MUNICÍPIO DE ROMELANDIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PUBLICO 02/2019
02 de fevereiro de 2020

PROFESSOR DE INGLES

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D,
E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob
pena de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público.
O tempo de duração total da prova é de três (03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
01) Nas orações abaixo o pronome SE funciona como índice de indeterminação do
sujeito em:
1-Morre-se um pouco a cada desafeto.
2-Trata-se de uma reunião importante.
3-Deixaram-se digitais por toda a parte.
a) 1 e 3.
b) 2 e 3.
c) 1 e 2.
d) Somente em 3.
e) Em todas as orações.
02) Algumas palavras por apresentarem a mesma pronúncia suscitam dúvidas no
momento da escrita. Aponte a sentença que emprega uma palavra homônima fora de seu
contexto:
a) O homem era coxo.
b) A cauda do avião estava com pequenos furos.
c) Vão cassar o mandato da prefeita.
d) O assento do carro era de couro.
e) O presidente foi empoçado na manhã de hoje.
03)Classifique o vocábulo PROPÍCIA, empregado nas frases a seguir, quanto à classe
gramatical:
I- Se a casa não for propícia, não compraremos.
II-A tarde de sol estava propícia à prática de esportes.
a) Em 1 é substantivo e em 2 advérbio.
b) Em ambas as frases a palavra PROPÍCIA é um adjetivo.
c) Em ambas as frases a palavra PROPÍCIA é um advérbio.
d) Em 1 é classificada como adjetivo e em 2 como advérbio.
e) Em 1 é classificada como advérbio e em 2 como adjetivo.
04) Dadas as sentenças:
1-O documento foi aceito.
2-Eu havia aceitado o documento.
3-O professor tinha suspendido a aula.
4-A aula foi suspensa pelo professor.
Os verbos em itálico foram empregados corretamente em:
a) Somente em 2 e 3.
b) Somente em 1 e 4.
c) Somente em 2 e 4.
d) Todas as sentenças.
e) Somente em 1 e 3.
05) Indique o sentido expresso pela conjunção em destaque na sentença abaixo:
“Cheguei ao show cedo para que pudesse sentar na primeira fila.”
a) finalidade.
b) concessão.
c) causa.
d) proporção.
e) tempo.

Para as questões 06 e 07 use a imagem a seguir:
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06)A figura de linguagem em evidência na frase do cartunista é denominada:
a) hipérbole.
b) metonímia.
c) onomatopeia.
d) antítese.
e) pleonasmo.
07) Se não for divertido, não tem graça é o mesmo que:
a) estupendo.
b) mormente.
c) loquaz.
d) enfadonho.
e) ditoso.
08) Os termos sublinhados nas sentenças abaixo são classificados como apostos, exceto
um. Marque-o:
a) O poeta Drummond era modesto.
b) Solicitou-me um presente: amor.
c) O abraço, meu bem, foi dado de coração.
d) O passeio, aventura apaixonante, terminou nos Alpes.
e) A menina nasceu ontem na cidade de Palmeiras das Missões.
09) Todas as orações abaixo são classificadas como Orações sem sujeito, exceto:
a) Está chuviscando desde cedo.
b) Há muitos anos aguardamos progressos.
c) Sempre se está sujeito a enganos.
d) Deve haver muitos interessados no emprego.
e) Amanheceu rapidamente hoje.
10)Em somente uma das sentenças abaixo o emprego do acento indicador de crase se
faz necessário. Aponte-a:
a) O evento será de 15 a 20 de fevereiro.
b) Realizaram os exercícios as pressas para poder brincar.
c) Ela preferia andar a pé.
d) Ficou cara a cara com o vizinho barulhento.
e) Relatou-me a respeito do ocorrido.

Matemática
11) Sabe-se que ciclo das cheias das águas em uma determinada região tem certa
periodicidade que por alguns meses no ano de 1848, 1864, 1880 tendo assim mantendo
a regularidade. A próxima cheia nesta região acontecerá em:
(a) 2020.
(b) 2021.
(c) 2022.
(d) 2223.
(e) 2224.
12) Qual a quantidade de equipes de corrida que um grupo de 8 pessoas pode ser
formada, sendo que cada equipe deve conter um piloto, um navegador e um mecânico
só pode ser:
(a) 336.
(b) 123.
(c) 412.
(d) 320.
(e) 720.
13) Um terreno retangular tem seu comprimento igual ao sêxtuplo da medida da largura
e um perímetro igual a 168m. Com base nessas informações qual a área deste terreno?
(a) 324m².
(b) 435m².
(c) 586m².
(d) 864m².
(e) 900m².
14) Na construção de uma ponte 20 operários trabalhando numa jornada de 6 horas por
dia levaram 48 dias para concluí-la. Se essa mesma ponte tivesse sido construída 12
operários numa jornada de 8 horas diárias levariam quantos dias para conclui-la?
(a) 36 dias. (b) 45 dias. (c) 54 dias. (d) 60 dias. (e) 72 dias.
15) Uma loja de calçados coloca nas etiquetas de preço uma margem de lucro de 45%.
Em uma promoção oferece os calcados com desconto de 20% no preço da etiqueta.
Nessa promoção de quanto é a margem de lucro da loja?
(a) 16%.
(b) 17%.
(c) 20%.
(d) 22%.
(e) 25%.
16) Uma indústria que produz peça de alumínio aumenta a produção hora a hora. Na
primeira hora do dia ela produz 500 peças de alumínio. A partir daí, a confecção horaria
das peças passa a segui a seguinte lei
. Que quantidade de peças são
produzidas na terceira hora deste dia:
(a) 864.
(b) 720.
(c) 932.
(d) 544.
(e) 1458.
17) Leonardo tem duas opções para investir R$ 400.000,00 uma é aplicar em um fundo
que lhe rende 0,5% ao mês na modalidade de juro composto e a outra opção e de 0,6%
ao mês na modalidade de juro simples. Ao analisar cada opção de investimento que
valor em R$ Leonardo obteve na simulação nas aplicações de juro composto e simples
respectivamente para um período de 3 meses?
(a) R$ 406.030,05 e R$ 404.800,00.
(b) R$ 406.030.05 e R$ 407.200,00.
(c) R$ 405.868,20 e R$ 406.300,00.
(d) R$ 406.730,25 e R$ 404.800,00
(e) R$ 406.230,35 e R$ 407.200,00.
18) Na imagem abaixo mostra parte do mapa da cidade de Romelândia. Digamos que do
ponto A até o ponto C temos uma distância de √
metros e do ponto B ao ponto C
tem uma distância de 65 metros. Se o professor Ilson está no ponto A e deseja ir para o
ponto B que distância ele deve percorrer:
(a) 75 metros.
(b) 78 metros.
(c) 80 metros.
(d) 95 metros.
(e) 85 metros.

19) Em uma corrida de 3000 metros estão escritos 8 competidores, 1 competidor da
Linha Três Barras, 3 da Linha Primeirinha, 1 da linha Esperança, 2 da linha Sede Ouro,
e 3 da linha Saltinho. Ponderando que todos os corredores tem as mesmas condições de
receber uma medalha de primeiro, segundo, ou terceiro colocado. Qual a probabilidade
de que pelo menos um corredor da Linha Sede Ouro.
(a) .
(b) .
(c) .
(d) .
(e) .
20) O professor de matemática passou as seguintes potenciações no quadro:
I)
II)
III)
IV)
A sequência que expressa sucessivamente todas as respostas correta é:
(a) 4, 6, 5, 1.
(b) 4, 9, 5, 0.
(c) 4, 9, 5, 1.
(d) 4, 6, 5, 0.
(e) 4, 9, 5, 0.

Conhecimentos Específicos
Read the text below and answer the questions 21 to 26:
CHINA PLANS TO REDUCE SINGLE-USE PLASTICS
China has unveiled ambitious plans to drastically reduce single-use plastics by 2025.
China's National Development and Reform Commission is fast-tracking a number of
measures designed to slash the production and use of plastics over the next five years. It
announced that by the end of 2020, non-biodegradable plastic bags will be banned in
supermarkets and shopping malls in major cities. The ban will also apply to food
delivery services, which use vast amounts of the plastics. Single-use plastic straws and
cutlery used by food takeaway services will be banned nationwide by the end of this

year. China will encourage the use of alternative materials such as non-plastic products
and biodegradable shopping bags.
Single-use plastics are one of the world's biggest sources of plastic pollution. They have
become a ubiquitous part of daily life and a part of our throwaway culture. The Chinese
authorities set a goal of reducing the "intensity of consumption" in order to reverse our
reliance on single-use plastics. Previous regulations to curb plastic use, in 2008, led to
an estimated cut in plastic bag production of 67 billion bags. The United Nations said it
is urgent that all countries adopt policies similar to those China is introducing. It said:
"We are already unable to cope with the amount of plastic waste we generate, unless we
rethink the way we manufacture, use and manage plastics."
Available on: https://breakingnewsenglish.com/2001/200122-single-use-plastics.html.
Accessed on January, 22nd 2020.

21) According to the text mark TRUE or FALSE:
(________)China is reducing measures aimed at the production and use of plastics in
the next years.
(________)Food delivery services will be banned across all China by the end of 2020.
(________)A 2008 regulation to reduce the use of plastic saw a decrease of more than
67 billion bags.
(________)The United Nations has said that China is unable to cope with the amount of
plastic waste it generates.
Respectively, the correct order is:
a) FALSE- FALSE- TRUE- FALSE.
b) FALSE- FALSE- FALSE- FALSE.
c) FALSE- TRUE- TRUE- FALSE.
d) TRUE- TRUE- TRUE- TRUE.
e) TRUE- FALSE- FALSE- TRUE.
22) About the text is incorrect:
a) Plastic straws and disposable cutlery are among the first items to be banned.
b) The United Nations wants all countries to adopt police support similar to China.
c) China has set a goal of reducing "consumption intensity" to try to reverse reliance on
single-use plastics.
d) Non-plastic products and biodegradable bags are among the materials that will be
encouraged to be used.
e) It is necessary to rethink the way as plastics are manufactured, used and managed.
23)“...a part of our throwaway culture.” The underlined word has as a synonym:
a)unhappy.
b)alienated.
c)corrupted.
d)disposable.
e)immature.
24) “They have become a ubiquitous part of daily life...” The underlined word can be
translated as:
a)esquisita.
b)marcante.
c)desagradável.
d)inquietante.
e)onipresente.

25)“...non-biodegradable plastic bags will be banned in supermarkets...” The previous
sentence is an example of:
a)Conditional Sentence.
b)Simple Future.
c)Passive Voice.
d)Future Perfect.
e)Genitive Case.
26) Identify the idea expressed by the verb in bold in: “...plastic bags will be banned...”
a) necessity
b) permission
c) remote possibility
d) possibility
e) certainty
27) The author said to me: Did you buy my book? The previous sentence in the
Reported Speech is:
a) The author said to me if I had bought his book.
b) The author told me if you bought his book.
c) The author asked me if you bought his book.
d) The author asked me if I had bought his book.
e) The author said to me if you have bought my book.
28) Analyse the sentences and the question tags:
I-We have lived alone, haven´t we?
II-Let´s correct the exercise, shall we?
III-Let the books on the table, shall it?
IV-Sarah has curly hair, hasn´t she?
a) Only I and II are correct.
b) Only II and IV are correct.
c) Only III and IV are correct.
d) All are correct.
e) Only I and IV are correct.
29) The relative pronoun can be omitted in:
a) Tiririca is the clown who was a politician.
b) My sisters work for a company that makes dolls.
c) I’m reading a book whose writer is very funny.
d) Oprah Winfrey is the artist that I watched on TV.
e) The cap which is lying on the ground is Brad´s.
30) The ground is wet. It _______have rained during the last night. The modal verb that
better completes the previous sentence is:
a)shall.
b)might.
c)could.
d)will.
e)must.

31) Complete the sentence: If the actor had spoken the truth, the film _______
successful.
a)would have be.
b)would have been.
c)would had.
d)will be.
e)will have.
32) Choose the best preposition for each of the sentences below:
1-Paul is good ......singing.
2-They went to New York .... the first of November.
3-Camila always visits her boyfriend .........work.
4-Marina is ...........the phone.
5-The teacher stood ........a circle.
Respectively, we have:
a) on – at – at – on – in.
b) at – on – at – on – in.
c) at – on – on – in – at.
d) on – at – in – on – at.
e) at – at – on – at – in.
33) The expressions below are different ways to say “I am tired.”, except one. Check it:
a) I’m fried.
b) I’m worn out.
c) I am pooped.
d) I’m beat.
e) I’m penniless.
34) Mark the alternative that has the correct meaning for the phrasal verb “Give Up”:
a) find unexpectedly.
b) get upset.
c) stop trying.
d) start to fly.
e) take care.
35) “Narrow” is opposite of:
a) amuse.
b) wide.
c) messy.
d) neat.
e) dumb.
36) Tick the following pair of words that does not have the same sound:
a) Christ – Christmas.
b) sole – soul.
c) air – heir.
d) buy – bye.
e) doe – dough.

37) Complete the sentences with LITTLE or FEW:
1._____boys formed the group to the game.
2._____people in the ship had chances to survive.
3.She has _____ time to catch the train.
The correct order is:
a) FEW- LITTLE- FEW.
b) FEW- FEW- LITTLE.
c) FEW- FEW- FEW.
d) LITTLE- LITTLE- LITTLE.
e) LITTLE- LITTLE- FEW.
38) The incorrect sentence as to the position of adverbs is:
a)Sarah and Peter speak Russion fluently.
b)Bob was watching patiently to the doctor.
c)Kate went to Australia by car last week.
d)My friend always is tired.
e)Ken usually works at night.
39) Indicate the statement in which the stressed vowel indicated is wrong::
a)obstacles (a).
b)literature (i).
c)treatment (ea).
d)replacement (a).
e)keyboard (ey).
40) Check the alternative where the possessive pronoun is being used incorrectly:
a)She has her car and I have mine.
b)They study their texts and Sarah studies hers.
c)A teacher of yours is visiting London.
d)This toy belongs to Bob and Mark. It´s theirs.
e)I lost my pen. Can you lend me its?

