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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; 
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 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 - Homônimas e parônimas são palavras que possuem semelhanças no som e na grafia, mas se 

constituem de significados diferentes. De modo sucinto as homônimas são palavras que apresentam 

igualdade ou semelhança fonética (relativa ao som) ou igualdade gráfica (relativa à grafia), porém 

com significados distintos. E, por sua vez, as parônimas são palavras semelhantes na grafia e no som, 

mas com significados distintos. Observe as construções abaixo e o uso dos vocábulos em destaque 

atentando para o emprego correto. 

I - Você ascendeu a um novo patamar: agora fará parte da equipe diretória! 

II - Comprimentando-a cordialmente, informo que recebemos a notificação encaminhada pelo 

Departamento de Recursos Humanos.  

III- Seguramente cometeu uma infração grave. 

IV - Quando praticamos qualquer atividade física, o corpo aumenta o consumo energético para 

suprir a demanda. Nesse processo ocorre uma espécie de “queima do combustível” nas células, o 

que aumenta a temperatura interna. Para que o corpo não fique em parafuso, a soadeira entra em 

cena, promovendo a termorregulação. 

V- Com a pesquisa censual poderemos verificar a média de idade da população brasileira. 

VI - O condutor do veículo excedeu a velocidade permitida, por isso a multa foi infligida. 

VII - Precisou retificar o endereço quando realizou a atualização cadastral. 

VIII - Esperamos que todos viagem bem.  

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, III, V,VII e VIII estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III, IV,VII e VIII estão corretas. 

d) Apenas as alternativas I, III, V,VI e VII estão corretas. 

e) Apenas as alternativas I, II,VI e VIII estão corretas. 
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2 - Segundo Marcuschi os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à 

vida cultural e social, portanto, são entidades sócio-discurssivas e formas de ação social em qualquer 

situação comunicativa. Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis e dinâmicos. 

Nesse sentido, observe a nominata de gêneros textuais e assinale a alternativa que apresenta uma 

informação incorreta. 

Bate-papo no computador 

 

Fábula 

 

Resenha 

Bula de remédio 

 

Manual de instruções 

 

Sermão 

Cardápio de restaurante 

 

Notícia 

 

Telefonema 

Carta pessoal 

 

Receita 

 

Tirinha 

 

a) Todos os textos apresentados acima exercem funções comunicativas específicas e entre a 

nominata exposta, pelo menos um dos gêneros apresenta linguagem narrativa e descritiva e o 

objetivo é informar algo que aconteceu. 

b) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de instruir. 

c) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima pode ser estruturado com linguagem 

informal, muito semelhante à fala. 

d) Nenhum dos gêneros apresentados acima pode apresentar, concomitantemente, em sua 

estrutura a linguagem verbal e a não verbal. 

e) Pelo menos um dos gêneros apresentados acima possui a função comunicativa de narrar. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

3 - Os números abaixo referem-se à quantidade de livros lidos por cada um dos treze professores 

durante um ano. 

    5    7    3    20    8    12    5    12    10    4    6    6    19 

Determine a média aritmética anual de livros lidos por esses professores. 

a) 5 

b) 12 

c) 9 

d) 13 
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e) 117 

 

4 - Para produzir peças artesanais um artista gasta R$ 1,80 por unidade. Além disso, há uma despesa 

fixa de R$ 2.800,00, independente da quantidade produzida. O preço de venda é de R$ 2,50 por 

unidade.  

Sabendo que  , onde  é o preço de venda do produto,  é o preço de 

custo do produto,  é o lucro obtido na transação e  é o número de peças produzidas e 

vendidas. O lucro na produção e venda de 7.000 peças será de: 

a) R$ 2.100,00 

b) R$ 3.350,00 

c) R$ 5.275,00 

d) R$ 7.700,00 

e) R$ 14.700,00 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

5 - A lei 11.705, mais conhecida como Lei Seca, desde que foi aprovada tornou a legislação menos 

tolerante com quem dirige e ingere álcool, impondo mudanças no comportamento dos motoristas e 

ajudando a reduzir mortes no trânsito. Dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde, indicam que houve uma redução em mais de 14% do número de mortes por 

acidentes de trânsito no país. A redução dos óbitos pode estar relacionada às ações de fiscalização após 

a Lei Seca. Além de mudar os hábitos dos brasileiros, a lei trouxe um maior rigor na punição e no 

bolso de quem a desobedece, com regras mais severas para quem misturar bebida com direção. 

Assinale a alternativa que indica há quantos anos a Lei Seca foi sancionada: 

a) 9 anos 

b) 5 anos 

c) 10 anos 

d) 8 anos 

e) 3 anos 
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6 - Reserva da Biosfera é um instrumento de conservação que favorece a descoberta de soluções para 

problemas como o desmatamento das florestas tropicais, a desertificação, a poluição atmosférica, o 

efeito estufa, entre outros. Cada Reserva da Biosfera é uma coleção representativa dos ecossistemas 

característicos da região onde se estabelece.  No Brasil ao todo são 7 Reservas da Biosfera no país: 

Mata Atlântica, Cinturão Verde de São Paulo, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Amazônia Central e Serra 

do Espinhaço. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - RBMA cuja área foi reconhecida pela 

UNESCO, foi a primeira unidade da Rede Mundial de Reservas da Biosfera declarada no Brasil. É a 

maior reserva da biosfera em área florestada do planeta e cobre cerca de 1.306.421 de km², ou 15% 

do território brasileiro, estendendo-se total ou parcialmente pelo território hoje ocupado por 3.517 

municípios. A reserva da Mata Atlântica abrange áreas de quantos estados brasileiros?  

Fonte: http://www.rbma.org.br/anuariomataatlantica/mata_atlantica.php 

a) 10 estados  

b) todos os estados 

c) 11 estados  

d) 22 estados  

e) 17 estados 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

7 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB institui as diretrizes e bases da 

Educação Nacional. Esta lei se configura assim, como fundamental para que as Redes públicas e 

privadas organizem seus sistemas de ensino.  Leia as afirmativas que segue: 

I- A LDB apresenta em seu artigo I que a educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

II- A LDB especifica que a função da escola é a formação intelectual do sujeito aprendente, com 

vista a prepará-lo exclusivamente para o mundo do trabalho. 

III- A LDB esclarece que a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 
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IV- A LDB elucida que o dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante 

a garantia de ensino escolar gratuito para alunos devidamente matriculados, com idade entre 7 

(sete) e 17 (dezessete) anos de idade. 

V- A LDB explica no artigo 4º, inciso I, que a Educação Básica compreende: Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Assinale a alternativa que contém todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente as alternativas I e II. 

b) Somente as alternativas I e III. 

c) Somente as alternativas I e IV. 

d) Somente as alternativas I e V. 

e) Somente as alternativas II e V. 

8 - A Base Nacional Comum Curricular – BNCC aprovada em 15 de dezembro de 2017 e sancionada 

em 20 de dezembro de 2017 apresenta o conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que 

todos os estudantes, crianças, jovens e adultos, têm direito. Assim, quanto a BNCC é INCORRETO 

afirmar: 

a) A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo 

das etapas e modalidades da Educação Básica.  

b) A BNCC apresenta dez competências gerais que consolidam no âmbito pedagógico, os 

direitos de aprendizagem e desenvolvimento que os estudantes têm direito. 

c) A BNCC baseia-se no conceito de Educação Integral independente da duração da jornada 

escolar. A BNCC está comprometida com a construção intencional de processos educativos 

que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, possibilidades e interesses 

dos estudantes. 

d) A BNCC é um documento de caráter organizativo e normativo, definidor de conteúdos, 

habilidades, estratégias de ensino e avaliação da Educação Básica. O mesmo deve ser 

aplicado integralmente nos sistemas de ensino públicos municipais e estaduais brasileiros até 

dezembro de 2020. 

e) A partir da homologação da BNCC as redes de ensino e escolas particulares terão a tarefa de 

construir currículos, com base nas aprendizagens essenciais estabelecidas na BNCC, 
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passando, assim, do plano normativo propositivo para o plano da ação e da gestão curricular 

que envolve todo o conjunto de decisões e ações definidoras do currículo e de sua dinâmica. 

9 - A Sistematização Curricular da Rede Municipal de Educação de Concórdia -20016, é o 

documento que apresenta a (re)estruturação da proposta curricular municipal. Leia as afirmativas: 

I- A Sistematização Curricular é um documento fruto de amplo processo de estudo, discussão e 

consenso entre os professores da Rede Municipal de Ensino, constituindo-se em instrumento de 

gestão e orientação pedagógica. 

II- A Sistematização Curricular é um documento que expõe unicamente o direcionamento 

avaliativo a ser seguido pelos professores da Rede Municipal de Educação com vistas a perceber 

potencialidades, necessidades ou dificuldades dos alunos. 

III- A Sistematização Curricular tem como pressuposto teórico que o embasa a Teoria 

Sociointeracionista.  A qual entende o sujeito e suas vivências como secundário à compreensão do 

conhecimento historicamente acumulado. 

IV- A elaboração da Sistematização Curricular para a Rede Pública Municipal de Concórdia se 

justifica pela necessidade de organizar teórica e metodologicamente, o processo de ensino e 

aprendizagem que confere direção ao trabalho pedagógico e consequente apropriação do 

conhecimento pelo aluno buscando assegurar a efetivação dos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento com vistas a potencializar uma educação humanizadora, crítica e integral. 

Assinale a alternativa que apresenta todas as respostas INCORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa III. 

c) Somente as alternativas II e III. 

d) Somente as alternativas III e IV. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

10 - Assinale a alternativa CORRETA quanto à Sistematização Curricular do Município de 

Concórdia: 

a) A elaboração deste documento é determinação do MEC visto que este documento apresenta 

os conteúdos essenciais avaliados nos Testes de Larga Escala como Prova Brasil e Provinha 

Brasil. 

b) Os professores participaram de forma indireta da elaboração dos conteúdos e das avaliações 

para cada ano ou turma. Estes conteúdos estão descritos no documento de Sistematização. 
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Quando realizadas as primeiras discussões foram enviados às escolas e Centros de Educação 

Infantil cópias do documento para que os professores conhecessem e apresentassem alguma 

sugestão de melhoria ao documento já pronto. É deste documento que se define por onde 

partir pedagogicamente e possibilidades avaliativas com cada turma. 

c) A Sistematização do Município de Concórdia não se configura em currículo, mas, em um 

documento que estabelece linhas gerais do trabalho a ser desenvolvido em sala de aula. 

d) A elaboração da Sistematização Curricular contou com a presença de profissionais da rede 

que contribuíram no processo de produção do mesmo. A participação ocorreu através de 

comissões eleitas entre os pares para sistematizar o documento a partir do ano de atuação 

e/ou disciplina, na apresentação e discussão do material produzido durante Seminário de 

Sistematização e posterior revisão de sugestões e propostas. 

e) A sistematização Curricular do município de Concórdia apresenta conhecimentos a serem 

desenvolvidos com alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Excetuam-se neste 

documento os conhecimentos e estratégias pedagógicas relativas à Educação Especial e 

Educação de Jovens e Adultos- EJA tendo em vista sua especificidade. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (ÁREA DE ATUAÇÃO) 

LÍNGUA INGLESA 

11 - De acordo com a Base Nacional Curricular Comum – BNCC (BRASIL, 2017, p. 239), aprender 

a Língua Inglesa (doravante 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. Assim, o estudo da LI pode possibilitar a todos o acesso aos saberes linguísticos 

necessários para engajamento e participação, contribuindo para o agenciamento crítico dos estudantes 

e para o exercício da cidadania ativa, além de ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, 

abrindo novos percursos de construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. 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 estão intrinsecamente ligadas.  

Não consta da BNCC o que está exposto da letra: 

 

a) O caráter formativo acima citado obriga a revisão das relações entre língua, território e 

cultura, na medida em que os falantes de Inglês já não se encontram apenas nos países em que 
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essa é a língua oficial. Esse fato provoca uma série de indagações, dentre elas, “Que Inglês é 

esse que ensinamos na escola?”.  

 

b) Na BNCC, cita-se a necessidade de priorizar o foco da função social e política do Inglês e, 

nesse sentido, passa a tratá-la em seu status de língua franca. Nessa proposta, a LI não é mais 

aquela do “estrangeiro”, oriundo de países hegemônicos, cujos falantes servem de modelo a ser 

seguido, nem tampouco se trata de uma variante da LI. Nessa perspectiva, são acolhidos e 

legitimados os usos que dela fazem falantes espalhados no mundo inteiro, com diferentes 

repertórios linguísticos e culturais, o que possibilita, por exemplo, questionar a visão de que o 

único Inglês “correto” – e a ser ensinado – é aquele falado por estadunidenses ou britânicos. 

  

c) Situar a LI em seu status de língua franca implica compreender que determinadas crenças – 

como a de que há um “Inglês melhor” para se ensinar, ou um “nível de proficiência” específico 

a ser alcançado pelo aluno – precisam ser relativizadas. Isso exige do professor uma atitude de 

acolhimento, ainda que não de legitimação, de diferentes formas de expressão na língua e não 

apenas formas “padrão”. Ou seja, tratar usos locais do Inglês e recursos linguísticos a eles 

relacionados na perspectiva de construção de um repertório linguístico que deve ser analisado e 

disponibilizado ao aluno – ainda que tais formas não sejam corretas e possam atrapalhar suas 

interações sociais - para dele fazer uso observando sempre a condição de inteligibilidade na 

interação linguística.  

 

d) As práticas de linguagem oral presenciais, com contato face a face, constituem gêneros orais 

nas quais as características dos textos, dos falantes envolvidos e seus “modos particulares de 

falar a língua”, que, por vezes, marcam suas identidades, devem ser considerados. Itens lexicais 

e estruturas linguísticas utilizados, pronúncia, entonação e ritmo empregados, por exemplo, 

acrescidos de estratégias de compreensão, de acomodação e de negociação constituem aspectos 

relevantes na configuração e na exploração dessas práticas.  

 

e) As práticas de leitura em LI promovem o desenvolvimento de estratégias de reconhecimento 

textual e de investigação sobre as formas pelas quais os contextos de produção favorecem 

processos de significação e reflexão crítica/problematização dos temas tratados.  
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12 - O ensino formal da LI no Brasil teve início com o decreto de 22 de junho de 1809, assinado pelo 

Príncipe Regente de Portugal, que mandou criar uma escola de Língua Francesa e outra de LI. Até 

então, o Grego e o Latim eram as línguas estrangeiras ensinadas na escola. O texto do decreto diz o 

seguinte: 

 

E, sendo, outrossim, tão geral e notoriamente conhecida a necessidade de utilizar das línguas 

francesa e inglesa, como aquelas que entre as vivas têm mais distinto lugar, e é de muita 

utilidade ao estado, para aumento e prosperidade da instrução pública, que se crie na Corte 

uma cadeira de língua francesa e outra de inglesa (OLIVEIRA, 1999 apud CHAVES, 2004, 

p.5). 

Inicialmente, o ensino de Inglês no Brasil teve, portanto, utilidade eminentemente prática, visando 

a capacitar os profissionais brasileiros para a demanda do mercado de trabalho da época e responder 

às necessidades de desenvolvimento do país, alavancadas pelas relações comerciais com nações 

estrangeiras, principalmente com a Inglaterra.      

Uma das alternativas abaixo não está correta. 

a) Desde sua fundação, em 1837, o Colégio D. Pedro II, teve o ensino da LI em seu currículo, 

juntamente com o Francês, o Latim e o Grego. No entanto, naquela época, a importância 

atribuída à Língua Francesa era notavelmente maior do que à dada ao Inglês, já que o Francês 

era considerado „língua universal‟ e requisito obrigatório para o ingresso nos cursos superiores.  

 

b) O ensino de Língua Estrangeira (doravante LE) durante o Império sofria de um grave 

problema: a falta de uma metodologia adequada, pois a metodologia para o ensino das 

chamadas línguas vivas era a mesma das línguas mortas: tradução de texto e análise gramatical.  

 

c) O ensino da LI no Brasil teve um grande impulso na década de 1950, graças às tensões 

políticas mundiais que acabaram por culminar na Segunda Guerra Mundial. Neste contexto, a 

difusão da LI no Brasil passou a ser vista como uma necessidade estratégica para 

contrabalançar o prestígio internacional da Alemanha, situação ainda agravada no Brasil pela 

imigração alemã ocorrida no início do século. A Inglaterra perdia a primeira posição no 

mercado brasileiro e o capital norte-americano começou a ampliar seu raio de ação e a deslocar 

a posição britânica tanto no comércio exterior como nos investimentos diretos em atividades 

produtivas no Brasil.  
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d) Em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) muda o currículo de ensino de “Ginásio” e 

“Científico” para 1o e 2o Graus. Essa lei estabelece que o ensino de uma LE moderna é o único 

do núcleo comum a ter obrigatoriedade apenas parcial para o 1o Grau, mas recomenda a 

inclusão da língua onde e quando tenha o estabelecimento condições de ministrá-la com 

eficiência.  

 

e) A LDB de 1996 substitui o 1º e 2º Graus por Ensino Fundamental (EF) e Médio (EM) e 

deixa bastante clara a necessidade de uma LE no EF, cuja escolha ficaria a cargo da 

comunidade escolar. Quanto ao EM, a lei estabelece a obrigatoriedade de uma LE Moderna 

(LEM), havendo a possibilidade de uma segunda língua optativa, de acordo com as 

disponibilidades da instituição.  

 

13 - A maior parte do vocabulário da Língua Portuguesa (LP) é de origem latina. Todavia, no 

decorrer dos séculos, palavras de muitas outras línguas passaram a integrá-lo, pela própria dinâmica 

da formação histórica. Assim, na fase chamada proto-histórica, ou seja, quando se deu a constituição 

de Portugal como nação, é grande a incorporação de palavras gregas e hebraicas, além das de origem 

árabe. São muitas as outras incorporações estrangeiras ao longo dos tempos: espanholas, italianas, 

francesas. Atualmente, a maior influência é a da LI, que incorpora ao Português do Brasil novos 

termos a cada dia. 

Todas as alternativas apresentam palavras de origem inglesa, aportuguesadas ou não, 

dicionarizadas ou não, que fazem parte do cotidiano dos falantes da LP do Brasil, exceto a letra: 

a) biquini, bullying, check-up, e-mail, marketing. 

b) chip, cowboy, feedback, tênis, uísque. 

c) fitness, repórter, rock, royalties, self-service. 

d) download, freezer, jeans, mídia, ticket. 

e) bacon, camping, etiqueta,  laser, táxi. 

 

14 - Diversos pesquisadores em Linguística Aplicada (LA) – tais como Oliveira (2007), Lima (2004; 

2012), Siqueira (2005), Mota e Scheyerl (2004) e outros – afirmam a íntima relação entre língua e 

cultura e a importância de se estudar uma sem negligenciar a outra. Já outros estudiosos discordam 

dessa necessidade. Alegam que há espaço apenas para o ensino instrumental do idioma – cujo 
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conhecimento e domínio, para muitos, é indispensável no mundo globalizado -, para fins de comércio 

e relações profissionais, sendo prescindível, nesses casos, tal vinculação.  

Antes de tudo, é necessário definir cultura. Em 1952, os antropólogos A.L. Kroeber e Clyde 

Kluckhohn analisaram 162 diferentes definições e concluíram que não seria possível uma definição 

que contentaria a maioria dos antropólogos. Kluckhohn lista um rol de acepções da palavra, que 

seriam: (1) o modo de vida global de um povo; (2) o legado social que o indivíduo adquire do seu 

grupo; (3) uma forma de pensar, sentir e acreditar; (4) uma abstração do comportamento; (5) uma 

teoria, elaborada pelo antropólogo, sobre a forma pela qual um grupo de pessoas se comporta 

realmente; (6) um celeiro de aprendizagem em comum; (7) um conjunto de orientações padronizadas 

para os problemas recorrentes; (8) um comportamento aprendido; (9) um mecanismo para a 

regulamentação normativa do comportamento; (10) um conjunto de técnicas para se ajustar tanto ao 

ambiente externo como em relação aos outros homens; (11) um precipitado da História, e voltando-

se, talvez em desespero, para as comparações, como um mapa, como uma peneira e como uma 

matriz.  

Uma das afirmações abaixo não é verdadeira. 

a) Muitas foram as contribuições da globalização ao estreitar a interação entre os países; dentre 

elas, há um claro favorecimento à aprendizagem de idiomas e à troca cultural, ocupando a LI o 

papel central nesses dois movimentos: o linguístico e o cultural.  

 

b) Através do consumo de bens e produtos internacionais, países de maior destaque econômico 

– entre eles a maior economia do mundo, os EUA - se tornaram igualmente os de maior 

destaque cultural no cenário mundial. Com a importação de suas tecnologias de comunicação, 

foram também importadas sua maneira de viver, seus aspectos culturais, sua visão de mundo 

etc. Os produtos adquiridos carregavam - e ainda carregam -, consigo a ideologia dominante 

daquela sociedade.  

 

c) A disseminação da LI como a língua franca mundial é vista frequentemente como fenômeno 

deslocador de outras línguas e culturas nacionais e regionais. Exemplos disso são os filmes 

hollywoodianos, as séries televisivas americanas e as músicas produzidas em LI, bens 

consumidos em larga escala tanto no Brasil como no mundo.  
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d) O que se pode observar em salas de aula de LI, em geral, é um ensino voltado para 

curiosidades culturais em que se enfatizam, quase sempre, somente elementos das culturas 

dominantes: a americana e a inglesa. Esses aspectos podem ser encontrados nos materiais 

didáticos utilizados em classe, muitas vezes importados dos EUA e da Inglaterra, cuja 

preocupação cultural se resume a apresentar aos estudantes um modelo de vida, regras de 

comportamento e hábitos alimentares, festivos e relacionais de determinada classe social, 

necessariamente a dominante.  

 

e) A BNCC cita que a posição da LI nos campos dos negócios, da cultura popular e das 

relações acadêmicas internacionais a coloca como a língua do poder econômico e dos interesses 

de classes, constituindo-se uma real ameaça para outras línguas e em guardião de posições de 

prestígio na sociedade. Há de se evitar teorias totalizantes de reprodução social e cultural – ou 

seja, visões de uma sociedade consumista global veiculadas por uma língua hegemônica como 

o Inglês - para se chegar a um paradigma crítico que reconheça o papel do ser humano na 

transformação da vida social.  

 

15 - O ensino de LE é sempre um grande desafio para professores, porque a falta de contato constante 

entre os alunos e essa língua dificulta a sua assimilação. Muitas vezes, eles não conseguem aprender 

um idioma estrangeiro por não encontrar uma relação entre a importância do aprendizado do mesmo 

com o seu cotidiano. Assim, um dos maiores desafios quanto ao ensino de LI no Brasil é a questão da 

motivação, pois o alunado não acredita que poderá aprender e dominar a língua em estudo. A música 

se apresenta como uma temática que pode auxiliar nesse processo de motivação.  

    De acordo com Lima (2004), é interessante apontar para o uso das músicas no ensino de LI pela 

sua questão cultural, pois se torna possível apontar para a diversidade de culturas, direcionando o 

ensino para a questão interdisciplinar, analisando todo o contexto do idioma, tornando este 

aprendizado mais significativo e motivador.  

É falso apenas o exposto na letra: 

a) Utilizar músicas no ensino de LI pode apontar direções para o aprendizado, tais como 

listening, vocabulário, tópicos gramaticais, leitura, expressão oral, produção textual e 

ortografia. 
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b) A música se mostra uma forma completa de ensino de línguas porque engloba várias 

questões dentro de um mesmo elemento, envolvendo o lúdico, a representação histórica e 

cultural, a estrutura textual e até mesmo o ritmo.  

 

c) A memorização é um processo importante – mas não fundamental -, na aprendizagem; 

através das músicas, é possível se trabalhar essa questão, em uma repetição ainda que 

cansativa, valorizando os momentos de diversão na sala de aula. 

 

d) Atribuindo foco às dificuldades com as quais se depararam nos alunos no processo de ensino 

de LI - principalmente em relação ao entendimento do listening -, é possível observar a 

urgência em uma apresentação dos conteúdos de forma mais interessante, comunicativa, que 

favoreça a compreensão. Isso se sobrepõe aos métodos entediantes e desgastantes com os quais 

eles já conviveram, buscando a oferta de novas experiências, mais adequadas, motivadoras e 

que façam com que eles sintam vontade de aprender.  

 

e) A utilização de músicas nas aulas de LI possibilita que os alunos tenham a oportunidade de 

trabalhar com suas habilidades, entre elas, o speaking - conforme acompanha a música, se a 

proposta estiver pautada na atividade de cantar por parte dos alunos -, e o listening, se a 

proposta for ouvir e realizar alguma atividade relacionada com a compreensão.  

 

16 - The text below is the lyrics of a song. Read it carefully. 

 

Maybe - Brainstorm (Prata Vetra) 

 

My body, my hand 

My heaven, my land 

My guardian angel is mine 

 

And you say… 

My dreams, my head 

My sex, my bed 

And it's my Corona with lime 
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And then I say… 

Maybe we could divide it in two 

Maybe my animals live in your zoo 

 

And you say… 

My head, my frown 

My kingdom, my crown 

My palace and court is mine 

 

And you say… 

My lights, my show 

My years to grow 

The time that I spend is fine 

 

[…] 

And then I say... 

Maybe 

Maybe I'm in love with you… 

 

But you say… 

My coat, my hat 

My bones, my fat 

My zipper is shut by me 

 

And you say… 

My skin, my blood 

My devil, my god 

My freedom is what you see 

 

[…] 
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My beginning, my end 

My nuclear bomb to pretend….. 

 

My beginning, my end 

My nuclear BOMB! 

 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/brainstorm-prata-vetra/5618/. Acesso em: 07 Out 2018. 

 

Brainstorm (Latvian: Prāta Vētra) is a Latvian pop/rock band. The band became popular 

internationally in 2000, when they finished third in the Eurovision Song Contest 2000 with the song 

"My Star". 

"Maybe" is a song by the Latvian pop rock group Brainstorm, written by the band's lead singer 

Renārs Kaupers and Ojārs Kalniņš on track three only. It was released as the second single taken 

from their second English-language studio album Online (album) on 13 August 2001. It became a hit 

single in Poland entered at #1 and number eight in Greece. The song was produced by Tony 

Mansfield of New Musik. 

 

Leia atentamente as seguintes declarações. 

I- O texto pode ser utilizado para o ensino de pronomes pessoais e objeto, além dos adjetivos 

possessivos.    

II- Com o verso My beginning, my end, é possível trabalhar o gerúndio dos verbos da LI. 

III- Como no texto há duas vozes, pode-se utilizá-lo para atividades de leitura dramatizada. 

IV- Será necessário explicar aos alunos o vocábulo Corona. 

V- Em The time that I spend is fine, o único verbo é to be. 

Assinale a alternativa verdadeira.  

a) Apenas I não é verdadeira. 

b) II, III e VI são verdadeiras. 

c) É falso o exposto apenas em II. 

d) É verdadeiro o que se afirma em V. 

e) São verdadeiras I, III e IV.  

 

17 - Segundo Dellagnelo e Cerutti-Rizzatto (2014, p. 14), linguagem é a 

[...] capacidade com que os seres humanos nascem para aprender uma língua. Trata-se de 

uma faculdade mental, ou seja, envolve atributos biológicos, psíquicos e fisiológicos do 

https://www.letras.mus.br/brainstorm-prata-vetra/5618/
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Latvia
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurovision_Song_Contest_2000
https://en.wikipedia.org/wiki/My_Star_(Brainstorm_song)
https://en.wikipedia.org/wiki/Brainstorm_(Latvian_band)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C4%81rs_Kaupers
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_(album)
https://en.wikipedia.org/wiki/Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Greece
https://en.wikipedia.org/wiki/New_Musik
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cérebro humano e características do sistema nervoso central da espécie humana, as quais não 

existem nos animais (DELLAGNELO; CERUTTI-RIZZATTO, 2014, p. 14. 

Sobre as teorias de aquisição da linguagem é falso afirmar: 

a) O behaviorismo tem o teórico Burrhus Frederic Skinner, autor e psicólogo norte-americano, 

como seu principal teórico. Dele, a principal contribuição epistemológica que se esforça no viés 

de explicação da aquisição da linguagem é o livro Verbal Behavior (1957). Nesta obra, o autor 

apresenta sua apreciação funcional da linguagem e respectiva aprendizagem pelo sujeito.  Na 

teoria behaviorista, a linguagem é concebida como um conjunto de comportamentos verbais. O 

comportamento verbal é definido como o comportamento linguístico reforçado pela mediação 

de outrem. A linguagem é aprendida em razão da exposição de um sujeito ao meio e de 

mecanismos comportamentais de estímulo-resposta-reforço. Nessa concepção, o sujeito é 

compreendido como uma tábula rasa, sem conhecimentos linguísticos prévios. Esses são todos 

desenvolvidos pela criação de hábitos. A teoria de aquisição da linguagem skinneriana conta 

com dois conceitos-chave: o operante verbal e o reforço.  O operante verbal é um 

comportamento linguístico de um sujeito (falante) que é reforçado por pessoas (ouvintes). O 

operante corresponde, geralmente, a uma ação enunciativa (enunciação) de um sujeito que 

atinge resultados específicos (resposta a estímulos socioambientais). Se essa enunciação for 

positiva ao sujeito, ascendem-se as possibilidades de sua resposta reincidir. Houve reforço à 

ação. Já se negativa a ele, as possibilidades decrescem. Houve punição à ação.  

 

b) A teoria gerativista tem como seu renome e progenitor defensor Avram Noam Chomsky, 

linguista e filósofo norte-americano. Em Syntactic Structures (1957), Chomsky apresenta sua 

concepção de linguagem e aquisição, as quais circundam os limites biológico-mentais.  No 

gerativismo, a linguagem é concebida como uma dotação genética, regulamentada por um 

grupo de regras inatas e inscritas na mente dos seres humanos – a Gramática Universal (GU). É 

inata e biologicamente determinada. A linguagem é adquirida pelo desencadeamento da GU 

por exposições do sujeito às muitas e simples frases em um contexto de sua língua materna. 

Chomsky sustenta sua tese com o argumento denominado “riqueza do estímulo”. Conforme ele, 

somente estímulos linguísticos provenientes do ambiente social seriam incapazes de propiciar o 

complexo fenômeno da linguagem. Ele explica que, com estímulos ambientais de uma 

específica língua, um dispositivo/mecanismo inato composto de regras de todas as línguas, 

chamado Dispositivo de Aquisição da Linguagem (LAD), sistematiza hipóteses e regras 
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linguísticas desses incitamentos do ambiente e gera a gramática específica da língua materna à 

qual o sujeito está incluído.  

 

c) A principal figura do construtivismo é o psicólogo suíço Jean William Fritz Piaget. Suas 

principais contribuições em relação à aquisição da linguagem se encontram em A linguagem e o 

pensamento da criança (1923). Nesta obra, Piaget discorre a respeito da linguagem e sua 

estreita relação com aspectos cognitivos e o desenvolvimento global do sujeito (em estágios). A 

linguagem é compreendida como um sistema simbólico de representações, a qual advém pela 

superação do estágio sensório-motor e da representação e armazenamento da experiência. No 

estágio sensório-motor, o sujeito desenvolve os hábitos elementares, atividades de reflexo, 

procura de coisas, entre outros. Superando esse estágio, ele atinge o pré-operatório, estágio em 

que emerge a função simbólica ou semiótica, capacidade de o sujeito criar imagens mentais de 

coisas e ações que se tornam suas representações. É o estágio de intuições, do faz de conta. 

Resumem-se as características do sujeito do estágio pré-operatório em nominalismo, 

egocentrismo e super determinação. Dessa maneira, a linguagem pode ser vista como 

ferramenta. Isso porquanto a criança consegue evocar verbalmente coisas e eventos que 

são/estão ausentes, em virtude de seu desenvolvimento cognitivo e da gênese da função 

simbólica. Quanto à aquisição da linguagem, é resultado da (inter)ação sujeito e ambiente 

social, por meio de assimilações – integração de uma nova experiência linguística a estruturas 

cognitivas existentes (esquemas) que já contêm outras similares às novas – e acomodações 

(acômodo de estímulos linguísticos a novas estruturas cognitivas criadas em razão da 

impossibilidade da assimilação). Nesta abordagem, a concepção de linguagem não se relaciona 

a condicionamento ou a algo inato. O sujeito tem papel ativo na construção dela, todavia sem a 

necessidade de outrem. Daí a designação Construtivismo (cognitivista) ou mesmo Epigenética 

– Epistemologia Genética – (cognitivismo).   

 

d) No viés sociointeracionista, a linguagem pode ser entendida como um sistema composto de 

interiorizações (entendida, aqui, como reconstrução interna de operações externas por meio da 

mediação de outras pessoas) e representações mentais do socioexterno pelo uso de signos 

linguísticos – vocábulo concreto (significante) acrescido de seu conceito (significado). Segundo 

o autor, com a utilização de signos, transformam-se funções mentais elementares, como 

automatismo, imitação, em superiores, como consciência, memorização ativa, comportamental 

intencional e pensamento abstrato. Vygotsky propõe quatro estágios no desenvolvimento de 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 3/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC 

20 
 

operações mentais, os quais englobam a explanação da aquisição da linguagem: o estágio 

natural ou primitivo, o estágio da psicologia ingênua, o estágio dos signos exteriores ou da fala 

egocêntrica e o estágio do crescimento interior, fase em que a criança efetivamente internaliza 

operações externas (signos) e pensa sem necessariamente verbalizar.  

 

e) Com avanços nas áreas computacionais e neurocientíficas do limiar da década de 1980, 

teorizações acerca da aquisição da linguagem na perspectiva do cérebro humano 

(re)emergeram. Na abordagem conexionista, metáforas de redes conexionistas da modelagem 

computacional são utilizadas por teóricos a fim de explanar o funcionamento do cérebro, en-

tendido como um arcabouço complexo de redes tridimensionais neuronais com camadas de 

input e output linguísticos. Esta abordagem é sustentada por Rumelhart, Hinton e McClelland, 

em sua obra Parallel Distributed Processing (1986). No enfoque conexionista, o sujeito não 

tem nenhum conhecimento linguístico inato, todavia processadores de informações de diversas 

ordens, entre elas a linguística – os neurônios. Todo o saber linguístico advém da experiência, o 

qual é armazenado em uma rede com unidades elementares (unidades como nós de uma rede de 

pesca, por exemplo, em analogia aos neurônios). São essas unidades, compondo conexões entre 

si, que processam a experiência linguística. As conexões que se estabelecem entre as unidades 

da rede são (a)vigoradas em razão da (ir)regularidade no input linguístico. Para o 

conexionismo, a linguagem é concebida como resultado da soma do processamento da experi-

ência linguística pelas redes de neurônios por um mecanismo – composto de unidades básicas 

da rede neuronal – que processa todas as competências cognitivas do ser humano, e sua 

aquisição é justificada na arquitetura da cognição.  

 

 

18 - Only one of the sentences below does not have phrasal verb. What is it? 

a) We broke up last month. 

b) He pulled up outside the cottage. 

c) When the door is opened, it sets off an alarm. 

d) She has always looked down on me. 

e) Call me on Sunday.  

 

19 - I wouldn’t stay there if I were you. 

 Which statement is true about the clause that is written above? 
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a) The right clause is I wouldn’t stay there if I was you. 

b) The verb there to be is in the clause. 

c) There isn‟t a modal verb. 

d) There is a conditional clause. 

e) There isn‟t a conjunction. 

 

20 - Sabe-se que o ensino de LI na sala de aula é um processo complexo, que envolve quatro 

habilidades: reading, writing, listening e speaking. Tais processos de aprendizagem devem ser 

desenvolvidos de maneira equilibrada, pois, para uma aprendizagem efetiva da língua, é essencial 

que o educando compreenda todas essas habilidades.  

Sobre o acima exposto, é falso o que consta na letra: 

a) O uso das quatro habilidades apresenta vários benefícios à aprendizagem de LI. Quando são 

tratadas de forma separada, uma em cada aula, há tempo suficiente para abordar as quatro 

atividades, pois são melhor organizadas e produtivas.  

 

b) O reading consiste em o aluno desenvolver a capacidade não somente da leitura, mas 

também de compreender o que foi escrito, observar aspectos gramaticais, compreender 

estruturas gramaticais presentes em diferentes estilos textuais.  

 

c) O writing se centra na capacidade de escrever textos, sendo neste eixo que o aluno aprenderá 

a expor por escrito suas ideias. O educando deverá, ainda, observar questões de coesão e 

coerência em seus textos e estabelecer estruturas adequadas para cada tipo de ocasião.  

 

d) No listening, o discente necessita compreender o que ouve, sendo, porém, uma de suas 

maiores dificuldades – como também de seus professores –, já que não possuem contato com a 

língua diariamente.  

 

e) No speaking, o educando desenvolverá a fala e compreenderá não somente o uso da 

gramática na oralidade, mas principalmente, aspectos linguísticos do idioma e características 

próprias deste. Assim, o discente deverá pensar em utilizar o que aprendeu previamente para 

que consiga estabelecer uma comunicação com outro falante. Ele deve observar a situação e 
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optar pelo melhor discurso, aquele que se adeque ao contexto; se é a formalidade, a necessidade 

de utilizar a gramática em sua essência, ou a informalidade, se o uso de gírias é apropriado para 

o momento. Enfim, cabe ao aluno observar o meio, o interlocutor com o qual estabelecerá a 

comunicação e o ambiente que o cerca. O educando deve saber como se comportar e se 

comunicar em situações reais de uso da LI. Dá-se o nome a tal processo de proficiência oral. 

 

21 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) mostram o quanto as quatro habilidades 

linguísticas são importantes na aula de LE para a formação do cidadão autônomo: 

Embora seja certo que os objetivos práticos – entender, falar, ler e escrever – a que a 

legislação e especialistas fazem referência são importantes, quer nos parecer que o caráter 

formativo intrínseco aprendizagem de Línguas Estrangeiras não pode ser ignorado. Torna-se, 

pois, fundamental, conferir ao ensino escolar de Línguas Estrangeiras um caráter que, além 

de capacitar o aluno a compreender e a produzir enunciados corretos no novo idioma, 

propicie ao aprendiz a possibilidade de atingir um nível de competência linguística capaz de 

permitir-lhe acesso a informações de vários tipos, ao mesmo tempo em que contribua para a 

sua formação geral enquanto cidadão (BRASIL, 2000, p. 26).  

A seguir, serão apresentadas as quatro habilidades linguísticas associadas ao uso de alguns 

recursos na sala de aula, tais como música, filmes, contos, textos em geral.  

Todas as descrições abaixo estão corretas, exceto: 

a) A leitura da letra de uma música, de um conto, serve para praticar os seguintes objetivos com 

os alunos: a) identificar grupos de palavras que pertencem a uma determinada categoria 

(verbos, preposições, adjetivos, advérbios, conjunções, etc); b) encontrar sinônimos e fazer 

substituições de palavras já conhecidas; c) reconhecer figuras de linguagem (metáforas, 

personificações etc.) e rimas, como se faz na leitura de poesias; d) reconhecer o significado de 

palavras (verbos, adjetivos, substantivos) em contexto etc.  

 

b) O aprendiz deve ser estimulado a utilizar estratégias de leitura para a compreensão de letras 

de música e outros tipos de textos em LE, tais como: a) scanning: leitura rápida para ter uma 

ideia geral do texto; b) skimming: leitura com o objetivo de encontrar algumas informações 

específicas no texto; c) identificação do padrão geral de organização (gênero textual); d) uso de 

pistas não-verbais (ilustrações, diagramas, tabelas, saliências gráficas etc.); e) uso de cognatos; 

f) construção dos elos coesivos (lexicais e gramaticais).  
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c) O uso das letras de música, assim como outros tipos de textos, um conto, por exemplo, na 

aula de LE também podem servir para desenvolver a habilidade da escrita. O aprendiz de LE 

pode ser solicitado a: a) fazer sua própria interpretação da letra da música e/ou do conto; b) 

expor ideias e sentimentos por escrito ao ouvir a música ou ao ler o conto; c) responder 

questões interpretativas baseadas na letra e/ou conto, d) criar parágrafos, redações e até mesmo 

uma nova letra de música, um novo conto a partir do tema etc.  

 

d) É possível fazer a análise poética da letra da música, com o objetivo de estimular o uso da 

LE para expressar ideias pessoais. Assim como a leitura, a compreensão oral demanda a 

participação ativa do ouvinte no processo de (re)criar o sentido do que ouve em suas interações 

sociais do dia a dia na família, na escola, no trabalho, nas atividades de lazer, envolvendo 

também os propósitos específicos e os fatores sociais que englobam a relação ouvinte-falante. 

A compreensão oral estimulada através da música pode fazer com que os alunos: a) discutam 

questões gerais ou específicas; b) façam perguntas aos colegas e ao professor; c) procurem 

entender o tema da música; d) façam atividades diversas como pensar rapidamente no maior 

número de palavras, expressões e frases semanticamente relacionadas à música.  

 

e) O simples ato de cantar desencadeia a prática da pronúncia e da entonação. O uso da música 

na sala de aula é muito proveitoso, pois, para se comunicar bem em LI, é necessário ter uma 

boa pronúncia, entonação, ritmo e ênfase.  

 

22 - The word “homophone” is used to describe a word that sounds the same as another word, but 

that has a different meaning. It comes from the Greek words “homo”, meaning “same”, and “phone”, 

meaning “voice”. The two (or more) words may be spelled differently, but just to make life difficult, 

they can also be spelled the same. The potential for confusion for native and non-native speakers 

alike is, unfortunately, great.  

Next, there is a false argument about it. It is written in letter: 

a) One letter makes a big difference with these two, completely altering the meaning. 

Stationary – this word is used to describe something that is motionless (moving). For example, 

“the cars were stationary in the traffic jam.” 

Stationery – pens, pencils and other things you write with or on, for use in the office or when 

studying. 
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b) The adjective forms of these two words add an extra layer of complexity for you to contend 

with. 

Compliment – this is a nice thing you say to someone to flatter them, for example, “You look 

nice today.” The adjective of this is “complimentary”, which has two meanings. It can refer to 

something expressing praise – such as “He was most complimentary, saying how pretty I 

looked.” But just to add to the confusion, “complimentary” can also mean “free of charge”. For 

example, “the airline provided complimentary drinks for those delayed”. 

Complement – this is something that goes well with something else. For example, “the dress 

complemented the colour of her hair.” The adjective form is “complementary”, meaning things 

that go together, used as follows: “The two of them provided complementary skills; he was 

good at writing, while she was good at sales.” 

 

c) These identical-sounding words both derive from Old English words with Germanic origins. 

Stare – the verb “to stare” refers to the act of gazing intently at something. As a noun, it refers 

to the look itself – for example “a long, cold stare”. 

Stair – this refers to a single step, or one of a number of steps, used to connect two different 

levels, with variants including “staircase” (the complete set of steps), “stairway” (the steps and 

their surrounding walls), “stairwell” (the shaft occupied by the staircase), “downstairs” (the 

bottom level) and “upstairs” (the upper level). 

 

d) Two words with almost entirely opposite meanings. The W is silent, because the English 

language likes to confuse us with apparently unnecessary silent letters. 

Whole – this means “complete” or “entire” – used as in “the whole story”. 

Hole – a “hole” indicates a lack of something, as in an opening. For example, the hole in a ring 

doughnut is the missing bit in the middle, while a “Black Hole” is an invisible area of space 

that appears to have nothing in it, because its gravity prevents even light from escaping. 

 

e) Seven meanings sounding like “raise” 

Raise – to lift something up 

Rays – sunbeams 

Rase – to erase something 

Raze – to knock something down 
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Rehs – sodium salt mixtures 

Réis – plural of real (the currency of Portugal and Brazil) 

Res – plural of re, as in the musical scale (doh re mi, for fans of The Sound of Music) 

 

23 - Read the text. 

Ain't no mountain high enough  Marvin Gaye 

Listen, baby 

 

Ain't no mountain high 

Ain't no valley low 

Ain't no river wide enough, baby 

 

If you need me, call me 

No matter where you are 

No matter how far (don't worry, baby) 

Just call my name 

I'll be there in a hurry 

You don't have to worry 

 

'Cause, baby, there 

Ain't no mountain high enough 

Ain't no valley low enough 

Ain't no river wide enough 

To keep me from getting to you, baby 

 

Remember the day 

I set you free 

I told you could always count on me, darling 

From that day on 

I made a vow 

I'll be there when you want me 

Some way, somehow 
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'Cause, baby, there […] 

  

Oh, no, darling (no wind, no rain) 

 

No winter's storm can stop me, baby 

Now, now, baby 

(If you're ever in trouble 

I'll be there on the double 

Just sing for me) 

Oh, baby 

 

My love is alive 

Way down in my heart 

Although we are miles apart 

 

If you ever need a helping hand 

I'll be there on the double 

Just as fast as I can 

Don't you know that 

 

There ain't no mountain high enough […] 

 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/marvin-gaye/15934/. Acesso em: 15 Out 2018. 

 

"Ain't No Mountain High Enough" is an R&B/soul song written by Nickolas Ashford & Valerie Simpson in 1966 for 

the Tamla Label, a division of Motown. The composition was first successful as a 1967 hit single recorded by Marvin 

Gaye (April 2, 1939 – April 1, 1984) and Tammi Terrell (April 29, 1945 – March 16, 1970), becoming a hit again in 1970 

when recorded by former Supremes frontwoman Diana Ross. The song became Ross' first solo number-one hit on the 

Billboard Hot 100 chart and was nominated for a Grammy Award. 

Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/Ain%27t_No_Mountain_High_Enough. Acesso em: 15 Out 2018. 

 

Leia com atenção as afirmações abaixo. 

 

https://www.letras.mus.br/marvin-gaye/15934/
https://en.wikipedia.org/wiki/R%26B
https://en.wikipedia.org/wiki/Soul_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Ashford_%26_Simpson
https://en.wikipedia.org/wiki/Motown
https://en.wikipedia.org/wiki/Marvin_Gaye
https://en.wikipedia.org/wiki/Marvin_Gaye
https://en.wikipedia.org/wiki/Tammi_Terrell
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Supremes
https://en.wikipedia.org/wiki/Diana_Ross
https://en.wikipedia.org/wiki/Billboard_Hot_100
https://en.wikipedia.org/wiki/Grammy_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Ain%27t_No_Mountain_High_Enough
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I- É possível realizar algumas atividades de leitura vinculadas à letra da música, tais como a técnica 

da tradução, a técnica da conjugação no tempo verbal adequado, a técnica close (close reading). A 

primeira atividade permite que os alunos entendam a letra à medida que a traduzem para o Português. 

A segunda tem a intenção de fazer com que os alunos conjuguem os verbos nos tempos verbais 

adequados ao contexto. Já a terceira consiste em fazer com que os alunos encaixem palavras 

suprimidas da letra e que estarão escritas em um quadro e fora de ordem 

II- A criação de histórias em quadrinhos é outra atividade que pode ser feita baseada na letra da 

música, pois envolve a capacidade de criar determinadas partes do texto através de imagens, aliando-

as à criação de diálogos escritos. O ideal é escolher letras narrativas como esta.  

III- A BNCC (2017), cita o  

 

caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma perspectiva de educação 

linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões pedagógicas e políticas estão 

intrinsecamente ligadas. Ensinar inglês com essa finalidade tem, para o currículo, três 

implicações importantes (BNCC, 2017, p. 239) 

A segunda implicação diz respeito a abordagens de ensino. Situar a LI em seu status de língua franca 

implica compreender que determinadas crenças precisam ser relativizadas. Isso exige do professor 

uma atitude de acolhimento e legitimação de diferentes formas de expressão na língua, como o uso de 

ain’t para fazer a negação, e não apenas formas “padrão” como isn’t ou aren’t.   

 

IV- O texto pode ser utilizado para estudar do simple past. 

V- No texto, baby não significa bebê, criança. 

É verdadeira a alternativa: 

a) V, IV e III são verdadeiras. 

b) I, IV e V são verdadeiras. 

c) Apenas II é falsa, pois a letra da canção não é narrativa. 

d) Apenas III é falsa, pois a implicação citada não é a segunda. 

e) A menção da técnica close, citada em I, não pode ser aplicada no caso do texto, o que torna a 

afirmação falsa. 

 

24 - Homograph is a word that is spelled the same as another word but has a different meaning.  

The use of homograph words is not correct in: 

https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/spell
https://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/meaning
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a) The bandage was wound around the wound. 

b) The dump was so full, it had to refuse more refuse. 

c) We must polish the Polish furniture. 

d) The tourist decided to dessert his dessert in the desert. 

e) When startled, the dove dove into the bush. 

 

25 - It is not a true statement about the English language:  

a) The word classes – or parts of speech - in English are: 

Verb: climb, eat, welcome, be 

Noun: aircraft, country, lady, hour 

Adjective: good, British, cold, quick 

Adverb: quickly, always, approximately 

Preposition: to, of, at, on 

Determiner: the, his, some 

Pronoun: we, you, them, myself 

Conjunction: and, but, so 

Numeral: three, forty-five, sixth 

Exclamation: oh, ah, mhm, Yippee! Gosh! 

b) There are five kinds of phrase. 

1 Verb phrase: come, had thought, was left, will be climbing 

A verb phrase has an ordinary verb (come, thought, left, climbing) and may also have an 

auxiliary (had, was, will). 

2 Noun phrase: a good flight, his crew, we 

A noun phrase has a noun (flight), which usually has a determiner (a) and/or adjective (good) in 

front of it. A noun phrase can also be a pronoun (we). 

3 Adjective phrase: pleasant, very late 

An adjective phrase has an adjective, sometimes with an adverb of degree (very). 

4 Adverb phrase: quickly, almost certainly 

An adverb phrase has an adverb, sometimes with an adverb of degree (almost). 

5 Prepositional phrase: after lunch, on the aircraft 

A prepositional phrase is a preposition + noun phrase. 
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c) We use a reflexive pronoun as object or complement when it refers to the same thing as the 

subject. 

I fell over and hurt myself. 

Van Gogh painted himself lots of times. 

We suddenly found ourselves in the middle of a hostile crowd. 

 

We use me, him etc only if it means something different from the subject. 

Van Gogh painted himself. (a picture of Van Gogh) 

Van Gogh painted him. (a picture of someone else) 

 

d)  A consonant is defined as a speech sound which is articulated with some kind of stricture, or 

closure, of the air stream. 

Consonants are classified according to four features: 

1. the state of the glottis: in vibration (voiced) or open (voiceless); 

2. the state of the velum: lowered (nasal) or raised (oral); 

3. the place of articulation: where the stricture occurs (place of maximum interference) and 

what articulators are involved; and 

4. the manner of articulation: the amount of stricture, whether it is complete, partial (called 

close approximation), or relatively open (open approximation). 

 

In describing the place of articulation for consonants, it is traditional to list the active and then 

the passive articulator. Consonants involve a rather large number of discrete places of 

articulation: bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, alveolopalatal, palatal, velar, 

uvular, pharyngeal, glottal.   

 

e) English has a number of means by which morphs combine or are altered to form new words. 

However, only two of these processes of word creation, derivation and compounding, are 

responsible for significant numbers of new words.  

The addition of a derivational affix (a prefix, a suffix, and, in some languages, an infix) is 

called derivation. The addition of a derivational affix to a root produces a new word with one or 

more of the following changes: 
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– a phonological change (including stress change): reduce > reduction, clear > clarity, fuse> 

fusion, photograph > photography, drama > dramatize, relate > relation, permit > 

permissive, impress > impression, electric > electricity, include > inclusive; 

– an orthographic change to the root: pity > pitiful, deny > denial, happy > happiness; 

– a semantic change, which may be fairly complex: husband > husbandry, event > eventual, 

post > postage, recite > recital; and/or 

– a change in word class. 

 


