CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DA ALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com base nos tempos verbais, assinale a
alternativa que contém o verbo VENDER no
pretérito-mais-que-perfeito:
a) Vendi;
b) Vendestes;
c) Vendera;
d) Vendeu.
2) Assinale a alternativa que contém uma
expressão utilizada no sentido conotativo:
a) Jaqueline possui uma corrente de ouro;
b) Pedro cultiva um jardim de rosas;
c) Mariana é inteligente;
d) Maria é uma fera.
3) Quanto à pontuação, assinale a alternativa que
apresenta a correta explicação sobre o uso do
ponto final(.):
a) É utilizado apenas ao final de frases declarativas;
b) É utilizado ao final de frases declarativas,
abreviações e frases interrogativas indiretas;
c) É utilizado apenas ao final de frases declarativas e
abreviações;
d) É utilizado apenas ao final de frases optativas e
abreviações.
4) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa incorreta:
a) Raiz;
b) Raízes;
c) História;
d) Históricamente.
5) Com base nas regras de acentuação, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser proparoxítona:
a) Científico;
b) Secretária;
c) Série;
d) Relógio.
6) Assinale a alternativa que apresenta a palavra
incorreta, de acordo com a ortografia:
a) Excessão;
b) Exceção;
c) Disjuntor;
d) Incentivo.

7) Na frase a seguir, analise o sujeito: “Bernadete
voltou feliz de sua viagem ao exterior.” Agora,
assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Simples;
c) Desinencial;
d) Inexistente.
8) Na frase a seguir, analise o predicado: “A
televisão é muito pequena para a sala de jogos.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do predicado da frase:
a) Nominal;
b) Verbal;
c) Verbo- nominal;
d) Não existente.
9) Assinale a frase que apresenta a colocação
pronominal incorreta:
a) Carlos, apresentar-me-ei na próxima segundafeira;
b) Diga-me o que queres comprar;
c) Te amo;
d) Daniel, envie-me os relatórios ainda hoje.
10) Com base nas dez classes de palavras, assinale
a alternativa que apresenta uma interjeição:
a) Até;
b) Com;
c) Porquê;
d) Ai!
INFORMÁTICA
11) Sobre o protocolo HTTPS, é correto afirmar:
a) É utilizado para acessar páginas com transferência
criptografada de dados;
b) É utilizado para mascarar IP em uma intranet;
c) É um protocolo utilizado para enviar e-mails;
d) É utilizado para transferência de dados via FTP.
12) O Mainframe é um tipo de computador com
as seguintes características:
a) Um computador portátil e muito utilizado em
empresas de pequeno porte;
b) Um computador de grande porte e que oferece
serviço de processamento a múltiplos usuários;
c) Um computador de pequeno porte e que oferece
aplicações móveis para empresas;

d) Um computador de grande porte para usuários
avançados e utilizado no gerenciamento de BD.
13) A segurança das informações é uma das
grandes preocupações das empresas nos dias
atuais. Para fazer o controle e otimizar o acesso à
Internet é utilizado um servidor:
a) Firewall;
b) Proxy;
c) Antivírus;
d) Cache.
14) O arquivo baseado em texto fornecido ao
usuário por um site visitado e que ajuda a
identificá-lo para este site é chamado de:
a) SMTP;
b) FTP;
c) Smarthtxt;
d) Cookie.
15) No sistema operacional Windows, o símbolo
que é utilizado para separar as subpastas e
compor um caminho para um determinado
arquivo no computador é:
a) _;
b) [;
c) \;
d) /.
LEGISLAÇÃO
16) Segundo o artigo 9º da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 o tempo de exercício para a
progressão da classe “C” para a classe “D” é
igual à:
a) 3 anos;
b) 4 anos;
c) 5 anos;
d) 6 anos.
17) Segundo o Art. 13 da Lei Nº 3224 de 07 de
Dezembro de 2011 fica prejudicada a promoção,
acarretando a interrupção da contagem do tempo
de exercício sempre que o Profissional do
Magistério:
a) Somar duas penalidades de advertência registrada
em ata;
b) Sofrer pena de suspensão disciplinar, exceto
quando for convertida em multa;
c) Somar quatro faltas injustificadas ao serviço;

d) Somar 15(quinze) atrasos de comparecimento ao
serviço e/ou saídas do horário marcado para o
término da jornada.
18) Segundo o Art. 27 da Lei nº 9394/96 (LDB) os
conteúdos curriculares da educação básica
observarão, ainda, as seguintes diretrizes, exceto:
a) A difusão de valores fundamentais ao interesse
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de
respeito ao bem comum e à ordem democrática;
b) Consideração das condições de escolaridade dos
alunos em cada estabelecimento;
c) Orientação para o trabalho;
d) Promoção do desporto educacional e apoio às
práticas desportivas formais e oficiais.
19) De acordo com a LDB, Art. 22a ___________
tem por finalidades desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos
posteriores.
a) educação básica;
b) sociedade;
c) educação infantil;
d) família.
20) O Plano Nacional de Educação, aprovado em
2014, terá sua validade entre:
a) 2014 a 2024;
b) 2014 a 2015;
c) 2015 a 2025;
d) 2014 a 2018.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre as tendências pedagógicas, podemos
dizer que os professores devem estudar e se
apropriar dessas tendências, que servem de apoio
para a sua prática pedagógica. Sendo assim,
sobre as tendências pedagógicas, assinale a opção
correta:
a) Libertadora - não tem a ver com algo aberto ou
democrático, mas com uma instigação da sociedade
capitalista ou sociedade de classes, que sustenta a
ideia de que o aluno deve ser preparado para papéis
sociais de acordo com as suas aptidões, aprendendo
a viver em harmonia com as normas desse tipo de
sociedade, tendo uma cultura individual;
b) Tradicional -Foi a primeira a ser instituída no
Brasil por motivos históricos. Nesta tendência o

professor é a figura central e o aluno é um receptor
passivo dos conhecimentos considerados como
verdades absolutas. Há repetição de exercícios com
exigência de memorização;
c) Tendências Liberais – Skinner foi o expoente
principal dessa corrente psicológica, também
conhecida como behaviorista. Neste método de
ensino o aluno é visto como depositário passivo dos
conhecimentos, que devem ser acumulados na mente
através de associações;
d) Tecnicista– Também conhecida como a
pedagogia de Paulo Freire, essa tendência vincula a
educação à luta e organização de classe do oprimido.
Onde, para esse, o saber mais importante é a de que
ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da
realidade em que vive.
22) Sobre a Tendência Liberal Renovada NãoDiretiva, analise as afirmações a seguir.
I- Acentua-se, nessa tendência, o papel da escola na
formação de atitudes, razão pela qual deve estar
mais preocupada com os problemas psicológicos do
que com os pedagógicos ou sociais.
II- Todo o esforço deve visar a uma mudança dentro
do indivíduo, ou seja, a uma adequação pessoal às
solicitações do ambiente.
III- Trata-se de um ensino centrado no aluno, sendo
o professor apenas um facilitador.
Agora, assinale a opção correta:
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;
c) Todas as afirmativas estão corretas;
d) Apenas a afirmativa I está correta.
23) A lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera
a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da
Rede de ensino a obrigatoriedade da temática:
a) História e Cultura Afro-Brasileira;
b) Música e dança;
c) Língua Inglesa e Espanhola;
d) Geografia e Cultura Afro-Brasileira.
24) É a parte da Pedagogia que utiliza estratégias
de ensino destinadas a colocar em prática as
diretrizes da teoria pedagógica, do ensino e da
aprendizagem. Assinale a alternativa que
apresenta a resposta correta do conceito
apresentado.

a) Estrutura;
b) Didática;
c) Docência;
d) Interdisciplinaridade.
LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA AS
QUESTÕES 25 e 26
The Audio-lingual Teaching Method
With the outbreak of World War II armies needed to become
orally proficient in the languages of their allies and enemies as
quickly as possible. This teaching technique was initially called
the Army Method, and was the first to be based on linguistic
theory and behavioral psychology.
Explanation
Based on Skinner’s Behaviorism theory, it assumed that a
human being can be trained using asystem of reinforcement.
Correct behaviour receives positive feedback, while errors
receive negative feedback.
This approach to learning is similar to the Direct Method, in
that the lesson takes place entirely in the target language.
The Audio-lingual Method was widely used in the 1950s and
1960s, and the emphasis was not on the understanding of
words, but rather on the acquisition of structures and patterns
in common everyday dialogue.
These patterns are elicited, repeated and tested until the
responses given by the student in the foreign language are
automatic.
Some characteristics of this method are:
• Drills are used to teach structural patterns.
• Set phrases are memorised with a focus on intonation.
• Grammatical explanations are kept to a minimum.
• Vocabulary is taught in context.
• Audio-visual aids are used.
• Focus is on pronunciation.
• Correct responses are positively reinforced immediately.
Modern Usage
The Audio-lingual Method is still in use today, though
normally as a part of individual lessons rather than as the
foundation of the course. These types of lessons can be popular
as they are relatively simple, from the teacher’s point of view,
and the learner always knows what to expect.
Some of the most famous supporters of this method were
Giorgio Shenker, who promoted guided self learning with the
Shenker method in Italy, and Robin Callan, who created the
Callan method.

25) Sobre o texto, é correto afirmar, exceto:
a) Esta técnica de ensino já foi chamada de Método
do exército;
b) Esta abordagem à aprendizagem é semelhante ao
método direto, em que a aula acontece inteiramente
na língua-alvo;
c) O vocabulário não é ensinado no contexto;
d) O foco está na pronúncia.

26) Segundo o texto, este método foi o primeiro a

ser baseado na teoria:
a) Linguística e psicologia comportamental;
b Linguística e psicologia instrumental;
c) Sintaxe e psicologia comportamental;
d) Sintaxe e psicologia instrumental.
27) Para que haja a comunicação, é necessário

ter:
a) Um emissor e um receptor mesmo que não
entenda a mensagem;
b) Um emissor, papel e caneta;
c) Um emissor e um receptor que entenda a
mensagem;
d) Um emissor e um discurso.
28) Os métodos novos ou ativos, baseiam-se no
princípio de que a criança é um ser em
desenvolvimento, cuja atividade, espontânea e
natural, é condição para seu crescimento físico e
intelectual. Fazem parte desses novos métodos,
exceto:
a) Técnica de perguntas e respostas;
b) Centros de interesse;
c) Trabalho em grupos;
d) Método de solução de problemas.
29) Sobre o Art. 206. da Constituição Federal,
que diz: O ensino será ministrado com base nos
seguintes princípios. Sobre este artigo, é correto
afirmar:
I - Igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - Pluralismo de idéias e de concepções
pedagógicas, e coexistência de instituições apenas
públicas de ensino;
IV - Gratuidade do ensino público em
estabelecimentos oficiais;
Agora, assinale a alternativa correta:
a) Estão corretos apenas os itens I – II – III;
b) Estão corretos apenas os itens I – II – IV;
c) Estão corretos apenas os itens I – III;
d) Estão corretos apenas os itens II – III – IV;
30) Das disciplinas a seguir qual, é de matrícula
facultativa, segundo a Constituição Federal:
a) Língua Portuguesa;
b) História;

c) Matemática;
d) Ensino Religioso.
31) Assinale a alternativa que não contém um
adjetivo em inglês:
a) Atom;
b) American;
c) Bookish;
d) Dutiful.
32) O substantivo “feather” pode ser traduzido
para o português como:
a) Perna – Pluma;
b) Pena – Pluma;
c) Pena – Medo;
d) Pena – Dano.
33) Para formar-se
o
Superlativo de Superioridade
adjetivo em inglês, antepõe-se:
a) The must;
b) The mosi;
c) The most;
d) In the.

Grau
Analítico do

34) Dos advérbios abaixo, qual não pode ser
classificado como Advérbio de Afirmação:
a) Yes;
b) Surely;
c) Indeed;
d) Maybe.
35) Assinale a alternativa que contém uma
locução adverbial de afirmação:
a) Almost nil;
b) At most;
c) No doubt;
d) In full.
36) Os verbos em inglês, quanto à forma, podem
ser classificados, para fins didáticos, exceto em:
a) Regulares;
b) Irregulares
c) Impróprios;
d) Anômalos.
37) Das alternativas a seguir, assinale a que
contém um verbo escrito de forma correta no
Past Tense:
a) Arise;
b) Arose;

c) Borne;
d) Bear.
38) Assinale a alternativa que contém um artigo
indefinido usado de forma incorreta:
a) a ewe;
b) a year;
c) an hero;
d) an hotel.
39) Assinale a alternativa que não contém um
artigo definido no singular:
a) The boy;
b) The girls;
c) The pupil;
d) The table.
40) Assinale a alternativa que completa a frase a
seguir dando sentido a ela:
“Do not have ________ time to study”
a) Much;
b) Many;
c) Lost;
d) Must.

VOCÊ PODE DESTACAR ESTA FOLHA
E LEVAR ESTE GABARITO
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OBSERVAÇÕES:
NO DIA 29/09/2014 SERÁ PUBLICADO O
GABARITO PROVISÓRIO E AS PROVAS NO
SITE www.infinityprovas.com.br
O PRAZO DE RECURSOS CONTRA QUESTÕES
E GABARITO DAS PROVAS SERÁ OS DIAS
30/09, 1º E 02/10/2014 DIRETAMENTE NO SITE
www.infinityprovas.com.br

