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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
(http://www2.uol.com.br/laerte/tiras/hugo/tira11.gif) 

 

01- No período “Você é acusado de beber além da conta, e dar 

um vexame de proporções continentais”, a conjunção 

coordenativa estabelece entre as orações uma relação de: 

 

A. Adição 

B. Explicação 

C. Consequência 

D. Causa 

E. Conclusão 

 

02- Em: “Você é acusado de beber além da conta, e dar um 

vexame de proporções continentais”, o emprego da vírgula: 

 

A. Separa orações coordenadas de sujeitos diferentes. 

B. Isola uma oração de natureza explicativa. 

C. Não era necessária já que a conjunção separa as 

orações. 

D. Separa as orações devido à ausência de conjunção. 

E. Separa termos de mesma função semântica, pela 

recorrência da conjunção „e‟. 

 

03- Em “meu cliente se declara culpado”, o emprego do 

pronome „se‟ é justificado: 

 

A. Pela presença de advérbio antes do verbo. 

B. Pelo pronome relativo antes do verbo. 

C. Pelo verbo no modo imperativo 

D. Pelo sujeito expresso. 

E. Pela frase exclamativa. 

 

Esta folha branca 

me proscreve o sonho, 

me incita ao verso 

nítido e preciso. 

Eu me refugio 

nesta praia pura 

onde nada existe 

em que a noite pouse. 

Como não há fuga 

nada lembra o fluir 

de meu tempo, ao vento 

que nele sopra o tempo. 

Não a forma encontrada 

como uma concha, perdida 

nos frouxos areais 

como cabelos; mas a forma atingida 

como a ponta do novelo 

que a atenção, lenta, 

desenrola. 

(MELO NETO, João Cabral de. Os melhores poemas de João 

Cabral de Melo Neto. 6. Ed. São Paulo: Global, 1998.) 

 

04- É correto afirmar que o tema do poema é: 

A. Comunicar-se com o fazer poético, portanto 

predomina a função fática da linguagem. 

B. O estado de ânimo do poeta, predominando a função 

expressiva da linguagem. 

C. A influência do poema sobre o poeta, predominando a 

função apelativa da linguagem. 

D. Informar sobre o fazer poético, por isso predomina a 

função denotativa da linguagem. 

E. O próprio fazer poético, sendo predominante a função 

metalinguística da linguagem. 

 

05- Podemos inferir que a concepção do eu lírico sobre a poesia 

é a de que é: 

 

A. O resultado de uma escrita feita a luz da razão e da 

espontaneidade. 

B. O fruto da liberdade e desorganização características da 

fantasia poética. 

C. O produto de uma construção formal apurada que 

ignora a trato da palavra. 

D. Uma produção alheia à subjetividade, pautada na 

exatidão. 

E. Uma exploração dos recursos de rimas e assonâncias 

vocabulares. 

 

06- No verso, “me proscreve o sonho”, o verbo tem o mesmo 

sentido de: 

 

A. Suprime  

B. Permanece 

C. Contempla  

D. Paramenta  

E. Forja  

 

07- Considerando a norma padrão da língua portuguesa, 

assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “me incita ao verso”, a regência do verbo se 

justifica pela exigência de artigo e preposição, 

respectivamente. 

B. Em “nada lembra o fluir”, a regência do verbo justifica-

se por ter sido empregado no sentido de „advertir‟. 

C. Em “nítido e preciso”, o verbo não pede complemento 

por ter sentido completo. 
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D. Em “Como não há fuga”, a conjunção estabelece 

relação semântica de causa com a oração posterior. 

E. Em “como cabelos”, a conjunção estabelece relação 

semântica de conformidade com a oração anterior. 

 

08- Em qual das frases abaixo NÃO houve erro de grafia? 

 

A.  “Homem é flagrado vendendo carangueijo no metrô do 

Recife.” 

B. “O rock rasgado veio com mais folego, mas 

nada pretencioso.”  

C. “Voo de São Paulo aterrissou em Istambul minutos 

antes de ataque.” 

D. “Projeto monitora 65 onças e quem quizer pode adotar 

e batizar felino.” 

E. “Supertições são coisas que a humanidade inventou 

para conter as incertezas.” 

 

 

 
 

09- Assinale a alternativa correta quanto à escolha dos 

elementos coesivos feita pelo autor do meme: 

 

A. “quando” situa um fato vago no tempo. 

B. “e” estabelece uma relação de oposição, equivalendo a 

“mas”. 

C. “a” é pronome e retoma o substantivo anterior. 

D. “às vezes” introduz um argumento que esclarece a 

declaração anterior. 

E. “tão” tem valor catafórico e antecipa a conclusão. 

 

10- A linguagem empregada no meme justifica-se: 

 

A. Pela região onde o falante reside. 

B. Pela situação comunicativa de informalidade. 

C. Pela estagnação da língua ao longo do tempo. 

D. Pelo grupo profissional específico a quem é destinado. 

E. Pela necessidade do uso de termos técnicos. 

 

11- Em qual das alternativas as prescrições da norma padrão 

sobre a acentuação dos vocábulos foram obedecidas? 

 

A. No mês de férias, a entrada é gratuíta. 

B. Não conhecia o suco de caquí. 

C. Os ítens foram especificados no edital. 

D. É um médico que clinica em várias cidades. 

E. Para alguns é incompreensível o tal do „internetês‟. 

  

(Soa o sino.) (Entra lady Macbeth.)  

LADY MACBETH - Que aconteceu aqui, para que, tão 

medonha, uma trombeta desperte os moradores desta casa? 

Falai!  

MACDUFF - Ó gentil dama, não deveis ouvir-me no que 

tenho a dizer. Assassinado foi nosso real amo.  

LADY MACBETH - Ai! Como? Em nossa casa? 

BANQUO - Oh! Muito cruel, pouco importa onde fosse.  

(Voltam Macbeth e Lennox.)  

MACBETH - Se eu tivesse morrido uma hora antes desse 

acontecimento, eu teria vivido um tempo abençoado, pois, a 

partir de agora, não há nada sério, tudo são futilidades. A 

glória e a honra estão mortas. O vinho da vida acabou.  

(Entram Malcolm e Donalbain.)  

MACDUFF - Vosso real pai se encontra assassinado. 

MALCOLM - Oh! E por quem? 

 LENNOX - Ao que parece, foram seus próprios camareiros 

que o mataram. De sangue o rosto e as mãos tinham 

manchados, como os punhais que sem bainha achamos 

sobre seus travesseiros.  

MALCOLM – (à parte para Donalbain) Que pretendeis 

fazer? Não nos unamos com essa gente. É muito fácil para o 

homem fingido aparentar tristeza. Irei para a Inglaterra. 

DONALBAIN - (à parte, a Malcolm)  - E eu para a Irlanda. 

Os sorrisos aqui punhais escondem. Fujamos. 

(Shakespeare, William. Macbeth. L&PM, Rio de Janeiro, 2000 

Tradução: Beatriz Viégas-Faria) 

 

12- Considerando as regularidades presentes na organização 

textual, assinale a alternativa INCORRETA quanto ao gênero a 

que pertence o texto acima: 

 

A. É um texto teatral e se distancia de outros tipos por suas 

características peculiares, como ser escrito para ser 

encenado, embora pertença ao gênero narrativo. 

B. É um texto teatral, pertencente ao gênero narrativo e, 

como tal, possui narrador. Este tem presença 

fundamental no texto e as personagens aparecem por 

intermédio dele, que expõe suas vidas e seus 

pensamentos 

C. É um texto teatral e por isso apresenta linguagem 

dinâmica e dialógica, combinando linguagem verbal e 

não verbal. 

D. É um texto teatral constituído pelo texto principal, que 

contém as falas dos atores e o secundário que contém 

algumas observações tal qual o espaço, cena, ato, 

personagens e rubricas (de interpretação, de 

movimento). 

E. É um texto teatral e tem como exemplo de 

característica própria os „apartes‟ que são comentários 

que não são „ouvidos‟ pelos interlocutores em cena e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

SUPERIOR – 15 – PROFESSOR II – 6º AO 9º ANOS: INGLÊS   

Página 3 

vêm indicados no texto escrito como orientação aos 

leitores e profissionais que montarão a peça. 

 

13- O texto literário é uma construção textual que de acordo 

com as normas da literatura tem objetivos e características 

próprias, como linguagem elaborada de forma a causar 

emoções. Pensando nessas coincidências julgue as 

afirmativas abaixo acerca do texto lido e assinale aquela 

que NÃO corresponde a uma conclusão correta: 
 

A. O enredo é baseado no drama, que significa ação, 

sendo esta última causada pelas forças opostas que 

entram em choque, no caso do trecho escolhido, 

desencadeada pelo assassinato do rei atribuído aos 

seus guardas, conclusão questionada pelos seus filhos. 

B. O conflito é a base essencial do drama. No trecho 

apresentado da peça percebemos ações geradas pelo 

conflito mesmo que este não esteja explicitado: o 

assassinato do rei, a reação dos personagens em cena e 

a decisão dos filhos de fugirem. 

C. Personagens são agentes dramáticos, isto é, por meio 

deles que as ações dramáticas vão acontecer, mas as 

coisas também exercem ação dramática, como no 

texto em que a posição dos punhais dá fim ao conflito 

momentâneo. 

D. A língua literária é geralmente vista como a variedade 

padrão artistificada, e embora possa desviar-se do 

padrão quando é esteticamente necessário, no caso do 

texto houve total congruência entre ambas as 

variantes. 

E. A língua literária pode ser manifestada não só pela 

obediência ou desvio da norma, mas também pelo 

emprego da linguagem simbólica de modo a causar 

emoções no leitor/ouvinte. No texto, por exemplo, 

temos a fala de Macbeth “A glória e a honra estão 

mortas.”  Para afirmar admiração pelo rei morto e a do 

filho ao descrer da versão do assassinato “É muito 

fácil para o homem fingido aparentar tristeza.” 
 

14- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em, „A glória e a honra estão mortas‟, o sujeito 

posposto ao verbo concordou corretamente com o mais 

próximo. 

B. “eu teria vivido um tempo abençoado”, apresenta um 

caso de concordância ideológica, a chamada silepse, de 

pessoa. 

C. Em „foram seus próprios camareiros que o mataram” o 

sujeito resumido por pronome indefinido (próprios), 

exige concordância no plural. 

D. Em „tudo são futilidades‟, o verbo „ser‟ concordou com 

o predicativo, embora se pudesse ter optado pela 

concordância da regra geral. 

E. „De sangue o rosto e as mãos tinham manchados‟, traz 

um caso de concordância opcional, portanto, 

„manchados‟ poderia ter permanecido no singular sem 

prejuízo da regra de concordância. 

 

 

 

15- Considerando os conceitos que regem o emprego das 

classes de palavras nas frases e textos, considere as afirmações 

a seguir, assinalando aquela que estiver correta: 

 

A. “Os sorrisos aqui punhais escondem.”, possui um 

advérbio que modifica o verbo conferindo-lhe 

circunstância de lugar. 

B. “Assassinado foi nosso real amo.”, tem no vocábulo 

„real‟ a atribuição de característica ao substantivo 

„amo‟ e significa „genuíno‟, verdadeiro. 

C. “Os sorrisos aqui punhais escondem.” 

„punhais‟ é um substantivo que tem a função de núcleo 

do sujeito posposto. 

D. Em “tão medonha”, há uma palavra substantivada. 

E. Em “nossa casa”, o pronome tem função semântica de 

substantivo. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Overly Large Classes 

In many countries, large class sizes (thirty to fifty students or 

more) are perceived as a major obstacle to the adoption of 

communicative language teaching or student-centered teaching 

approaches. For listening comprehension or reading lessons, 

such large classes are generally not an insurmountable obstacle; 

for speaking and writing lessons, however, large classes can 

present serious problems. In a speaking class with fifty 

students, you simply cannot give much individual attention to 

students, and writing  

classes of this size mean that you have to face either mountains 

of compositions or guilt for assigning students too little writing. 

Obviously, the ideal solution to this problem would be to 

reduce the size of the classes.  

Unfortunately, this is often not possible. Large classes are 

generally a result of necessity rather than a philosophy of 

education; most educators the world over would agree  

that smaller classes are better and would reduce class sizes if 

they could. So generally you need to cope with the situation 

instead of hoping it will change. The danger for you in this 

situation is that you may consciously or unconsciously assume 

that, with such large classes, it is impossible to  

use communicative language teaching approaches.  

(Donald B. Snow. From Language Learner to Language 

Teacher: An Introduction to Teaching English as a Foreign 

Language. Teachers of English to Speakers of Other Languages 

(TESOL), 2007) 

 

16- From the text it can be inferred that: 

 

A. It is impossible the adoption of communicative 

language teaching in large class sizes. 

B. The adoption of communicative language learning is 

perceived only in large class sizes. 

C. Many times, the adoption of student-centered teaching 

approaches is damaged by the perception of it is 

impossible in large classes sizes. 

D. Student- centered teaching approaches is an obstacle to 

teaching English in large class sizes. 
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E. Large class sizes adopt communicative language 

teaching to obstacle to student-centered teaching 

approaches. 

 

17- Based on the text, judge the items below: 

 

A. Listening comprehension or reading lessons in large 

classes are an insuperable obstacle. 

B. It is difficult teaching speaking and writing in classes 

with thirty to fifty students classes. 

C. Listening comprehension or reading lessons are the 

great problem in teaching speaking and writing lessons 

with large class sizes. 

D. Speaking or writing lessons can be better in large 

classes size. 

E. Speaking and writing lessons make communicative 

language teaching vunerable. 

 

18- The fragmente “this is often not possible...” refers to: 

 

A. Reduce the size of classes. 

B. The ideal solution. 

C. This problem. 

D. Obviously. 

E. Unfortunately. 

 

19- In terms of meaning: 

 

A. „rather‟ and „sooner‟ are synonyms. 

B. „agree‟ and „sympathize‟ are antonyms. 

C. „to cope with‟ and „to deal with‟ express opposite ideas. 

D. „instead of‟ and „in place of‟ express opposite ideas. 

E. „assume‟and „presume‟ are synonyms. 

 

20- The verb “may” expresses: 

 

A. Possibility 

B. Request 

C. Permission 

D. Order 

E. Allow 

 

 

“Of all the girls at the ball, Priscilla 

was dressed most beautifully.” 
In the above sentence, ‘most beautifully’ is an ____ 

form that describes the verb dressed. I could have 

simply stated that Priscilla was beautifully dressed or 

that she was dressed more beautifully than Erica. But 

since I wanted readers to know that her manner of 

dress far exceeded any other, I used a special type of 

____ called a _____. 

(http://www.k12reader.com/term/superlative-adverbs/) 

 

21- The words that complete the blanks are respectively: 

 

A. Adverb – adverb – comparative adverb. 

B. Adjective – adjective – superlative adjective. 

C. Adverb – adverb – superlative adverb. 

D. Adjective – adjective – comparative adjective. 

E. Adverb – adjective – superlative adverb. 

 

 

 

 
 

 

22- Check the correct alternative about the chart above: 

 

A. Incorporates activities before introducing a topic to a 

classroom. 

B. Decreases the interest and concentrate attention while 

they are playing games. 

C. Presents activities that, if appropriately chosen, cannot 

be used to practice the productive skills, like speaking 

and writing. 

D. Only indicates for receptive skills: listening and 

reading. 

E. To demonstrate a simple game and activities to make a 

grammar concept explicit. 

 

23- In the chart, the grammar point is: 

 

A. Plural of adjectives modifying nouns. 

B. Underlining sentences in the board to play gramar 

games. 

C. Demonstrating simple games. 

D. The concept of the positive, comparative and 

superlative degrees. 

E. Naming real objects. 

 

24- Check the correct alternative about future tenses in English: 

 

A. Tell students we use always will or going to to talk 

about the future in general. 

B. For instant decisions we use „going to‟ 

C. For promises or voluntary actions we use perfect future 

or „will‟. 

D. you‟ve made a decision, and it constitutes a plan 

you‟ve use „will‟. 
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E. But once the decision has been made we use „going to‟. 

 

 

 

“While silly thoughts run through my head 

Of the bugs and alphabet 

And when I wake tomorrow I____ bet 

We ___ walk together to school again. 

'Cause I can tell that we ___ be friends 

I can tell that we ___ be friends” 

 

(Read more: Jack Johnson - Lyrics | MetroLyrics 

http://www.metrolyrics.com/lyrics-jack-

johnson.html) 

25-   

A. „ll – will – will – will 

B. „ll – will – are going to – are going to 

C. Am going to - are going to – are going to- are going to 

D. Am going to – will – are going to – are going to 

E. „ll – will – are going to – will 

 

 
26- The teacher‟s speech means that: 

 

A. She is sad. 

B. She is in the teacher‟s lounge. 

C. She is on vacation. 

D. She is teaching gramar tenses. 

E. She is drinking coffee 

 

27- „them‟ refers to: 

 

A. Students 

B. People 

C. Teacher‟s mate 

D. Coffee 

E. Table 

 

28-  Mark the correct alternative about Past Tense: 

 

A.  If David was here, he'd know what to do. 

 The past tense is used in a polite expression. 

B.  I was hoping you could lend me some money. 

The past tense is used to make a hypothetical 

statement. 

C.  The volcanic ash closed several airports. 

The past tense is used to talk about the past. 

D.  What if I didn't like it? 

The past tense is used to describe a conditional 

statement. 

E.  I wondered if you could take a look at this. 

The past tense is used in a polite expression. 

 

29- The sentence  “I studied English when I was a child” has 

the same meaning of: 

 

A. I used to study English when I was a child. 

B. I was studying English when I was a child. 

C. I studied English when I am a child. 

D. I‟d English when I was a child. 

E. I would study English when I was a child. 

 

30- Complete: 

 

One day the hare and the tortoise decided to have a race. 

The hare _____ (know) that he _____ (can) run faster than 

the tortoise. 

But the tortoise _____ (be) more intelligent than the hare. 

'Yes, I'll race you,' _____ (say) the clever tortoise. 

The tortoise _____ (have) a clever plan. 

He _____ (find) his brothers and sisters 

and he _____ (tell) them to wait in different places along the 

path of the race. 
 

A. knew – cold – were – sad – have – finded – talk  

B. knew – could – was – said – had – found – told  

C. known – could – being – said – had – finded – told  

D. known – cannot – were – saw – has – found - telled 

E. known – cannot – was – saw – have – finded – told  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metrolyrics.com/were-going-to-be-friends-lyrics-jack-johnson.html#ixzz4E2Koj52R
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31-  

 
 

The modal verbs of should and could can also be used to 

express suggestions. We also use ____, ____ and ____ for 

suggestions. 

 

A. let‟s – why don‟t – shall I 

B. period – colon – interrogation mark  

C. don‟t – doesn‟t – go to 

D. conditional – idea – personal pronouns 

E. images – texts – pictures 

 

32- About modal verbs, judge the sentences: 

 

A. Modal verbs are main verbs. 

B. With phrasal modals the simple form of a verb cannot 

follows to. 

C. Every modal verb has one 

use and meaning. 

D. Most of the phrasal modals include „for‟. 

E. Modal verbs are always combined with other verbs to 

show complete meanings. 

 

 
 

33- Teacher can use this chart to introduce: 

 

A. Immediate Future 

B. Simple Future 

C. Present Continuous 

D. Simple Present 

E. Present Perfect 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34- Complete correctly and respectively: 

 

A. Present perfect – simple present – past perfect – simple 

future 

B. Present continuous – past continuous – past perfect 

continuous – Future perfect 

C. Simple present – simple past – present perfect – future  

D. Past continuous – Past simple – Past perfect – Future 

simple. 

E. Past continuous – simple past – present perfect – future 

simple. 

 

 

 

Tense Subject Verb Object 

? 
Active: Rita writes a letter. 

Passive: A letter is written by Rita. 

? Active: Rita wrote a letter. 

Passive: A letter was written by Rita. 

? Active: Rita has written a letter. 

Passive: A letter 
has been 

written 
by Rita. 

? Active: Rita will write a letter. 

Passive: A letter will be written by Rita. 
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35- The chart contains rules and examples of: 

 

A. Plural of verb endings 

B. Plural of verbs 

C. Simple present third person 

D. Plural of nouns special cases 

E. Irregular verbs 

 

36- Mark the correct alternative: 

 

A. Conditional tenses are used to prove about what could 

happen.  

B. In English a few sentences using the conditional 

contain the word if.  

C. Any conditional forms in English are used in sentences 

that include verbs in one of the past tenses. 

D. In some cases, these sentences are made up of an if 

clause and a main clause.  

E. In many negative conditional sentences, there is an 

equivalent sentence construction using "unless" instead 

of "if". 

 

37- Check the correct alternative: 

 

A. man/men – woman/women – ox/oxes 

B. foot/feet – city/cities – piano/pianoes 

C. watch/watchs – louse/louses – die/dices 

D. zoo/zooes – goose/geese – wife/wives 

E. monarch/monarchs – mouse/mice – child/children 

 

38- We use the past tense to talk about: 

 
A. Something that happens always. 

B. Something that happened again and again in the 

future. 

C. Something that was true for some time in the past. 

D. Something that happened before something in the past. 

E. Something that happened with non-continuous verbs. 

 

39- Choose the best answer: 

 

A. “The cyclist who won the race trained hard.” 

B. “The four team leaders, whose the committee selects, 

will be at tomorrow‟s meeting.” 

C. “The store on the corner, when we usually buy all of 

our art supplies, burned to the ground.” 

D. “The book, where it was finally returned, was torn and 

stained.” 

E. “Where did you buy the dress which you wore last 

week?” 

 

 

40-  

 
 

 

Presenting the chart above, teacher intends to exercises: 

 

A. A combination of a verb and a preposition. It is just a 

verb followed by a preposition. 

B. Words that generally go together, even though it 

possible to use other word combinations. 

C. A regional speech or dialect. 

D. A speech form or an expression of a given language 

that is peculiar to itself grammatically or cannot be 

understood from the individual meanings of its 

elements. 

E. A group of words that functions as a verb and is made 

up of a verb and a preposition, an adverb, or both. 

 

 

http://www.ef.com/english-resources/english-grammar/how-use-unless/

