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CARGO: LÍNGUA INGLESA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 04h00 (quatro) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 12/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

 

2 
 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (duas) 

Conhecimentos Específicos na Área de 

Educação 

04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos (Área de Atuação) 15 (quinze) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Analise os vocábulos em destaque nos cartuns, observe as afirmações e em seguida assinale a 

alternativa CORRETA:  

I – Os dois vocábulos pertencem à classe gramatical dos verbos. 

II – Os dois vocábulos são verbos da 2ª conjugação. 

III – Os dois verbos estão, respectivamente, na 1ª pessoa do singular e na 3ª pessoa do singular. 

IV – Os dois vocábulos estão no tempo presente. 

V – O primeiro vocábulo está no pretérito e o segundo no tempo presente. 

VI – O vocábulo é não é um verbo. 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas EXCETO a alternativa VI. 

c) Apenas as alternativas I, II, IV e V estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, II, III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II, III e V estão corretas. 
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2 - Quanto ao emprego do gênero dos substantivos, assinale a alternativa que possuir a INCORRETA 

construção:  

a) O alface que você comprou estava fresquinho. 

b) O cônjuge ficou surpreso com a notícia.  

c) A testemunha afligiu-se após o depoimento. 

d) Sinto um dó quando vejo pessoas pedindo esmolas. 

e) O diabete foi revelado pelo exame. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Uma determinada escola resolveu adotar a média aritmética ponderada para calcular as médias 

finais de seus alunos, tendo como base as notas obtidas nos bimestres. As notas de um aluno dessa 

escola estão indicadas na tabela abaixo com os respectivos pesos. 

BIMESTRES 1º 2º 3º 4º 

PESOS 2 2 3 3 

NOTAS 6,5 5,5 7,5 6,5 

A média final desse aluno foi de: 

a) 6,30 

b) 6,50 

c) 6,45 

d) 6,60 

e) 6,259 

4 - Um corretor de imóveis recebeu R$ 3 400,00 pela venda de um imóvel, tendo sido de 4% a taxa 

de comissão. O valor da venda do imóvel foi de: 

a) R$ 85 000,00 

b) R$ 92 000,00 

c) R$ 95 000,00 

d) R$ 105 000,00 

e) R$ 110 000,00 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - Após polêmica, protestos e muitas mobilizações de parlamentares, indígenas, ambientalistas e até 

da classe artística, um decreto, do presidente Michel Temer, publicado na terça-feira, 26 de setembro 

de 2017 no Diário Oficial da União revoga a extinção da Reserva Nacional do Cobre e Associados 

(Renca). Segundo o Ministério de Minas e Energia, o governo retomará o debate sobre exploração 

mineral da área "mais à frente". A área, com mais de 4 milhões de hectáres, fica entre os estados do -

______________________ e do ________________ e tem tamanho equivalente ao da Dinamarca. 

Os minerais ali encontrados têm grande valor no mercado internacional, pois as jazidas são ricas em 

cobre, ouro, titânio, tântalo e tungstênio, considerados minerais nobres. 

(https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml)  

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a informação:  

a) Roraima; Pará. 

b) Acre; Amazonas. 

c) Acre; Roraima. 

d) Amazonas; Amapá. 

e) Amapá; Pará. 

6 - Dois anos depois do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais, biólogos, geólogos e 

oceanógrafos que pesquisam a bacia do rio Doce afirmam que o impacto ambiental do desastre, 

considerado o maior do país, ainda não é totalmente conhecido. Em 05 de novembro de 2015, 34 

milhões de metros cúbicos de rejeito de minério de ferro jorraram do complexo de mineração e 

percorreram 55 km do rio Gualaxo do Norte e outros 22 km do rio do Carmo até desaguarem no rio 

Doce. No total, a lama percorreu 663 km até encontrar o mar. Ainda não é possível mensurar 

completamente a dimensão do impacto na natureza porque boa parte da lama continua nas margens e 

na calha do rio, dizem especialistas. Também não há ainda análises definitivas do monitoramento que 

vem sendo feito dos peixes e animais que voltaram a aparecer. Não há dados seguros, por exemplo, 

que apontem se eles estão contaminados ou se são apropriados para consumo. 

(http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660) 

O texto referência, trata do caso ocorrido na cidade de ____________________  cuja exploração de 

minério era realizada pela mineradora ______________________. 

https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/governo-federal-quer-extinguir-area-de-reserva-para-mineracao-ao-sul-do-amapa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/decreto-que-revoga-extincao-da-renca-e-publicado.ghtml
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41873660
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a) Mariana; Vale. 

b) Montes Claros; Usiminas. 

c) Mirabela; Alunorte. 

d) Mariana; Samarco. 

e) Mariana; Namisa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - Levando em consideração a redação dada pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal de 1988 

e alterações, assinale a alternativa que apresenta incoerência com o disposto no referido documento.  

a) A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração anual, com o objetivo de 

articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, 

objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações 

integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. 

b) As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário-educação 

serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas 

respectivas redes públicas de ensino. 

c) Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

d) Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

e) O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais das 

escolas públicas de ensino fundamental.  

8 - O Ensino Fundamental está organizado em quatro áreas do conhecimento.  Essas áreas, como bem 

aponta o Parecer CNE/CEB nº 11/201027, “favorecem a comunicação entre os conhecimentos e 

saberes dos diferentes componentes curriculares” (BRASIL, 2010).  Elas se intersectam na formação 

dos alunos, embora se preservem as especificidades e os saberes próprios construídos e 

sistematizados nos diversos componentes. Cada área de conhecimento explicita seu papel na 

formação integral dos alunos e destaca particularidades para o Ensino, considerando tanto as 

características do alunado quanto as especificidades e demandas pedagógicas dessa fase da 
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escolarização. Os componentes curriculares obrigatórios do Ensino Fundamental são distribuídos em 

áreas de conhecimento chamadas de:  

I – Arte  

II- Matemática 

III- Ciências da natureza  

IV- Ensino Religioso  

V- Ciências humanas 

VI- Linguagens 

As assertivas CORRETAS são: 

a) Apenas I; II; III e V. 

b) Apenas I; III; V e VI. 

c) Apenas II; III; IV e V.  

d) Apenas II; III; V e VI. 

e) Apensa I, II; III; e VI. 

9 - Desde a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- Lei 9394, de 20 de 

dezembro de 1996 e alterações, se discutem formas de melhoria da educação brasileira, num processo 

de construção constante e apresenta no art.26 que “Os currículos da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada 

sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar [...]”. Nesta perspectiva, o Ministério da 

Educação desenvolve uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC que é fruto de amplo processo 

de debate e negociação com diferentes atores do campo educacional e com a sociedade brasileira. 

Orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCN), a BNCC soma-se aos propósitos que direcionam a educação 

brasileira para a formação humana integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e 

inclusiva. Considerando o exposto, assinale a alternativa que especifica o objetivo da Base Nacional 

Comum Curricular.   
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a) coibir a doutrinação ideológica que ocorre na maior parte das escolas brasileiras, uma vez 

que cria uma Base obrigatória a ser ministrada pelo professor. 

b) engessar o trabalho do professor, buscando mecanismos de controle de conteúdo e 

metodologias de ensino. 

c) definir conteúdos essenciais a todos os estudantes brasileiros, impedindo o professor de 

ministrar conteúdos que não constem na Base. 

d) definir conhecimentos essenciais aos quais todos os estudantes têm direito a ter acesso e se 

apropriar ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. 

e) criar uma base de conteúdos essenciais ao povo brasileiro, com objetivo de homogeneizar a 

cultura do país, diminuindo a desigualdade regional.  

10 - “A Sistematização Curricular do município de Concórdia é fruto de um amplo processo de 

estudo, discussão e consenso entre os professores da rede municipal de ensino, constituindo-se em 

instrumento de gestão e orientação pedagógica. A mesma é uma referência para a organização do 

trabalho pedagógico dos espaços educativos. Este documento ancorou-se na legislação vigente, em 

discussões contemporâneas sobre a educação e nas discussões da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC – 2015/2016, versão preliminar). Considerando esses pressupostos a equipe pedagógica, o 

grupo de formação, os professores e as auxiliares de creche da rede municipal de ensino 

deliberaram acerca dos conhecimentos/conteúdos a serem trabalhados em cada ano de 

escolarização e em cada disciplina, paralelo aos objetivos de aprendizagem. A definição dos 

conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu processo de escolarização” (Sistematização 

Curricular/2016). Deste modo, a elaboração coletiva do currículo para a Rede Pública Municipal de 

Ensino de Concórdia teve como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos 

metodológicos, conhecimentos/conteúdos e estratégias a partir da definição de uma concepção 

teórica, que orienta todo o trabalho realizado nas unidades educativas. 

Marque a alternativa que indica a concepção teórica que orienta a Sistematização Curricular da rede 

municipal de ensino de Concórdia. 
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a) tradicional 

b) materialismo histórico-dialético 

c) tecnicista 

d) comportamentalista 

e) empirista 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

LÍNGUA INGLESA 

11 - De acordo com a Base Nacional Curricular Comum-BNCC (2017), 

Se a linguagem é comunicação, pressupõe interação entre as pessoas que participam do ato 

comunicativo com e pela linguagem. Cada ato de linguagem não é uma criação em si, mas 

está inscrito em um sistema semiótico de sentidos múltiplos e, ao mesmo tempo, em um 

processo discursivo. Como resultado dessas relações, assume-se que é pela e com a 

linguagem que o homem se constitui sujeito social (“ser” mediado socialmente pela 

linguagem) e por ela e com ela interage consigo mesmo e com os outros (“ser-saber-fazer” 

pela/com a linguagem). Nesse “ser-saber-fazer” estão imbricados valores sensitivos, 

cognitivos, pragmáticos, culturais, morais e éticos constitutivos do sujeito e da sociedade 

(BRASIL, 2017, p. 59).  

Uma informação abaixo não está de acordo com o documento supracitado: 

a) Ao se abordar a linguagem no sistema semiótico, que estuda a significação dos textos que se 

manifestam em qualquer forma de expressão, pode-se falar de formas de linguagem: verbal 

(fala e escrita), não verbal (visual, gestual, corporal, musical) e multimodal (integração de 

formas verbais e não verbais).  

b) Os conhecimentos humanos são sempre construídos por formas de linguagem, sendo fruto de 

ações intrasubjetivas, geradas em atividades coletivas, pelas quais as ações dos sujeitos são 

reguladas por outros sujeitos. A manifestação das linguagens com base nesse pressuposto 

significa ensinar aos sujeitos “ser-pensar-fazer” e gerar um “fazer-saber”.  

c) O fazer baseado na reflexão é uma transformação que modifica o sujeito, que passa do fazer 

imediato para um fazer informado, persuasivo e interpretativo. Ao reconhecer as estruturas 

profundas das linguagens (as formas e os valores implícitos), ele poderá compreender melhor 

as estruturas de superfície que se manifestam em textos, tornando-se capaz, se quiser, de 

manipulá-las, aceitá-las, contestá-las e transformá-las.  
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d) Cada prática de linguagem propicia ao sujeito uma dimensão de conhecimentos à qual ele 

não teria acesso de outro modo. Interagir em diversas línguas, manifestações artísticas e 

práticas corporais gera um tipo específico de conhecimento, possibilitando perceber o mundo e 

a si próprio de um modo singular.  

e) A disciplina Arte faz parte da área de conhecimento de Linguagens na BNCC.  

12 - Aprender a Língua Inglesa (LI) propicia a criação de novas formas de engajamento e 

participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e plural, em que as fronteiras 

entre países e interesses pessoais, locais, regionais, nacionais e transnacionais estão cada vez mais 

difusas e contraditórias.  

É lugar-comum na História da Humanidade a existência das línguas naturais como resposta às 

necessidades de o homem viver em sociedade, compartilhando e transmitindo experiências, práticas e 

pensamentos aos seus pares. Essa experiência compartilhada e configurada no seu sistema vocabular 

unifica-os e singulariza-os, distinguindo-os dos outros. Assim, à medida que a língua institui-se 

forma específica de intercomunicação, entre os indivíduos de uma determinada sociedade, fortalece 

os laços internos de tal grupo e torna-se patrimônio coletivo de seus membros, embora cada 

indivíduo use essa língua de modo peculiar.  

Leia as proposições abaixo atentamente. Elas tratam do ensino de LI e a relação com outras 

culturas. 

I) O estudo da LI possibilita aos alunos ampliar horizontes de comunicação e de intercâmbio 

cultural, científico e acadêmico e, nesse sentido, abre novos percursos de acesso, construção de 

conhecimentos e participação social. É esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de 

Inglês em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões 

pedagógicas e políticas são intrinsecamente ligadas.  

II) Ensinar LI com a finalidade exposta na preposição I tem, para o currículo, duas implicações 

importantes. A primeira é que ela obriga a rever as relações entre língua, território e cultura, na 

medida em que os falantes de Inglês já não se encontram apenas nos países em que ela tem o 

caráter de língua oficial. A segunda implicação diz respeito à ampliação da visão de letramento, ou 

melhor, dos letramentos, concebida especialmente nas práticas sociais do mundo digital – no qual 

saber a LI potencializa as possibilidades de participação e circulação – que aproximam e 

entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual). Essas práticas 

criam novas possibilidades de identificar e expressar ideias, sentimentos e valores.  
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III) Considerando que o exposto na primeira implicação da proposição II seja verdadeiro, trata-se, 

portanto, de definir a opção pelo ensino da LI como língua franca, uma língua de comunicação 

internacional utilizada por falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes repertórios 

linguísticos e culturais.  

IV) A perspectiva de que a LI é uma língua franca permite questionar a visão de que o único 

Inglês correto – e a ser ensinado – é aquele falado por estadunidenses ou britânicos, por exemplo. 

Desse modo, o tratamento do Inglês como língua franca o desvincula da noção de pertencimento a 

um determinado território e, consequentemente, a culturas típicas de comunidades específicas. 

Esse entendimento favorece uma educação cultural voltada para a globalização, isto é, para o 

reconhecimento das (e o respeito às) diversas fronteiras, e para a compreensão de como elas vivem 

suas culturas. 

V) As curiosidades culturais se apresentam, com certa frequência, como traços de exotismo, o que 

pode facilmente resvalar para os estereótipos e para o preconceito, quando o outro diferente é 

rotulado e rejeitado. A preocupação é ambivalente, pois o preconceito pode se manifestar tanto 

contra o outro quanto contra si mesmo, sua própria cultura e país.  Isto porque o aluno exposto a 

conteúdos culturais como produtos de uma visão única acerca de um país (e esses conteúdos 

geralmente privilegiam os EUA e/ou a Inglaterra) tende a supervalorizar a cultura americana e 

inglesa e a menosprezar a sua, sobretudo porque essa apresentação cultural enfatiza somente os 

aspectos positivos das culturas-alvo sem as devidas contextualização e ressalvas.  

Qual das alternativas abaixo apresenta as informações verdadeiras acima expostas? 

 

a) Todas são verdadeiras exceto a V. 

b) Apenas I, II e III. 

c) Todas são verdadeiras exceto a IV. 

d) Apenas I e IV. 

e) I, IV e V. 

13 - A práxis da sala de aula de LE deve estar comprometida, além de com o ensino gramatical e 

linguístico, com o ensino intercultural, no desenvolvimento de habilidades que permitirão ao aluno o 

crescimento não só intelectual, mas interpessoal como cidadão do mundo.  

É falso afirmar que: 
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a) O aprendizado de uma LE possui, dentre seus benefícios, aquele correspondente ao 

conhecimento de sua própria cultura. Há uma ampliação do nível de consciência, da visão de 

mundo na qual o sujeito também se vê e se percebe.  

b) O aprendizado da LI pode contribuir – ainda que não efetivamente –, para a formação de 

indivíduos críticos e autoconscientes e, portanto, possui um papel significativo na educação 

para a vida e para o convívio social.  

c) Ao se aprender uma língua e cultura estrangeiras, aprende-se, também, sobre as próprias, 

seja através da comparação, seja através da reflexão sobre conceitos arraigados e naturalizados.  

d) O aprendizado de uma LE pode contribuir para tornar os indivíduos mais tolerantes e mais 

abertos para o novo, o diferente, para novos aprendizados, assim como pode fornecer novas 

visões do já conhecido e internalizado em sua língua e cultura nativas.  

e) O ensino intercultural da LI empodera o aluno com a habilidade não só de expressar 

significados linguísticos e culturais estrangeiros, mas também de encontrar novas formas de 

expressar seus próprios sentidos.  

14 - Em uma das alternativas abaixo nem todas as palavras são de origem inglesa que foram 

aportuguesadas.  

a) drinque, futebol, jóquei e nocaute. 

b) bife, filme, folclore e golfe. 

c) basquetebol, garçom, restaurante, sanduíche e xampu. 

d) clube, pôquer, uísque e voleibol. 

e) bonde, iate, pudim e repórter.  

15 - A leitura em uma LE amplia o conhecimento linguístico e cultural dos alunos, desenvolve suas 

estratégias de compreensão e de raciocínio lógico e crítico, bem como os faz perceber como a língua 

se manifesta em diferentes contextos comunicativos. A leitura pode ser vista numa perspectiva 

estruturalista, psicolinguística e interativa/ discursiva. Na visão estruturalista, o texto carrega 

significado semântico, cabendo ao aluno-leitor decodificar as palavras para poder entendê-lo. Na 

psicolinguística, o texto comunica significados, cabendo ao aluno-leitor compreendê-los com a ajuda 

de seu conhecimento prévio. Na interativa/discursiva, o texto é uma identidade discursiva e, como 

tal, comunica significados, carrega intenções, propósitos e ideologias. 

Uma das afirmações abaixo não está correta. Qual? 
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a) Na prática pedagógica, a visão psicolinguística se manifesta em atividades envolvendo o uso 

de estratégias que possibilitam os processamentos descendente (top-down processing) e 

ascendente (bottom-up processing) da informação. Dentre essas estratégias, há: compreender a 

ideia principal do texto (scanning), compreender informações específicas (skimming), fazer 

inferências (inferencing), explorar dados de referência, como título e subtítulo(s), autor, data e 

fonte do texto (surveying), explorar dados ilustrativos, como gráficos, diagramas, mapas e 

figuras (surveying), explorar dados tipográficos, como tamanho e estilo de letra, negrito ou 

sublinhado, visando a entender a intenção do autor (prediction), avaliar informações (critical 

reading), fazer previsões (prediction), entre outras.  

b) Textos de gêneros em LI podem ser encontrados na Internet ou em outros suportes. O 

importante é que o professor preserve a natureza autêntica do texto, pois assim os alunos têm a 

chance de lidar com o uso genuíno da LE. Além disso, textos autênticos carregam um propósito 

comunicativo, que é diferente do texto pedagógico, o qual é elaborado ou adaptado para conter 

determinadas estruturas linguísticas. Quando o texto é autêntico, mas considerado difícil para 

os alunos, deve-se buscar outro texto que seja linguisticamente adequado. Ou então propor uma 

atividade que permita a eles buscar e compreender as informações mais fáceis do texto. 

Entretanto, a autenticidade de um texto é uma questão relativa, pois o professor pode querer 

utilizá-lo para ensinar gramática ou para uma atividade pouco significativa. Nesse sentido, a 

autenticidade não deve estar relacionada à natureza de um texto, mas a atividade em si, se ela é 

capaz de gerar uso comunicativo do texto numa situação que faça sentido ao aluno.  

c) Na perspectiva interativa de leitura, o professor pode trabalhar com diferentes textos de um 

mesmo gênero, como a planta baixa de um shopping center e uma planta baixa de um 

zoológico, ou duas notícias sobre o mesmo assunto a título de comparações. Pode-se ainda 

explorar dois gêneros diferentes sobre o mesmo assunto, como uma charge sobre a eleição 

americana e uma notícia de jornal sobre essa questão para o aprendiz fazer correlações.  

d) É possível, na perspectiva interativa de leitura, trabalhar uma imagem que faça alusão a 

outros textos. Exemplo: a imagem 1 associa Homer Simpson com o quadro O grito, de Edvard 

Munch. A 2, por sua vez, associa a personagem da Disney, Branca de Neve (Snow White), ao 

mundo contemporâneo (capa da revista Vogue).  
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Imagem 1  Disponível em: < http://followthecolours.com.br/art-

attack/edvard-munch/>. Acesso em: 05 Nov 2017. 

 

Imagem 2  Disponível em: < https://i2.wp.com/maisqinerds.com/wp-

content/uploads/2014/01/princesas-vogue-2-512x600.jpg>. Acesso em: 05 Nov 2017. 

Ao estabelecer essas relações, o professor busca trabalhar com a intertextualidade, o que 

permitirá que o aluno dialogue e compreenda as relações que o autor deseja fazer. 

e) Ao se elaborar uma atividade de leitura, deve-se pensar em que texto escolher, com que 

critérios selecioná-lo, como abordá-lo e para quais objetivos. O tema “poluição da água”, por 

exemplo, remeterá a várias possibilidades de textos de gêneros, como gráficos (graphs), avisos 

de alerta (warning signs), história em quadrinhos (cartoons), relatos de balneabilidade (beach 

conditions report), normas e regulamentos de praias (beach rules and regulations), notícias 

(news), entre outros.  

16 - Uma das frases abaixo não contém homófonas. 

 

http://followthecolours.com.br/art-attack/edvard-munch/
http://followthecolours.com.br/art-attack/edvard-munch/
https://i2.wp.com/maisqinerds.com/wp-content/uploads/2014/01/princesas-vogue-2-512x600.jpg
https://i2.wp.com/maisqinerds.com/wp-content/uploads/2014/01/princesas-vogue-2-512x600.jpg
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a) She has gone to the doctor two times this week. She has been too sick! 

b) Now I know there’s a better place to live.  

c) I must sell my old cell phone.  

d) They’re not there anymore, because their home is here! 

e) I must find some way to lose weight.  

17 - De acordo com Vygotsky (2009, p. 63) “... a função primordial da Linguagem é comunicar, 

relacionar socialmente, influenciar os circundantes tanto do lado dos adultos quanto do lado da 

criança”. Assim, a Linguagem dá o poder de trocar ideias, histórias, fatos e relatar acontecimentos 

sem ter a necessidade da presença do objeto ou pessoa da qual se está falando. Dominar uma segunda 

língua amplia conhecimento, criticidade e as possibilidades no campo do trabalho para além dos 

espaços em que cada um se insere. É possível afirmar que ter no currículo tal domínio já não é algo a 

mais e sim uma exigência. 

Diversas teorias de aquisição de linguagem foram elaboradas e estudadas. Sobre elas, abaixo, 

há uma afirmação equivocada. Qual? 

a) De acordo com a teoria behaviorista, o aprendizado se dá por meio de imitação, repetição, 

reforço (feedback) e formação de hábitos. A maior parte das pesquisas behavioristas foi feita 

com animais, mas os resultados foram estendidos também para os seres humanos e os aspectos 

relacionados aos processos de aprendizagem. Para Skinner o aprendizado linguístico era 

análogo a qualquer outro aprendizado. Isso significava, na época, o mesmo que dizer que todo 

o comportamento/aprendizado – linguístico – ou não linguístico era considerado como um 

aprendizado por reforço ou privação. Essa forma de pensar recai em processo indutivo de 

aquisição, pois considera somente os fatos observáveis da língua, sem preocupar-se com a 

existência de um componente estruturador, organizador, que possa estar trabalhando junto com 

os dados (experiência) na construção da gramática de uma língua particular.  

b) Noam Chomsky defende que todos nascem com competência linguística e que a língua é um 

conhecimento produtivo. Ele afirmou que a língua é criativa e não memorizada, regida por 

regras e não relacionada à formação de hábitos. Para Chomsky, o inatismo é uma capacidade 

que o indivíduo possui para adquirir a linguagem através do Language Acquisition Device – 

LAD – um dispositivo interno que nos predispõe à aquisição linguística.  

c) Piaget propõe que o desenvolvimento cognitivo da criança passa por estágios universais e, 

em cada um deles, a criança desenvolve capacidades necessárias para chegar ao estágio 

posterior. Esse movimento provoca mudanças qualitativas em seu desenvolvimento. Tais 
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estágios podem ser resumidamente apresentados como sensório-motor, que condiz, 

aproximadamente, do nascimento aos dois anos. A principal característica desse período é a 

ausência semiótica. As percepções (simbólico) e as ações (motor) mobilizam a inteligência, por 

meio de deslocamentos do próprio corpo. Segundo ele, o desenvolvimento da linguagem 

depende do desenvolvimento da inteligência da criança e se dá quando ela supera o estágio 

sensório-motor (por volta dos 18 meses).  

d) Vygotsky busca analisar o desenvolvimento das relações entre a palavra e sua significação, 

no desenvolvimento da criança, ou seja, ele observa a palavra do ponto de vista psicológico. 

Neste sentido, o desenvolvimento e as modificações da criança se produzem em uma ativa 

adaptação ao meio exterior. O desenvolvimento cultural baseia-se, portanto, no emprego dos 

signos e a inclusão destes no sistema geral do comportamento transcorre, inicialmente, de 

forma social externa. Todas as formas fundamentais de comunicação verbal do adulto com a 

criança convertem-se, mais tarde, em funções psíquicas. Isto significa que todo “cultural” é 

social, uma vez que a cultura é um produto da vida social e da atividade social do ser humano. 

Sendo assim, as funções superiores são relações interiorizadas da ordem social e não produtos 

da biologia, nem da história da filogênese pura.  

e) A distinção entre learning e acquisition é uma das hipóteses (a mais importante) 

estabelecidas pelo norte-americano Stephen Krashen em sua respeitada teoria sobre 

aprendizado de línguas estrangeiras. Language learning refere-se ao processo de assimilação 

natural, intuitivo, subconsciente, fruto de interação em situações reais de convívio humano em 

ambientes da língua e da cultura estrangeira, em que o aprendiz participa como sujeito ativo. O 

conceito de language acquisition está ligado à abordagem tradicional ao ensino de línguas, 

assim como é ainda hoje geralmente praticada nas escolas de ensino médio. A atenção volta-se 

à língua na sua forma escrita e o objetivo é o entendimento pelo aluno da estrutura gramatical e 

das regras do idioma, cujas partes são dissecadas e analisadas.  

18 - O texto abaixo é a letra da música Lovin’ you (1975, Minnie Riperton & Richard Rudolph). 

Depois, apresentam-se cinco proposições sobre ele. 

1- Lovin’ you is easy 'cause you're beautiful, 

2- And making love with you is all I wanna do. 

3- Lovin’ you is more than just a dream come true, 

4- And everything that I do is out of lovin’ you. […] 

 

http://www.sk.com.br/sk-krash.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Rudolph
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5- No one else can make me feel the colors that you bring. 

6- Stay with me while we grow old and we will live each day in springtime. 

7- 'Cause lovin’ you has made my life so beautiful, 

8- And every day of my life is filled with lovin’ you. 

 

9- Lovin’ you, I see your soul come shining through, 

10- And every time that we... 

11- I'm more in love with you. […] 

 

Disponível em: < https://www.facebook.com/MinnieJuliaRiperton/videos/900115993470566/>. Acesso em: 05 Nov 

2017. 

 

I) Todas as palavras terminadas em –ing presentes no texto são verbos no gerúndio, exceto bring. 

II) Filled (verso 8) corresponde ao passado simples do verbo to fill (preencher, completar). 

III) A primeira oração do verso 6 está no imperativo. 

IV) No verso 5, no não é advérbio de negação. 

V) No verso 7 se faz uso do present perfect e a única tradução possível da frase é “porque te amar 

tem feito minha vida tão bonita”.   

É falso o exposto na(s) proposição(ões): 

a) I, II e IV. 

b) II e IV. 

c) Todas são falsas, exceto a V. 

d) Apenas a I. 

e) I, II e V. 

19 - Aprender efetivamente uma LE significa ser apto a comunicar-se através dela.  Deste modo, o 

ensino de LI deve ter como principal objetivo desenvolver a competência comunicativa dos 

estudantes. E isso só é possível se as quatro habilidades linguísticas - ouvir, falar, ler e escrever 

(listening, speaking, reading e writing) -, forem trabalhadas de forma adequada na sala de aula.  

Sobre elas é falso afirmar: 

a) Atividades de listening e speaking são geralmente trabalhadas juntas. Todavia, para 

iniciantes, a primeira merece mais atenção e prática, pois é a chave para desenvolver a 

habilidade da fala, e faz parte da forma natural de se aprender uma língua.  

https://www.facebook.com/MinnieJuliaRiperton/videos/900115993470566/
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b) Atividades de speaking dão aos aprendizes oportunidades de ensaiar o ato comunicativo, 

praticar a fala para a vida real. Quanto mais praticam, mais isso se tornará uma atividade 

simples e logo o discente desenvolverá autonomia no uso da língua.  

c) Bottom-up e top-down são ferramentas exclusivas de writing. Elas são essenciais para a 

produção escrita e dizem respeito ao uso de materiais que devem estar disponíveis como apoio 

para consulta, inclusive em momentos de avaliações informais. Isto porque encontrar saídas e 

soluções para impasses da escrita como tarefa do próprio aluno corrobora a busca da autonomia 

na construção do conhecimento.  

d) Brown (2007), professor emérito de inglês da San Francisco State University, recomenda – 

assim como os PCNs (1998, p. 91 e 92) - que para as atividades de leitura serem melhor 

trabalhadas,  devem ser divididas em fases: pré-leitura (before you read), leitura (while you 

read) e pós-leitura (after you read).  

e) Em atividades de escrita, é importante traçar metas realistas. Isso é possível a partir da 

observação das condições em que se desenvolve a aprendizagem, da definição das etapas 

didáticas e da escolha de ferramentas apropriadas. Entre as etapas que podem caracterizar as 

tarefas de produção escrita (planejamento, produção e revisão) mereceria especial atenção a de 

revisão do texto produzido.  

20 - É importante que o professor tenha clareza dos pressupostos teóricos que sustentam sua prática 

pedagógica. A busca pela compreensão das ações empreendidas em sala de aula mobiliza o processo 

reflexivo docente. No tocante às teorias que têm ancorado o ensino de Línguas, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN (Brasil, 1998, p.15) ressaltam que: 

O enfoque sociointeracional da linguagem indica que, ao se engajarem no discurso, as 

pessoas consideram aqueles a quem se dirigiu ou quem se dirigiu a elas na construção do 

significado. É determinante nesse processo o posicionamento das pessoas na instituição, na 

cultura e na história. Para que essa natureza sociointeracional seja possível, o aprendiz utiliza 

conhecimentos sistêmicos, de mundo e sobre a organização textual, além de ter de aprender 

como usá-los na construção social do significado via Língua Estrangeira (BRASIL, 1998, 

p.15). 

Fica clara a ideia de que os indivíduos se comunicam por textos e, como pessoas situadas em 

contextos sociais e culturais definidos, selecionam, para se comunicar, textos adequados àquilo que 

desejam expressar a seus interlocutores, por sua vez situados, da mesma forma, social e 
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culturalmente. Sendo assim, faz-se relevante a ideia de que os indivíduos se comunicam por meio de 

gêneros textuais.  

Sobre eles, não é verdadeiro o que afirma a letra: 

a) A sequência didática deve estar organizada de forma a permitir ao professor definir os passos 

a serem seguidos e, ao aluno, compreender o porquê de suas ações na concretização do gênero 

aprendido. Para que isso ocorra é necessário que o professor faça uma avaliação prévia, como 

forma de verificar a compreensão dos alunos acerca do gênero alvo. Desta forma, é necessário 

que o professor apresente a situação inicial – o gênero e todos os seus contornos. Por exemplo: 

se o objetivo é produzir um programa de rádio na escola, o professor deve ouvir a programas de 

rádio com os alunos; delimitar o assunto central do programa (esporte, culinária, lazer, notícias, 

entrevista etc.); trabalhar com a montagem dos textos que darão suporte para as falas; trabalhar 

a entonação, o vocabulário etc. Além disso, faz-se necessário que o aluno compreenda o porquê 

de suas escolhas linguísticas, pois não há como desvincular a produção oral das questões 

ideológicas que perpassam tais seleções.  

b) Ao se apropriar de determinado gênero em uma dada situação comunicativa, o enunciador 

prevê de antemão seu provável interlocutor. Por exemplo: um escritor de artigos políticos de 

uma determinada revista de circulação nacional sabe quais são seus possíveis leitores, assim 

como um advogado, ao construir sua peça jurídica, também o sabe. Ou seja, a partir do gênero 

escolhido se sabe o que se dirá e para quem, pois cada gênero apresenta uma finalidade que o 

determina e pode ser utilizado em uma situação de comunicação pré-estabelecida.  

c) Na elaboração de um modelo didático, o professor fará a escolha de um gênero que seja 

adequada ao nível de conhecimento do aprendente e trabalhará esse gênero a partir de uma 

análise das propriedades do texto. Nesse percurso, devem-se levar em conta seus usos, suas 

formas, suas variações e seus contextos de uso.  

d) A todo o momento se faz uso dos gêneros – especificamente nas práticas educacionais – e, 

por causa disso, se desenvolvem, ao longo da existência e cada pessoa, uma competência 

metalinguística relativa à caracterização e função dos gêneros textuais. É essa competência 

metalinguística que permite a adequação do gênero à determinada situação de comunicação. 

Por exemplo: não se envia um cartão de felicitações a uma família que esteja de luto. 

Dependendo da situação comunicativa escolhe-se um gênero textual específico.  

e) Ao trabalhar com a tirinha abaixo, deve-se iniciar com atividades de skimming (Qual é o 

gênero textual? Qual é a função sócio comunicativa desse gênero? Vocês conhecem a 
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personagem Hagar? O que sabem sobre ele? dela? Conhecem o autor da tirinha?... etc). Depois, 

vêm as atividades de scanning (Procurem as palavras cognatas. 

Por que Helga está preocupada?... etc). 

   
Disponível em: 

<https://safr.kingfeatures.com/idn/cnfeed/zone/js/content.php?file=aHR0cDovL3NhZnIua2luZ2ZlYXR1cmVzLmNvbS9

IYWdhclRoZUhvcnJpYmxlLzIwMTYvMDEvSGFnYXJfVGhlX0hvcnJpYmxlLjIwMTYwMTA2XzkwMC5naWY=>. 

Acesso em: 06 Nov 2017. 

 

21 - Anualmente, respeitados e aclamados dicionários de LI escolhem a palavra do ano, a qual passa 

a fazer parte do léxico da língua. A Oxford Dictionaries, departamento da universidade de Oxford, 

responsável pela elaboração de dicionários, elegeu, em 2016, “pós-verdade” (“post-truth”). Em 2015, 

a palavra escolhida foi um emoji - mais especificamente, aquela carinha amarela que chora de tanto 

rir. 

No último dia 02 de novembro, quem primeiro divulgou a palavra do ano foi o Collins English 

Dictionary, publicado pela HarperCollins em Glasgow. Tal palavra vem sendo usada, inclusive, pela 

imprensa brasileira. 

A palavra escolhida pelo Collins é: 

a) Brexit 

b) eco-chamber 

c) fake news 

d) Insta 

e) selfie 

22 - Sobre a estrutura gramatical da LI, não é verdadeiro o que se afirma na letra: 

a) Substantivos compostos são os que se formam por duas ou mais palavras diferentes, como 

Iceland, greenhouse, small talk e fall-guy.  

https://safr.kingfeatures.com/idn/cnfeed/zone/js/content.php?file=aHR0cDovL3NhZnIua2luZ2ZlYXR1cmVzLmNvbS9IYWdhclRoZUhvcnJpYmxlLzIwMTYvMDEvSGFnYXJfVGhlX0hvcnJpYmxlLjIwMTYwMTA2XzkwMC5naWY
https://safr.kingfeatures.com/idn/cnfeed/zone/js/content.php?file=aHR0cDovL3NhZnIua2luZ2ZlYXR1cmVzLmNvbS9IYWdhclRoZUhvcnJpYmxlLzIwMTYvMDEvSGFnYXJfVGhlX0hvcnJpYmxlLjIwMTYwMTA2XzkwMC5naWY
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b) São dois os artigos indefinidos a e an. Ambos têm o mesmo significado: um/uma. Usa-se a 

com palavras que iniciam com consoantes: a car; a wallet. Usa-se an com palavras que iniciam 

com vogais: an apple; an university.  

c) Uma consoante é definida como um som de fala que é articulado com algum tipo de 

estenose, ou fechamento, do fluxo de ar. As consoantes envolvem um número bastante grande 

de locais discretos de articulação. Na consoante interdental a ponta da língua (ou ápice) se 

projeta entre os dentes ou toca a parte de trás dos dentes superiores - por exemplo, o som do th 

na LI.  

d) Uma oração subordinada depende de uma principal para ter significado completo. 

Juntamente com uma principal, uma oração subordinada faz parte de uma complex sentence. 

Abaixo há dois exemplos de subordinadas (em itálico): 

 

After we had had lunch, we went back to work. 

[subordinate clause] [main clause] 

I first saw her in Paris, where I lived in the early nineties. 

[main clause]  [subordinate clause] 

 

e) Adjuntos adverbiais geralmente respondem uma das seguintes questões: 

- Como? (maneira). Por exemplo: com entusiasmo, entusiasticamente. 

- Quando? (tempo). Por exemplo: ontem, na terça-feira, depois de eu sair. 

- Onde? (lugar). Por exemplo: lá, na cozinha, onde eu estava. 

- Por quê? (razão). Por exemplo: sem motivo, desde que sou pobre. 

- Quantas vezes? Por exemplo: duas vezes. 

- Quão mais? Por exemplo: durante dois anos. 

- Com que frequência? Por exemplo: mensalmente.  

23 - A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia 2016 é um 

documento fruto de um amplo processo de estudo, discussão e consenso entre os professores da rede 

municipal de ensino, constituindo-se em instrumento de gestão e orientação pedagógica. 

Nele não consta que: 
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a) A definição dos conteúdos/conhecimentos a serem trabalhados e os objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento apontam o que os alunos devem ter assegurado em seu 

processo de escolarização.  

b) Elaborar coletivamente o currículo para a Rede Pública Municipal de Ensino de Concórdia 

tem como principal objetivo definir pressupostos teóricos, encaminhamentos metodológicos, 

conhecimentos/conteúdos, estratégias que se constituíram a partir da definição de uma 

concepção teórica (materialismo histórico-dialético) que orienta todo o trabalho realizado nas 

unidades educativas.  

c) O homem se faz homem por meio das relações que estabelece com os outros homens, com a 

natureza e com o mundo, sendo elas mediadas pela linguagem e pelo trabalho. Este processo de 

interação é fator importante para a constituição do indivíduo como ser social e concreto, que 

necessita ser entendido em sua dimensão cognitiva. 

d) É necessário encontrar caminhos que respeitem as condições de aprendizagem e a 

experiência de cada aluno, levando-o a estabelecer relações entre o conhecimento empírico e o 

conhecimento científico trabalhado pela escola.  

e) O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.  

24 - Não está de acordo com o que afirma a Sistematização Curricular da Rede Municipal de 

Educação de Concórdia 2016 o exposto na letra: 

a) A seleção dos conhecimentos que se expressa no documento, por meio dos conteúdos das 

disciplinas concorrem tanto por fatores ditos externos, como aqueles determinados pelo regime 

sociopolítico, familiar e social, bem como as características culturais que envolvem esse 

universo.  

b) É imprescindível compreender o processo de desenvolvimento intelectual do ser humano, a 

forma como ele desenvolve as funções psicológicas superiores que permitirão que se integrem 

ao mundo da cultura, do conhecimento elaborado, da afetividade, fazendo uso da linguagem, da 

memória, da atenção voluntária, das diferentes percepções, na maioria das vezes, esquecidas 

em nossa cultura que cultua a supremacia da razão.  

c) A valorização e o aprofundamento dos conhecimentos organizados nas diferentes disciplinas 

escolares são condição para se estabelecerem as relações interdisciplinares, entendidas como 

necessárias para a compreensão da totalidade.  
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d) Por serem históricos, os conteúdos estruturantes são frutos de uma construção que tem 

sentido social como conhecimento, ou seja, existe uma porção de conhecimentos que são 

produtos da cultura, os quais devem ser disponibilizados como conteúdo, ao aluno, para que 

seja apropriado, dominado e usado.  

e) Para a psicologia histórico-cultural (de Vygotsky, Leontiev e Wallon), o desenvolvimento 

humano se efetiva por etapas ou períodos não estanques e que se constituem por movimentos 

contraditórios (sociointeracionismo) no âmbito das formas de organização da atividade vital.  

25 - A BNCC afirma todas as proposições abaixo, exceto que: 

a) O eixo Oralidade envolve a compreensão (ou escuta) e a produção oral (ou fala), articuladas 

pela negociação na construção de significados partilhados entre os interlocutores. 

b) O eixo Escrita aborda essa prática de linguagem especialmente sob o foco da construção de 

significados, com base na compreensão da natureza histórica e cultural de diversos gêneros 

textuais que circulam na sociedade.  

c) Do ponto de vista metodológico, a criação de situações de leitura organizadas em pré-leitura, 

leitura e pós-leitura deve ser vista como potencializadora dessas aprendizagens de modo 

contextualizado e significativo.  

d) O eixo Conhecimentos linguísticos e gramaticais consolida-se pelas práticas de uso, análise e 

reflexão sobre a língua, sempre de modo contextualizado e articulado às práticas de oralidade, 

leitura e escrita.  

e) A proposição do eixo Dimensão intercultural nasce da compreensão de que as culturas, 

especialmente na sociedade digital contemporânea, estão em contínuo processo de interação e 

(re)construção e de que diferentes grupos de pessoas, com interesses, agendas e repertórios 

linguísticos e culturais diversos, vivenciam, em seus contatos e fluxos interacionais, processos 

de constituição de identidades abertas e plurais.  

 


