MUNICÍPIO DE JARDINOPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONCURSO PÚBLICO 001/2019
26 DE MAIO DE 2019

PROFESSOR DE INGLÊS

INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões, constituídas com quatro opções (A,
B, C, D) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no
Caderno de Questões, 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 com as respostas do Caderno de Questões, o
candidato deverá assinar o mesmo.
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, qualquer equipamento
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais
de sala auxiliar na interpretação.
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.
O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do
caderno de questões para conferir com o gabarito oficial.

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões
respostas, o lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso
Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta,
implicará na eliminação do candidato do Concurso.

BOA SORTE!

Português
Texto para as questões 01 a 03:
O homem que se endereçou
Apanhou o envelope e na sua letra cuidadosa subscritou a si mesmo:
Narciso, rua Treze, nº 21.
Passou cola nas bordas do papel, mergulhou no envelope e fechou-se. Horas mais tarde
a empregada colocou-o no correio. Um dia depois sentiu-se na mala do carteiro. Diante
de uma casa, percebeu que o funcionário tinha parado indeciso, consultara o envelope e
prosseguira. Voltou ao DCT, foi colocado numa prateleira. Dias depois, um novo
carteiro procurou seu endereço. Não achou, devia ter saído algo errado. A carta voltou à
prateleira, no meio de muitas outras, amareladas, empoeiradas. Sentiu, então, com
terror, que a carta se extraviara. E Narciso nunca mais encontrou a si mesmo.
BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras proibidas. São Paulo: Global, 2003.
1. Sobre o texto é correto afirmar:
A) A narrativa deixa o leitor incôndito pelo fato de Narciso não encontrar mais a si
mesmo.
B) A narrativa traz ao leitor a ideia de quem muito procura encontrar os outros, acaba
por perder a si mesmo.
C) O texto foi construído com base em um cenário real, porém a história é inverossímil.
D) O texto foi construído com base em um cenário real e a história é verossímil.
2. Pode-se inferir que o objetivo do escritor ao redigir o conto era:
A) trazer à tona uma imagem negativa e caótica das repartições públicas.
B) retratar a vida de um homem que passou a vida tentando se encontrar dentro dos
obstáculos da vida e, por provavelmente ter uma vida ditosa, endereça-se a si mesmo.
C) fazer uma crítica a realidade social da época a partir de uma história sobrenatural.
D) levar o leitor a refletir que muitas pessoas se preparam para um caminho e/ou
objetivo, porém por percalços da vida não conseguem atingi-lo.
3. “A carta voltou à prateleira,...” O acento grave indicativo de crase usado no
fragmento anterior está corretamente empregado na alternativa:
A) Não aguentava mais as reclamações do dia à dia.
B) Escrevi à lápis a redação.
C) Comprou o vestido à vista.
D) Andar à cavalo era um de seus passatempos prediletos.
4. A conjunção em destaque na sentença a seguir expressa ideia de:
“Ele não almoçou nem jantou naquele dia.”
A) conclusão
B) contraste

C) alternância
D) adição
5. Marque a alternativa em que o adjetivo não corresponde a locução adjetiva
sublinhada:
A) Brincadeiras de criança são as mais divertidas. – pueris
B) Ia fazer exame da garganta na tarde de ontem. - argírico
C) Bolas de fogo caíam do céu na noite da virada. - ígneas
D) Todas as medalhas eram de ouro. - áureas

Matemática
6. Para alimentar 90 animais suínos durante um período de 90 dias são necessários
6480kg de ração, nas mesmas condições, para alimentar 100 animais durante 95 dias, a
quantidade de ração será de:
A)7600 kg.
B)6760 kg
C)7000 kg.
D)7300 kg.
7. Um torre tem 60 m de altura a uma certa hora do dia e produz uma sombra 12m de
sua base. Um homem de 1,8 m de altura nesta mesma hora produzira uma sombra de
aproximadamente quantos cm.
A)36cm.
B)56cm.
C)40cm.
D)60cm.
8. Uma indústria tem lucro fixada em 60% sobre o valor do custo de cada mercadoria.
Se esta indústria der um desconto 30% na compra e um cliente pagou R$162,40 neste
período, quanto foi lucro dessa mercadoria?
A)R$20,60.
B)R$17,40.
C)R$14,40.
D)R$12,60.

9. Em uma progressão geométrica o oitavo termo é igual a 312500 se a razão é igual a 5,
qual é o valor do terceiro termo dessa progressão geométrica?
A) 4
B)20.
C)40.
D)100.
10. Em um sitio há apenas galinhas e suínos perfazendo um total de 32 animais. Ao
contar o número de pés dos animais obteve-se 88 pés. Com essas informações quantas
galinhas tem no sitio?
A) 12
B) 14
C) 16
D) 20

Conhecimentos Gerais
11.Qual o País tem realizado frequentemente testes nucleares e ameaça principalmente
os Estados Unidos da América?
A)Israel

B)China

C)Rússia

D)Coréia do Norte

12.O Brasil é uma República Federativa formada pela União, pelos Estados e pelos
municípios. A Assembleia legislativa e a Câmara dos Deputados, correspondem
respectivamente, aos níveis federativos:
A)Federal e Estadual
B)Federal e Distrital
C)Estadual e Federal
D)Federal e Estadual

13.O Congresso Nacional é bicameral, ou seja, composto pelo Senado Federal e Câmara
dos Deputados. Quantos são os senadores e quantos são os Deputados Federais,
respectivamente?
A)32 e 515
B)34 e 514
C)31 e 513
D)Nenhuma alternativa é correta
14.Pelos relatos históricos com registro de Jardinópolis, qual foi o primeiro nome dado
pelos imigrantes ao local onde hoje é o município, na década de 1940?
A)Vila Flor
B)Vila Jardim
C)Vila Santo Antônio
D)Vila Santa Maria

15.O Município de Jardinópolis faz divisa territorial com os municípios de Formosa do
Sul, Quilombo, União do Oeste, Irati e Sul Brasil. Pergunta-se: ao SUL, com qual(ais)
município(s)?
A)União do Oeste
B)Quilombo e Formosa do Sul
C)Sul Brasil e Irati
D)Quilombo

Conhecimentos Específicos
Use the text below to answer the questions 16 to 22
Japanese Emperor
A Japanese emperor has abdicated for the first time in more than 200 years.
Emperor Akihito stepped down from the Chrysanthemum Throne on April 30 after 30
years of being the Japanese monarch. He made way for his son Crown Prince Naruhito
to become the new emperor. Akihito decided to step down because of his health. At the
age of 85, he has been visibly slowing down for the past few years. He has also had a
couple of health scares. He believes his son is now better able to carry out the duties of

emperor. Emperor Akihito will be remembered for using a personal touch to bring his
people together after many national disasters. He continually visited people after
earthquakes, tsunami and other tragedies.
The new Emperor Naruhito became the 126th emperor to ascend the throne of
the world's oldest monarchy. Naruhito, 59, spent two years studying at Oxford
University. His wife, the new Empress Masako, studied at Harvard University and
worked as a diplomat. A traditional ceremony took place as part of the historic
handover. In the ceremony, Naruhito received a sacred sword, a jewel and official seals
that date back thousands of years. The ceremony took place in the middle of a ten-day
Japanese holiday. The traditional Golden Week holiday was extended to allow people to
celebrate the new emperor. Millions of Japanese were glued to their TVs and
smartphones watching the historic event.
06th 2019.

Available at: https://breakingnewsenglish.com Accessed on May,

16. Use T-TRUE or F- FALSE according to the text:
( )Emperor Naruhito's wife studied at Oxford University.
( )Many Japanese people got stuck to their desks to not watch the historic event.
( )The new emperor is Japan's 126th monarch.
( )The last time a Japanese emperor abdicated was over 200 years ago.
The correct order is:
A) T – T – F - T
B) T – T – F - F
C) T – F – T - T
D) F – F – T - T
17. “...as part of the historic handover.” The underlined word can be replaced by:
A)transfer
B)event
C)doubt
D)reprieve
18 “...were glued to their TVs and smartphones watching the historic event.” The
possessive adjective in bold can complete only the sentence:
A)Theodoro has a house on the beach and the Smiths have ____ in the field.
B)My friends like to visit museus but ____ don´t like it.
C)This is my book. _____books are on the shelf.
D)Our lessons are about the climate change and ___ consequences.
19. “Akihito decided to step down because of his health...” The underlined words
indicate a phrasal verb. The incorrect meaning of a phrasal verbs is in:
A)look back= remember
B)look like= resemble (in appearance)
C)look up= find something in a reference book
D)get up= stop doing something

20, Mark the alternative with an incorrect description:
A) “...the world's oldest monarchy.” = Contains an example of superlative of an
adjective.
B) “...he has been visibly slowing down for the past few years.” = Sentence in the
Present Continuous Tense.
C) “He believes his son is now better able...”=Contains an example of comparative of
an adjective.
D) “...and worked as a diplomat.”= Contains a conjunction.
21. “His wife, the new Empress Masako,...” The underlined words are nouns in the
feminine form. Mark the alternative where all words are of the feminine gender:
A)waitress- bride- nun
B)lawyer- daugher- hostess
C)translator- niece- spienster
D)driver- aunt- witch
22 “A Japanese emperor...” Japanese is the nationality of who is born in Japan. The
correct pair of country and nationality is in:
A)Bangladesh- Bangladeschian
B)Cyprus- Cypriot
C)Czech Republic- Czechianian
D)Kenya- Kenyanese
Read the cartoon below and answer the questions 08 to 10:

From Internet.
23. The best conclusion about the cartoon is:
A)Parents need to appeal to blackmail using Internet access for their children to eat
healthy food.
B)Parents need to give their children possibilities to eat healthy food or access the
global network.
C)Parents don´t know what to offer their children, if healthy food or access to the global
network.
D)Children can not make decisions without adult interference
.
24. PARENTS is considered a false cognate word. All the words below are false
cognates, except one:

A) baton
B) similar
C) alms
D) collar
25. THESE are THOSE are used as plural form of demonstrative pronouns. Which
alternative contains all words in plural form?
A)teeth – dice - news
B)mailwoman – glasses - means
C)zoos – roofes - means
D)monarchs – oxen - lice
26. In “You must do the thing you think you can not do.” (Eleanor Roosevelt), the
underlined modal verbs, respectively, express:
A)strong obligation - prediction
B)strong obligation – no capacity
C)possibility – logical deduction
D)probability- no capacity
27. Read the sentences:
I-She gave him the box.
II-The box was given to him.
III-He was given the box.
A) I, II and III are in the Passive Voice.
B) I and III are in the Active Voice.
C) II and III are in the Passive Voice.
D) I and III are in the Passive Voice.
28. Tony said to Ann: Do you need my computer? The previous sentence in the Reported
Speech is:
A) Tony asked Ann whether she needs her computer.
B) Tony asks Ann whether she needs her computer.
C) Tony ask Ann whether she need her computer.
D) Tony asked Ann if she needed his computer.
29.”There was no water in that house, so the grandma had to get some from a well.”
The function expressed by the underlined word is:
A) time
B) intensity
C) contrast
D) consequence
30. The English proverb “Finders keepers, losers weepers.” means in Portuguese:
A) Uma mão lava a outra.
B) Achado não é roubado.
C) Diga-me com quem andas e eu te direi quem és.
D) Quem ri por ultimo, ri melhor.

