ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018

=

CRESCER CONSULTORIAS

Cargo: Professor de 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 Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis,, 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 concurso.
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 26 de março de 2018 até às 18h.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________
Duração:
3 (três) horas

Data da Prova:
25 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

QUESTÕES DE 1 A 15

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELCIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Uma visão realista do papel da informação e do conhecimento nos atuais processos produtivos
leva a crer que nem uma nem outro conduzem necessariamente à igualdade social. Isso implica
considerar que as novas tecnologias da informação, embora representem avanços em diversas áreas,
também conduzem a formas inéditas de exclusão social.
Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de recursos cada vez mais
sofisticados.
De outro lado, mais uma forma de disparidade social: a exclusão da sociedade do conhecimento,
caracterizada pela distância entre os que dominam as novas tecnologias e aqueles que mal as
compreendem ou até as desconhecem nas mais diferentes regiões do planeta.
Os países também vivem de forma desigual o ingresso na sociedade do conhecimento. Exemplo
mais evidente disso é a chamada rede mundial de computadores, a internet, que conseguiu
interconectar, em poucos anos, milhões de pessoas nos lugares mais remotos do mundo. Contudo o
acesso à rede é desigualmente distribuído: 75% dos usuários vivem nos países industrializados (14%
da população mundial). Outra disparidade está no interior dos países: a maioria dos usuários da rede
vive em zonas urbanas, possuem melhor escolaridade e condição socioeconômica, são jovens e a
maior parte é do sexo masculino.
No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contou mais de 32 milhões
de usuários da internet.
A maioria desses usuários é do sexo masculino, tem média de idade de 28 anos, 10,7 de estudo
e rendimento médio mensal familiar per capita de 1 milhão.
O perfil de quem não utiliza a rede de computadores - ou seja, não navega na internet - é
claramente distinto: mais de 37 anos de idade, entre 5 e 6 anos de tempo de estudo e rendimento
médio mensal de R$ 300.
Investir em educação - sobretudo no ensino de ciências desde o nível fundamental - está no
ponto de partida para reverter a situação de quase letargia em que a América Latina se encontra se
comparada aos países mais desenvolvidos, científica e tecnologicamente, de outras regiões do planeta.
No âmbito da tecnologia, há, em todo o globo, iniciativas voltadas para a redução da crescente
lacuna digital, como o desenvolvimento de software (programa) livre e de computadores de baixo
custo.
A revolução tecnológica, porém, não pode ser reduzida à mera incorporação ou ao acúmulo de
maior número de máquinas e sistemas de informação e comunicação.
A inovação deve ter caráter social (sustentada com políticas educativas e de desenvolvimento
social).
Somente a educação garantirá que as novas tecnologias da informação e da comunicação
promovam qualidade de vida ao maior número possível de cidadãos.
JORGE WERTHDN

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
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01) O texto defende a ideia de que
A) os avanços tecnológicos e científicos têm oportunizado,
de uma forma ou de outra, a melhoria da qualidade de
vida da maior parte da população mundial.
B) a sofisticação dos recursos tecnológicos vem
cumprindo, na prática o seu papel social ao exigir a
implementação de políticas que priorizem a educação e
o desenvolvimento do país.
C) o ingresso na sociedade do conhecimento está muito
mais relacionada com o desenvolvimento do país em
que a pessoa vive do que propriamente com suas
condições socioeconômicas.
D) as possibilidades de a América Latina sair do marasmo
em que se encontra, do ponto de vista tecnocientífico
em relação a outras reações, dependem de os países que
a compõem reverem seus valores educacionais.
02) Sobre o texto, uma das afirmações abaixo NÃO
encontra respaldo no texto:
A) As ideias do terceiro parágrafo mantêm com as do
segundo uma relação de confronto.
B) O articulista, na defesa de sua tese, aponta, além das
novas tecnologias da informação, outras causas de
exclusão social.
C) As transformações esperadas com a revolução
tecnológica se efetivaram plenamente nos países
desenvolvidos.
D) As informações veiculadas no texto levam à conclusão
de que a revolução tecnológica demarcou fronteiras
socioculturais no mundo globalizado.
03) A declaração que constitui o último parágrafo do texto
tem caráter
A)
B)
C)
D)

analítico.
restritivo.
retificador.
individualista.

04) É uma afirmativa verdadeira sobre o texto a que está
expressa na alternativa
A) Se se substituir "embora representem avanços em
diversas áreas" (L.3) por apesar de representar avanços
em diversas áreas, ficam preservadas a coerência da
argumentação e a correção gramatical.
B) Sem causar prejuízo de natureza semântica, pode-se
usar, em lugar de "disparidade social" (L.7), a expressão
desestruturação da sociedade.

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

C) Caso os dois primeiros períodos que compõem o quarto
parágrafo do texto (L.10/12) fossem transformados em
um só, fazendo-se a correlação entre eles com o termo

por conseguinte, a nova construção respeitaria a
relação semântica existente entre os dois.
D) Se tivesse sido empregado de os países em lugar de "dos
países" (L.14) seria atribuída maior formalidade ao
texto além de ficar mantida a correção gramatical.
05) As ideias de inclusão, modo e espaço estão evidentes no
fragmento transcrito em
A) “Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o
desenvolvimento

de

recursos

cada

vez

mais

sofisticados." (L.5/6).
B) De outro lado mais uma forma de disparidade social: a
exclusão da sociedade do conhecimento (L.7).
C) Os países também vivem de forma desigual o ingresso
na sociedade do conhecimento (L.10).
D) “a maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas"
(L.14/15).
06) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
verdadeiro o que se afirma em
A) "mais", em "o desenvolvimento de recursos cada vez
mais sofisticados." (L.5/6), expressa a mesma ideia que
"mais", em "De outro lado, mais uma forma de
disparidade social" (L.7).
B) "até", em "ou até as desconhecem" (L.9), e "desde", em
"desde o nível fundamental" (L.24) são termos
marcadores de limite.
C) "melhor", em "possuem melhor escolaridade" (L.15), e
"maior", em "ou ao acúmulo de maior número de
máquinas" (L.30/31), são adjetivos que se apresentam
em sua forma comparativa.
D) "quase", em "a situação de quase letargia em que a
América

Latina

se

encontra"

(L.25),

denota

aproximação do mesmo modo que "se", em 'se
comparada aos países mais desenvolvidos" (L.25/26),
restringe o sentido da declaração anterior.
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07) Marque V nos fragmentos em que a forma verbal em
negrito pode ficar tanto no singular quanto no plural,
preservando-se a correção gramatical, e F, nas demais.
( ) "que nem uma nem outro conduzem necessariamente à
igualdade social." (L.2).

10) Tem função subjetiva o termo transcrito em
A)
B)
C)
D)

( ) "Percebe-se, de um lado, o avanço da tecnologia, o
desenvolvimento

de

recursos

cada

vez

“o avanço da tecnologia” (L.5).
“a internet” (L.11).
“de forma desigual” (L.10).
“a rede de computadores” (L.21).
AS QUESTÕES 11 A 14 ESTÃO RELACIONADAS AO
TEXTO ABAIXO

mais

sofisticados." (L.5/6).
(

TEXTO II

) "75% dos usuários vivem nos países industrializados"
(L.13).

( ) "A maioria dos usuários da rede vive em zonas urbanas"

É a mesma a ruazinha sossegada

(L.14/15).

Mário Quintana

( ) "e a maior parte é do sexo masculino." (L.15/16).
A alternativa que, contém a sequência correta, de cima para
baixo, e a
A) F – F – F- V – V.
B) V – F- F – V – F.
C) F – V- V – F – V.
D) V – F – V – V – F.
08) A função dos parênteses que aparecem na linhas 13 e
14, no fragmento “75% dos usuários vivem nos países

1.
2.
3.
4.

É a mesma a ruazinha sossegada,
Com as velhas rondas e as canções de outrora...
E os meus lindos pregões da madrugada
Passam cantando ruazinha em fora!

5.
6.
7.
8.

Mas parece que a luz está cansada...
E, não sei como, tudo tem, agora,
Essa tonalidade amarelada
Dos cartazes que o tempo descolora ...

9. Sim, desses cartazes ante os quais
10. Nós às vezes paramos, indecisos...
11. Mas para quê?... Se não adiantam mais!...

industrializados (14% da população mundial).", é
A) explicar o termo "países industrializados".
B) justificar o percentual anteriormente citado.
C) acrescentar um dado a mais na afirmativa.
D) intercalar uma advertência sobre o assunto em 'pauta.

12. Pobres cartazes por aí afora
13. Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS
14. Depois do Circo já ter ido embora...
11) O texto
A) caracteriza-se por um tom nostálgico, devido ao

09) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é
correto afirmar

desaparecimento da alegria que se foi com o circo.
B) revela o pessimismo do eu-lírico diante da realidade
concreta.

A) “iniciativas”, em “há, em todo o globo, iniciativas”
(L.27), manterá a mesma função sintática se houver a
troca do verbo haver por existir.
B) A inserção de dois-pontos depois de “lacuna digital”
(L.28) permite e retirada de “como” do contexto,
preservando-se a coerência da argumentação.
C) A expressão “ou seja” (L.21) foi usada para retificar da
afirmação anterior.
D) “os”, em “os que dominam as novas tecnologias”,
pertence à mesma classe gramatical da palavra “isso”,
em “Isso implica considerar” (L.2/3).

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

C) mostra a preocupação do homem moderno com o
social.
D) traduz a insatisfação do sujeito poético diante da vida.
12) Na afirmação "a luz está cansada" (v.5), há
A)
B)
C)
D)

uma comparação explícita.
a substituição da matéria pelo objeto.
uma inversão dos termos constituintes da oração.
a atribuição de característica humana a um ser
inanimado.
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13) No texto, exerce a mesma função sintática que a palavra "cansada" (v.5), o termo
A) "sossegada" (v. 1).
B) "velhas" (v. 2).
C) "amarelada" (v. 7).
D) "indecisos" (v. 10).
14) Leia o trecho abaixo:
“Pobres cartazes por aí afora
Que inda anunciam: - ALEGRIA - RISOS
Depois do Circo já ter ido embora... (v.12/14).
As formas verbais que aparecem nos versos em destaque indicam ações
A) em processo no presente.
B) momentâneas no presente.
C) iniciadas no passado, mas que ainda perduram no presente.
D) diferentes: uma contínua no presente e a outra concluída no passado.
A QUESTÃO 15 ESTÁ RELACIONADA À TIRINHA ABAIXO

15) A análise dos quadrinhos permite inferir:
A) Lucas, por considerar Félix uma pessoa insignificante, não notou sua ausência.
B) A comunicação entre os dois personagens, a princípio, torna-se inviável pelas evasivas de Félix.
C) As personagens, em princípio, não se expressam claramente, prejudicando o processo de comunicação entre elas.
D) O processo de comunicação entre as personagens só se estabelece com o pedido de desculpas de Lucas.

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

QUESTÕES DE 16 A 20

16) De acordo com o disposto na Lei Federal nº

19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

9394/96 Art. 38, referente à Educação de Jovens e

Nacional (lei nº 9394/96), os estabelecimentos de

Adultos, determina que os sistemas de ensino manterão
cursos e exames supletivos, que compreenderão a base
nacional

comum

do

currículo,

habilitando

ao

prosseguimento de estudos em caráter regular, no nível
de conclusão do ensino fundamental, para os maiores
de:

ensino terão a incumbência de:
A) Prover meios para a recuperação dos alunos de menor
rendimento.
B) Prover meio de transporte para o cumprimento da
qualidade de ensino.
C) Valorizar com prioridade os aspectos quantitativos da
avaliação escolar.
D) Valorizar a experiência extraescolar e não a atividade

A) quinze anos
B) dezesseis anos
C) dezessete anos
D) dezoito anos
17) Com relação ao Plano Nacional de Educação as metas
nacionais são de responsabilidade compartilhada entre:
A) Estados e os Municípios
B) União e os Estados

escolar.
20) Em relação as Diretrizes Curriculares Nacionais, é
INCORRETO afirmar que:
A) São normas obrigatórias que buscam promover a
equidade de aprendizagem.
B) São normas que garantem que conteúdos básicos sejam
ensinados para todos os alunos, deixando de levar em
consideração os diversos contextos nos quais eles estão
inseridos.
C) São um conjunto de definições doutrinárias sobre

C) União, os Estados e o Distrito Federal.

princípios, fundamentos e procedimentos na Educação

D) União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios

Básica que orientam as escolas na organização,
articulação, desenvolvimento e avaliação de suas
propostas pedagógicas.

18) Assinale a alternativa CORRETA em relação à Lei de

D) Visam preservar a questão da autonomia da escola e da

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96).

proposta pedagógica, incentivando as instituições a
montar seu currículo.

A) O ensino será ministrado com base na concepção
pedagógica tradicional.
B) O ensino fundamental será presencial e também a
distância.
C) O ensino infantil será organizado com atendimento à
criança de, no mínimo, cinco horas diárias para o turno
parcial e de oito horas para a jornada integral.
D) O ensino será ministrado em Língua Portuguesa,
assegurada às comunidades indígenas a utilização de
suas línguas maternas e processos próprios de
aprendizagem.

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

Página | 7

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 01/2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLÂNDIA-PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Which noun does not have the correct definition?
Choose the INCORRECT answer.

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Complete the sentence below with the correct verbs.
Choose the CORRECT answer.

A) book (countable)

I ________ you in the park yesterday. You ________ on the

B) water (uncountable)

grass and ________ a book.

C) homework (countable)
A) was seeing / sit / read

D) advice (uncountable)

B) ’ve seen / sat / reading
22) In which set the adjective does not relate to its adverb?

C) saw / were sitting / reading
D) saw / was sitting / read

Choose the INCORRECT answer.
A) good / well

26) What are the second, fourth and seventh days of the

B) late / lately

week, respectively. Choose the CORRECT answer.

C) fast / fast
A) Monday, Tuesday and Thursday.

D) bad / badly

B) Sunday, Tuesday and Friday.
23) Choose the CORRECT answer.

C) Monday, Wednesday and Saturday.
D) Sunday, Wednesday and Saturday

She

gave

him

a bottle of wine to

__________

missing his birthday.

27) In which sentence the adverb used does not
correspond to the idea given? Choose the INCORRECT

A) catch up with

answer.

B) give back

A) We waited anxiously by the phone (= manner)

C) work out

B) He always sings when he´s having a shower. (=

D) make up for
24) Which the sentences use the Passive Voice? Choose
the CORRECT answer.

I.
II.
III.
IV.

frequency)
C) We play tennis twice a week. (= time)
D) There was somebody standing nearby (= manner)
28) In which sentences the verbs are used appropriately?
Choose the CORRECT answer.

A lot of money was stolen in the robbery.
A new supermarket is going to be built next year.

I. I don´t fancy to go out this evening.

A mystery is something that can’t be explained.

II. He threatened to report their behavior to the principal.

Somebody should have been cleaned the room.

III. I hoped driving a car before the age of 18.
IV. Even though it was raining, they continued playing

A) I and III
B) II and IV
C) I, II and III
D) I, II, II and IV

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

soccer.
A) I and III
B) II and IV
C) I and IV
D) All alternatives are correct
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29) Complete the sentence below with the correct
pronouns. Choose the CORRECT answer.
I like _______ and she likes _______.

33) Read the paragraph below and answer the question.
Choose the CORRECT answer.

After saving up some money, I was finally able to buy

A) her / I

a plane ticket to AustraliA) I´m going to be there from

B) she / I

April 6th to 20th. Hope it will be fun! What will be the

C) her / me

season when I get there?

D) she / me
A) Autumn
30) Read the sentence below. What VERB TENSES are
used in it, respectively? Choose the CORRECT answer.
I´ve been seeing a lot of Tom since he moved into the
flat upstairs.

B) Spring
C) Summer
D) Winter

34) Read the definition below and choose the answer that

A) Present Perfect and Simple Past

matches the definition given. Choose the CORRECT

B) Past Continuous and Past Perfect

answer.

C) Present Perfect Continuous and Simple Past
D) Past Perfect and Past Continuous

The relationship between

a subject and

a verb in

which the subject receives the action of the verb, or
31) In which sequence of numbers there is a problem of

the verb forms which show this relationship.

spelling? Choose the INCORRECT answer.
A) Second – Twelveth – Twentieth
B) Fourth – Fourteenth – Fortieth
C) Fifth – Fifteenth – Fiftieth
D) Ninth – Nineteenth - Ninetieth

A) Adverbs
B) Passive Voice
C) Phrasal Verb
D) Tag Question

32) Complete the sentence below with the correct verbs.
Choose the CORRECT answer.
Listen! Somebody __________.
A) sings
B) sing
C) is singing
D) was singing

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
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Read the text below and answer the questions 35 and 36.

37) Complete the sentence below with the correct verb.
Choose the CORRECT answer.

Read the article below and answer the question. Choose the
CORRECT answer:
HUMANE PRISON TO BRING GREENLAND'S MOST
DANGEROUS CRIMINALS HOME
By Sarah Lazarus, CNN - Updated 0124 GMT (0924 HKT)
March 17, 2018

At first, I thought I _______ the right thing, but I soon
realized that I _______ a big mistake.
A)
B)
C)
D)

done / ’d made
’d done / ’d made
’d done / made
did / made

(CNN) Nestled into ____ stunning Arctic landscape
with panoramic views of sparkling fjords and snowy
mountains, Ny Anstalt could easily be mistaken for ____
luxury ski lodge. But this stylish complex in Nuuk, ____
capital of Greenland, is actually ____ prison.
As any onlooker can deduce, when it opens in 2019 it
will not be ____ normal penitentiary. It will be ____
"humane prison" -- ____correctional facility that
emphasizes rehabilitating criminals through positive design,
rather than punishment.
Exponents of ____ "humane prison" philosophy believe
that if prisons mimic ____conditions of normal life, as far as
is possible, offenders have ____ greater chance of successful
reintegration into society, and less chance of re-offending.
Ny Anstalt, however, is more than ____ architectural
accomplishment for ____ country. It hopes to end ____
human rights issue that has haunted ____ island nation for
decades. (…)

38) Look at the picture and answer the question below.
Choose the CORRECT answer.

(https://edition.cnn.com/2018/03/16/europe/humaneprison-greenland/index.html)

“A DAY ON
WHICH
A COUNTRY CELEBRATES BEING INDEPENDENT
FROM FOREIGN RULE.”

35) All the articles (definite an indefinite) have been
removed from the text. How many articles “THE” are
there in the text above?

When is celebrated the holiday described above in the USA?

A)
B)
C)
D)

4
6
8
10

36) The article uses the noun “ONLOOKER”. All the
synonyms are correct, EXCEPT one. Choose the
INCORRECT answer.
A)
B)
C)
D)

Bystander
Eyewitness
Observer
Participant

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

What is common for
people on the other
side of the door to
say after they heard
the knocking?
A)
B)
C)
D)

Stand up!
Don´t forget!
Come in!
Don´t
sit
down!

39) Read the definition below and answer the question.
Choose the CORRECT answer.

A)
B)
C)
D)

7th of January
4th of June
4th of July
7th of September

40) Which set has the right meanings? Choose the
CORRECT answer.
A)
B)
C)
D)

Camp (field) / Bond (bonde)
Idiom (idioma) / Lunch (lanche)
Exquisite (esquisito) / Actually (na verdade)
Soup Opera (novela) / Support (apoiar)
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