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PROFESSOR DE INGLES

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 20 (vinte) 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 Teste Seletivo Público.
O tempo de duração total da prova é de 1:30 ( uma hora e trinta minutos), 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)“Foi ao mercado, comprou o molho, mas não conseguiu acertar a receita.” A última
oração é classificada como coordenada sintética:
a) reflexiva
b) alternativa
c) adversativa
d) conclusiva
e) explicativa
02) Dadas as frases:
1-Encontramos aquele velho conhecido.
2- Contamos tudo àquela velha conhecida.
3-Não vou a festas.
De acordo com as regras do emprego ou não da crase, das sentenças acima:
a) estão todas corretas.
b) estão todas incorretas.
c) somente 1 está correta.
d) somente 2 está correta.
e) somente 3 está correta.
03)Observe o exemplo dado abaixo:
“água da chuva = água pluvial”
Qual das alternativas abaixo apresenta um adjetivo que não corresponde à locução
adjetiva apontada:
a) de cobra = viperino
b) de cinza = cinéreo
c) de águia = aquilino
d) de abelha = apícola
e) de ouro = ígneo
04) Veja as expressões:
“O sol tá queimando mais atualmente”
“Dizem que é o tal buraco da camada de ozônio”
Com base na tirinha acima assinale a alternativa correta:
a) A tirinha, através da linguagem verbal e não verbal, faz uma reflexão sobre os
problemas causados pelo desmatamento.
b) A tira, através da linguagem não verbal, constrói enredo de forma hostil.
c) A expressividade da tira é realçada no segundo quadrinho onde o desmatamento é
apontado como principal causa para o aumento do buraco da camada de ozônio.
d) Através do emprego da aliteração é que se dá a comicidade da tirinha, ao mesmo
tempo em
que leva o leitor a refletir sobre um problema social.
e) A expressão errônea empregada no segundo quadrinho é que reitera a questão do
desmatamento que transformou os ambientes no mundo.

05)Uma das alternativas abaixo utiliza uma palavra homônima e/ou parônima
indevidamente.
Identifique-a:
a) A baleia imergiu nas profundezas do oceano.
b) Ela cumprimentou o diretor.
c) O conserto da bicicleta custou caro.
d) Após cassar a presa preparou um belo assado.
e) A bandeira foi arriada.

Matemática
06) A média final de um aluno é composta por três notas e é definida da seguinte forma:
duas notas de peso 3 e uma nota de peso 4. Se um aluno recebeu a primeira prova com
nota 3,7 e a segunda prova com nota 7,9 qual a nota mínima para a terceira prova de
modo que sua média final seja igual a 7.0.
(a) 8,8
(b) 9,4
(c) 7,6
d) 9,6
(e) 8,3
07) Na aplicação de R$ 25.000,00 Gustavo optou por um fundo de investimento que
rende 2% ao mês na modalidade de juro composto. Qual é o montante a ser resgatado
no final de 4 meses de aplicação?
(a) R$ 27.000,00
(b) R$ 27.060,80
(c) R$ 26.900,20
(d) R$ 28.800,00
(e) R$ 26.960,60
08) Um aluno de matemática faz uma experiência de lançar um dado aleatoriamente por
duas vezes. Sabendo que o dado não é viciado, qual a probabilidade de a soma dos
lançamentos ser igual a 7?
(a) ¼
(b) 3/25
(c) 1/5
(d) 1/9
(e) 6/2
09) Uma casa foi construída e ocupou um terço da área do terreno, a casa apresenta as
seguintes dimensões 12 metros de largura e 10,5 metros de comprimento. Nessas
condições o terreno apresenta que área?
(a) 412m².
(b) 248m².
(c) 120m².
(d) 378m².
(e) 512m².
10) O pai do Gustavo tem um campo de futebol que apresenta as seguintes dimensões
110m de comprimento e 90 metros de largura. Ele pretende construir um minicampo
para seu filho, onde o comprimento do mini campo é igual a 13,75m. qual a medida da
largura do minicampo sabendo que terá que obedecer
a proporcionalidade entre as medidas.
(a) 9,75m.
(b) 10,75m.
(c) 11,00m.
(d) 11,25m.
(e) 8,85m

Conhecimentos Específicos
Read the text below and answer the questions 11 to 15:
CRIMINALS HAVE SMALLER BRAIN SIZE, SAYS STUDY
A new study has found that antisocial people are more likely to have smaller
areas of their brain. Researchers said criminals' brains had a different structure to the
brains of people who followed the law. The study is published in the journal "Lancet
Psychiatry". Researchers used data from 672 people born in 1972-73. They looked at
records of the people's antisocial behaviour between the ages of seven and 26. At the
age of 45, the researchers scanned the people's brains. Eighty of the people had a history
of criminal and antisocial behaviour from being early teenagers. Researchers found that
the areas of the brain linked to emotions, motivation and behaviour control were smaller
in the long-term criminals' brains.
Professor Terrie Moffitt, a co-author of the research, said the research could help
doctors understand what is behind long-term antisocial behaviour. She said the
antisocial people in the study may have behaved badly because of their brain structure.
She said: "They are actually operating under some [disability] at the level of the brain."
She added that because of this, we needed to care for these people in a kinder way. Lead
author Dr Christina Carlisi said: "Differences in brain structure might make it difficult
for people to develop social skills. This may prevent them from engaging in antisocial
behaviour. These people could benefit from more support throughout their lives."
Available on: https://breakingnewsenglish.com/2002/200221-brain-size.html Accessed
on: March, 20th 2020.
11- Check the correct alternative according to the text:
a) A new study found that antisocial people have smaller areas of the brain.
b) The researchers used data from people who were between 72 and 73 years old.
c) The areas of the brain linked to emotions, motivation and behavior control were the
most fun in the brain of long-term criminals.
d) For professor Terrie Moffitt, the antisocial people in the study may have misbehaved
because of their brain structure.
e) Christina Carlisi, co-author of the research, said that differences in brain structure
hamper the development of social skills.
12- “... we needed to care for these people in a kinder way.” The underlined part
means:
a)friendly manner
b)as a child
c)as a killer
d)child manner
e)egg form

13-“A new study has found that antisocial people...” In this excerpt we have an example
of:
a)Present Perfect
b)Simple Present
c)Past Perfect
d)Simple Past
e)Conditional sentence
14-“These people could benefit from more support throughout their lives." The word in
bold can be replaced in the previous sentence by:
a)thinking about
b)however
c)as result of
d)careful
e)during of
15-“Differences in brain structure might make it difficult for people...” The modal verb
in the sentence expresses:
a)necessity
b)probability
c)capacity
d)permission
e)logical deduction
16-The sentence that doesn´t contain a “commom” mistake is:
a)I like play handball.
b)She has a brother. Your name is Tom.
c)I am agree with you.
d)My sister works in a hospital.
e)I´m going to a party in Saturday.
17- The candies are being sold by my aunt. In the active voice:
a) My aunt is being sold the candies.
b) My aunt is sold the candies.
c) My aunt is being sold the candies.
d) My aunt are selling the candies.
e) My aunt is selling the candies.
18- Drink your tea, ________? The question tag for the sentence is:
a)will you
b)won´t you
c)don’t you
d)didn’t you
e)do you?
19-Complete the sentence: If she __________at 11 a.m., she _________at home after
midnight.
a)leave- will arrive

b)leaves- will arrive
c)leaves- would arrive
d)left- will arrive
e)left- arrives
20-Complete the sentences with the correct form of the verb in parenthesis:
1.She ____ the text frequently.(to forget)
2.I_______a new bicycle two months ago. (to buy)
Respectively the order is:
a)has forget / bought
b)has forgotten / bought
c)have forgotten / has bought
d)forgot / bought
e)has forgotten / have bought

