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PROFESSOR – INGLÊS - PB
Nome do Candidato:

Nº de Inscrição:

Assinatura:

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
1. É proibido folhear o caderno de provas antes da autorização do fiscal.
2. Confira se este caderno de provas corresponde ao cargo (cabeçalho desta página) para o qual
você se candidatou.
3. Confira os dados impressos no cartão resposta. Quaisquer problemas deverão ser comunicados
ao fiscal de sala, para registro em ata.
4. Assine o cartão de respostas.
5. Verifique se este caderno de prova contém 30 questões. Não serão consideradas reclamações
posteriores ao término da prova.
6. Cada questão da prova objetiva constitui-se de cinco alternativas, identificadas pelas letras A,
B, C, D e E, das quais apenas uma será a resposta correta.
7. Preencha primeiramente o rascunho do cartão de respostas da prova objetiva, que se encontra
no final desta página; em seguida, passe-o a limpo, com caneta esferográfica azul ou preta.
Qualquer outra cor de tinta no cartão de respostas não será aceita pela leitora ótica.
8. Preencha o cartão de respostas da prova objetiva completando totalmente a opção, ao lado dos
números, que corresponde à resposta correta.
9. Serão consideradas incorretas questões para as quais o candidato tenha preenchido mais de
uma opção no cartão de respostas, bem como questões cuja opção apresente rasuras no cartão
de respostas.
10. O cartão resposta não será substituído em hipótese alguma; portanto, evite rasuras.
11. Em sala, a comunicação entre os candidatos não será permitida, sob qualquer forma ou
alegação.
12. Não será permitido o uso de calculadoras, dicionários, telefones celulares, pen drive ou de
qualquer outro recurso didático, elétrico ou eletrônico, nem o uso de qualquer acessório que
cubra as orelhas do candidato.
13. A prova objetiva terá duração máxima de 3h, incluído o tempo para preenchimento do cartão
de respostas.
14. O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 1 (uma) hora de seu início e
poderá levar o caderno de provas após 2 (duas) horas de seu início.
15. Os (3) três últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e
devem fazê-lo após a assinatura da ata de sala.
16. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas por
um fiscal.
17. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões. Sua
função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame.
18. Ao concluir a prova, entregue ao fiscal de sala o cartão de respostas.
Boa prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 4 dizem respeito ao TEXTO 1.
Leia-o atentamente antes de respondê-las.
TEXTO 1

01. “Normalmente não dispensamos a esses fiéis escudeiros a atenção que
merecem.” (linhas 1 e 2). Assinale o tempo e o modo verbal nos quais se encontra o
verbo destacado:
a) Presente do Indicativo
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b)
c)
d)
e)

Presente do Subjuntivo
Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
Pretérito Perfeito do Indicativo
Futuro do Presente do Indicativo

02. Assinale a alternativa em que a palavra retirada do Texto 1 é acentuada pela
seguinte razão: Assinalam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo,
seguidas ou não de “s”.
a)
b)
c)
d)
e)

“está” (linha 6)
“décadas” (linha 7)
“diabéticos” (linha 8)
“negligência” (linha 8)
“precauções” (linha 12)

03. “...quando não os castigamos com excesso de peso e sapatos que são
verdadeiros instrumentos de tortura.” (linhas 3 a 5). A correta divisão silábica da
palavra destacada é:
a)
b)
c)
d)
e)

Ex-ces-so
E-xces-so
Ex-cess-o
E-xcess-o
Ex-ce-sso

04. “E aprenda a tratá-los com mais carinho, porque são fundamentais para nos
manter ativos.” (linhas 16 a 18). É correto afirmar que o termo destacado exerce
função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Adjetivo
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal

05. “Até agora não sabemos se eles virão ou não.”. É correto afirmar que a partícula
“se”, no contexto em que está inserido, exerce função morfológica de:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção subordinativa integrante
Conjunção subordinativa causal
Conjunção subordinativa conformativa
Pronome reflexivo
Pronome apassivador
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06. Em relação à concordância verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta:
a) Com a expressão “Mais de um” o verbo deverá ficar no singular.
b) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
c) Quando o sujeito é um “pronome de tratamento”, o verbo concordará
obrigatoriamente na terceira pessoa.
d) Quando um único adjetivo, na função de adjunto adnominal, refere-se a mais
de um substantivo, se o adjetivo vier anteposto, concordará obrigatoriamente
com o substantivo mais próximo.
e) Quando o substantivo vem acompanhado de numerais ordinais, desde que os
numerais venham acompanhados de artigo, ele poderá ficar somente no
singular.
07. “Ocorre quando se deseja pôr em relevo a informação contida no objeto direto.
Para tanto, coloca-se o objeto direto no início da frase para depois retomá-lo —
repeti-lo — com um pronome oblíquo.”. Trata-se do:
a)
b)
c)
d)
e)

Objeto direto pleonástico
Objeto direto
Objeto indireto
Objeto direto e indireto
Vocativo

08. “O fumo é prejudicial à saúde.”. É correto afirmar que os termos destacados
exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Complemento nominal
Complemento verbal
Adjunto adverbial
Adjunto adnominal
Aposto

09. “Na fala o _______________ é pronunciado com entonação enfática. Na escrita
é sempre marcado pela presença de algum sinal de pontuação que o isole dentro da
estrutura oracional. Geralmente esse papel é exercido pela vírgula.”. Acerca da
análise sintática das orações, complete corretamente a lacuna presente no trecho.
a)
b)
c)
d)
e)

Vocativo
Aposto
Complemento verbal
Complemento nominal
Adjunto adverbial
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10. “Falou muito, por isso ficou bastante rouco.”. É correto afirmar que os termos
destacados exercem função sintática de:
a)
b)
c)
d)
e)

Advérbio
Substantivo
Adjunto Adverbial
Adjunto Adnominal
Complemento nominal
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Fórum Econômico Mundial começou no dia 23 de janeiro deste ano. Com a
presença de 3.000 pessoas, entre elas, as principais autoridades globais. O evento
promoverá mais de 400 painéis e sessões de trabalho para debater questões que
vão de tendências econômicas a assédio sexual.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
Trata-se da cidade e do país sede do Fórum Econômico Mundial - 2018:
a)
b)
c)
d)
e)

Barcelona, na Espanha.
Paris, na França.
Madri, na Espanha.
Davos, na Suíça.
Londres, na Inglaterra.

12. Complete a lacuna corretamente:
Segundo os dados do último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da
Saúde que se refere ao período entre janeiro e dezembro de 2017, a Chikungunya
foi à doença que mais matou neste período, dentre as doenças transmitidas pelo
mosquito ______. Foram 173 óbitos por chikungunya, 141 por dengue e 2 por zika.
a)
b)
c)
d)
e)

Barbeiro.
Pernilongo.
Aedes.
Borrachudo.
Palha.

13. Donald Trump adverte oposição 'chorona' que sem muro não haverá reforma
migratória
Questão migratória está no centro de discussão que liberou orçamento provisório
para os EUA. Democratas exigem a regularização de 800 mil jovens imigrantes
conhecidos como 'sonhadores'.
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
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O muro mencionado na notícia acima que o presidente norte-americano negocia com
seus opositores políticos, tem como intenção diminuir a imigração ilegal, e caso
aprovado a sua construção ocorrerá na fronteira dos EUA com:
a)
b)
c)
d)
e)

O México.
O Canada.
O Chile.
O Uruguai.
A Venezuela.

14. O ministro da Secretaria de Governo, afirmou em entrevista no dia 23 de janeiro
de 2018, que o Palácio do Planalto quer votar a reforma da Previdência em fevereiro
"de qualquer jeito".
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 24 de janeiro de 2017)
O nome do atual ministro da Secretaria de Governo é:
a)
b)
c)
d)
e)

Eduardo Cunha.
Carlos de Nobrega.
Carlos Marun.
Henrique Meireles.
Jorge de Sá.

15. Segundo o disposto na Lei Orgânica de Águia Branca – ES, o número de
vereadores é de onze até atingir a população de:
a)
b)
c)
d)
e)

Trinta mil habitantes.
Trinta e cinco mil habitantes.
Quarenta mil habitantes.
Quarenta e cinco mil habitantes.
Cinquenta mil habitantes.

16. A Assembleia Nacional Constituinte, que governa a Venezuela com poder
absoluto, convocou nesta terça-feira (23 de janeiro de 2018) para antes de 30 de abril
as eleições presidenciais.
(Fonte: noticias.uol.com.br >acesso em 23 de janeiro de 2018)
O(a) atual presidente da Venezuela é:
a)
b)
c)
d)
e)

Emmanuel Macron.
Evo Morales.
Nicolás Maduro.
Michelle Bachelet.
Enrique Peña Nieto.
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17. O bioma encontrado no Município de Águia Branca-ES segundo os dados do
IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Mata atlântica.
Caatinga.
Pampas.
Pantanal.
Cerrado.

18. A população estimada do município de Águia Branca no ano de 2017, segundo
os dados do IBGE é:
a)
b)
c)
d)
e)

Entre 5 e 6 mil habitantes.
Entre 10 e 11 mil habitantes.
Entre 15 e 16 mil habitantes.
Entre 20 e 21 mil habitantes.
Entre 30 e 31 mil habitantes.

19. Complete a lacuna corretamente:
“Historicamente, data de ______ a origem da Vila onde hoje se localiza o município
de Águia Branca.”
a)
b)
c)
d)
e)

1988.
1980.
1955.
1942
1925

20. É uma energia considerada limpa. Ocorre com a transformação da energia do
vento em energia útil, ou seja, é obtida através da força dos ventos.
O trecho acima se refere à energia:
a)
b)
c)
d)
e)

Nuclear.
Geotérmica.
Solar.
Eólica.
Hidroelétrica.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Read the fragment below.
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I- Every language requires a different repertoire of reading skills, based on the
structure of the language and the literacy habits of the native speakers of that
language;
II- ESL and EFL teachers, therefore, should train students in the skills that will
give them the power to comprehend in English. (…) learning a new thinking process
is best accomplished when the learner is consciously aware of the process, and an
approach to teaching reading skills should take that into account;
III- In fact, the more students talk about their thinking processes, the more they
learn. (Mikulecky, Beatrice S.)
Thinking on reading skills, analyze the context above and choose the correct option.
a)
b)
c)
d)
e)

The item I, only.
The items I and II, only.
The item II, only.
The items II and III, only.
The items I, II and III.

22. In order to reflect the process of learning, choose the option that is not how a
student should apply his/her reading skills.
a) “Develop a schema of the reading process that includes the idea that reading is
more than translating - reading is thinking.”
b) “Talk about their reading and explain how they make sense of a text.”
c) “Read extensively for pleasure in English and discuss their reading with
someone who can model the literate behaviors expected in an English-language
context.”
d) “Keep reading every word in spite of reading faster.”
e) “Learn to vary their reading rate to suit their purpose in reading.”
23. Analyze the paragraph.
Research focused on second language acquisition (SLA) is no longer directly
focused on language teaching as it was in the early stages of the development of this
academic area. As such, some questions that guide SLA research include how
languages in general are learned and the relation with first language acquisition. The
answers to these questions give us a deeper understanding of the nature of language
and its complexities, which, in turn, may further aid in language teaching
methodologies. Some milestones in the course of SLA research include: contrastive
analysis, language transfer, error analysis, and universal grammar. ____________ is
based on the idea that learners draw heavily from their native language to learn the
additional language, leading to the transfer of certain forms and meanings that may
reflect differences in learner performance. (Perna, C. B. L., Molsing, K. V., & Ramos,
Y. S.)
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Choose the correct milestone in the options below that fills the blank above.
a)
b)
c)
d)
e)

Contrastive analysis.
Language transfer.
Error analysis.
Universal grammar.
Second language acquisition.

24. Read the fragment below.
“Macron and Theresa May were having a summit, they were discussing how bleak
the future was for Britain's financial sector unless we paid into the EU's budget and
abided by their rules, and the coverage has skipped over all that to talk about some
whizzy idea that has more holes in it than a Hollyoaks.”
In the context above, the underlined phrasal verb can be understood as:
a)
b)
c)
d)
e)

To recommend not acting by a rule or an order.
To make rules seem reasonable.
To respect or obey a decision, a law or a rule.
To make a formal request for something (job, permit, loan etc.).
To move backwards, in fear or dislike.

25. Read the fragment below.
“Under the Convention, an applicant cannot take a complaint to the Strasbourg Court
unless he has first exhausted all remedies available under domestic law.”
The underlined item can be replaced by:
a)
b)
c)
d)
e)

… in consequence of that…
… except under the circumstances that…
… as result…
… for that cause…
… in addition to what has been said…

26. “This group of women _________ its emissaries around the country with a large
supply of plastic specula for sale.”
Choose the best option that completes the context above.
a) … have been sending…
b) … have sent…
c) … has send…
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d) … has been sent…
e) … has been sending…
27. Read the sentences below.
I- The release of the O-level examination results are something most people in
Singapore are familiar with;
II- There is a commitment in the Maritimes to adjust minimum wages once a
year;
III- However, a new study has shown that making up for lost sleep at the
weekend might not be such a bad idea.
Choose the option in which the underlined item is correct.
a)
b)
c)
d)
e)

The item I, only.
The item II, only.
The items II and III, only.
The item III, only.
The items I, II and III.

28. Analyze the words below and choose the odd one out.
a)
b)
c)
d)
e)

German.
Brazil.
Russia.
England.
France.

29. Read the sentences below.
I- It was a dangerous weekend in the water along Auckland's west coast at the
weekend;
II- Demolition is expected in March;
III- A memorial service is to be conducted at eleven o'clock in the morning on
Thursday.
Choose the option in which all the underlined prepositions are used correctly.
a)
b)
c)
d)
e)

The item I, only.
The items II and III, only.
The item II, only.
The item III, only.
The items I, II and III.
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30. Analyze the sentences below and choose the option in which the underlined item
is wrong according to the context.
a) My daughter was very scared of swimming prior to the starting program.
b) A man in his 40s was taken to hospital after he was hit by a car Saturday
evening.
c) You will see our value’s estimate of how much an average property in the area
will sell for today.
d) AOL chief executive Tim Armstrong is ready to build a new empire, while Yahoo
boss Marissa Mayer is leaving her behind.
e) Tim's prognosis whether the outcome would have been different if Tim had
gotten help earlier.

