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Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos 

Pedagógicos 
Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas 
classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão 
proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula 
a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

PROFESSOR  

ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

(6º AO 9º ANO)  

INGLÊS 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Sonhar novos modos de ser 
 

Desde o século XVIII, se percebe que os seres humanos são diferentes no espaço, tema 1 

da Etnologia, e no tempo,  foco da História. Durante muito tempo se imaginou, pelo menos no 2 

Ocidente, que as diferenças fossem apenas aparentes; a modernidade percebe que elas são mais 3 

profundas. Porém, uma coisa é dar-se conta disso, outra é notar que enormes possibilidades de    4 

ação se abrem para nós com isso. Torna-se possível sonhar novos modos de ser. 5 

Esse novo enfoque sobre o mundo é particularmente visível na Política, e é o que 6 

permite a democracia. Se fôssemos todos sempre iguais, ou se nos reduzíssemos a um pequeno 7 

grupo de possibilidades, como os "caracteres" ou tipos psicológicos com que lidaram Teofrasto e  8 

La Bruyère, não teríamos a liberdade de mudar a nós mesmos ou a nossa sociedade. Ou seja, não   9 

se trata apenas de um fato: os seres humanos mudam; mas também de um projeto, de uma vontade, 10 

em suma, de muitas liberdades: podemos mudar o mundo. É claro que essa liberdade, ela mesma, 11 

está sujeita a limites. 12 

Penso que é legítimo entender que a construção do futuro é a tentativa de substituir 13 

pesadelos por sonhos. No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx fala das imagens do 14 

passado que nos impedem de construir o novo. Por exemplo, o que limitou as revoluções inglesa   15 

do século XVII e francesa do século XVIII foi que seus líderes lutavam pelo que nunca antes tinha 16 

existido, acreditando que estavam restaurando o Velho Testamento ou a Roma antiga. 17 

Quais são as disciplinas, as ciências, as teorias que abrirão caminho para esta tarefa? 18 

Insistirei em três. Uma delas é a Psicologia que, procurando conhecer o mundo de nossos afetos, 19 

propõe-se, de inúmeras e contraditórias formas, reduzir o sofrimento mental e, se possível, ampliar 20 

nossa capacidade de escolha livre. Não é fortuito que Freud desse tanta importância à interpretação 21 

dos sonhos, e que Jung visse na atividade onírica um dos principais focos de seu trabalho. 22 

Outra é a Política, que proclama que o mundo no qual vivemos é construção nossa e, 23 

por isso, pode ser modificado. Aliás, é bom lembrar que ao longo das últimas décadas a palavra 24 

"política", que antes tinha um sentido genérico dentro do qual cabiam como subdivisões a 25 
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democracia, a aristocracia, a monarquia, a ditadura, foi sendo levada a se tornar quase que  26 

sinônimo de política democrática. Hoje, quando alguém define a Política como espaço em que a 27 

força bruta é substituída pelo diálogo, pela persuasão, em síntese, pela linguagem, o que está 28 

fazendo é definir um tipo só de política, a democrática, que pelo visto acabou se convertendo na 29 

única política digna de seu nome. 30 

E, finalmente, a Educação. Já comentei que educar não é o mesmo que instruir. Um 31 

manual de instruções ou um tutorial limitam-se a descrever como funciona alguma coisa. Ora, o   32 

ser humano não nasce com tutorial. Precisamos constantemente aprender como somos, como são   33 

os outros, e aprender a lidar com as dificuldades - e oportunidades - da vida. É esta abertura ampla 34 

de possibilidades que caracteriza nossa espécie, sendo que o número de modos de ser aumentou 35 

muitíssimo de um século para cá. Educar é formar alguém para a diversidade da vida, e se possível 36 

para lidar com essa pluralidade - isto é, saber como fará para viver as relações a partir de suas 37 

escolhas responsáveis. 38 

Tudo isso é um tanto novo. E não se impôs no mundo inteiro, haja vista os países em 39 

que a mulher é oprimida de forma bárbara ou, mesmo em nosso próprio país, o discurso de ódio   40 

que neste momento soa tão forte. Mas o caminho da liberdade, política tanto quanto pessoal, não 41 

tem volta. 42 

RIBEIRO, Renato Janine. Sonhar novos modos de ser. In: 

Ciência e filosofia, Ano IX, junho/2016,  nº117, p.82. 
 

 
 

01) A partir da leitura do texto, infere-se que: 

 

(A) O homem, a partir do século XVIII, passou a ser 

diferente no espaço e no tempo. 

(B) O homem é a um ser em situação, articulado no 

tempo e no espaço, capaz de promover 

mudanças graças às diferenças individuais que 

apresenta. 

(C) O ser humano é um agente transformador que 

não se submete às influências exteriores, mas é 

capaz de ampliar os limites que elas lhe impõem. 

(D) O ser humano desenvolve a consciência de si 

mesmo com base na integração entre o plano 

individual e o sociocultural, nas diferentes 

relações com a natureza, com os semelhantes, 

com o transcendente e consigo mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

02) Para o Autor: 

 

(A) Teofrasto e La Bruyère definiram os 

“caracteres" ou tipos psicológicos que definem 

a capacidade de liberdade do ser humano. 

(B) O ser humano só se reconheceu como um ser 

capaz de promover mudanças por influência 

dos valores políticos defendidos pelas as 

revoluções inglesa do século XVII e francesa 

do século XVIII.  

(C) A concepção de educação está intimamente 

ligada à formação de um ser humano que seja 

capaz de transformar, mas ao mesmo ser 

tolerante com as diversidades. 

(D) Somente a psicologia é capaz de resgatar o 

ser humano de sua ignorância e projetá-lo 

para a vida em sociedade. 
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03) O fragmento destacado que expõe um ponto de 

vista do enunciador do discurso é: 
 

(A) “No primeiro capítulo do Dezoito Brumário, Marx 

fala das imagens do passado” (L.14/15). 

(B) “...haja vista os países em que a mulher é 

oprimida de forma bárbara” (L.39/40). 

(C) “Outra é a Política, que proclama que o mundo 

no qual vivemos é construção nossa e, por isso, 

pode ser modificado.” (L.23/24). 

(D) “Mas o caminho da liberdade, política tanto 

quanto pessoal, não tem volta” (L.41/42). 

 

04) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa: 

 

(A) “constantemente” (L.33) denota modo. 

(B) “isso” (L.5) refere-se a “elas são mais profundas” 

(L.3/4). 

(C) “muitas” (L.11) tem valor adverbial. 

(D) “ela mesma” (L.11) funciona como pleonasmo 

estilístico de reforço do sujeito. 

 

05) A oração “que os seres humanos são diferentes 

no espaço” (L.1): 

 

(A) tem apositivo. 

(B) tem valor subjetivo. 

(C) tem valor completivo. 

(D) tem valor restritivo. 

 

06) A alternativa cujo termo transcrito funciona como 

agente da ação verbal é: 
 

(A) “o mundo” (L.23). 

(B) “a palavra política” (L.24/25). 

(C) “pelo diálogo” (L.28). 

(D) “a mulher” (L.40). 

 

07) Marque a alternativa que apresenta a expressão 

com o mesmo valor sintático de “a democracia” 

(L.7). 

 

(A) “lembrar” (L.24). 

(B) “a Política” (L.27). 

(C) “pela persuasão” (L.28). 

(D) “caminho” (L.18). 

 

08) A alternativa em que a oração transcrita tem 

valor restritivo é: 

 

(A) “que enormes possibilidades de ação se abrem 

para nós com isso” (L.4/5). 

(B) “que permite a democracia” (L.6/7). 

(C) “que essa liberdade, ela mesma, está sujeita a 

limites” (L.11/12). 

(D) “que é legítimo” (L.13). 

09) Funciona, no texto, como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “sobre o mundo” (L.6). 

(B) “de um fato” (L.10). 

(C) “do passado” (L.14/15). 

(D) “dos sonhos” (L.22). 

 

10) Exerce função predicativa o termo transcrito 

em: 

 

(A) “do futuro” (L.13). 

(B) “onírica” (L.22). 

(C) “sinônimo de política democrática” (L.27). 

(D) “responsáveis” (L.38). 

 

11) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

(A) “a força bruta é substituída pelo diálogo.” 

(L.27/28). 

(B) “os seres humanos são diferentes no espaço” 

(L.1). 

(C) “Tudo isso é um tanto novo” (L.39). 

(D) “Quais são as disciplinas, as ciências, as 

teorias (...) ? (L.18). 

 

12) Há equivalência morfológica entre a palavra 

“só” (L.29) e da alternativa: 

 

(A) “mesma” (L.11). 

(B) “profundas” (L.4) 

(C) “Aliás” (L.24). 

(D) “Constantemente” (L.33). 

 

13) Constitui uma afirmação correta sobre a 

expressão transcrita o que se afirma na 

alternativa: 

 

(A) “É” e  “que” , na frase “É esta abertura ampla 

de possibilidades que caracteriza nossa 

espécie” (L.34/35), tem valor expletivo, 

podendo ser retirados da oração sem provocar 

alteração sintática. 

(B) “quase” (L.26) estabelece valor semântico de 

comparação. 

(C) “ou” (L.32) tem valor excludente. 

(D) “Ou seja” (L.9) denota oposição. 

 

14) A forma verbal transcrita, à esquerda, 

corresponde à informação indicada, à direita, 

em: 
 

(A) “teríamos” (L.9) - ação concluída no passado. 

(B) “abrirão” (L.18) - ação incerta no futuro. 

(C) “está fazendo” (L.28/29) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “lidaram” (L.8) -  ação concluída no passado. 
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15) Sobre os elementos linguísticos que compõem o 

texto, está correto o que se afirma em: 
 

(A) Na palavra “mundo” (L.11), a vogal final é 

desinência indicativa de gênero. 

(B) O vocábulo “Etnologia” (L.2) forma-se a partir de 

dois radicais: etno = origem + logia = estudo, 

portanto tem como significado a ciência que 

estuda a origem. 

(C) O vocábulo “mulher” (L.40) é substantivo 

heterônimo, pois o gênero masculino 

correspondente possui radical diferente. 

(D)  Expressão “isto é” (L.37) retifica a afirmação 

anterior. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Segundo Gadotti , a avaliação institucional [...] 

não se constitui numa prática constante. Ela é 

algo a ser implementado num instituinte onde 

não existe  muita cultura  da avaliação. 

 

É INCORRETO sobre avaliação institucional. 

(A) A avaliação institucional é um instrumento de 

controle burocrático e centralizador, em conflito 

com a autonomia. 

(B) É um processo necessário de administração do 

ensino, como condição para melhoria do ensino e 

da pesquisa e como exigência da sociedade 

democrática. 

(C) A urgência de se desenvolver ações que busquem 

o aprofundamento do conhecimento sobre a 

escola e a melhoria da qualidade do ensino 

remete à avaliação que, nesse sentido, torna-se 

importante subsídio para o diagnóstico e para a 

tomada de decisão no espaço escolar. 

(D) Numa proposta de gestão democrática observa-

se a construção de um processo de avaliação 

baseado na participação da comunidade escolar, 

tendo como objetivo a melhoria da instituição de 

ensino.  

 

17) Para Luck et al. (1998) a participação tem como 

característica fundamental a força de atuação 

consciente, pela qual os membros de uma 

unidade social (de um grupo, de uma equipe) 

reconhecem e assumem seu poder de exercer 

influência na determinação da dinâmica, da 

cultura da unidade social, a partir da 

competência e vontade de compreender, decidir 

e agir em conjunto. 

 

 
 

Sobre a gestão educacional decorrente da 

concepção de Projeto Político Pedagógico é 

INCORRETO. 

(A) Trabalhar a gestão educacional decorrente da 

concepção do projeto politico-pedagógico 

significa trabalhar em conjunto, no sentido de 

formação de grupo, requer compreensão dos 

processos grupais para desenvolver 

competências que permitam realmente 

aprender como o outro e construir de forma 

participativa. 

(B) A participação é fundamental por garantir a 

gestão democrática da escola, pois é assim 

que todos os envolvidos no processo 

educacional da instituição estarão presentes. 

(C) O diretor deve ter a visão e compreensão de 

que o currículo representa um referencial que 

precisa ser adequado à realidade e 

necessidade da clientela, como algo dinâmico 

e que necessita de um permanente repensar 

por parte dos envolvidos no projeto. 

(D) A liderança do diretor é o fator primordial para 

o êxito do processo, na medida em que 

possua sensibilidade e habilidade para obter o 

máximo de contribuição e participação do 

colegiado.   
 

18) Analise os itens. 

 
 

I. Ao realizar suas tarefas básicas, a escola e os 

professores estão cumprindo 

responsabilidades sociais e políticas. Com 

efeito, ao possibilitar aos alunos o domínio dos 

conhecimentos culturais e científicos, a 

educação escolar socializa o saber 

sistematizado e desenvolve capacidades 

cognitivas e operativas para a atuação no 

trabalho e nas lutas sociais pela conquista dos 

direitos de cidadania. 

II. Para cumprir sua função social, a escola 

precisa considerar as práticas de nossa 

sociedade, sejam elas de natureza econômica, 

política, social, cultural, ética ou moral. 

III. A escola é um meio insubstituível de 

contribuição para as lutas democráticas, na 

medida em que possibilita às classes 

populares, ao terem o acesso ao saber 

sistematizado e às condições de 

aperfeiçoamento das potencialidades 

intelectuais, participarem ativamente do 

processo político, social e cultural. 
 

Estão corretos apenas: 

(A) Os itens I e II 

(B) Os itens I e III 

(C) Os itens II e III 

(D) Os itens I, II e III 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

QUESTÕES 16 A 20 
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19) Carl Rogers propunha uma aprendizagem 

significativa, que ocorre quando o conteúdo é 

percebido como relevante pelo aluno, que só 

aprende significativamente os conhecimentos que 

entende estarem de acordo com seus ideias e 

propósitos, que favoreçam seu crescimento como 

pessoa. De acordo com sua motivação para 

aprender, o aluno irá escolher as experiências 

nas quais irá agir de forma que melhor  convenha 

ao alcance de seus objetivos. O pensamento de 

Carl Rogers  predominou no Brasil como 

representante da Tendência Pedagógica: 

 

(A) Renovada Progressivista 

(B) Renovada Não-diretiva 

(C) Tradicional 

(D) Tecnicista 

 

20) Ao apresentar uma proposta de prática 

necessária à educação que desenvolve a 

autonomia do educando sua insubmissão, o 

grande educador brasileiro Paulo Freire enfatiza 

pontos primordiais do humanismo, que deveriam 

ser utilizados pelos educadores em busca de um 

processo de ensino para a liberdade, para a 

libertação e para a superação  das estruturas 

impostas e conhecimentos preestabelecidos. 

Ensinar, para o autor, é uma especificidade 

humana, portanto ao longo de sua obra, Freire 

apresenta várias formas e enfatiza a importância 

do humanismo educacional.   

 

O referido autor é representante e idealizador da 

Tendência: 

 

(A) Crítico Social dos Conteúdos 

(B)  Libertária 

(C) Libertadora 

(D) Histórico Crítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21) São quatro os eixos que organizam o 

currículo de Língua Inglesa, exceto: 

 

(A) Análise Linguística (eixo vertical) 

(B) Imprevisibilidade 

(C) Leitura 

(D) Escrita 

 

22) Assinale a alternativa CORRETA. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais indicam 

como objetivos do ensino fundamental que 

os alunos sejam capazes de: 

 

(A) Compreender a cidadania como participação 

religiosa, assim como exercício dos preceitos 

bíblicos, adotando, no dia-a-dia, atitudes de 

solidariedade, cooperação e repúdio às 

injustiças, respeitando o outro e exigindo para 

si o mesmo respeito. 

(B) Posicionar-se de maneira inerte, responsável e 

desconstrutiva nas diferentes situações sociais, 

utilizando o senso comum como forma de 

mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. 

(C) Conhecer características fundamentais do 

Brasil nas dimensões sociais, materiais e 

culturais como meio para destruir 

progressivamente a noção de identidade 

nacional e pessoal e o sentimento de 

pertinência ao país. 

(D) Conhecer e valorizar a pluralidade do 

patrimônio sociocultural brasileiro, bem como 

aspectos socioculturais de outros povos e 

nações, posicionando-se contra qualquer 

discriminação baseada em diferenças culturais, 

de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou 

outras características individuais e sociais. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES 21 A 40 
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23)  Analyze the following items: 

 

I – We can use adjectives, nouns or expressions of place 

after BE. 

II – We use a special structure with BE – there is – to 

introduce things: to say they exist. 

III – BE can be an auxiliary verb in progressive tenses 

and passives. 

 

How many items are correct? 

 

(A) zero 

(B) one 

(C) two 

(D) three 

 

24)  Mark the correct answer: 

 

(A) Do you got a car? 

(B) Mary has very happy today. 

(C) Did you have a good journey? 

(D) I not had lunch today. 

 

25)  Fill the blank space with the proper word: 

 

He’s a big man, but he is ___________ of her. 

 

(A) afraid 
(B) colour 
(C) interested 
(D) right 
 
26) The following sentence can only make sense if 

we choose the proper alternative, which is: 
 
The lesson ______________. Actually, it was really boring. 
 
(A) was in England 
(B) wasn’t interesting 
(C) weren’t with Anna 
(D) was well 
 
27)  Mark the correct option: 
 
(A) We use there is, there are to say that something 

is in a specific place. 
(B) We often use there is, there are after a/an, some 

and any. 
(C) To make questions with there is, there are we put 

is/are after there. 
(D) We don’t use it is like there is. We usually use it is 

for something that we have already talked about, 
or that people already know about. 

 

28)  Mark the correct alternative: 
 
(A) I take my father to Spain last week. 
(B) Did you heard me? 
(C) Did John brought his wife with him? 
(D) I saw Eric in the supermarket yesterday. 
 
29) Mark the incorrect option: 
 
(A) We often use the simple past to talk about 

when things happen. 
(B) We use the simple past, not the present 

perfect with finished time-expressions. 
(C) We often use simple past for things that 

happened one after another, for example in 
stories. 

(D) We use the past progressive for actions which 
were complete at a past time. 

 

30) Fill the gap with the correct verb: 
 
What strikes me is the fact that in our society, art has 
__________ something which is only related to objects, 
and not to individuals, or to life.  
 
(A) come 
(B) came 
(C) become 
(D) became 
 
31)  “There are no dangerous thoughts; 

thinking itself is dangerous.” The 
underlined term is classified as: 

 
(A) reflexive pronoun 
(B) personal pronoun 
(C) uncountable noun 
(D) preposition 
 
32) Analyze the following items: 
 
I – We use the present perfect to talk about past 
actions with no importance whatsoever. 
 
II – We use the present perfect progressive mostly 
to say how long things have been going on up to 
now. 
 
III – When we already are talking about the past, we 
use the past perfect to talk about an earlier time. 
 
How many items are correct? 
 
(A) zero 
(B) one 
(C) two  
(D) three 
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33)  Mark the correct option: 

 

(A) Yesterday I broken a cup. 

(B) You haven’t drunk your tea. 

(C) Have Mary and her children arrived? 

(D) I have bought a mountain bike last week. 

 

 

34)  Fill the gap with the correct term: 

 

Feminism is not just about ________; it's about letting all 

people lead fuller lives. 

 

(A) woman 

(B) women 

(C) womans 

(D) womens 

 

35) Analyze the following items: 

 

I - To make questions, we normally put an auxiliary 

verb before the subject. 

II - To make negatives, we put not or n’t after an 

auxiliary verb. 

III – We do not use do when a question word is the 

subject. 

 

How many items are correct? 

 

(A) zero 

(B) one 

(C) two 

(D) three 

 

36)  Choose the incorrect option: 

 

(A) Will you be ready soon? 

(B) Do you live in London? 

(C) Are you speak Japanese? 

(D) Have you been to China? 

 

37) Mark the correct option: 

 

(A) She doesn’t love himself. 

(B) Old people often talk to themselves. 

(C) She’s looking at yourselves in the mirror. 

(D) I’m going out tonight, so you will all have to cook 

for yourself. 

38) All the nouns are countable, except: 

 

(A) car 

(B) book 

(C) chair 

(D) furniture 

 

39) Choose the incorrect alternative: 

 

(A) Adjectives go before, not after nouns. 

(B) Adjectives don’t change for singular and 

plural. 

(C) After nouns, we don’t usually put and 

between adjectives. 

(D) Color adjectives usually come after others.  

 

40) Choose the correct alternative: 

 

(A) When did you arrive in Britain? 

(B) I got out from the cab at Piccadilly Square. 

(C) Could you look on the children this evening? 

(D) Can you pay the drinks? 

 


