Caderno de Provas
CPMG – 32 NS

PROFESSOR DE INGLÊS

Edital Nº. 001/2019 – Prefeituras/Câmara
Municipais do Mato Grande Potiguar/RN

Data: ____/____/____

INSTRUÇÕES GERAIS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA
 Use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
 Escreva a data, a sua assinatura e o número de inscrição no espaço indicado nesta capa.
 A prova terá duração máxima de 3 (três) horas, incluindo o tempo para responder a todas as questões do Caderno de
Provas e preencher as Folhas de Respostas.
 Antes de retirar-se definitivamente da sala, entregue as Folhas de Respostas ao fiscal.
 O Caderno de Provas só poderá ser levado pelo candidato após decorridas 03h do início da prova.
 Este Caderno de Provas contém, respectivamente, 10 (dez) questões de Conhecimentos da Língua Portuguesa, 3 (três)
questões de Didática; 2 (duas) questões da História do Município de João Câmara e 15 (quinze) questões de
Conhecimentos Específicos.
 Se o Caderno de Provas contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso imediatamente ao
Fiscal.
 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta. Para a marcação da alternativa escolhida na
Folha de Respostas, pinte completamente o campo correspondente conforme a figura a seguir:






Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno de Provas não serão considerados para efeito de avaliação.
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não é permitido solicitar esclarecimentos aos Fiscais.
O preenchimento das Folhas de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
A quantidade de questões objetivas e respectivas pontuações desta prova estão apresentadas a seguir:
Disciplina
Língua Portuguesa
Didática
História do Município de João Câmara
Conhecimentos Específicos
Total de questões

ASSINATURA DO CANDIDATO:

Número de questões
10 questões
03 questões
02 questões
15 questões
30 questões

Pontos
30 pontos
6 pontos
4 pontos
60 pontos
100 pontos

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:
_________________________
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA LÍNGUA PORTUGUESA NÍVEL SUPERIOR
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido a seguir.

Sarampo mata
As primeiras mortes por sarampo no estado de São Paulo, em 22 anos, confirmadas nesta semana,
servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil a partir de 2018.
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de
vacinação e apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês,
na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18
pessoas, o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e
conjuntivite. 5% a 10% dos casos evoluem para quadros mais graves, como pneumonia e complicações
neurológicas.
Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia, dos quais 1.637 na
capital, e responde pela quase totalidade das infecções confirmadas no país. Outros 12 estados, no entanto,
registram surto ativo da doença.
Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação. O último
boletim do Ministério da Saúde apontava 10.855 casos suspeitos —e estes são corroborados em cerca de
25% das vezes.
O ressurgimento do sarampo ocorre após o Brasil ter dado a doença como eliminada em 2016. A
causa mais provável é que portadores vindos de fora tenham trazido o vírus ao país. Suspeita-se dos
refugiados venezuelanos que buscavam, em 2018, abrigo em estados do Norte e, neste ano, das pessoas
provenientes de Israel e da Europa.
A moléstia, porém, só se disseminou por aqui porque encontrou terreno propício. Como regra,
epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a transmissão de
sarampo. Desde 2016, no entanto, o Brasil não alcança essa marca. Em 2018 a taxa foi de 90,5%.
Embora não exista um diagnóstico preciso para essa queda, as razões aventadas para tanto incluem
desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos em horário comercial até a influência de fake news
sobre os riscos da vacinação, passando pela falsa sensação de segurança advinda do sucesso na eliminação
da doença.
A preocupação, no entanto, vai além do sarampo. Atualmente, 7 das 8 vacinas recomendadas para
bebês apresentam cobertura abaixo da meta. Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para
reverter esse quadro, por exemplo, intensificando campanhas educativas e realizando mutirões.
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em 04 set. 2019. [Adaptado]

01. O texto, de forma preponderante,
A) descreve o quadro de gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.
B) informa sobre a contribuição dos refugiados para a volta do sarampo no Brasil.
C) apresenta dados reveladores da gravidade da situação do sarampo no Brasil.
D) apresenta razões para a gravidade da situação da volta do sarampo no Brasil.

02. Considere o período:
Considerado altamente infeccioso, dado que um indivíduo com a doença pode contaminar até 18 pessoas,
o sarampo provoca manchas vermelhas na cabeça e no corpo, tosse, dor de cabeça, coriza e conjuntivite.
A expressão em destaque está empregada com valor
A) condicional e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por desde que.
B) concessivo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por mesmo que.
C) causal e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por visto que.
D) adversativo e pode ser substituída, sem prejuízo ao sentido, por só que.
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03. Considere os trechos:
Na quarta-feira (28), soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação
e apresentava vulnerabilidade para infecções.
Nesta sexta, anunciaram-se os óbitos de dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da
enfermidade.
Sobre a flexão dos verbos em destaque, é correto afirmar:
A) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os
óbitos”.
B) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância com “o caso”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque se efetua a concordância com “os óbitos de dois
bebês”.
C) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque se efetua a concordância “um homem”; no
segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “os óbitos de dois bebês”.
D) No primeiro caso, a forma do singular é justificada porque não há sujeito para se efetuar a
concordância; no segundo, a forma do plural é justificada porque ocorre a concordância com “Nesta
sexta”.

04. Considere o trecho:
[...] desde a dificuldade dos pais em levar os filhos aos postos [...]
A palavra em destaque
A) é verbo e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
B) é verbo e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade direta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade indireta.
C) é nome e funciona como termo regente em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e,
em relação a “postos”, por meio de transitividade direta.
D) é nome e funciona como termo regido em relação a “filhos”, por meio de transitividade indireta, e, em
relação a “postos”, por meio de transitividade direta.

As questões 5 e 6 referem-se ao período reproduzido a seguir.
Como regra, epidemiologistas preconizam que 95% do público-alvo deva ser imunizado para bloquear a
transmissão de sarampo.
05. A estrutura do período revela a presença de
A) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
B) citação indireta, em que se parafraseia o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
C) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte por meio do uso de um verbo de dizer.
D) citação direta, em que se reproduz o discurso da fonte sem o uso de um verbo de dizer.
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06. O uso da palavra “preconizar” evidencia que os epidemiologistas
A) fizeram uma recomendação.
B) negaram algo dito antes.
C) descartaram uma ideia.
D) fizeram uma retratação.

07. A palavra que está empregada com função de conjunção em:
A) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...]
B) [...]soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não possuía registro de vacinação [...]
C) Urge, pois, que os governos de todos os níveis ajam para reverter esse quadro [...]
D) [...]servem como um alerta lúgubre dos perigos dessa doença que voltou a se alastrar no Brasil [...]

08. A vírgula indica trecho de valor explicativo em:
A) A preocupação, no entanto, vai além do sarampo.
B) Neste ano, a unidade mais rica da Federação contou 2.457 casos da moléstia [...].
C) Em 2018, refugiados venezuelanos que buscavam abrigo em estados do Norte [...].
D) Esse número tende a crescer, já que é alto o volume de ocorrências ainda sob investigação.

09. Considere o trecho:
Na quarta-feira (28), (1)soube-se do caso de um homem de 42 anos, que não (2)possuía registro de
vacinação e (3)apresentava vulnerabilidade para infecções. Nesta sexta, (4)anunciaram-se os óbitos de
dois bebês, na capital e em Barueri, em decorrência da enfermidade.
Sobre as formas verbais em destaque, é correto afirmar:
A) 2 e 3 são marcas linguísticas características da sequência descritiva.
B) 1 e 2 são marcas linguísticas características da sequência injuntiva.
C) 1 e 4 são marcas linguísticas características da sequência argumentativa.
D) 3 e 4 são marcas linguísticas características da sequência dialogal.

10. Considere o período:
Outros 12 estados, no entanto, registram surto ativo da doença. (l.?)
Nesse período, há
A) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação adversativa.
B) um período simples, que mantém uma relação de conclusão com o período anterior.
C) duas orações, que mantêm, entre si, uma relação de coordenação aditiva.
D) um período simples, que mantém uma relação de contraposição com o período anterior.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – DIDÁTICA – NÍVEL SUPERIOR
11. No trabalho de Vygotski e dos seus seguidores, especialmente Luria e Leontiev, encontra-se a visão de
desenvolvimento e aprendizagem. Com base no pensamento de Vygotski, é correto afirmar que a
aprendizagem
A) parte do pressuposto de que os eventos que ocorrem após o nascimento não são essenciais e/ou
importantes para o desenvolvimento. As qualidades e capacidades básicas de cada ser humano já
se encontrariam basicamente prontas e em sua forma final por ocasião do seu nascimento.
B) é um processo de apropriação que ocorre na relação individuo-meio, e essa relação impulsionará o
desenvolvimento humano. A mediação entre o universo social e o universo cultural tem fundamental
contribuição no sucesso ou fracasso do aluno.
C) é explicada a partir dos comportamentos observáveis do sujeito. Desprezam-se a análise de outros
aspectos da conduta humana como o seu raciocínio, os seus desejos e as suas fantasias, os seus
sentimentos.
D) é um processo que resulta das vivências ao longo da vida, em contato com estímulos que reforçam
ou punem seus comportamentos anteriores. O comportamento é sempre o resultado de associaçãoes
estabelecidas entre algo que provoca e algo que o segue e o mantém.

12. Tratam-se de atividades, métodos, técnicas e modalidades de ensino selecionados com o propósito de
facilitar a aprendizagem. São propriamente os diversos modos de organizar o conjunto de recursos
possíveis e adequados à promoção da aprendizagem. Essa definição refere-se aos
A)

objetivos de ensino.

B)

processos avaliativos de ensino.

C)

procedimentos de ensino.

D) projetos de ensino.

13. No contexto da educação brasileira, temos em vigor a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), um
documento que traz as referências para a formulação dos currículos dos sistemas e das redes escolares
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e das propostas pedagógicas das instituições escolares,
para a construção de currículos escolares. Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais
definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez
competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento. Uma das competências definidas na BNCC é
A) utilizar diferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos
das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações,
experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao
entendimento mútuo.
B) exercitar a curiosidade imagética e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a
investigação, a reflexão, a análise crítica, a ficção e a criatividade, para investigar causas, copiar e
testar hipóteses, resolver problemas dados (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das
áreas de conhecimento afins.
C) compreender, utilizar e copiar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma eficiente,
significativa e ética nas práticas escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações,
reproduzir conhecimentos, demonstar soluções de problemas.
D) exercitar a apatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a competitividade, fazendo-se respeitar e
promovendo o respeito ao mérito e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da
individualidade, dos princípios morais, dos saberes tradicionais e suas potencialidades.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – HISTÓRIA DO MUNICÍPIO
DE JOÃO CÂMARA – NÍVEL SUPERIOR
14. Localizado na microrregião da Baixa Verde e na mesorregião do Agreste Potiguar, João Câmara é um
dos mais influentes municípios do Estado do Rio Grande do Norte (Brasil), ficando a uma distância de 73
Km da capital, Natal.
Acerca da formação histórica do município de João Câmara, é correto afirmar:
A) A localidade chegou à condição de Município em 1953, quando o povoado de Baixa Verde ganhou
o nome de seu primeiro prefeito.
B) O povoado de Matas chegou à condição de município em 1928, com o nome de Baixa Verde,
passando ao nome de João Câmara posteriormente.
C) João Câmara tornou-se município em 1930, quando, a partir da Revolução daquele ano, diversos
povoados foram emancipados ao status municipal.
D) O povoado de Matas tornou-se o Município de João Câmara apenas em 1986, ano em que a cidade
registrou diversos abalos sísmicos.

15. Considere a notícia a seguir:
“Um tremor de terra de magnitude preliminar de 2.5 graus na escala Richter foi registrado na manhã deste
sábado (13) em João Câmara, na região da Mato Grande potiguar. O caso aconteceu às 9h56, no horário
local, e foi confirmado pelo Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(Labsis/UFRN). O sismo assustou a população da cidade, que relatou ter sentido um forte tremor.”
(Disponível em: https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/07/13/tremor-de-terra-com-magnitude-de25-e-registrado-em-joao-camara-no-rn.ghtml. Acesso em 10 set 2019)

A notícia é de 2019, mas a cidade de João Câmara apresentou um histórico de tremores de terras, sendo
o seu mais conhecido em 1986, que gerou grande repercussão. Sobre este histórico episódio da cidade,
é correto afirmar:
A) O registro de atividade sísmica foi de 5.1º da Escala Richter, provocando danos em diversos espaços
da cidade e se tornando uma das atividades sísmicas mais estudadas no Brasil.
B) O abalo sísmico foi de proporções consideráveis, embora não tenha gerado maiores transtornos para
a população.
C) O episódio do abalo sísmico não despertou maior interesse das grandes autoridades políticas e
técnicas nacionais que negligenciaram o expressivo fenômeno natural.
D) A cidade de João Câmara mudou seu nome na época em função do episódio sísmico ocorrido no ano
de 1986.
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA – PROFESSOR DE INGLÊS –
NÍVEL SUPERIOR
TEXT 1

Our mission is to help teachers and schools educate children and youth to be active participants in a diverse
democracy.
Teaching Tolerance provides free resources to educators—teachers, administrators, counselors and other
practitioners—who work with children from kindergarten through high school. Educators use our materials to
supplement the curriculum, to inform their practices, and to create civil and inclusive school communities where
children are respected, valued and welcome participants.
Our program emphasizes social justice and anti-bias. The anti-bias approach encourages children and young
people to challenge prejudice and learn how to be agents of change in their own lives. Our Social Justice
Standards show how anti-bias education works through the four domains of identity, diversity, justice and
action.
In its Declaration of Principles on Tolerance, UNESCO offers a definition of tolerance that most closely matches
our philosophical use of the word:
Tolerance is respect, acceptance and appreciation of the rich diversity of our world's cultures, our
forms of expression and ways of being human.
Tolerance is harmony in difference.
The Rev. Dr. Martin Luther King Jr. used the Greek term "agape" to describe a universal love that "discovers
the neighbor in every man it meets." The various disciplines concerned with human behavior have also offered
a variety of adjectives: "pro-social," "democratic," "affiliative."
We are all of these, but we begin with a simple mission: to eradicate intolerance.
A project of the Southern Poverty Law Center, Teaching Tolerance was founded in 1991 to prevent the growth
of hate. We began by publishing Teaching Tolerance magazine and producing films chronicling the modern
civil rights movement. Today, our community includes more than 500,000 educators who read our magazine,
screen our films, visit our website, participate in Mix It Up at Lunch Day, use our curriculum or participate in
our social media community.
Our materials have won two Oscars, an Emmy and scores of honors. The project has been named a “Friend
of the UN,” recognized by the Desmond Tutu Peace Foundation, and selected by President Clinton’s Initiative
on Race as one of the nation’s “Promising Practices” to eradicate racism.
We view tolerance as a way of thinking and feeling—but most importantly, of acting—that gives us peace in
our individuality, respect for those unlike us, the wisdom to discern humane values and the courage to act
upon them.

Adapted from https://www.tolerance.org/about
Access on September 9th, 2019

Questions from 16 to 21 refer to Text 1
16. The text states that
A) only US-based teachers are allowed to use Teaching Tolerance resources.
B) teaching Tolerance is a project developed by the United Nations.
C) teachers do not have to pay for materials provided by Teaching Tolerance.
D) Martin Luther King Jr. helped found Teaching Tolerance in 1991.
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17. We may infer from the passage that Teaching Tolerance aims at
A) enhancing employment prospects.
B) getting back in touch with Greek philosophy.
C) challenging identity, diversity, justice and action.
D) overcoming prejudice and intolerance.
18. In the last paragraph, the author mentions ‘the wisdom to discern humane values and the courage to act
upon them.’ as
A) sources of tolerance.
B) results of tolerance.
C) obstacles to tolerance.
D) conditions for tolerance.
19. In the passage ‘discovers the neighbor in every man it meets’,IT refers to
A) the neighbor
B) every man
C) Greek term
D) universal love.
20. In ‘Our materials have won two Oscars, an Emmy and scores of honors’, the word SCORES is closest in
meaning to
A) a lot.
B) a few
C) a register
D) a percentage
21. Check the expression which could best be substituted for the word UNLIKE in ‘respect for those unlike us’.
A) contrary to
B) different from.
C) rival to
D) hostile towards

8

Concurso Público – Prefeituras Municipais do Mato Grande Potiguar/RN – Nível Superior

CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURAS MUNICIPAIS DO MATO GRANDE POTIGUAR/RN
EDITAL Nº 001/2019

TEXT 2
One thing that is important to remember is that if your students are not used to doing group work or do not
know each other very well, doing a group activity will initially cause chaos, no matter how well organized you
are. This is normal. When teachers try group work for the first time, they sometimes feel that the chaos is
overwhelming and decide not to try group work again; however, as students become accustomed to using
group work and get to know one another better, the unnecessary chatter subsides. Then they are able to get
on task more quickly and stay engaged for longer periods of time.

Knowing that the first time will be a bit chaotic, I do not make the first group work assignment difficult. I start
with a simple task:
Introduce yourself to your group. What is your name? Where are you from? What are you studying?
What do you like to do in your free time?

Starting with tasks that are easy to do helps students learn to enjoy and look forward to group work, especially
if they are given time to get to know their group members well.
-- Gena Rhoades
Excerpt from https://americanenglish.state.gov
Access on September 11th, 2019

Questions from 22 to 24 refer to Text 2.

22. In the passage, the author discusses
A) formal assessment.
B) fluency and accuracy.
C) classroom interaction.
D) learning styles.
23. In ‘the unnecessary chatter subsides’, the word SUBSIDES is closest in meaning to
A) improves.
B) deteriorates.
C) increases.
D) decreases.
24. Choose the statement that best reflects the author’s opinion.
A) Students need some chaos in class to stay engaged and do group work.
B) Group work may cause some chaos, but it tends to decrease as students get used to work together.
C) The teacher must start group work with some hard tasks and let students deal with chaos.
D) A chaotic environment is important for students to get on task more quickly and enjoy group work.
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25. Check the group of words that is a lexical set.
A) Newspaper – pineapple – serendipity – leaf
B) Complete – sofa – heinous – eat
C) Concerning – earring – siblings – wood
D) Cloud - rain – storm - wind

26. Check the sentence written in standard English.
A) They drink too much medicine.
B) We made a serious mistake.
C) If it’s sunny we can take a picnic.
D) The pilgrims did the journey on foot.

27. Choose the option that best relates to the concept of FLIPPED CLASSROOM.
A) Direct instruction moves from the group learning space to the individual learning space.
B) Teachers adopt the banking concept of education, in which the students just store information.
C) Non-native speakers learn about a subject through the target language.
D) Teachers and learners agree about their roles and responsabilities.

28. Choose the option that best relates to the following passage.
In class students are engaged in
discussing, teaching others and working
together to achieve a common goal.

A) Controlled practice.
B) Guided discovery.
C) Collaborative learning.
D) Self-access center.

29. Read the activity description. Choose the option that best relates to the teaching purpose.
A teacher prepares students for a text
about the Olympic Games by asking
them what kinds of sports they like.

A) Activate previous knowledge.
B) Evaluate learners’ weaknesses and strenghts.
C) Give learners feedback on how well they are doing.
D) Input new vocabulary.
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30. Check the word that is stressed on the second syllable.
A) Energy
B) Athlete
C) Several
D) Police
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