MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
ESTADO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 001/2021
18 DE ABRIL DE 2021

CARGO:
PROFESSOR IV - INGLÊS
INSTRUÇÕES
Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) 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 juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão.
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo.

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou
rasurado.
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará
automaticamente eliminado do Processo Seletivo.
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 após transcorrido 30 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 Processo Seletivo.
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão
Resposta.
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões.
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação
do candidato do Processo Seletivo.
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 19 de abril de
2021, no site www.alternativeconcursos.com.br.
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 20 e 22 de abril de 2021.

Língua Portuguesa

Conhecimentos Gerais

01) Assinale a alternativa que deve empregar o
acento indicador de crase:

06) A fronteira terrestre representa cerca de 68%
de toda a extensão dos limites territoriais
brasileiros, colocando o Brasil em contato com
dez outras nações sul-americanas. Sendo
assim, assinale a alternativa que consta
corretamente o nome de um país que faz
fronteira ao norte com o Brasil:

a) A escritora obedeceu a voz da razão.
b) Os professores pediram a ele que retornasse ao
ginásio.
c) Ficou a refletir sobre o ocorrido.
d) A loja não vende a prazo.
e) Agradeço a Deus pela oportunidade.

a)
b)
c)
d)
e)

02) Indique a oração subordinada indicadora de
circunstância de tempo:
a) É cedo para que faça perguntas.
b) Esperneou tal qual uma criança mimada.
c) Ficou entristecido com o amigo assim que soube
da fatalidade.
d) Não acreditou no que viu que saiu daquele lugar.
e) Você percebeu que as janelas são antigas.

07) A primeira vila no Brasil foi fundada por
Martim Afonso de Souza em 22 de janeiro de
1532. Assinale a opção que apresenta
corretamente o nome da vila:
a)
b)
c)
d)
e)

03) Quanto a colocação pronominal nas frases a
seguir:
1. Ninguém te falou nada.
2. Chamaram-no para a reunião.
3. Entregar-me-ás todas as
averiguação.
a)
b)
c)
d)
e)

provas

para

a)
b)
c)
d)
e)

Matemática
Determine
+
a)
b)
c)
d)
e)

−

o

valor

Mão de Ouro
O Animal
Mão Santa
Oscarzinho
Mágico

de
09) Religião monoteísta que acredita na
existência da alma e na vida após a morte, os
rituais são realizados por meio de cânticos,
danças, batidas de tambores, oferendas de
vegetais, minerais, objetos e, às vezes sacrifício
de alguns animais.
O texto acima apresenta características de qual
religião:

:

7
9
-3
-6
-4

05) Dada a P.G. (Progressão Geométrica)
; … … , qual é o seu sexto termo?
a)
b)
c)
d)
e)

São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
São Vicente
Recife

08) Oscar Daniel Bezerra Schmidt, o maior nome
do basquete masculino no Brasil, ganhou um
apelido por seu talento e dedicação ao basquete
brasileiro. Assinale a alternativa que apresenta
de forma correta o apelido que Oscar recebeu:

Todas estão incorretas.
Todas estão corretas.
Somente 1 e 2 estão corretas.
Somente 2 e 3 estão corretas.
Somente 3 está correta.

04)

Suriname
Paraguai
Uruguai
Equador
Peru

a)
b)
c)
d)
e)

81
729
243
1509
876

Catolicismo
Candomblé
Evangelismo
Budismo
Hinduísmo

10) Desde a retomada das eleições diretas para
Presidente da República no Brasil, há mais de
30 anos, apenas sete mulheres se candidataram
ao posto máximo do Executivo. Assinale a
opção que apresenta de maneira correta o nome
da primeira mulher a se candidatar ao posto
máximo do Executivo:
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a)
b)
c)
d)
e)

Thereza Ruiz
Ana Maria Rangel
Heloísa Helena
Dilma Rousseff
Lívia Maria Ledo Pio de Abreu

14) One of the statements correctly fills in the
sentences:
I-We traveled a lot, but we didn´t go
________________South America.
II-Niky sits on the sofá______________Paola.
III-Many people ___________ children like to collect
caps.

Conteúdos Específicos
Use the image to answer the questions 11 and 12.

Respectively, the correct statement is:
a)beyond- beside- beside
b)beyond- besides- besides
c)beyond- beside- besides
d)beside- besides- beside
e)besides- beside- beyond
15) Check the alternative whose relation between
noun and its collective is incorrect:
a)a flock- sheep, goats
b)a fleet- thieves
c)a flight- stairs
d)a bunch- bananas, grapes
e)a swarm- insects

From Internet.

16) Indicate the incorrect meaning of a phrasal verb:

11) The author expresses the idea that:

a)come upon= suffer without protest
b)come about= happen
c)come back= return
d)come across= find by chance
e)come along= accompany

a) it is necessary clean the house and,
consequently, the streets will also be clean.
b) small individual actions make a difference in the
collective.
c) cleaning the house is not an attitude that
everyone appreciates.
d) sometimes people have no means of cleaning
their homes and surroundings.
e) the neighbor's suggestions cannot get past the
doorstep.

17) Rewrite the sentence in the Passive Voice: They
are eating the apples.
a)The apples are being eating by them.
b)The apples are eating by they.
c)The apples are been eating by them.
d)The apples are being eaten by them.
e)The apples are being eaten by they.

12) In relation to Mother Teresa's famous sentence:
I-It´s a sentence in the second conditional.
II-OUR and US are personal pronouns.
III-There is at least one modal verb.
IV-To sweep it´s necessary a hoe.

18) The use of the indefinite pronoun THE is
correct, except in:
a)She plays the flute.
b)The Korean language is very difficult.
c)We lived in the Philippines when I was a child.
d)He went to the prison to interview some prisoners.
e)The teachers, politicians and writers are involved
in Education.

a)Only I and II are correct.
b)Only II and IV are correct.
c)Ony I, II and IV are correct.
d)Only I and III are correct.
e)Only IV is incorrect.
13) In which sentence the relative pronoun is not
necessary:

19) (Informática) No PowerPoint 2016 para abrir o
Dicionário de Sinônimos usamos as teclas de
atalho:

a)The man about whom we have read were heroes.
b)The book that teaches us the method is very
expensive.
c)He is one of the few people whom I hate.
d)I know the actress who looked for Joe.
e)The butter that you brought wasn´t good.

a)
b)
c)
d)
e)
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Ctrl + F5
Shift + F7
Ctrl + F4
Shift + F6
Ctrl + F2

20) (Informática) Qual o nome da tecla destacada
na imagem abaixo?

a)
b)
c)
d)
e)

Shift
Backspace
Caps Lock
Tab
Ctrl
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