PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA-SP
PROFESSOR DE INGLÊS
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões

Nº QUESTOES
5
5
15
25

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.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
-------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA/SP – PROFESSOR DE INGLÊS
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Língua Portuguesa

c) o Acesso à educação, medida pelas taxas de
alfabetização, escolaridade e o número de matrículas
efetuadas.
d)Nenhuma das alternativas.

1) A crônica é um gênero textual que fala do cotidiano e
da sociedade, mas também emprega a linguagem literária
para impactar o leitor. Então, pode se afirmar que a
crônica “Eu sei, mas não devia” usa a função de
linguagem:
a) Poética.
b) Metalinguística.
c) Apelativa.
d) Nenhuma das alternativas.

7) A divisão geoeconômica do país está dividida em três
grandes complexos regionais: o Centro-Sul, o Nordeste e
a Amazônia. O Nordeste divide-se em: Correlacione as
colunas:
(I ) A zona da mata
(II ) O Agreste
( III ) O Sertão
(IV ) O Meio-norte
( ) É uma área policultora, já que seus sítios cultivam
diversos alimentos e criam gado para a produção do leite,
queijo e manteiga.
( ) É a faixa litorânea de planícies que se estende do Rio
Grande do Norte até o sul da Bahia. As chuvas são intensas e
há duas estações bem definidas: o verão seco e o inverno
chuvoso.
( ) Abrange os estados do Piauí e o Maranhão. Do ponto de
vista natural, é uma sub-região entre o Sertão semiárido e a
Amazônia equatorial.
( ) A pecuária extensiva representa, até hoje, a principal
atividade das grandes propriedades do semiárido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)II, IV, I, III.
b)II,I, IV,III.
c)II,III, IV,I.
d)Nenhuma das alternativas.

2)Frase é qualquer enunciado com sentido completo.
Oração é uma frase que possui um verbo e período é
formado por uma ou mais orações. Período pode ser
simples ou composto. Indique abaixo a resposta
CORRETA
que apresenta um exemplo de período
simples.
a) Eu fui ao supermercado, depois eu voltei para casa.
b) Eu fui ao bar, depois eu voltei para casa e fui dormir.
c) Eu fui ao supermercado.
d) Nenhuma das alternativas.
3)Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no
modo indicativo:
I. Todos os presentes na reunião entendem a importância da
preservação dos recursos naturais para as gerações futuras.
II. Nós nos preocupávamos com a desigualdade social no
país.
III. É importante que todos saibam sobre a importância da
ação do homem sobre a natureza.
IV. O voo fez duas escalas antes de chegar ao Brasil.
Estão CORRETAS:
a)Apenas IV.
b)Apenas I e II.
c)I, II e IV.
d)Nenhuma das alternativas.

8)De com a Lei complementar municipal nº 2040, de
17/12/02 de Guaíra- SP Artigo 11 Estágio probatório é o
período de três anos contados a partir da data de
nomeação do funcionário para o exercício de cargo
efetivo, durante o qual o funcionário será avaliado
anualmente (após 12 meses contados da nomeação) de
acordo com os seguintes critérios: § 2° – Fator Disciplina
– consiste em avaliar o comportamento ético do servidor
e à preocupação que demonstra em conhecer,
compreender e cumprir as normatizações do trabalho,
devendo os superiores hierárquicos do servidor atribuir
uma pontuação de 0 (zero) a 9 (nove) nos seguintes
requisitos: Identifique um desses requisitos:
a) Avaliar se o servidor é criativo, faz sugestões e críticas
construtivas para melhorar a qualidade dos serviços, adaptase, facilmente, a inovações no trabalho, atribuindo a
pontuação de 0 a 3 pontos.
b) Avaliar se o servidor cumpre as atribuições de seu cargo,
legislação vigente e não se nega a executá-las sob alegação
de que são incompatíveis com seu grau de conhecimento,
atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
c) Avaliar se o servidor organiza as tarefas e esmera-se na
execução, observando se prioridades, verificando se o
volume de trabalho produzido é proporcional à sua
complexidade, atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
d)Nenhuma das alternativas.

4) Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta
erros na construção das frases.
a) Tinha menos vontade. Que seja feliz. Que esteja atento.
b) A perda da mãe o abalou. Ainda não tinha chegado. .
c) A perca da mãe o abalou. Ainda não tinha chego.
d) Nenhuma das alternativas.
5) Muitos gramáticos afirmam que a língua falada é
diferente da língua escrita, que é mais formal e adequada
especialmente aos meios acadêmicos. Indique abaixo a
resposta CORRETA que apresenta as características da
fala.
a) A fala e a escrita não apresentam diferenças.
b) É mais objetiva, sintética, unilateral, evita a improvisação,
utiliza sinais de pontuação.
c) Utiliza-se de gestos, expressões, é espontânea, repetitiva e
redundante, requer a presença dos interlocutores.
d) Nenhuma das alternativas.
Conhecimentos Gerais
6)Sendo o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano um
dos indicadores socioeconômicos. Atualmente, o cálculo
do IDH leva em consideração a relação entre três
principais fatores: EXCETO:
a) a Renda Bruta per capita da população, que inclui a
produção de riquezas somada à remessa de divisas recebida
por um país ou território.
b) a Expectativa de Vida, referente à esperança de vida da
população ao nascer.

9)De acordo com a Lei Orgânica do Município de GuaíraSP: Complete a s lacunas do Artigo 7º)- São símbolos do
Município de Guaíra, o------------------------, a----------------, o ----------e outros que forem estabelecidos por Lei Municipal,
desde que, representativos de sua cultura e História.
a) o Brasão de Armas, a Bandeira, o Hino
b)o Hino, a Bandeira, o Selo.
c) o Brasão de Armas, a Bandeira ,o Selo
d)Nenhuma das alternativas.
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10)Conforme a Lei Orgânica do Município de Guaíra- SP:
Artigo 179)- As ações do Município, por meio de
programas e projetos na área da Promoção Social, serão
organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas
com base nos seguintes princípios: Analise as
afirmativas abaixo:
I - participação da comunidade.
II - integração das ações dos órgãos e entidades da
administração em geral, compatibilizando programas e
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as
esferas municipal e estadual.
III- promoção e emancipação do assistido, visando sua
independência da ação assistencial.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, III.
b)Apenas II, III.
c)Apenas I, II.
d)Nenhuma das alternativas.

13)Considere o seguinte exercício: Write the correct body
part. a) You see with your _______________ b) You hear
with your _____. Indique abaixo a resposta CORRETA a
que apresenta as palavras que completam as frases
acima.
a) arm, legs
b) eyes, ear
c) hand, heart
d) Nenhuma das alternativas.
14)Os substantivos contáveis podem estar no SINGULAR
(= one, um) ou no PLURAL (= two or more, dois ou mais).
Vejamos estes exemplos: SINGULAR: a car, my car, the
car, etc. (um automóvel, o meu automóvel, o automóvel,
etc.). Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta
exemplos no PLURAL.
a) Cars, two cars, the cars, some cars, many cars etc.
b) carrer, two carrer, the carrer, same carrer, many carrer etc.
c) bit, two bites, the bites, some bites, many bites etc.
d) Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
11)De modo informal, podemos chamar WH- WORDS aos
pronomes interrogativos que utilizamos para formular
perguntas. Dizemos que são chamadas palavras WH- em
razão de a maioria começar com essas duas consoantes:
WHat?, WHere?, WHo?, etc. Algumas formam as
perguntas de um modo idiomático, ou seja, diferente do
português. WHAT is your last name? (It's) Oliveira
Martins. QUAL é o seu apelido? (É) Oliveira Martins.
WHAT are your first and middle names? (They're) Maria
Fernanda. QUAIS são os seus primeiro e segundo
nomes? (São) Maria Fernanda. WHAT are Tom and Steve
doing? They're sleeping. QUE estão a fazer o Tom e o
Steve? Estão a dormir. Indique abaixo a resposta
CORRETA que apresenta outros exemplos que
complementam essa regra da Língua Inglesa.
a) That is this the.Louvre like? It's fantastic!! COMO é o
Louvre? É fantástico! WHAT colour are taxis in Lisbon?
They're black and green. DE QUE cor são os táxis em
Lisboa? São pretos e verdes. WHERE is my address book?
It's under the briefcase. ONDE está a minha agenda? Está
por baixo da pasta. WHERE in Portugal are you from? I'm
from Porto.
b) WHAT is the Louvre like? It's fantastic!! COMO é o Louvre?
É fantástico! WHAT colour are taxis in Lisbon? They're black
and green. DE QUE cor são os táxis em Lisboa? São pretos e
verdes. WHERE is my address book? It's under the briefcase.
ONDE está a minha agenda? Está por baixo da pasta.
WHERE in Portugal are you from? I'm from Porto.
c) This is It's fantastic!! COMO é o Louvre? É fantástico!
WHAT colour are taxis in Lisbon? They're black and green.
DE QUE cor são os táxis em Lisboa? São pretos e verdes.
WHERE is my address book? It's under the briefcase. ONDE
está a minha agenda? Está por baixo da pasta. WHERE in
Portugal are you from? I'm from Porto.
d) Nenhuma das alternativas.

15)Não dizemos: I don't have car para significar Não
tenho automóvel. Indique abaixo a resposta correta que
apresenta a forma CORRETA de se fazer essa afirmação
negativa, em Língua Inglesa.
a) I don’t have a car.
b) I have a car.
c) I don’t want a car.
d) Nenhuma das alternativas.
16)Em relação à utilização de some, e any: SOME (alguns,
algumas) utiliza-se para frases AFIRMATIVAS. O verbo da
frase deve estar na forma AFIRMATIVA. ANY (alguns,
algumas,
quaisquer)
utiliza-se
para
frases
INTERROGATIVAS. O verbo da frase deve estar na forma
INTERROGATIVA.Indique abaixo a resposta CORRETA
que apresenta exemplos da aplicação dessa regra de
Língua Inglesa.
a) Helen pays attention some in the class. Does Helen pays
attention any in the classroom?
b) Helen pays some attention in class. Does Helen pay any
attention in class?
c) Helen pays in class some attention. Does Helen in the class
pays any attention?
d) Nenhuma das alternativas.
17)Em relação aos nomes das frutas em Língua Inglesa,
apresenta-se abaixo a seguinte sequência: Cranberry,
coconut, cherry, banana, apricot, avocado. Indique, a
seguir a resposta CORRETA que apresenta a tradução
correspondente dessas frutas, em Língua Portuguesa.
a) ameixa, coco, morango, banana, amêndoa e carambola.
b) ameixa, coco, cereja, banana, pistache e maracujá.
c) acerola, ameixa, coco, banana, limão e laranja.
d) Nenhuma das alternativas.
18)We use present continuous and never present simple
when we talk about personal plans and arrangements.
Indique abaixo a resposta correta que apresenta um
exemplo CORRETO da aplicação dessa regra da Língua
Inglesa relacionada ao uso dos verbos em questão.
a) What time meeting do you me?
b) What time are you meeting me?
c) What time do you meet me?
d) Nenhuma das alternativas.

12)A seguir apresenta-se uma relação de verbos que tem
relação com o vocabulário corporal: hear – ouvir, see –
ver, eat – comer, bite - morder kneel – ajoelhar-se .
Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta
acrescenta mais exemplos que complementam essa
relação.
a) Walk – andar, talk – falar, think – pensar, feel - sentir
b) Hear – ouvir, like – gostar, play – jogar, dawn - amanhecer
c) Walk – andar, hold – segurar, smell – cheirar, stand – estar
de pé
d) Nenhuma das alternativas.

19)Em relação aos nomes das profissões em Língua
Inglesa, indique abaixo a resposta CORRETA que
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apresenta a correspondente tradução em Língua
Portuguesa das profissões a seguir: Lawyer, Hairdresser,
Fireman and Judge.
a) Advogado, Engenheiro, Bombeiro e Juíz.
b) Advogado, Alfaiate, Bombeiro e Juíz.
c) Advogado, Cabeleireiro, Bombeiro e Juíz.
d) Nenhuma das alternativas.
20)The sugeon operate on people who are sick. They
work in a… Indique abaixo a resposta CORRETA que
complete a frase elaborada em Língua Inglesa, acima.
a) Restaurant
b) Hospital
c) Train Station
d) Nenhuma das alternativas.
21)What do nurses do? Indique abaixo a resposta
CORRETA que responde a afirmação anteriormente
citada em Língua inglesa.
a) They look after patients.
b) They work at school.
c) They work in a shop.
d) Nenhuma das alternativas.
22)Em relação aos nomes dos esportes em Língua
Inglesa, qual a tradução em Língua Portuguesa para
equitação? Indique abaixo a resposta CORRETA.
a) horseball
b) horsing
c) horse-riding
d) Nenhuma das alternativas.
23)Qual a tradução em Língua Inglesa para a frase: Eu fui
a França. Indique abaixo a resposta CORRETA.
a) I went to France.
b) I will go to France.
c) I didn’t go to France.
d) Nenhuma das alternativas.
24)Observe a frase, em Língua Inglesa: It's spring. It's
raining. It's cool. It's fifty degrees. A qual estação se
refere a frase? Indique abaixo a resposta CORRETA.
a) Outono
b) Inverno
c) Primavera
d) Nenhuma das alternativas.
25)São nomes de animais ou insetos em Língua Inglesa:
elk, eagle, owl, vulture and ostrich. Indique abaixo a
resposta CORRETA que apresenta a correspondente
tradução em Língua Portuguesa dessa relação de
animais, anteriormente citada.
a) antílope, esquilo, cabra, bode e boi
b) urso, burro, canário, jacaré e aranha
c) medusa, águia, coruja, abutre e antílope
d) Nenhuma das alternativas.
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