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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01. Leia o texto: 

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz 
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de 
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece 
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e 
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um 
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência” 
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995). 
 
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma 
terra de contrastes: 
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e 

predomínio de atividades rurais. 
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e 

tecnológicos para explorá-los. 
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de 

Terceiro Mundo. 
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão 

de fronteiras terrestres e de costa. 
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países 

temperados. 
 
 

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal 
entre parênteses não completa corretamente a frase: 
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

(Existem). 
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem) 
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem) 
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem) 
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito. 

(Faltam) 
 
 

03. Assinale o período que apresenta clareza: 
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos 

Transportes, e esse fato abalou a opinião pública. 
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o 

autor do libro de Geografia. 
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no 

motor. 
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos. 
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas 

tarefas. 
 
 

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada: 
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 



 

  

 
d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de 
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

 
 

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo.... 
..... com milhões de juízes..... 
.... e nenhum réu! 
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um 
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. 
 
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de 
vista em relação aos usuários da internet: 
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados 
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados 
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos 
e) transmitem posições infundadas sobre o caso. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte: 
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):  
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957. 
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971. 
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953. 
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970. 
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972 
 
 

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial: 
a) Gripe espanhola e câncer 
b) Peste negra e Covid 19 
c) Varíola e hipertensão 
d) Cólera e Colesterol 
e) Asma e Gripe Espanhola 
 
 

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a 
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo: 
a) China, Brasil, Estados Unidos e México. 
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia. 
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. 
d) China, Índia, México e Indonésia. 
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil 
 
 

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro 
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 

http://www.rionegrinho.gov.br/simbolos
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia


 

  

 
10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – 

Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos 
em (Fonte: www.quiriri.com.br):  
a) 28 de setembro de 1997. 
b) 17 de setembro de 1999. 
c) 06 de abril de 2005.  
d) 24 de outubro de 1995. 
e) 09 de fevereiro de 1999 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11.  Assinale corretamente a alternativa que traduz para o inglês, mantendo-se a ordem,  as palavras 

sublinhadas nas duas frases seguintes: 
I. We don’t have MUITO money, because MUITOS of us are poor. 
II.We have POUCO money, because POUCOS o fus are rich. 

a) Much, many, little, few 
b) Many, very, few, little 
c) Much, much, few, little 
d) Much, much, little, little 
e) Much, many, few, few. 

 

12.  Leia o texto: Meeting informally in the street to gossip over a drink or to discuss business is a 
normal feature of life in smal towns of the Mediterranean. It makes their lifestyle totally diferente 
fron that of the northern part of Europe. 

No texto acima, a palavra “it” refere-se a: 

a) The Mediterranean 
b) The street 
c) The drink 
d) Meeting informally 
e) Life in small towns 
 

13. De acordo com os PCNs, a Língua Estrangeira do Ensino Fundamental possui vários objetivos, 
exceto:  
a) reconhecer que o aprendizado de uma ou mais línguas possibilita o acesso a bens culturais 

da humanidade construídos em outras partes do mundo; 
b) construir conhecimento sistêmico, sobre a organização textual e sobre como e quando utilizar 

a linguagem nas situações de comunicação, tendo como base os conhecimentos da língua 
materna 

c) construir consciência linguística e consciência crítica dos usos que se fazem da língua 
estrangeira que está aprendendo. 

d) ler e valorizar a leitura como fonte de informação e prazer, utilizando-a como meio de acesso 
ao mundo do trabalho e dos estudos avançados 

e) utilizar habilidades comunicativas de modo a poder atuar na correção e não na negociação do 
significado.   

 
14. Assinale a alternativa que melhor traduz a sentença abaixo: 
Eles nos pediram outra xícara de café. 

a) They asked we another cup of coffee. 
b) They us asked another cup of coffee 
c) They asked us  cup of coffee 
d) They asked ours another cup of coffee 
e) They asked our another cup of coffee. 

http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
15.  Escolha a alternativa que completa as frases: 
How many days __________in a week? 

a) Are there 
b) There are 
c) Is there 
d) There is 
e) Was there 

 

16. “The telefone was invented by Scotsman, Alexander Graham Bell, a teacher of elocution. 
Bell taught the  deaf how to speak, and so he knew a great deal about which sounds affect 
the delicate eardrum and how waves of sound from the human voice are carried through 
the air.” 

De acordo com o texto acima: 

a) Bell, professor de línguas, inventou o telefone para melhor ensinar aos seus alunos 
b) A invenção do telefone muito ajudou os surdos a aprender a falar 
c) Os sons que afetam o delicado tímpano não podem ser transmitidos pelo telefone 
d) A principal preocupação de Bell era melhorar o aprendizado dos deficientes auditivos 
e) Bell ensinava dicção 

 

17. Qual a alternativa que não faz parte das competências específicas da Língua Inglesa para o 
Ensino Fundamental na BNCC: 
a) Elaborar repertórios linguístico-discursivos da língua inglesa, usados em países e por grupos 

sociais similares desses país, de modo a reconhecer a igualdade linguística como direito e 
valorizar os usos homogêneos nas sociedades contemporâneas 

b) Identificar o lugar de si e o do outro em um mundo plurilíngue e multicultural, refletindo, 
criticamente, sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos 
sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. 

c) Comunicar-se na língua inglesa, por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas 
ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das 
perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras 
culturas e para o exercício do protagonismo social. 

d)  Utilizar novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, para pesquisar, 
selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na 
língua inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

e) Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais, difundidos na língua inglesa, 
com vistas ao exercício da fruição e da ampliação de perspectivas no contato com diferentes 
manifestações artístico-culturais 

 

18. Analise as frases: 
1) He is a friend of our 
2) This doll is mine  
3) She hates yours stories 
Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas a frase 1 está correta 
b) Apenas a frase 2 está correta 
c) Apenas a frase 3 está correta 
d) Apenas as frases 2 e 3 estão corretas 
e) Todas as frases estão corretas 



 

  

 
 

19. Qual a resposta correta para a seguinte pergunta?  
What’s Paul doing now? 

a) He’s given a shower 
b) He’s talking a shower  
c) He took a shower 
d) He’s taken a shower 
e) He’ll receive a shower 

 

20. Assinale a alternativa que apresenta a melhor tradução para o período: 
“Ann and Joanne were close friends who spent every Saturday night together, at the movies, 
partying, and dancing.” 

a) Ann e Joanne tinham amigos que sempre se encontravam aos sábados à noite para ir ao 
cinema, festas e bailes. 

b) Ann e Joanne tinham amigos íntimos que se reuniam para ir ao cinema, fazer festas e dançar 
todos os sábados à noite. 

c) Ann e Joanne eram muito amigas de quem estivesse junto com elas nos sábados à noite, no 
cinema, em festas e dançando. 

d) Ann e Joanne eram amigas íntimas que passavam todas as noites de sábado juntas, no 
cinema, em festas e dançando. 

e) Ann e Joanne tinham amigos próximos que sempre gastavam muito nos sábados à noite, 
indo juntos a cinemas, festas e bailes. 

 
 


