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CARGO: PROFESSOR INGLÊS 

 

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 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 
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será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

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

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 04 (quatro) 

Raciocínio Lógico 04 (quatro) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Conhecimentos na Área de Educação 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 05 (cinco) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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 

O texto abaixo é parte de coluna publicada em 07 de dezembro de 2018 na revista ÉPOCA  e servirá 

de subsídio para as questões 1 a 4: 

YouTube, o paraíso da publicidade infantil 

Canais que só faltam vender brinquedos atraem multidões de crianças na plataforma de vídeos 

Que o YouTube é uma plataforma digital gigantesca, todo mundo sabe. E também que já 

existem muitas pessoas que tiram seu provento do dinheiro gerado pelas visualizações e propagandas 

em seus canais na rede. Ainda assim, não pude negar minha surpresa ao descobrir que o maior 

faturamento entre os youtubers ficou com um garoto de 7 anos de idade, o americano Ryan. 

Dono do canal RyanToysReviews, ele e seus pais embolsaram US$ 22 milhões ao longo do 

último ano. O valor, que é exorbitante em qualquer contexto, vem de seus incontáveis vídeos, nos 

quais o garoto e seus progenitores aparecem brincando com diversos brinquedos recém-lançados e 

comentando suas qualidades e defeitos. Seu canal, que desde 2015 acumula 17 milhões de inscritos e 

26 bilhões (!) de visualizações, posta vídeos quase diariamente. Só na última semana foram sete. 

Ignorando fatores como o tempo gasto pelo pequeno para gravar esses vídeos num ritmo de 

conteúdo diário, é surpreendente pensar que ele arregimentou a quantia milionária ao, basicamente, 

fazer propagandas para que crianças queiram comprar os mais variados brinquedos. E uma rápida 

pesquisa no YouTube mostra que seus pais não são os únicos a investir nesse filão. 

Não acredita? É só procurar por um termo como ―toys‖ (brinquedos, em inglês) e ver que 

existem canais como ―ToyPudding TV‖ (12 bilhões de visualizações); ―Super Kids Toys‖ (291 

milhões); ―Kids Diana Show‖ (4 bilhões) e CKN Toys (8 bilhões). 

Os formatos são dos mais variados: alguns utilizam crianças para brincar com os produtos 

enviados — às vezes com vídeos patrocinados —, outros apenas mostram os brinquedos para adultos. 

Há até a categoria de ―unboxing‖, dedicada apenas mostrar a abertura da caixa do brinquedo. 

Em comum a todos está a fetichização de uma mercadoria para uma parcela da população altamente 

suscetível à publicidade. Ainda que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) seja 

contrário a propaganda infantil, e haja uma legislação que coíba a prática no Brasil, o grande truque 

desses canais é que eles fogem à classificação tradicional de publicidade para crianças. 

(...)  

https://oglobo.globo.com/sociedade/youtuber-de-7-anos-foi-que-mais-faturou-em-2018-us-22-milhoes-23279448
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/publicidade-infantil-entenda-o-debate-e-saiba-como-questao-e-regulamentada
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As crianças, que ficam hipnotizadas pelos vídeos — quem já viu uma assistindo a esses canais sabe 

do que estou falando —, saem quase sempre interessadas ou clamando pelos brinquedos 

apresentados. O panorama não deve mudar: a legislação de regulação infantil varia muito de país 

para país, e o YouTube, com seu alcance global, passa ao largo de controle nesse quesito, ao 

contrário de canais de televisão ou revistas. 

É de se imaginar que, no ano que vem, os pais de Ryan e de alguns outros astros mirins da rede 

tenham ainda mais ganhos para seu pé-de-meia generoso. Não faltará dinheiro para seus brinquedos. 

Cabe saber se teremos nós os meios necessários para presentear nossas crianças. 

In Revista ÉPOCA. São Paulo, Editora Globo:  https://epoca.globo.com/youtube-paraiso-da-

publicidade-infantil-23289383  

1 - Com relação ao informado pelo texto, a alternativa que apresenta uma informação equivocada 

está em: 

a) Um garoto americano e seus pais postam vídeos quase que diariamente em um canal 

chamado RyanToysReviews, no qual, aparecem brincando com diversos brinquedos recém-

lançados e comentando suas qualidades e defeitos.  

b) O colunista afirma que o YouTube é uma plataforma digital gigantesca e nela já existem 

muitas pessoas que tiram seu provento oriundo do dinheiro gerado pelas visualizações e 

propagandas em seus canais na rede. 

c) Muitos pais consideram a plataforma uma forma eficiente de faturar através de vídeos que 

indiretamente tornam-se nichos publicitários. Numa pesquisa simples, por exemplo, ao  se 

procurar por um termo como ―toys‖ (brinquedos, em inglês) é possível localizar canais 

como:―ToyPudding TV‖ (12 bilhões de visualizações); ―Super Kids Toys‖ (291 milhões); 

―Kids Diana Show‖ (4 bilhões) e CKN Toys (8 bilhões). Alguns utilizam crianças para brincar 

com os produtos enviados — às vezes com vídeos patrocinados —, outros apenas mostram os 

brinquedos para adultos. Há até a categoria de ―unboxing‖, dedicada apenas a mostrar a 

abertura da caixa do brinquedo. 

d) Além dos pais de Ryan, o texto exemplifica que muitos outros são os pais que resolveram 

investir nesse ―negócio‖ e que por meio dos vídeos, nos quais os filhos são os protagonistas, 

realizam a venda de brinquedos educativos.  

https://epoca.globo.com/youtube-paraiso-da-publicidade-infantil-23289383
https://epoca.globo.com/youtube-paraiso-da-publicidade-infantil-23289383
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e) Ainda que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) seja contrário à propaganda 

infantil, e haja uma legislação que coíba a prática no Brasil, o grande truque desses canais é que 

eles fogem à classificação tradicional de publicidade para crianças. A legislação de regulação 

infantil varia muito de país para país, e dessa forma o YouTube, com seu alcance global, se 

beneficia, passando ao largo de controle nesse quesito, ao contrário de canais de televisão ou 

revistas. 

2 - Observe os termos em destaque no excerto e assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, 

os verbos destacados em seu modo infinitivo: 

Ainda que o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) seja contrário a propaganda 

infantil, e haja uma legislação que coíba a prática no Brasil, o grande truque desses canais é que eles 

fogem à classificação tradicional de publicidade para crianças. 

a) aver – coibição - era 

b) haver – coibir – ser  

c) agir – coibar - ter 

d) agir – coibir - ser 

e) haver – coibir – estar 

3 - Americano é o adjetivo pátrio para os habitantes dos Estados Unidos. Assinale a alternativa que 

indica, respectiva e corretamente, o adjetivo pátrio no plural dos seguintes países: Peru, Paraguai, 

Costa Rica, Espanha e Japão. 

a) peruviano / paraguaiano / costa-riquenho / espanhol / japonês  

b) peruanos / paraguaios / costas-riquenhos / espanhóis / japonêses 

c) peruvianos / paraguaios / costas-riquenhos / espanhois / japoneses 

d) peruanos / paraguaienses / costa-riquenhos / espanhois / japonêses 

e) peruanos / paraguaios / costa-riquenhos / espanhóis / japoneses 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-07/publicidade-infantil-entenda-o-debate-e-saiba-como-questao-e-regulamentada
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4 - ―Pé-de-meia e recém-lançados” são substantivos compostos que recebem hífen em sua estrutura. 

Assinale a alternativa que apresenta vocábulos que estão grafados conforme o previsto no Acordo 

Ortográfico em vigência, dando enfoque para as alterações pertinentes ao uso do hífen.  

a) antiinflamatório – micro-ônibus   

b) erva-mate – microorganismo  

c) microondas – micro-ônibus   

d) interregional - reescrever 

e) abaixo-assinado – autoaprendizagem  

RACIOCÍNIO LÓGICO 

5 - As medidas internas da carroceria granel de um caminhão 3 eixos, têm 18 metros de 

comprimento, 2,5 metros de largura e 1,8 metros de altura. Considerando que este caminhão está 

carregado de milho em grãos ocupando 90% da capacidade máxima e que  de milho equivale 

em média a 850 quilogramas, então o volume da carga é de: 

a) 72.900 kg 

b) 61.965 kg 

c) 61.600 kg 

d) 48.955 kg 

e) 65.610 kg 

6 - A soma de dois números positivos é 9. Se o produto destes dois números é 14, então, a soma dos 

quadrados desses números é: 

a) 53 

b) 51 

c) 49 

d) 35 

e) 27 

7 - Em uma universidade são atribuídas aos alunos quatro notas por bimestre. Caso o aluno não 

obtenha a média 7,0 nas quatro notas, então deve realizar a prova final (exame). Neste caso a média 

final será composta pela média das quatro notas com peso 4 e a nota da prova final com peso 2. O 
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aluno será considerado aprovado quando a média final for igual ou superior a 5,0. Nessas condições, 

se um aluno obtiver notas (6,0; 7,5; 5,0 e 5,5), para ser aprovado esse aluno terá que obter na prova 

final nota mínima igual a: 

a) 6,0 

b) 5,0 

c) 4,5 

d) 3,0 

e) 5,5 

8 - Um lojista ao efetuar a venda de determinado artigo, destina 25% correspondente a impostos, 

taxas e comissões. Do restante 70% correspondem ao preço de custo desse artigo. Considerando que 

o restante representa o lucro, então pode-se afirmar que o mesmo é de: 

a) 24,5 % 

b) 22,5 % 

c) 17,5 % 

d) 16,25 % 

e) 5,0 % 

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

9 - O primeiro escalão de Bolsonaro terminou maior do que o previsto – com sete pastas além do 

prometido durante a campanha eleitoral – e formado por militares, políticos e técnicos. Entre os 

escolhidos, o advogado Ricardo Salles foi o último indicado como futuro ministro do Meio 

Ambiente, conforme veiculado pela mídia no último 09 de dezembro.  

Questiona-se quais serão os ministros que estarão a frente do Ministério da Justiça, Ministério da 

Ciência e Tecnologia e do Ministério da Educação, respectivamente: 

a) Sérgio Moro, Marcos Pontes e Ricardo Vélez Rodríguez. 

b) Sérgio Moro, Marcos Pontes e Onyx Lorenzoni. 

c) Onyx Lorenzoni, Marcos Pontes e Ricardo Vélez Rodríguez. 

d) Tereza Cristina, Marcos Pontes e Onyx Lorenzoni. 

https://tudo-sobre.estadao.com.br/ricardo-salles
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e) Sérgio Moro, Marcos Pontes e Luiz Henrique Mandetta. 

Fonte: O estadão. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,com-meio-ambiente-bolsonaro-fecha-desenho-de-

ministerio-com-22-pastas,70002639646  

10 - Estudantes da rede privada que completam o ensino médio têm o dobro de chance de ingressar 

numa faculdade do que alunos da rede pública, mostram dados da Síntese de Indicadores Sociais, 

divulgada no último 5 de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo a pesquisa, 79,2% dos estudantes que completam o ensino médio na rede privada ingressam 

no ensino superior. Na rede pública, esse percentual cai drasticamente — para 35,9%. 

Segundo a pesquisa, essa diferença explica-se por: 

I- qualidade de ensino das redes pública e privada. 

II - perfil socioeconômico. 

III- incentivo dos pais. 

IV – local de residência. 

V – diferença racial. 

Fonte:https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ce915924b20133cf3f9ec2d45c2542b0.pdf   e 

https://g1.globo.com/educacao/noticia 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

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

d) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

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

CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO 

11 - A Constituição Federal é o documento que registra e assegura direitos aos cidadãos brasileiros. 

Leia as alternativas que fazem referência à Constituição Federal e assinale (V) para as sentenças 

verdadeiras e (F) para as sentenças falsas: 

(   ) A  Constituição reconhece a educação como direito de todos e dever do Estado e da 

família, afirma que a mesma deve ser promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,com-meio-ambiente-bolsonaro-fecha-desenho-de-ministerio-com-22-pastas,70002639646
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,com-meio-ambiente-bolsonaro-fecha-desenho-de-ministerio-com-22-pastas,70002639646
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/ce915924b20133cf3f9ec2d45c2542b0.pdf
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(   ) A Constituição garante o pluralismo de ideias e  concepções pedagógicas bem como a 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 

(   ) A Constituição ressalta a importância de atuar exclusivamente sobre  o conhecimento 

destinado aos cidadãos e refuta a necessidade de  garantir  padrão de qualidade no ensino. 

(   ) A Constituição preza pela autonomia das instituições de ensino, por isso, não interfere de 

nenhuma forma na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber nas instituições educativas. 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V- F- F- F. 

b) V- V- F- F. 

c) F- F- V- V. 

d) F- V- F- V. 

e) F- V- V- F. 

12 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define e direciona a educação brasileira. 

Quanto a LDB 9394/96 é INCORRETO afirmar: 

a) O dever do Estado com a educação escolar pública se efetivará mediante a garantia de 

atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

b) O Estado também tem o dever de garantir vaga em escola pública de educação infantil ou de 

ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que 

completar 4 (quatro) anos de idade.    

c) Ao Estado não compete à obrigatoriedade da oferta de ensino noturno regular, sendo sua 

responsabilidade o ensino diurno e em idade própria conforme prevê a Constituição Federal. 

d) A educação básica obrigatória e gratuita deve ser organizada da seguinte forma: pré-escola, 

ensino fundamental e ensino médio. 

e) O ensino deve ser ministrado com base no princípio de vinculação entre a educação escolar, 

o trabalho e as práticas sociais. 

13 - O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, foi aprovado no ano de  1990  e representa 

um avanço expressivo no que se refere a garantia de direitos para  crianças e adolescentes brasileiros. 

Neste sentido, quanto ao ECA é INCORRETO afirmar: 

a) O ECA considera criança, para os efeitos da lei, a pessoa até catorze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre catorze e dezessete anos de idade. 
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b) A criança e o adolescente têm direito de serem respeitados por seus educadores. 

c) O ECA assegura que é dever do Estado garantir atendimento em creche e pré-escola às 

crianças de zero a cinco anos de idade. 

d) O ECA compreende que os direitos enunciados na lei aplicam-se a todas as crianças e 

adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou 

cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, 

condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que 

diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 

e) O ECA registra que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da 

lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

14 - Quando discutimos o papel do educador na construção do conhecimento dos alunos, é 

CORRETO afirmar: 

a) Aprender é um ato mecânico, sistemático e complexo, o professor deve garantir que o 

método venha sempre em primeiro lugar no processo de aprendizagem do aluno. 

b) Aqueles alunos que já nascem pré-dispostos a aprender avançam no conhecimento através 

das intervenções do professor. 

c) O professor deve atuar como mediador do processo ensino e aprendizagem, desenvolvendo 

atividades coletivas, reflexivas que auxiliem o aluno a pensar sobre o conhecimento 

relacionando-o com o contexto em que vive. 

d) O processo de aprendizagem requer memorização constante, assim as atividades precisam 

ser centralizadas prioritariamente no professor e em suas necessidades, esta deve ser a tônica 

da organização pedagógica em sala de aula. 

e) O professor deve transmitir os conhecimentos necessários para aquela série. Se algum aluno 

não conseguir aprender satisfatoriamente o conteúdo estudado em sala, é fundamental que 

ele seja encaminhado para a classe de apoio para recuperar e aprender aquilo que não deu 

conta no momento adequado. 

15 - Leia as alternativas que se referem à visão interdisciplinar do conhecimento. 

I- Em seus estudos Piaget afirma que: ―a interdisciplinaridade seria uma forma de se chegar à 

transdisciplinaridade, etapa que não ficaria na interação e reciprocidade entre as ciências, mas 

alcançaria um estágio onde não haveria mais fronteiras entre as disciplinas‖. 
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II- O conceito de transversalidade surge nos movimentos de renovação pedagógica, quando 

teóricos concebem que é preciso redefinir o e entendimento de aprendizagem e repensar os 

conteúdos que devem ser ensinados aos alunos. Tanto a transversalidade quanto a 

interdisciplinaridade concebem o planejamento voltado ao aluno e suas necessidades de 

aprender e construir o conhecimento. 

III- A interdisciplinaridade incide no trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento, 

em um trabalho de cooperação, reflexão coletiva e troca de experiências e reflexões. Provoca a 

transcendência de métodos de uma disciplina para outra, ultrapassando-as sem perder a 

finalidade disciplinar. 

IV- Para que a interdisciplinaridade sobrevenha nas escolas brasileiras, é necessário que primeiro 

ocorra uma profunda reforma excluindo toda e qualquer disciplina e conteúdos obrigatórios, a 

partir disto, um novo planejamento onde as áreas possam ser unidas e coletivas surgirá, só 

assim haverá interdisciplinaridade. 

Assinale somente a alternativa que apresenta todas as respostas CORRETAS: 

a) Somente a alternativa I. 

b) Somente a alternativa IV. 

c) Somente as alternativas II e IV. 

d) Somente as alternativas I, II e III. 

e) Somente as alternativas II, III e IV. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PROFESSOR INGLÊS 

16 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 39) afirmam que a linguagem é o 

meio pelo qual uma vasta gama de relações é expressa. É indiscutível o papel que ela desempenha na 

compreensão mútua, na promoção de relações políticas e comerciais, no desenvolvimento de recursos 

humanos. Entretanto, ao mesmo tempo em que pode desempenhar esse papel de promotor de 

progresso e desenvolvimento, pode afetar as relações entre grupos diferentes em um país ao valorizar 

as habilidades de alguns grupos e desvalorizar as de outros.  

Sobre o ensino da Língua Inglesa (LI), segundo os PCN, é falso o que afirma a letra: 

a) A posição do Inglês nos campos dos negócios, da cultura popular e das relações acadêmicas 

internacionais coloca-o como a língua do poder econômico e dos interesses de classes, 
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constituindo-se em possível ameaça para outras línguas e em guardião de posições de prestígio 

na sociedade. 

b) Há quem veja a cultura como um processo em constante negociação, neste momento 

realizado em condições político-culturais de inter-relacionamento global. 

c) É necessário ter um pouco de cuidado com as teorias de reprodução social e cultural de uma 

sociedade consumista global que são repassadas através do ensino do Inglês. 

d) A aprendizagem do Inglês, tendo em vista o seu papel hegemônico nas trocas internacionais, 

desde que haja consciência crítica desse fato, pode colaborar na formulação de contra discursos 

em relação às desigualdades entre países e entre grupos sociais.  

e) O uso de uma LE é uma forma de agir no mundo para transformá-lo. A ausência dessa 

consciência crítica no processo de ensino e aprendizagem de Inglês, no entanto, influi na 

manutenção do status quo ao invés de cooperar para sua transformação. 

17 - Para os PCN (BRASIL, 1998, p. 79), ―A avaliação é parte integrante e intrínseca ao processo 

educacional, indo muito além da visão tradicional, que focaliza o controle externo do aluno por meio 

de notas e conceitos‖.  

Uma das alternativas abaixo não está totalmente de acordo com o documento. Assinale-a. 

 

a) A função da avaliação é alimentar, sustentar e orientar a ação pedagógica e não apenas 

constatar um certo nível do aluno. Está implícito, também, que não se avaliam só os conteúdos 

conceituais, mas também os procedimentais e os atitudinais, indo além do que se manifesta, até 

a identificação das causas.  

b) A avaliação oferece descrição e explicação; é um meio de se compreender o que se alcança e 

por quê. Torna-se, desse modo, uma atividade iluminadora e alimentadora do processo de 

ensino e aprendizagem, uma vez que dá retorno ao professor sobre como melhorar o ensino, 

possibilitando correções no percurso, e retorno ao aluno sobre seu próprio desenvolvimento. 

c) Os testes, ou provas, constituem meios de se avaliar um aspecto apenas do processo de 

aprendizagem, ou seja, o produto em relação ao desempenho, tendo em vista determinados 

conteúdos ou objetivos, em termos de progresso ou de proficiência. 

d) Os testes ou provas não podem, seguidamente, constituir-se em instrumentos de ameaça ou 

intimidação, para mostrar apenas o que o aluno não sabe, situando-se acima de suas 

possibilidades.  
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e) Ao se preparar um teste é fundamental ter clareza do propósito no uso daquele instrumento, 

o que vale dizer, ter clareza a respeito do que se está avaliando. Como todos os aspectos de uma 

avaliação formativa, os testes também devem ter por objetivo melhorar o conhecimento e não 

apenas fazer julgamentos. Isso significa que se torna essencial a interação professor-aluno em 

relação ao teste, após sua utilização: a devolução deve envolver uma discussão dos resultados e 

das possíveis razões para a falta de sucesso, se for o caso, evitando-se, assim, um sentimento de 

fracasso 

18 - Leia o texto abaixo. 

Isn't she lovely - Stevie Wonder 

Isn't she lovely? 

Isn't she wonderful? 

Isn't she precious? 

Less than one minute old 

I never thought through love we'd be 

Making one as lovely as she 

But isn't she lovely made from love 

Isn't she pretty? 

Truly the angel's best 

Boy, I'm so happy 

We have been heaven blessed 

I can't believe what God has done 

through us he's given life to one 

But isn't she lovely made from love 

Isn't she lovely? 

Life and love are the same 

Life is Aisha 

The meaning of her name 
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Londie, it could have not been done 

Without you who conceived the one 

That's so very lovely made from love. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/stevie-wonder/43243/>. Acesso 

em 08 Dez 2018. 

"Isn't She Lovely" is a song by Stevie Wonder from his 1976 album, Songs in the Key of Life. The 

lyrics celebrate the birth of his daughter, Aisha Morris. Wonder collaborated on the song with 

Harlem songwriter and studio owner Burnetta "Bunny" Jones. Disponível em: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Isn%27t_She_Lovely. Acesso em: 08 Dez 2018. 

Assinale a alternativa incorreta. 

a) O texto pode ser utilizado para trabalhar o verbo to be. 

b) Em Without you who conceived the one, a palavra one não se refere ao número ―um‖. 

c) Todos os verbos do texto estão no presente do Modo Indicativo. 

d) Em Less than one minute old, a palavra one significa um. 

e) Em isn't she lovely made from love, from indica origem.  

Leia o texto abaixo. As questões 19 e 20 serão sobre ele. 

 

Crazy Mom’s 

Fashion 
 

 
It started 20 years ago. One day, Jane Smith, a busy mom and a loving wife, went shopping 

for new clothes. After a few hours of searching, she came home exhausted and disappointed. In the 

mid-80s, few manufacturers made clothes for women over thirty. ―Thousands of women in England 

have the same problem, and I will help them,‖ – thought Mrs. Smith.  With very little money, no 

connections in the fashion world and a husband who thought that her idea was crazy, the ambitious 

woman decided to start up her own business. 

Jane designed her first collection of twenty clothing items, bought suitable material and 

sewing machines, and hired experienced tailors. The Smiths’ balcony turned into a workshop. When 

the collection was ready, Jane offered it to a famous chain of stores. To her surprise, they bought the 

https://www.letras.mus.br/stevie-wonder/43243/
https://en.wikipedia.org/wiki/Stevie_Wonder
https://en.wikipedia.org/wiki/Songs_in_the_Key_of_Life
https://en.wikipedia.org/wiki/Isn%27t_She_Lovely
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whole collection at once. When they asked her about the name of her company, Jane looked at her 

husband, smiled and said: ―Crazy Mom‖. The collection was sold in a very short time – women liked 

Jane’s models. In a month, the manager of the chain ordered more clothes from ―Crazy Mom‖ and 

Jane had to hire more people and find a bigger place for the workshop. The next step was opening her 

own shop at the central train station in Manchester.   

Now ―Crazy Mom‖ has 50 boutiques all over the world. Mr. Smith left his job as an engineer 

and became head of the company. Their four children also work in the company and, according to 

Jane, this is what makes the business so successful.    

 

19 - Assinale a alternativa falsa. 

 

a) A Sra. Smith procurou roupas para si mesma e não as encontrou. 

 

b) Muitas mulheres compartilhavam do mesmo problema da Sra Smith. 

 

c) A primeira coleção de Jane tinha apenas vinte itens de alfaiataria. 

 

d) A primeira coleção de Jane vendeu muito rapidamente. 

 

e) O marido de Jane é, atualmente, o CEO da empresa ―Crazy Mom‖. 

 

20 - Assinale a alternativa incorreta. 

 

a) O texto pode ser utilizado para estudar o past tense do Modo Indicativo. 

 

b) Há pelo menos uma frase no futuro do Modo Indicativo. 

c)  A frase The Smiths’ balcony turned into a workshop.  pode ser assim traduzida:  A varanda 

dos Smiths se transformou em uma oficina. 

d) Após o trabalho com o texto, o professor pode propor que os alunos, em grupos, pesquisem 

empreendedores que iniciaram seus negócios a partir de dificuldades que encontraram para 

satisfazer suas próprias necessidades.  

e) Loving, na primeira linha do texto, é o gerúndio do verbo to love. 

 


