PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 34 – PROFESSOR DE INGLÊS
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras,
quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as
outras
pessoas
sem
guardar
nada
pra
si.
[...]
Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros
compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos
comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos.
Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos
rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e
menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos
resignar.
Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da
possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua
vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje
devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões.
Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos
modificando o mundo. As grandes transformações de nossa
história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem
à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o
apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht
ml Acessado em 02/09/2019)

A.
B.
C.
D.
E.

“imensa admiração”
“reivindicar outras relações”
“que sejam mais justos”
“menos imposições”
“romper grilhões”
ESSA QUE EU HEI DE AMAR…

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia
será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela,
que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela,
trazer luz e calor a essa alma escura e fria.
E quando ela passar, tudo o que eu não sentia
da vida há de acordar no coração, que vela…
E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela
como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia,
quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro,
e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro
do poente, me dizia adeus, como um sol triste…
E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado,
mas ias tão perdido em teu sonho dourado,
meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!"

01- Sobre o texto é correto afirmar que:
A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há
meio de dissuadir o ser humano disso.
B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evitam fechar contratos por esse meio.
C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos
benéficos se fossem fruto de uma conversa.
D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comerciais.
E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder
da palavra.
02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu
como alvo de seu discurso:
A.
B.
C.
D.
E.

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido
conotativo?

O governo de seu país.
Os grupos terroristas.
Os países desenvolvidos.
Países que estabelecem guerras comerciais.
Grupos envolvidos em lobby internacional.

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que:
A. O ser humano é fundamentalmente linguístico.
B. A particularidade do ser humano se deve à força.
C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar
fora da linguagem para observar-se a existência.
D. A linguagem não pode criar uma realidade.
E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliáveis entre si.

(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1988.)

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de
linguagem está correta?
A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipérbole
B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – metonímia
C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora
D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação
E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopopeia
06- No texto:
A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verdadeiro amor.
B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’,
‘clara’ ilustram isso.
C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos
desconectados da realidade.
D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja
por estar exposto a um ambiente frio.
E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e
por isso mistura passado e presente.
07- A forma verbal “hei”:
A.
B.
C.
D.
E.

Está no pretérito perfeito.
É impessoal
Está no futuro do presente
Está no presente do subjuntivo
Está no presente do indicativo
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08- No verso:
“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”,
Identifica-se:
A.
B.
C.
D.
E.

A comparação explícita.
A inversão de pensamento.
A alteração de eu lírico.
A oposição de ideias.
O exagero estilístico.

09- A última estrofe pode ser considerada:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma crítica à idealização do amor.
Uma prova de que o eu lírico está em delírio.
Um recurso metalinguístico.
Uma indicação de que o eu lírico é feminino.
Uma indicação de que o texto é uma prosa poética.

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro
Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres
foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias,
astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa.
Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados
deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso,
eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos
humanos.
Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm
mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos
povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides.
Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia:
uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais
simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as
que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se
extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou
visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado
para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais.
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml)

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à:
A.
B.
C.
D.
E.

Sua formação como arqueólogo.
Publicação de mais um livro.
Descoberta das linhas de Nazca.
Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres.
Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com
aliens.

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando:
A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tecnologia muito rudimentar.
B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que
eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as construções citadas.
C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmides do Egito utilizando as técnicas do povo local.
D. Se restringe aos fósseis encontrados.
E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele.

(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p.
70)

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo
sentimento de:
A.
B.
C.
D.
E.

Certeza
Medo
Desalento
Alegria
União

13- O que eles contemplam?
A.
B.
C.
D.
E.

A seca no solo do lugar.
Uma cidade abandonada.
Uma construção em seu início.
A destruição da casa deles.
As ruínas do castelo que procuravam.

14- O que provoca humor na tira?
A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto positivo no que vê.
B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um local próspero.
C. A expressão de tristeza patética nas personagens.
D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada.
E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local.
15- A oração

“como a gente estava dizendo no outro dia”:

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior.
B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração
que a sucede.
C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração subordinada.
D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial
final.
E. Mantém o sentido da oração principal.
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16- Choose the correct answer:
“I _________ my favorite song yesterday morning.”
“I _________ to buy some milk last week.”
“She _________ your keys in June.”
A.
B.
C.
D.
E.

Hear – forget – lose
Heard – forgot – lost
Heared – forgotten – losted
Heard – forget – losed
Heard – forget – losts

A. The present perfect tense is not specified by an adverb in
past.
B. There is a missing word telling when something did not
happen.
C. There is a missing word telling when something happen.
D. With an expression describing when na action happened
we should use the past perfect tense.
E. Present perfect cannot be used with expressions of finished time.
19- The sentence: “I lived at that neighborhood for twenty years.”,
means that:
I live there now.
I no longer live there.
I continue living there.
I continue to do so.
I have never lived there.

“When she went out to play, she (do/already) ___________
homework.”
Destroyed / had already done
Destroyed / has already done
Destroyed / had already do
Destroys / has already do
Destroys/ does already

A.
B.
C.
D.
E.

Politely
Doesn't politely
Most politely
More politely
No longer politely

A.
B.
C.
D.
E.

Easy-the fastest
Easily - faster
Easily – the fastest
Easiest – fastest
Easiest – the fastest

24- “May I go to the cinema?”, has the same meaning of:
A.
B.
C.
D.
E.

Must I go to the cinema?
May I not go to the cinema?
Sometimes I may go to the cinema?
Am I could to go to the cinema?
Am I allowed to go to the cinema?

25- “They recommend that she _______ to a ski resort in Italy.”
A.
B.
C.
D.
E.

Gone
Should go
There
Was
Were not

26- “No other boy is as ______ as James.”

20- “The hurricane (destroy) ___________the house that they had
built.”

A.
B.
C.
D.
E.

Simple future
Future with ‘going to'
Future perfect
Present perfect
Present perfect continuous

23- “Of the three brothers, Brian ____ runs ________.”

Take
Taken
Took
Takes
Takies

18- “We have submitted the data before we filled the application.”
There is a mistake with the present perfect tense on the sentence
above. Which is it?

A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

22- “She greeted me _________ l all.”

17- “It __________ two hours to get there regularly.”
A.
B.
C.
D.
E.

21- “Use the ____________ to talk about an event that will be
finished and complete before a specified time in the future.”

A.
B.
C.
D.
E.

Taller
More tall
More tall than
The tallest
Tall

27- “Where did you_______up?”
A.
B.
C.
D.
E.

Grow
Grew
Gone
Goes
Got by
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28- “Charlie still hasn't ________ his mind up about which laptop
to buy.”
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

Make
Made
Mood
Mode
Maken

29- “I ____________ her and told her that I loved her.”
A.
B.
C.
D.
E.

35- “The woman _________gave him the gift was blond.”

Looks
Looked by
Looking
Looked at
Looked

Who
Which
Where
Whose
When

36 – Rules for Forming Plural Nouns
Form most plurals by adding ‘s’ to the singular noum likes ‘book’
and ‘car’. Some nouns are formed irregularly, like:
A.
B.
C.
D.
E.

Baby and brother
Teacher and mouse
Globe and computer
Child and ox
Book and card

30- “If you drink more of this sweet lemonade, you _______ sick”
37- “Ow! I have cut __________.”
A.
B.
C.
D.
E.

Get
Will get
Gets
Would get
Do not get

A.
B.
C.
D.
E.

31- “ A police officer _________ car was parked at the next corner
stopped and arrested the man with a gun.”
A.
B.
C.
D.
E.

Who
Where
Whose
When
What

Me
I
My
Myself
Mine

38- “You’ll never be a good athlete, _______?”
A.
B.
C.
D.
E.

Are you
Will you
Are we
Was I
Were I

32- “If we _________ a yacht, we would sail the seven seas.”
A.
B.
C.
D.
E.

Have
Has
Had
Was
Will have

33- “If the forwards _____________ faster, they _____________
goals.”
A.
B.
C.
D.
E.

Ran / would have scored
Had run / would have scored
Had run / will score
Will run / would have scored
Ran / will has scored

34- “The first computer________________ in the 1940's.”
A.
B.
C.
D.
E.

Invented
Has invented
Did invent
Were invented
Was invented
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39- The board above is about:
A.
B.
C.
D.
E.

Affirmative and negative forms
Subjunctive form
Imperative form
Interrogative form
Auxiliary verbs

40- The board game above is about:
A.
B.
C.
D.
E.

Present perfect
Past perfect
Simple past
Past progressive
Simple future with ‘will'
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