Município de Marema- SC
Processo Seletivo 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

PROFESSOR DE INGLÊS
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 15h00min e término
às 18h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Conhecimentos Gerais
01- O planejamento participativo é a concepção que norteia a atual legislação de ensino, não
implica em uma:
a)
b)
c)
d)

Distribuição horizontal do poder da decisão.
Estratégia voltada para superar a concorrência.
Construção de uma cultura de planejamento coletiva.
Proposta onde a coletividade participa das decisões da instituição de ensino.

02- Segundo Demo (1999), a avaliação escolar não tem sentido de ser se não for para
promover a aprendizagem. É incorreto afirmar que, a avaliação no processo de aprendizagem:
a)
b)
c)
d)

Faz a mediação entre os processos de ensino e aprendizagem.
É elemento de reflexão contínua para o professor sobre sua prática educativa.
É um momento específico caracterizado como fechamento de etapas de trabalho.
É uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente.

03- Com a promulgação da nova Constituição, em 1988, teve início o processo de tramitação,
no Congresso ordinário, de um novo projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Em1996, o texto da Lei de Diretrizes e Bases foi sancionado. É incorreto afirmar que,
a Lei nº 9.394/96:
a) Manteve a obrigatoriedade do ensino de disciplinas tradicionais, como história,
geografia, português e matemática.
b) Estabelece princípios democráticos de organização do ensino.
c) Assegura o respeito à diversidade cultural e religiosa.
d) Exclui do currículo oficial o ensino sobre a história e a cultura afro-brasileira.
04- A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº9394/96, apresentou um avanço com
relação à educação do campo. De acordo com a Lei, os sistemas de ensino, na educação no
campo, deve comtemplar:
I- Metodologias apropriadas às reais necessidades do aluno.
II- Calendário adequado as fases do ciclo agrícola e às condições climáticas.
III- Ensino integral com carga horária superior a novecentas horas.
IV- Projetos pedagógicos com conteúdos curriculares adequados às reais necessidades dos
alunos.
Estão corretas:
a)
b)
c)
d)

I, II e IV.
I, II e III.
I, II, III e IV.
II, III e IV.

05- De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9394/96, a Educação
Especial, contempla o:
a) Atendimento exclusivo apenas para os alunos com deficiências físicas em atraso
considerável quanto à idade regular de matrícula.
b) Direito dos excepcionais à educação, a frequentar uma classe especial dentro do
sistema geral de ensino.
c) Ensino dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais em classes
regulares.
d) Encaminhamento de todos os alunos deficientes para classes e escolas especiais.

06- O Plano Nacional de Educação, segundo dados do Observatório, cumpriu, até o ano de
2017, apenas seis dos 30 dispositivos relacionados à Educação Básica. Em relação ao Plano
Nacional de Educação, é correto afirmar que sua meta é:
a) Alinhar os Ensinos Fundamental, Médio e profissionalizante de modo que, 25% das
matrículas de Educação de Jovens e Adultos integrem esses aprendizados.
b) Reduzir a taxa líquida de matrículas do ensino médio e aumentar a matrícula na
educação infantil.
c) Alfabetizar 80% das crianças do país até, no máximo, o final do 3º ano do Ensino
Fundamental.
d) Diminuir as matrículas nos cursos técnicos de nível médio, assegurando qualidade.
07- Fusari (1992) afirma que o preparo das aulas é um encontro curricular, no qual, ano a ano,
vai-se tecendo a rede do currículo escolar proposto para determinada faixa etária, modalidade
ou grau de ensino. Assinale a alternativa incorreta em relação ao plano de ensino.
a) É mais abrangente do que aquilo que está registrado no plano de aula do professor.
b) É um documento elaborado pelo diretor da escola contendo suas propostas de trabalho.
c) É o registro do planejamento das ações pedagógicas para o componente curricular
durante o período letivo.
d) É um momento de documentação do processo educacional escolar como um todo.
08- Observe a imagem abaixo.

(Fonte:https://www.acritica.com).

Assinale a única alternativa correta em relação à Lei Federal nº 11.494/2007, que regulamenta
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
a) 60% do fundo é utilizado na remuneração dos profissionais do magistério da educação
básica pública.
b) É um fundo exclusivamente classificado como Federal.
c) O Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos não fazem parte do fundo.
d) 60% do fundo é utilizado para a capacitação de professores.

09- Em relação aos fundamentos da Educação Especial analise as afirmativas abaixo.
I- A Constituição Federal de 1998 determina que o dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de
deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino.
II- A Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96, em seu artigo 4º, inciso III, não ratifica a Constituição
Federal.
III- O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, confere apenas o direito do deficiente à
saúde e à educação.
IV- A Constituição Federal de 1998, não determina a garantia de atendimento educacional
especializado aos portadores de deficiências, na rede regular de ensino, e sim, a Lei de
Diretrizes e Bases nº 9394/96.
A(s) afirmativa(s) correta(s) é(são):
a)
b)
c)
d)

I e III apenas.
II, III e IV apenas.
I apenas.
II apenas.

10- Segundo Veiga (2004), “pensar o Projeto Político-Pedagógico de uma escola é pensar a
escola no seu conjunto e a sua função social”. A elaboração do Projeto Político-Pedagógico,
não inclui:
a)
b)
c)
d)

Discussão sobre o marco referencial.
Sistematização definitiva de um processo.
Elaboração do diagnóstico.
Mobilização da comunidade escolar.

Conhecimentos Específicos
11- Complete the definition below. It is the description of a modal verb. Which one? Choose
the correct answer.
“_______ is used to refer to obligations which come from outside the speaker.”
a)
b)
c)
d)

Might.
Have to.
Could.
Must.

12- Complete the sentence below with the correct verb. Choose the correct answer.
“She is a writer. She ________ a lot of prizes for her novels.”
a)
b)
c)
d)

Has win.
Won.
Have won.
Has won.

13- Complete the sentence below with the correct pronoun. Choose the correct answer.
“That‟s not my backpack. It‟s _______.”
a)
b)
c)
d)

Mine.
Their.
Yours.
Her.

14- Choose the correct answer.
“I like strawberries, ______ I don‟t like grapes.”
a)
b)
c)
d)

Or.
And.
But.
Because.

15- Complete the sentence below with the correct verb. Choose the correct answer.
“A: The window is closed, and it is very hot in here.
B: I ______ it for you.”
a)
b)
c)
d)

Open.
will open.
Am going to open.
Opened.

16- Which noun does not have the correct definition? Choose the incorrect answer.
a)
b)
c)
d)

Flour (Uncountable).
Juice (Uncountable).
Cousin (Countable).
Thunder (Countable).

17- Complete the sentences below with the correct pronouns respectively. Choose the correct
answer.
Look! _________ is swimming in the river.
_________ is sleeping in my bed.
Keith is looking for _________ to live.
a)
b)
c)
d)

Anyone / Everybody / nowhere.
No one/ Everything / everywhere.
Nothing / Everything / everywhere.
Someone / Everyone / somewhere.

18- Read the definition below and choose the answer that matches the definition given. Choose
the correct answer.
____________: mean „on every occasion‟, „forever‟ or „very frequently‟.
a)
b)
c)
d)

Always.
Hardly ever.
Never.
Often.

19- Read the sentence below. What VERB TENSES are used in it, respectively? Choose the
correct answer.
When the students had finished watching the movie, they wrote a report on it.
a)
b)
c)
d)

Past Continuous and Past Perfect.
Past Perfect and Simple Past.
Past Perfect Continuous and Present Perfect.
Present Perfect and Simple Past.

20- In which sentences the quantifiers are used appropriately? Choose the correct answer.
I. There weren’t many books in the library.
II. How many times have you been to Dubai?
III. I don’t have much money.
IV. How much luggage have you got with you?
a)
b)
c)
d)

I and III.
II and IV.
I and IV.
I, II,III e IV.

