
 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 

 

PROVA – PROFESSOR DE INGLÊS 
EDITAL Nº 09 /2021 

Data: 21/06/2021 

 

NOME:___________________________________________________   
 

PORTUGUÊS

 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 

 

 

01) Sabe-se que, no Texto, há um caso em que a crase deveria ter sido utilizada e não o foi, 
ocasionando erro gramatical. Para corrigi-lo, é necessário efetuar a seguinte alteração: 
a) “a cada” (linha 4) por “à cada”. 
b) “A resposta” (linha 24) por “À resposta”. 
c) “a qualidade” (linha 26) por “à qualidade”. 
d) “a falta” (linha 27) por “à falta”. 
 
02) Em relação à acentuação gráfica do Texto, assinale a alternativa CORRETA: 
a) A palavra “você” (linha 1) leva acento pela mesma regra que a palavra “aí” (linha 25). 
b) O verbo “está” (linha 15) é acentuado devido à regra dos acentos diferenciais. 
c) A palavra “há” (linha 16) é acentuada pela seguinte regra: acentuam-se as palavras oxítonas 
terminadas em “a”. 
d) A palavra “área” (linha 8) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: acentuam-se as 
palavras paroxítonas terminadas em ditongo, seguido ou não de “s”. 
 
03) A partícula “que” (linha 27) do Texto exerce a mesma função morfológica que o termo 
“que” sublinhado na seguinte alternativa: 
a) Fui eu que insisti pela vaga. 
b) O que é preciso para convencê-lo? 
c) Espero que consigas alcançar teus objetivos. 
d) A prova foi mais difícil que esperávamos. 
 
04) “A chuva intensa, da noite anterior, provocou vários acidentes.” Para transpor a frase na 
voz passiva obtém-se a seguinte locução verbal: 
a) São provocados. 
b) Foram provocados. 
c) Eram provocados. 
d) Serão provocados. 
 
05) Assinale a alternativa que apresenta um período com oração subordinada adjetiva. 
a) Sabemos que o calor dilata os corpos. 
b) Brasília, que é capital do Brasil, foi fundada em 1960. 
c) Fiz-lhe um sinal que se calasse. 
d) Ela ficou com receio de que eu revelasse o seu segredo. 
 
06) Leia as frases a seguir: 
I. Vou ____ fazenda no final de semana para andar _____ cavalo. 
II. Todo o time foi __________ entrevista. 
III. Comunico _____ Vossa Senhoria ____ transferência do acordo para ____ próxima semana. 
As lacunas serão preenchidas, correta e respectivamente, por: 
a) à – à – aquela – à – a – à. 
b) a – a – àquela – à – à – a. 
c) a – à – aquela – a – a – à. 
d) à – a – àquela – a – a – a. 
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07) De acordo com as regras de pontuação, as vírgulas que isolam a expressão “afinal” (linha 
22) no Texto são de uso: 
a) Obrigatório, para isolar um elemento denotativo. 
b) Facultativo, para isolar um adjunto adverbial deslocado. 
c) Obrigatório, para isolar uma conjunção final. 
d) Facultativo, para isolar um aposto explicativo. 
 
08) Marque a alternativa em que a concordância verbal foi devidamente empregada. 
a) Há alunos se preparando para a Olimpíada de Matemática e Física. 
b) Houveram muitas festas no fim de semana passado. 
c) Existe Pessoas que não conhecem a verdade. 
d) Devem haver muitas pessoas na reunião. 
 
09) Indique a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. 
a) Ficha – Incontrovérsia – Feiúra. 
b) Lêem – Licha – Chuchu. 
c) Contrassenso – Desprezar – Feixe. 
d) Frouxo – Hipotese – Ultra-Som 
 
10) Está INCORRETA, de acordo norma culta vigente, a concordância em: 
a) O artista excursionará por várias cidades do interior. 
b) Sua avareza e seu egoísmo fizeram com que todos o abandonassem. 
c) Precisam-se de operários. 
d) Muito obrigada, eu mesma cuidarei do assunto. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11) Choose the CORRECT definition of the phrasal verb. 
Work is so hectic lately! Tonight, I will have get down to it. 
a) to move towards a place 
b) to start to direct your efforts and attention towards something 
c) to learn a new or language by practising it rather than being taught it 
d) to see, hear or understand something for someone with difficulty 
 
12) “Tippett admits that he hasn't actually ___ that yet. In fact, the machine __ been 
operational for only about 10 hours.” 
a) Tried/have. 
b) Tried/has. 
c) Try/have. 
d) Tryed/had 
 
13) Which set of words contain both a prefix and a suffix? Choose the CORRECT answer. 
a) Worker / Overwork 
b) Immoral / Supermarket 
c) Repainting / Unhelpful 
d) Endlessly / Unlikely 
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14) The passive voice is often used in formal texts. Switching to the active voice will make 
your writing clearer and easier to read. 
 
(i) A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. 
(ii) A mass of gases wrap around our planet. 
(iii) Waste materials are disposed of in a variety of ways. 
 
a) (i) and (ii) are passive voice examples. 
b) Only (ii) are an example of passive voice. 
c) (i) and (iii) are passive voice examples. 
d) None of them are passive voice examples. 
 
15) All the sentences are correct, EXCEPT one. Choose the INCORRECT answer. 
a) Edward loathes playing tennis. 
b) Billy considers learning a new language a blessing. 
c) Catherine was extremely proud of finishing the project in time. 
d) Darcy has always been interest on listening to music. 
 
16) All sentences are in the passive voice, EXECPT: 
a) The novel was read by mom in one day. 
b) The house is cleaned every Saturday. 
c) The crew paved the entire stretch of highway. 
d) A safety video will be watched by the staff Every year. 
 
17) Complete the sentence with the CORRECT answer. 
He _________ home as soon as he_________ his work. 
a) went / had finished 
b) went / finishes 
c) has gone / have finished 
d) had gone / ´d finished 
 
18) Complete the sentence with the CORRECT answer. 
Someone _________ my phone! 
a) have stolen 
b) steal 
c) ´s stolen 
d) had stolen 
 
19) Which sentences are grammatically CORRECT? 
Choose the CORRECT answer. 
 
I. Paula has got short black hairs. 
II. We´re going to buy some new furnitures. 
III. The tour guide gave us some information about the city. 
IV. I read a book and listened to some music. 
V. I´m going to open a window to get some fresh air. 
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a) II, III, IV 
b) I, II and V 
c) I, III and IV 
d) III, IV and V 
 
20) Correct the mistake in the following sentence: “Everyone know that after a week of too 
little vegetables and too many beer.” 
a) Everyone should knew that after a week of too few vegetables and too much beer. 
b) Everyone know that after a week of too few vegetables and many beers. 
c) Everyone knows that after a week of too few vegetables and too much beer. 
d) Everyone knews that after a week of too little vegetables and too much beers. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Sorte! 


