, 3, 2, 1.  
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(C) 4, 3, 1, 2. 

(D) 3, 4, 2, 1. 

(E) 4, 2, 3, 1. 

 

3) (IPEFAE, 2021 - MODIFICADO). As inovações digitais atuais continuam a 

surpreender pela criatividade e impacto que determinam em diversos estratos sociais, 

como as presentes nas denominadas redes sociais e na Inteligência artificial, com o 

emprego de diversificados algoritmos. Uma funcionalidade recente bem impactante que 

exibe enorme potencial é a de blockchain, que consiste em uma tecnologia de registro 

distribuído, que visa a descentralização como medida de segurança. São bases de registros 

e dados distribuídos e compartilhados que tem a função de criar um índice global para 

todas as transações que ocorrem em um determinado mercado. Sobre esta inovação, 

assinale abaixo a alternativa que contém informação incorreta sobre a mesma: 

(A) A blockchain funciona como um livro-razão só que de forma pública, compartilhada e 

universal, que cria consenso e confiança na comunicação direta entre duas partes (ou seja, sem 

o intermédio de terceiros).  

(B) A blockchain cresce constantemente na medida em que novos blocos completos são 

adicionados a ela por um novo conjunto de registros. Os blocos não são adicionados de modo 

linear e cronológico, mas aleatórios e salteados num determinado espaço de tempo, o que 

confere flexibilidade e massividade ao sistema.  

(C) A blockchain é vista como a principal inovação tecnológica do bitcoin, visto que é a prova 

de todas as transações na rede.  

(D) O projeto original do blockchain tem servido de inspiração para o surgimento de novas 

criptomoedas e de bancos de dados distribuídos.  

(E) Pela blockchain um ativo pode ser tangível (uma casa, um carro, dinheiro, terras) ou 

intangível (propriedade intelectual, patentes, direitos autorais e criação de marcas). Assim, 

nenhum item tem valor e pode ser rastreado e negociado em uma rede de blockchain. 

 

4) (PREF. BOMBINHAS, 2021 - MODIFICADO). Assinale apenas a afirmação 

verdadeira sobre o estado de Santa Catarina.  

(A) Representa o menor estado em extensão territorial da Região Sul do Brasil.  

(B) Dispõe de um território de 98,3 mil km².  

(C) Apresenta-se com o menor estado em extensão territorial do Brasil.  

(D) Possui 292 municípios e a Capital é Florianópolis. 

(E) Os imigrantes alemães e italianos chegaram na região somente após a segunda guerra em 

1945.  

 

5) (CEV/URCA, 2021). Em relação a ética profissional, assinale a alternativa incorreta.  

(A) Existem múltiplos códigos de ética, dependendo de cada contexto.  

(B) A questão ética está relacionada a formulação de uma possível problemática.  

(C) No código de ética, pode-se encontrar quais são os comportamentos permitidos e proibidos.  

(D) O dilema ético está relacionado ao conflito posto e a necessidade de solucionar, baseando-

se em referenciais éticos.  

(E) Os códigos de ética sempre conseguem resolver as demandas institucionais, não sendo 

necessário recorrer a opiniões complementares. 
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QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

6) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Na oração “enquanto ele vivia a vida de um mortal 

bêbado e pagão”, a palavra em destaque corresponde a um(a):  

(A) Conjunção.  

(B) Advérbio.  

(C) Preposição.  

(D) Adjetivo.  

(E) Substantivo. 

 

7) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). No que se refere aos pronomes de tratamento, 

análise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Vossa Alteza / príncipes e princesas.  

II – Vossa Excelência / altas autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.  

III – Vossa Santidade / bispos católicos.  

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

8) (Prefeitura de Xavantina/2021). Há erro de concordância verbal na seguinte 

alternativa:  

(A) “Mais de um coração guerreiro batia apressado.” (A. Herculano).  

(B) – Vossas Excelências ainda não avaliaram o meu pedido?  

(C) Aquele mestre foi um dos poucos que anteviu o incidente com o metrô.  

(D) Algum de nós certamente entregou o colega à direção da empresa.  

(E) Nas principais capitais brasileiras, circulam grande número de automóveis. 

 

9) (CRO-RS/2019). Leia o texto na sequência e responda a questão. 

No século XIX, o cientista americano W. D. Miller foi o primeiro autor a apontar o 

consumo de açúcares como fator causal da cárie dentária. No século XX, na década de 1960, 

Paul Keyes, dentista e pesquisador, consolidou o conceito da tríade “microrganismo, 

hospedeiro e dieta”.  A partir de então, o número de  trabalhos  na  área  foi  crescendo 

progressivamente,  em  quantidade  e  abordagem,  e  muitos  correlacionam  os  micro  e  

macronutrientes  à  formação  e manutenção dos tecidos orais e, consequentemente, à 

conservação da saúde. 

Uma dieta  equilibrada  está  correlacionada  ao  estado  de  saúde  oral  (na  manutenção  

da  saúde  dos  tecidos periodontais e elementos  dentários),  bem  como à  qualidade e  

quantidade  de  saliva. O  inverso  também é  verdadeiro. Indivíduos  com  doenças  orais,  como  

ausências  dentárias,  comprometimento  periodontal,  xerostomia,  lesões  com sintomatologia 

dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar. Assim, pode‐se afirmar que a nutrição 

afeta a saúde bucal, e a saúde bucal afeta a nutrição.   

A dieta influencia a cavidade oral ainda no período embrionário e durante  toda a vida  

do indivíduo. Durante  o período  de  formação  do  embrião,  a  insuficiência  de  vitaminas  e  

minerais  pode  provocar  deficiência  no  crescimento mandibular, malformação dentária, bem 
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como baixa absorção proteica, o que pode levar à atrofia das papilas gustativas, alteração na 

cementogênese e dentinogênese e hipoplasia de esmalte. Já o consumo excessivo de gorduras 

pode causar degeneração do parênquima glandular, além da hipossalivação da parótida.  

A alimentação está diretamente relacionada também com o aparecimento da cárie 

dentária, que requer a tríade presença de bactéria, do açúcar ou de outros carboidratos 

fermentáveis e da secreção salivar. Assim, os metabólitos da transformação dos  açúcares  pelas  

bactérias promovem  a  desmineralização  dos  tecidos  do dente (esmalte  e  dentina), afetando 

o seu componente proteico, o que resulta na sua deterioração.  

O clássico estudo com os inuítes, membros da nação indígena esquimó do Alasca, 

corrobora a tese de que o alto consumo de carboidratos aumenta a incidência de cáries dentárias, 

dada a verificação de baixa incidência de cáries nessa população. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda baixo consumo de açúcar, até 5% do consumo total diário, em virtude 

da forte associação entre esse alimento e a presença de cáries. Uma alimentação saudável 

também é capaz de prevenir  a  formação  de  cáries.  Indica‐se,  para  tanto,  o  consumo  de  

queijos  com  propriedades  cariostáticas;  de  leite, por conter cálcio, fósforo e caseína; de 

fibras, castanhas e gomas de mascar sem açúcar, por estimularem a salivação; além do chá 

preto, por aumentar a concentração de flúor. 

Uma  alimentação  com  quantidades  adequadas  de  vitamina  A,  que  participa  da  

formação  das glicoproteínas/mucinas, também exerce um importante fator de proteção contra 

a formação das cáries.  

Outra condição influenciada pelo estado nutricional é a formação do esmalte dentário, 

que depende das vitaminas A e D e do consumo energético e proteico. Já o baixo consumo de 

ácido fólico, vitamina C e cálcio pode agravar as doenças periodontais.  Texto retirado da 

Internet: <www.localodonto.com.br> (com adaptações). 

  

Assinale a alternativa em que é apresentada proposta de reescrita gramaticalmente 

correta e coerente para o seguinte período do texto: “Indivíduos com doenças orais, como 

ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, lesões com 

sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade na ingestão alimentar” (linhas 10 e 11). 

(A) Indivíduos possuindo doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam ingerir alimentos.  

(B) Ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia e lesões com 

sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar de indivíduos com doenças orais. 

(C) Doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento periodontal, xerostomia, 

lesões com sintomatologia dolorosa, dificultam a ingestão alimentar.  

(D) Indivíduos, que apresentam doenças orais, como ausências dentárias, comprometimento 

periodontal, xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, tem dificuldade ao ingerir 

alimentos.  

(E) As doenças orais de indivíduos do tipo ausências dentárias, comprometimento periodontal, 

xerostomia, lesões com sintomatologia dolorosa, apresentam dificuldade de ingerirem 

alimentos. 

 

10) (Pref. Alto Bela Vista/2021). A questão  diz respeito ao Título de uma reportagem. 

Leia-o atentamente antes de respondê-la.  

(Título da reportagem)  
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(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021). 

 

Sobre a interpretação do Título da reportagem, análise:  

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos.  

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão 

dos juros de mora.  

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de 

débito fiscal.  

 

Dos itens acima:  

(A) Apenas o item II está correto.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Todos os itens estão corretos.  

(E) Apenas o item I está correto. 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

11) (Pref. Municipal de Vinhedo/2021). Em uma determinada loja de roupas, vendem-se 

camisetas a R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). Por meio de uma promoção, na compra de 

4 (quatro) unidades, o estabelecimento oferece desconto de 20% (vinte por cento). Se 

alguém adquirir as quatro camisetas, quanto pagará considerando o desconto acima 

mencionado?  

(A) R$ 124,00.  

(B) R$ 138,00.  

(C) R$ 140,00.  

(D) R$ 144,00.  

(E) R$ 154,00. 

 

12) (CRN 1ª/2021). No refeitório de uma empresa, há 4 opções de grãos, 3 opções de 

legumes e 4 opções de verduras. De quantas maneiras uma pessoa pode formar um prato 

escolhendo uma opção de grão, uma de legume e uma de verdura?  

(A) 36. 

(B) 48.  

(C) 58.  

(D) 64.  

(E) 80. 

 

13) (Pref. Pereiras/2021). Sabe-se que 3 (três) pessoas sobreviveram de um acidente e que 

os alimentos que encontraram duram por 12 (doze) dias. Sabese, ainda, que um desses 

sobreviventes veio a falecer horas depois do evento. Com um sobrevivente a menos, qual 

a duração dos alimentos:  
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(A) 13 dias.  

(B) 14 dias.  

(C) 15 dias.  

(D) 16 dias.  

(E) 18 dias. 

 

14) (Pref. Cacimba de Dentro/2021). Em maio de 2021, num determinado posto de 

combustíveis, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 5,40. Nesse mesmo posto, se 

comparado ao mesmo período de 2020, o litro da gasolina acumulou alta de 45,80%. Qual 

o valor do litro da gasolina no referido posto em maio de 2020?  

(A) R$ 3,60.  

(B) R$ 3,80. 

(C) R$ 3,70.  

(D) R$ 3,50. 

(E) R$ 3,40.  

 

15) (Pref. de Lindoia do Sul/2021). Considere o sistema de equações abaixo: 

3x + 4y = 11 

-x + 3y = 5 

É correto afirmar que y – x é igual a:  

(A) 1.  

(B) 2.  

(C) 4.  

(D) 6.  

(E) 9. 

 

QUESTÕES DE LEGISLAÇÃO 

 

16) Assinale a alternativa que, segundo o artigo 3o do texto constitucional de 1988, 

contenha apenas objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. 

(A) Construir uma sociedade livre, justa e solidária e garantir o desenvolvimento nacional.  

(B) Dignidade da pessoa humana e autodeterminação dos povos.  

(C) Soberania e igualdade entre homens e mulheres.   

(D) Garantia do desenvolvimento nacional e pluralismo político. 

(E) Independência nacional e defesa da paz.  

 

17) Conforme o Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

assinale a alternativa CORRETA.  

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo permitido o anonimato.  

(B) É assegurada a prestação de assistência religiosa apenas nas entidades civis.  

(C) É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

dependente de censura prévia ou licença; 

(D) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 

profissionais que a lei estabelecer.  

(E) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
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18) Referente à organização dos Poderes da União, é correto afirmar, com base na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que:  

(A) O Legislativo, o Executivo e o Judiciário são Poderes da União, dependentes entre si. 

(B) São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário.  

(C) O Legislativo é hierarquicamente superior ao Judiciário, na medida em que a lei poderá 

excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.  

(D) O Executivo é hierarquicamente superior ao Legislativo e ao Judiciário.  

(E) O Legislativo, o Executivo, o Judiciário e o Tribunal de Contas são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si. 

 

19) Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é condição de 

elegibilidade: 

(A) A idade mínima de quarenta anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 

Senador. 

(B) A idade mínima de trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 

Federal. 

(C) A idade mínima de vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz. 

(D) A idade mínima de vinte e um anos para Vereador. 

(E) A idade mínima de dezoito anos para os cargos de Deputado Federal, Deputado Estadual 

ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito, juiz de paz e Vereador. 

 

20) Segundo a Lei Municipal n. 2.078, 18 de junho de 2015 do Município de Coronel 

Freitas, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, das autarquias 

e das fundações públicas municipais, é CORRETO afirmar que: 

(A) Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura 

organizacional que devem ser cometidas a um servidor. 

(B) É proibida a prestação de serviços gratuitos, inclusive os casos de serviço voluntário, 

previsto na Lei Federal 9.608/98. 

(C) O gozo dos direitos políticos é o único requisito básico para investidura em cargo público. 

(D) As atribuições do cargo não podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos 

em lei. 

(E) É assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para 

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no 

concurso. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO  

 

TEXTO 01-  O texto seguinte servirá de base para responder às questões 21 e 22. 

 

Elon Musk asked Tim Cook to make him CEO of Apple, new book claims 

(1º§) New York (CNN Business) As if Elon Musk isn't running enough companies, he once 

may have suggested taking over as CEO of America's most valuable business, Apple. 

 (2º§) Five years ago, in the midst of manufacturing delays and other issues plaguing Tesla's 

planned Model 3 launch, Musk is said to have had a phone call with Tim Cook during which 
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the Apple (AAPL) CEO proposed buying Tesla. Musk said he'd do it, but on one condition: 

"I'm CEO." It reportedly took Cook a moment ___ realize Musk meant taking his job.  

(3º§) That's according to a Los Angeles Times review of "Power Play: Tesla, Elon Musk and 

the Bet of the Century," a forthcoming book by Wall Street Journal reporter Tim Higgins, who 

covers Apple (AAPL), Tesla (TSLA) and other tech companies. The review, published Friday, 

adds that Cook reportedly responded to Musk with an expletive and hung up the phone.  

(4º§) For their part, Musk and Cook have denied ever speaking to one another.  

(5º§) In December, Musk revealed ___ Twitter that he had considered selling Tesla to Apple 

but said he never actually talked with Cook. Replying to a report about Apple's plans to release 

a battery-powered, mass-market automobile, Musk said he reached out to Cook during the 

"darkest days of the Model 3 program" about acquiring Tesla "for 1/10 of our current value." 

(6º§) "He refused to take the meeting," Musk said.  

(7º§) Musk also denied that the interaction described in the book happened in a tweet on Friday, 

following the publication of the book review.  

(8º§) "Cook & I have never spoken or written to each other ever," Musk said, adding that he 

had once requested a meeting with Cook to discuss Apple buying Tesla, but that it didn't happen 

and "there were no conditions of acquisition proposed whatsoever." 

 (9º§) Higgins, the author, responded to Musk's Friday tweet saying the Tesla founder was given 

"plenty of opportunities" to comment on the anecdote.  

(10º§) "This anecdote comes from Musk's own account ___ the conversation, according to 

people who heard the retelling at the time," Higgins tweeted.  

(11º§) When asked about the book's claims, Apple directed CNN Business to an April interview 

Cook did with reporter Kara Swisher, who asked about Musk saying he refused a meeting. "You 

know," Cook responded, "I've never spoken to Elon, although I have great admiration and 

respect for the company he's built."  

(12º§) Musk and Cook were photographed sitting near one another - with only Oracle (ORCL) 

CEO Safra Catz between them - in a meeting with former President Donald Trump in December 

2016. It's unclear if the two spoke.  

(13º§) "Power Play" is set to be released on August 3.  
Fonte: https://edition.cnn.com/2021/07/30/tech/elon-musk-tim-cook-tesla-book-review/inde x.html 

 

21) In which paragraph does the book's release date appear?  

(A) 5º§  

(B) 9º§  

(C) 3º§  

(D) 13º§ 

(E) 8º§ 

 

22) "As if Elon Musk ISN'T RUNNING enough companies, he once may have suggested 

taking over as CEO of America's most valuable business, Apple." (1º§) Which verb tense 

of the underlined excerpt above is?  

(A) Past Perfect.  

(B) Past Continuous.  

(C) Present Continuous.  

(D) Present Perfect Continuous. 

(E) Future Simple. 

 

https://edition.cnn.com/2021/07/30/tech/elon-musk-tim-cook-tesla-book-review/inde%20x.html
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23) Os teóricos que entendem a escrita enquanto uma representação da linguagem, tais 

como Emília Ferreiro e Ana Teberosky, defendem que:  

(A) Só é possível aprender a escrever por meio do aprendizado da gramática normativa.  

(B) O aprendizado da escrita é fruto da interação social e é marcado por reinvenções e 

adaptações em um contexto de construção própria.  

(C) A escrita é aprendida por meio da reprodução de símbolos e signos.  

(D) O aprendizado da escrita é um processo objetivo pautado na memorização. 

(E) O ambiente alfabetizador não exerce qualquer tipo de influência na aquisição da linguagem 

escrita, seja em língua materna ou segunda língua. 

 

24) A BNCC permite promover uma maior coerência e articulação de elementos cruciais 

para a garantia da aprendizagem dos alunos dessas etapas, tais como:  

I - Recursos didáticos. 

II - Avaliações externas. 

III - Formação de professores. 

IV - Projetos Pedagógicos.  

 

Quais estão corretas?  

(A) Apenas II.  

(B) Apenas I e III.  

(C) Apenas II e IV.  

(D) Apenas I, II e IV. 

(E) I, II, III e IV. 

 

25) Os avanços tecnológicos farão parte da educação; as plataformas online serão lugares 

de encontros dos alunos com professores e pais, e o professor passará a ser um mediador 

do processo de aprendizagem do aluno. Nesse sentido, é preciso que o professor esteja 

aberto a introduzir esses processos de mudança em suas aulas.  Com base nessas 

informações, análise as assertivas abaixo, verificando se correspondem a esses processos 

de mudança, e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.  

(   ) Introduzir a tecnologia em sala de aula, deixando seus alunos serem protagonistas e 

aprenderem de forma autônoma.  

(    ) Estar em constante atualização, pois o futuro apresentará muitas oportunidades para 

os professores que continuarem es  tudando.  

(  ) Mudar a forma de avaliar o aluno, porque a prova, no formato de perguntas e 

respostas, está sendo cada vez mais ineficaz para o aprendizado do aluno. O melhor 

método será avaliá-lo na prática.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:  

(A) V – V – V.  

(B) F – V – F.  

(C) V – F – F.  

(D) F – F – F.  

(E) V – F – V. 

 

26) Ler (reading), escrever (writing), ouvir (listening) e falar (speaking) são quatro 

habilidades básicas que permitem agir socialmente. Ou seja, essas são as habilidades 
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linguísticas que as pessoas desenvolvem ao se relacionarem e comunicarem umas com as 

outras. Sobre elas, pode-se afirmar com certeza apenas o exposto na seguinte alternativa:  

(A) A aprendizagem da leitura (reading) se dá através da prática. O professor, por ser o 

mediador, deve conhecer as técnicas de treino fonético para torná-la uma atividade proveitosa. 

As estratégias indicadas para a compreensão de um texto são variadas e devem levar em conta 

o que os alunos têm de conhecimento prévio. 

(B) Existem muitas técnicas de leitura que ajudam o professor a ampliar seus métodos, como o 

skimming (uma leitura rápida para obter a ideia central do texto) e o pre-dicting, leitura rápida 

para buscar uma informação específica. 

(C) A oralidade proporciona o desenvolvimento de uma série de comportamentos e atitudes, 

como arriscar-se e se fazer compreender, dar voz e vez ao outro, entender e acolher a 

perspectiva do outro, superar mal-entendidos e lidar com a insegurança. Para o trabalho 

pedagógico, cabe ressaltar que diferentes recursos midiáticos verbo-visuais (cinema, internet, 

televisão, entre outros) constituem insumos autênticos significativos, imprescindíveis para a 

instauração de práticas de interação oral em sala de aula. É na interação discursiva em sala de 

aula que os alunos terão oportunidades de vivência e reflexão sobre os usos da Língua Inglesa, 

não propriamente uma língua “pura”, precisa, mas uma língua ―”em uso” e ―”para o uso”. 

(D) Além dos tipos de conhecimento relacionados à compreensão escrita (conhecimento de 

mundo, do conhecimento sistêmico e do conhecimento da organização textual), a compreensão 

de textos orais requer o conhecimento dos padrões fonéticos da Língua Inglesa. 

(E) Para o ensino da Língua Inglesa, o ideal é elencar uma das quatro habilidades e trabalhá-la 

isoladamente, sem relacioná-las às demais e ao contexto comunicativo. 

 

Texto para as questões de 27 a 30. 

 

What Is Academic Writing?  

Lindsay Kramer  

You learn a lot in college, and not all of it can be found in the course catalog. A lot of the 

skills you acquire you find yourself having to master on your own: managing your time, 

researching efficiently, and making ramen noodles in a coffee pot. Another skill you need to 

master is academic writing, which isn’t like other types of paper; it’s formal, it’s objective, 

and for a lot of students just starting college, it can be DAUNTING. But once you break down 

the fundamentals of academic writing and examine them piece by piece, you’ll see they’re 

nothing to be afraid of. 

 Perhaps the most prominent characteristic of academic writing is the emphasis on 

adhering to a style guide. In most cases, you’ll lose credit if you don’t. Beyond that, there’s 

the use of formal language, focusing on clarity and conciseness. Many writers confuse formal 

with flowery, but formal language uses the most accurate, non-colloquial terminology 

available to communicate the author’s points. Overall, clarity and conciseness are your main 

goals.  

When it comes to grammar, academic writing is prescriptive. By that, we mean there are 

specific grammar and style rules that you must follow. These rules come from two sources: 

the style guide for the piece you’re working on, and generally established conventions for 

academic writing. Your paper also needs to be formatted according to the style guide for your 

assignment. Formatting includes how you number your pages, what’s included in your header 

and footer, how the contents of your cover page are ordered, and how your citations and 

references are formatted.  
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Think of an academic paper as a formal event. Therefore, your writing needs to show up 

“dressed appropriately.” If the language you use with your friends ____ shorts and sandals, and 

the language you use with your professor ____ khakis and a polo, the language in your academic 

writing needs ____a tuxedo.  Adapted from: grammarly.com/blog/academic-writing/. 

 

27) In the article, the author explains important characteristics of academic writing. 

Which of the characteristics below is NOT mentioned in the text? 

(A) Formal language. 

(B) Text formatting.  

(C) Specific text structure.  

(D) Use of style guides.  

(E) Prescriptive grammar. 

 

28) Which word below could be used to express the meaning of the adjective “daunting” 

(l. 05)?  

(A) Easy.  

(B) Intimidating.  

(C) Impossible.  

(D) Surreal.  

(E) Exciting. 

 

29)Which of the alternatives below, correct and respectively, fills out the blanks in the last 

paragraph? 

(A) Are – are – be  

(B) Was – were – be  

(C) Was – is – been  

(D) Is – are – being  

(E) Is – is – to be 

 

30) The highlighted words “which”, “it”, and “them”  are referring to, respectively:  

(A) Academic writing – academic writing – fundamentals of academic writing. 

(B) Skill – paper – fundamentals of academic writing.  

(C) Paper – academic writing – a lot of students just starting college.  

(D) Academic writing – paper – piece by piece. 

(E) Skill – skill – academic writing. 

 

31)  
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Available at: https://www.inquirer.com/opinion/cartoons/coronavirus-schools-education-

equity-virtual-learning-20200329.html. Accessed on September 22, 2020).  

 

Based on the cartoon, we may infer that:  

(A) Digital divide has emerged due to coronavirus pandemic.  

(B) The advent of COVID-19 hasthrown a spotlight on the digital divide among students from 

different social backgrounds.  

(C) Both high school students are aware of the different impacts of coronavirus in their lives.  

(D) Due to COVID-19 pandemic students are much more equally connected than ever.  

(E) Both high school students are writing their essays on the same topic. 

 

32) De acordo com a BNCC, no item Linguagens, há orientações bem específicas a serem 

seguidas.  

I - Formação voltada a possibilitar uma participação mais plena dos jovens nas diferentes 

práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens. No Ensino Médio, os jovens 

intensificam o conhecimento sobre seus sentimentos, interesses, capacidades intelectuais 

e expressivas; ampliam e aprofundam vínculos sociais e afetivos; e refletem sobre a vida 

e o trabalho que gostariam de ter.  

II - Os jovens, gradativamente, ampliam também suas possibilidades de participação na 

vida pública e na produção cultural. Eles fazem isso por meio da autoria de diversas 

produções que constituem as culturas juvenis manifestadas em músicas, danças, 

manifestações da cultura corporal, vídeos, marcas corporais, moda, rádios comunitárias, 

redes de mídia da internet, gírias e demais produções e práticas socioculturais que 

combinam linguagens e diferentes modos de estar juntos. 

 III - No Ensino Fundamental, nos diferentes componentes da área, a BNCC procurou 

garantir aos estudantes a ampliação das práticas de linguagem e dos repertórios, a 

diversificação dos campos nos quais atuam, a análise das manifestações artísticas, 

corporais e linguísticas e de como essas manifestações constituem a vida social em 

diferentes culturas, das locais às nacionais e internacionais.  

IV - No Ensino Médio, a área tem a responsabilidade de propiciar oportunidades para a 

consolidação e a ampliação das habilidades de uso e de reflexão sobre as linguagens – 

artísticas, corporais e verbais (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita) –, que são 

objeto de seus diferentes componentes (Arte, Educação Física, Língua Inglesa e Língua 

Portuguesa).  

 

Das afirmações acima, quais são consideradas em consonância com a BNCC no item 

Linguagens:  

(A) As alternativas I, II e III.  

(B) As alternativas II, III e IV.  

(C) As alternativas I, II, III e IV.  

(D) As alternativas I, III e IV.  

(E) As alternativas III e IV. 

 

33) Read the text below and answer the question. 
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Disponível em: https://observatoriodabicicleta.org.br/uploads/2021/01/moving-around.jpg  

The words A BROAD RANGE into the text above mean: 

(A) Uma ampla gama.  

(B) Uma faixa visível.  

(C) Uma oportunidade.  

(D) Uma meta. 

(E) Uma variedade. 

 

34) All the information is correct about the text, EXCEPT: 

(A) OUTBREAK está associada à surto.  

(B) Evite andar de bicicleta para não propagar o vírus.  

https://observatoriodabicicleta.org.br/uploads/2021/01/moving-around.jpg
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(C) Sempre que possível ande a pé, evitando aglomerações.  

(D) Mantenha distância segura ao realizar a atividade física.  

(E) Em caso de febre, procure conselho de uma autoridade médica. 

 

35) Com relação aos procedimentos didáticos para o desenvolvimento das habilidades 

comunicativas na aprendizagem de língua estrangeira, considere os itens abaixo.  

(__) O acesso a revistas, jornais, livros ou vídeos, dentre outros recursos, típicos do mundo 

fora da sala de aula, deve ser limitado na elaboração de tarefas pedagógicas;  

(__) Softwares adequados podem se constituir em apoio eficaz, particularmente se 

incluírem elementos visuais e sonoros acompanhando o conteúdo linguístico;  

(__) É importante deixar claro para o aluno a desvinculação do que se faz em sala de aula 

com o mundo exterior para evitar interferências negativas no processo de aprendizagem;  

(__) A tarefa tem como objetivo facilitar a aprendizagem por meio do engajamento do 

aluno em um tipo de atividade que corresponda na sala de aula a tarefas da realidade 

extraclasse.  

 

Considerando (V) como Verdadeiro e (F) como Falso, a sequência correta para as 

proposições acima é:  

(A) V – F – F – V.  

(B) F – V – F – V.  

(C) V – V – F – F.  

(D) F – F – V – F. 

(E) F – F – F – F. 

 

36) The following exercise, posted on the Internet, asks students to listen, repeat the words 

and memorize them. 

 
This exercise illustrates  

(A) Social exchanges.  

(B) Dialogic teaching.  
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(C) Digital critical literacy.  

(D) Situational approaches.  

(E) Dissociation from interaction. 

 

Observe the following cartoon and answer Questions 37 e 38 

 
 

37) As regards critical learning, the function of this cartoon is to: 

(A) Ridicule the layout of desks.  

(B) Show that old habits die hard.  

(C) Support the teacher’s attitude.  

(D) Criticize the students’ passivity.  

(E) Illustrate how teaching can be fun. 

 

38) From the point of view of more recent pedagogies, the teacher’s statement is rather:  

(A) humble.  

(B) yielding.  

(C) coherent.  

(D) groundless. 

(E) domineering. 

 

39) Segundo as orientações atuais para o ensino de inglês, na prática escrita, recomenda-

se:  

(A) Privilegiar o uso estrutural da língua, como nos modelos de textos a serem reescritos.  

(B) Privilegiar o uso contextualizado da língua, como na elaboração de uma mensagem ou email 

para um colega.  

(C) Desconsiderar o uso de gêneros textuais, mais apropriados para o desenvolvimento de 

leitura.  

(D) Utilizar exercícios estruturados, priorizando a correção à comunicação situada.  

(E) Treinar a elaboração de frases corretas utilizando o recurso da repetição escrita e oral. 

 

40) Uma visão de ensino de língua inglesa considerada limitada atualmente é a que 

entende língua como:  



 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA  

MUNICÍPIO DE CORONEL FREITAS 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 012/2021 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA- INGLÊS 

16 
 

(A) Objeto, centrado nas estruturas linguísticas, nas funções da língua e nas estratégias de 

aprendizagem.  

(B) Instrumento e objeto, voltando-se para o ensino de gêneros produzidos no fazer da atividade 

social.  

(C) Um instrumento e objeto através dos quais se promove a oportunidade de refletir sobre os 

valores e culturas dos outros e de si mesmo.  

(D) Um meio para o desenvolvimento educacional, cultural e linguístico do aprendiz, 

reforçando o objetivo educacional desse ensino.  

(E) Prática social; uma aprendizagem através da qual é possível desenvolver a cidadania e a 

percepção crítica. 

 

 

 


