ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA GRANDE-MA

TESTE SELETIVO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Professor Anos Finais do Ensino
Fundamental – Inglês
INSTRUÇÕES:
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
b)

Este Caderno de questões.
Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
04- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, relógios, telefones celulares (ainda que
desligados), MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início
da prova.
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do
candidato.
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas.
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta)
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas.
08. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas, no
decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do Teste Seletivo.
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas
dependências da escola.
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 05 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
04 de março de 2018
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5:

QUESTÕES DE 1 A 10
01) Todas as características abaixo foram atribuídas à
enxaqueca, EXCETO:

Enxaqueca pode ser hereditária

Além de ser a campeã entre as dores crônicas, a
enxaqueca é a mais conhecida. Quem nunca sofreu
desse mal pelo menos uma vez na vida? Por causa da
enxaqueca, a professora Patrícia Pinheiro virou uma
“viciada” em analgésicos. “O meu desespero era tão
grande que eu cheguei a criar um kit de remédios, que
era levado em todas as minhas viagens. Se eu o
esquecesse, ficava angustiada”, recorda. Como ela, a
grande maioria das pessoas costuma se automedicar
para aliviar a dor.
O uso constante de medicamentos analgésicos
sinaliza o momento para procurar o especialista. Se a
professora tivesse tomado essa atitude há 20 anos,
ela poderia ter evitado o consumo de tantos
analgésicos. Com apenas um ano de tratamento,
Patrícia Pinheiro se diz praticamente livre das crises
de enxaqueca. “Desde quando comecei a usar a
medicação prescrita pelo médico, nunca mais fui
parar no hospital. Além disso, fiquei livre da
dependência dos analgésicos”, comemora.
Profissionais da área de dor dizem que 90% dos
casos de enxaqueca são resolvidos apenas com
medicação. “É raro a pessoa ser internada no hospital
por causa da dor”, garante Rodrigo Labruna. A prática
de atividades físicas também é fundamental para o
sucesso do tratamento. Segundo o médico, a
enxaqueca é desencadeada pela falta no cérebro da
serotonina – substância responsável pela sensação de
bem-estar. “Essa falta de serotonina geralmente é um
problema transmitido geneticamente”, observa.
Herdada da mãe, a enxaqueca de Patrícia Pinheiro foi
sanada não só pelo uso dos remédios manipulados,
mas também pela volta para a academia de ginástica.
“Seguindo as recomendações médicas, hoje eu vejo
como tudo melhorou na minha vida, que está mais
colorida”, conclui.
Revista Bem-viver – Estado de Minas.

A) Mais conhecida das dores crônicas.
B) Medicamento adequado pode curar.
C) Provocada pela falta de serotonina.
D) Tratada exclusivamente com ginástica.
02) De acordo com o texto, que tipo de medicamento
sanou o problema da professora Patrícia Pinheiro?
A) Antibiótico
B) Anticoagulante
C) Antiinflamatório
D) Manipulado
03) Para os casos de enxaqueca, de acordo com o texto,
tomar analgésicos é:
A) Contraditório
B) Curativo
C) Definitivo
D) Paliativo
04) A cura da enxaqueca fica mais fácil se tentada:
A) Após uma crise.
B) Durante uma crise.
C) Em qualquer momento.
D) Logo após o diagnóstico.
05) Leia a frase abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
CORRETA:
… “não só pelo uso de remédios manipulados, mas
também pela volta para a academia de ginástica.”
O emprego de não só e mas também estabelece a relação
de:
A) Acréscimo
B) Causa
C) Comparação
D) Oposição
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06) Leia o trecho abaixo:
“Maria José visitava os miseráveis, internava indigentes
enfermos, devotava-se ao alívio de misérias físicas e morais
do próximo, estudava o ministério teológico, exigia sempre
o mais difícil de si mesma, comungava todos os dias,
ingressou na ordem Terceira de São Francisco.”
(Paulo Mendes Campos).

10) Assinale a frase em que a concordância NÃO é aceita
pelos padrões da norma culta:
A) Aspirina é boa para dor de cabeça.
B) Plastificam-se todos os tipos de documentos.
C) Os alunos estavam quites com a tesouraria da escola.
D) Não há provas bastantes para a condenação do réu.

Todas as formas verbais utilizadas nesse período
expressam um fato habitual no passado, EXCETO:

A) Comungava
B) Exigia
C) Ingressou
D) Internava
07) Assinale a alternativa em que NÃO há indeterminação
do sujeito:
A) Dizem que haverá novas manifestações.
B) Falam muito bem dele.
C) Estão pedindo seus documentos.
D) Vendeu-se aquele terreno.
08) O verbo haver, em língua culta, está INCORRETO na
seguinte alternativa:
A) Há perigos em toda a parte.
B) Haviam existido ali tribos primitivas.
C) Houve-se bem nos debates.
D) Tinham havido brigas, desentendimentos.
09) Os verbos, em língua culta, estão flexionados
corretamente, EXCETO em:
A) “És tu que vai acompanhá-lo.”
B) “Oito anos sempre é alguma coisa.”
C) Olhar e observar é uma atitude sistemática.
D) Quebraram as lâmpadas da praça.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
11) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, a educação escolar formada pela
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio
é chamada de:

QUESTÕES DE 11 A 20
14) De acordo com a Lei 9394/96 assinale (V) para as
alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.
[

A) Educação completa.
B) Educação básica.

[

C) Educação sistemática.
D) Educação plena.
12) Em relação a (LDB) Lei nº 9394/96, assinale (V) para
as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.
[ ] A educação infantil, tem como finalidade o
desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco)
e anos, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade.
[ ] A educação infantil será oferecida em creches, ou
entidades equivalentes, para crianças de até três
anos de idade; e pré-escolas, para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
[ ] A educação infantil promoverá avaliação mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento
das crianças, com o objetivo de promoção, para o
acesso ao ensino fundamental.
[ ] A educação infantil será organizada visando o
atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro)
horas diárias para o turno parcial e de 8 (oito) horas
para a jornada integral.
A sequência CORRETA é:
A) V-F-F-V
B) V-V-F-F
C) F-V-V-F
D) V-F-V-V
13) São contribuições importantes da LDB nº9394/96
para a educação, EXCETO:

[

] É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula
das crianças na educação básica a partir dos quatro
anos de idade.
] A educação básica poderá organizar-se em séries
anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância
regular de períodos de estudos, grupos nãoseriados, com base na idade, na competência e em
outros critérios, ou por forma diversa de
organização, sempre que o interesse do processo de
aprendizagem assim o recomendar.
] A educação básica, nos níveis fundamental e médio,
será organizada com a carga horária mínima anual
será de oitocentas horas, distribuídas por um
mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho
escolar, incluindo o tempo reservado aos exames
finais, quando houver.

A sequência CORRETA é:
A) F-V-F
B) V-V-V
C) F-F-V
D) V-V-F
15) O Sistema de Avaliação da Educação Básica teve sua
primeira aplicação em 1990. A partir das informações
do SAEB e da Prova Brasil, o MEC e as secretarias
estaduais e municipais de Educação podem definir
ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da
educação no país. Assinale a alternativa CORRETA
em relação ao Sistema de Avaliação da Educação
Básica.
A) É composto por um conjunto de avaliações externas
em larga escala.
B) Realiza um diagnóstico específico de cada aluno da

A) Valorização do profissional da educação escolar.

escola.

B) Oferta de ensino noturno regular.

C) Apresenta testes diferenciados para cada Estado.

C) Gestão democrática do ensino público.

D) Os testes aplicados abrangem todas as disciplinas.

D) Exclusão da Década da Educação.
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16) A lei n. 9.394/96 regulamenta a gestão democrática e
determina a necessidade de que todas as escolas

19) Marque V(verdadeiro) ou F(falso) e assinale a
alternativa correspondente.

construam o seu projeto político-pedagógico. Em
relação

ao

projeto

político-pedagógico,

De acordo com o disposto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica, na organização de
escola indígena deve ser considerada a participação
da comunidade, na definição do modelo de
organização e gestão, bem como:

é

INCORRETO afirmar que:
A) A sua construção e implementação é tarefa restrita do
diretor escolar.
B) É um instrumento que reflete a proposta educacional
da escola.
C) O documento é elaborado a partir da coleta de

( ) suas estruturas sociais
( ) suas práticas socioculturais e religiosas
( ) suas formas de produção de conhecimento, processos
próprios e métodos de ensino-aprendizagem
( ) suas atividades econômicas

informações junto à comunidade.
D) Revela a identidade da escola, projeta ações e reflete
o processo de ensino e aprendizagem.

A) V – V – V – V
B) V – V – F – F
C) V – V – V – F
D) V – V – F – V

17) A Provinha Brasil é uma avaliação que:
I. Investiga as habilidades desenvolvidas pelas crianças
matriculadas no 2º, 3º, 4º e 5º ano do ensino
fundamental.
II. É aplicada duas vezes ao ano nas escolas públicas.
III. É

um

instrumento

pedagógico

sem

20) De acordo com o disposto nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Básica, os sistemas de
ensino, de acordo com a legislação e a normatização
nacional e estadual, e na busca da melhor adequação
possível às necessidades dos estudantes e do meio
social, devem:

finalidade

classificatória dos alunos.
IV. Avalia o nível de alfabetização dos educandos nos anos
finais do ensino fundamental.
Estão CORRETAS apenas:
A) I, II e III.
B) I e III.
C) II e III.
D) I e IV.
18) A concepção de currículo defendida na Proposta

A) Criar mecanismos que garantam liberdade,
autonomia e responsabilidade às unidades escolares,
fortalecendo sua capacidade de concepção,
formulação e execução de suas propostas políticopedagógicas.
B) Promover, mediante a institucionalização de
mecanismos de participação da comunidade,
alternativas de organização institucional.
C) Estabelecer normas complementares e políticas
educacionais para execução e cumprimento das
disposições das Diretrizes Curriculares Nacionais,
desconsiderando as peculiaridades locais.
D) Instituir sistemas de avaliação e utilizar os sistemas
de avaliação operados pelo Ministério da Educação.

Curricular para o 1º segmento da Educação de Jovens
e Adultos, não contempla o ensino:
A) Da Língua Portuguesa e da Língua Estrangeira.
B) Dos Estudos da Sociedade e da Natureza.
C) Dos números e operações numéricas e geometria.
D) Dos seres humanos e o meio ambiente.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 30

HUNGER - NEW CAUSES FOR AN OLD PROBLEM BY JILL MOSS
The United Nations says more than eight hundred fifty million people do not have enough food. For
this year's World Food Day observance last week, VOA reporters examined the current causes of
hunger.
Poverty, disease and conflict have historically threatened food security. Now, rising food prices and
issues like climate change add to these threats.
A new study warns of future losses in world food production because of crop damage from changes
in the weather. William Cline wrote the study from the Center for Global Development in Washington.
He says countries closest to the equator will be hardest hit.
For example, he predicts that if nothing is done, global warming could cut India's food production
by up to forty percent by the year twenty eighty. Africa and Latin America could lose twenty percent
or more.
Governments concerned about global warming and dependence on oil are investing in biofuels from
corn and other plants. But Lester Brown at the Earth Policy Institute in Washington says demand for
fuel crops is pushing up food prices. He says the world's eight hundred sixty million automobile
owners are now in direct competition with the two billion poorest people.
This comes as grain supplies are at their lowest level in years. Experts see a number of reasons.
These include not enough investment in agricultural technology, a loss of farmland to development,
droughts and floods made worse by climate change and growing competition for water.
Population growth also means a greater demand on food supplies. The United Nations predicts a
population of more than eight billion by the year twenty thirty. By that time, demand for animal
products could double, led by growing economies like China and India. Francois Le Gal of the World
Bank says climate change and the globalization of trade raise the risk of spreading animal diseases.
Experts say most countries are not ready for a health crisis caused by a disease jumping to humans.
And, finally, they say the growing population of cities is adding to the world's hunger problem.
Danielle Nierenberg at the Worldwatch Institute in Washington says the poor can spend fifty to eighty
percent of their money on food. She points out that city people do not have farm animals to sell in times
of need. So they are especially threatened when prices go up.
Taken from VOA Special English Development Report.
Answer questions 21 to 28 according to the information as provided in the text:
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21) All of the factors below have been widely recognized

25) One of the most serious consequences brought about

as hindrances to food security from old, except:

given the increasing adoption of the existing
agricultural fuel alternatives is:

A) Poverty.
A) There has been a greater availability of grains for

B) Disease.

food.

C) Climate change.

B) There has been a fairest distribution of food stocks

D) Conflict.

worldwide.
22) “Now rising food prices and issues like climate

C) There has been an increase in food prices worldwide.
D) There has been an increase in the number of people

change add to these threats”.

working in illegal crops.

The best synonym for the underlined word is:

26) One of the alternatives below has not been appointed

A) Peril.

as a reason for the present decrease in the levels of

B) Delusion.

grain stocks worldwide: Which one?

C) Promise.
D) Fallacy.

A) Growing competition for water.
B) A loss of farmland to development.

23) According to a recent study changes in the weather
will bring about one of the consequences below.
Which one?

D) The excess of donations sent to nations in immediate
danger of starvation.

A) Food production spares worldwide.
B) Enhancement

C) Not enough investment in agricultural technology.

in

the

agricultural

Questions 27 and 28 present statements that can be
production

especially to the nations located closest to the

inferred from the text. Choose the alternative in each
question that shows a FALSE statement:

equator.
C) Damages and consequently losses in the agricultural
production worldwide.

A) The world’s population has been growing in such a

D) Shrinkage in food price worldwide.

slow rate that feeding it may not really pose as a real

24) Some Governments have been working hard to
develop alternative fuel sources.

27)

One of the

problem.
B) Climate change starts to pose as a real danger to the
welfare of man in the planet in the present and in the

alternatives mentioned in the text is to produce
substitutes from:

future.
C) The production of crop fuels has also added problems

A) New marine products.
B) New agricultural products.

to food security.
D) Climate change has been causing a harmful unbalance

C) New mineral products.

in nature as a whole.

D) Geological means.
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28)
A) Climate change and globalization of trade may
increase the possibility of spreading animal diseases
worldwide.
B) The increase of population in the great urban centers
also contributes to the problem of hunger.
C) It has been observed that grain supplies are presently
at their lowest level in years.
D) New studies warn about future surplus in world food
production because of crop damage from changes in
the weather.
29) Choose the CORRECT definition of the phrasal verb.
You won't be let off so lightly the next time.
A) to

not punish someone

who

has committed a crime or done something wrong
B) to say something without intending to
C) to leave or escape from a person or place, often when
it is difficultto do this
D) to obtain knowledge of
to obtain knowledge of

something,

or

someone's activities,

esp. dishonest ones
30) In which sentences the prepositional phrases are
used appropriately? Choose the CORRECT answer.
I. The book belongs to me.
II. I saw a wonderful painting by Van Gogh.
III. We’ve got a new television with a thirty one inch
screen.
IV. We gave five pounds to the woman on the corner.
V. They drove to Glasgow.
A) I, III and V
B) III, IV and V
C) II, III, IV
D) All the alternatives are correct.
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