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C O N C U R S O  P Ú B L I C O  –  E D I T A L  Nº  0 1 / 2 0 0 9 

527 – PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL CICLO II 
LÍNGUA INGLESA 

Nome do Candidato           Número de Inscrição 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

INSTRUÇÕES GERAIS 

- O candidato receberá do fiscal: 

  Um caderno de questões contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha. 

  Uma folha de respostas personalizada para a Prova Objetiva. 

- Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão  

corretas. Caso contrário, solicite ao fiscal um outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

- O candidato terá 3 (três) horas para a realização da prova, incluindo o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 

- O candidato poderá se retirar da sala de prova após 1 (uma) hora contada a partir de seu efetivo início, entregando sua folha 

de respostas. 

- O candidato poderá levar o caderno de questões, que é de preenchimento facultativo, respeitando o tempo determinado no 

item anterior. 

ATENÇÃO 

- Verifique se seus dados estão corretos na folha de respostas. 

- Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na folha de respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta

ou azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – mais de uma letra assinalada implicará anulação da 

questão.

- Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão. Portanto, a folha de respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, 

rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 

- O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo: 

- Todas as questões deverão ser respondidas. 

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO
ORTOGRÁFICO DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 6. 
 

Evolução: a ideia que revolucionou o sentido da vida 
 

“É bastante concebível que um naturalista, refletindo sobre 
as afinidades mútuas dos seres orgânicos, suas relações 
embrionárias, sua distribuição geográfica, sucessão geológica e 
outros fatos similares, chegasse à conclusão de que cada 
espécie não fora criada independentemente, mas se originara 
de outra espécie.” Assim, Charles Darwin (1809 – 1882) 
mostrou, na introdução de A Origem das Espécies, o raciocínio 
que o levou a formular a Teoria da Evolução por meio da 
seleção natural. Em 2009, quando se comemoram os 150 anos 
da publicação do livro (e o bicentenário de nascimento do 
pesquisador inglês), sua obra continua uma das mais 
importantes da história do pensamento humano. “Com esse 
estudo, Darwin inaugurou a Biologia moderna e o evolucionismo 
passa a ser um conceito central da área”, afirma Charbel        
El-Hani, professor de História da Ciência do Instituto de Biologia 
da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e doutor em 
Educação. “A Teoria da Evolução é parte importante do legado 
cultural da humanidade, pois ela altera o jeito como enxergamos 
a natureza. E a escola tem o dever de transmitir esse saber a 
todos os seus alunos”, completa El-Hani. 

A razão é simples. Cientes dessa visão, crianças e jovens 
conseguem estabelecer relações entre os diversos conteúdos 
que, fragmentados, não resultam numa compreensão ampla do 
mundo. Em seu livro – produto de quase 28 anos de pesquisa 
bibliográfica e de campo –, Darwin se dispôs a responder a uma 
das questões que havia muito despertava a curiosidade de 
estudiosos: qual a origem da vida, do homem e da natureza? 
Baseado em evidências observadas em diversas regiões do 
globo e apoiado nas ideias de outros pensadores, ele criou uma 
fronteira na ciência. Seu grande diferencial foi defender que as 
questões naturais devem ser compreendidas por meio de 
processos da natureza, dissociando o pensamento científico do 
religioso. 

Segundo a teoria de Darwin, tanto os organismos vivos 
como os que encontrou fossilizados se originavam de um único 
ancestral comum e se transformavam ao longo do tempo. 
Semelhante a uma bactéria, esse primeiro ser vivo sofreu 
modificações até gerar toda a variedade de animais e plantas 
do planeta, seguindo um padrão evolutivo (que permanece 
ativo). Assim, o homem deixou de ser visto como um animal 
especial e mais evoluído para ser encarado como mais um 
ramo da grande árvore da vida. “Somos todos seres 
aparentados e em evolução, e cada população apresenta as 
características necessárias para se adaptar às condições do 
ambiente”, afirma Diogo Meyer, professor de Biociências da 
Universidade de São Paulo (USP).  

O argumento de Darwin era tão irrefutável que o debate 
sobre a validade da teoria terminou menos de duas décadas 
após sua divulgação. Sobre ele, Sigmund Freud (1856-1939), o 
pai da Psicanálise, escreveu: “Ao longo do tempo, a 
humanidade teve de suportar dois grandes golpes em sua 
autoestima. O primeiro foi constatar que a Terra não é o centro 
do Universo. O segundo ocorreu quando a Biologia desmentiu a 
natureza especial do homem e o relegou à posição de mero 
descendente animal”.  

(Revista Nova Escola – Abril 2009). 

 

 

1. Tendo como base o texto, leia as afirmativas abaixo. 
 

I. A Teoria da Evolução segue um caminho paralelo ao 
da seleção natural. 

II. A importância da Teoria da Evolução está 
relacionada a uma nova maneira de se enxergar a 
natureza. Essa teoria é significativa para o legado 
cultural da humanidade. 

III. Segundo a teoria de Darwin, o homem e alguns 
outros seres específicos originaram-se de um 
mesmo ancestral comum. 

IV. A teoria de Darwin primou pelo estudo dentro do 
campo natural, separando o estudo científico do 
religioso.  

 
 É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, somente. 
(B) II e IV, somente. 
(C) II e III, somente. 
(D) I, III e IV, somente. 
(E) III e IV, somente. 

 
 

2. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que substitua o termo destacado por seu sinônimo. 

 
 “O argumento de Darwin era tão irrefutável que o debate 

sobre a validade da teoria terminou menos de duas 
décadas após sua divulgação”. 

 
(A) “O argumento de Darwin era tão inabalável que o 

debate sobre a validade da teoria terminou menos 
de duas décadas após sua divulgação”. 

(B) “O argumento de Darwin era tão incontestável que o 
debate sobre a validade da teoria terminou menos 
de duas décadas após sua divulgação”. 

(C) “O argumento de Darwin era tão convincente que o 
debate sobre a validade da teoria terminou menos 
de duas décadas após sua divulgação”. 

(D) “O argumento de Darwin era tão infalível que o 
debate sobre a validade da teoria terminou menos 
de duas décadas após sua divulgação”. 

(E) “O argumento de Darwin era tão revolucionário que 
o debate sobre a validade da teoria terminou menos 
de duas décadas após sua divulgação”. 
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3. Analise as afirmativas a seguir, em relação às classes de 
palavras. 

 
I. No trecho: “É bastante concebível que um 

naturalista, refletindo sobre as afinidades mútuas 
dos seres orgânicos, suas relações embrionárias, 
sua distribuição geográfica, sucessão geológica e 
outros fatos similares, chegasse à conclusão de que 
cada espécie não fora criada independentemente, 
mas se originara de outra espécie.”, as palavras 
destacadas são, respectivamente: advérbio de 
intensidade; verbo na forma nominal do gerúndio; 
verbo no pretérito mais-que-perfeito simples; e 
advérbio (que possui o final em “mente” porque 
deriva de um adjetivo). 

II. No trecho: “Em seu livro – produto de quase 28 anos 
de pesquisa bibliográfica e de campo –, Darwin se 
dispôs a responder a uma das questões que havia 
muito despertava a curiosidade de estudiosos: qual 
a origem da vida, do homem e da natureza? 
Baseado em evidências observadas em diversas 
regiões do globo e apoiado nas ideias de outros 
pensadores, ele criou uma fronteira na ciência”, as 
palavras destacadas são, respectivamente: 
substantivo primitivo; verbo na forma nominal do 
infinitivo; pronome pessoal interrogativo; e pronome 
pessoal oblíquo. 

III. No trecho: “Segundo a teoria de Darwin, tanto os 
organismos vivos como os que encontrou 
fossilizados se originavam de um único ancestral 
comum e se transformavam ao longo do tempo. 
Semelhante a uma bactéria, esse primeiro ser vivo 
sofreu modificações até gerar toda a variedade de 
animais e plantas do planeta, seguindo um padrão 
evolutivo, que permanece ativo”, as palavras 
destacadas são, respectivamente: adjetivo; verbo no 
pretérito imperfeito do indicativo; pronome 
demonstrativo; e pronome relativo. 

 
 É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Leia as afirmativas abaixo sobre predicativo. 

 
I. No trecho: “A razão é simples”, a razão corresponde 

ao sujeito; é corresponde a um verbo de ligação; e 
simples corresponde ao predicativo do sujeito. 

II. No trecho: “A Biologia relegou o homem à posição 
animal”, A biologia corresponde ao sujeito; relegou 
corresponde a verbo; o homem corresponde a 
objeto; e posição animal corresponde ao predicativo 
do objeto. 

III. No trecho: “A Teoria da Evolução é parte importante 
do legado cultural da humanidade”. A Teoria da 
Evolução corresponde ao sujeito; é corresponde ao 
verbo de ligação; parte importante do legado cultural 
da humanidade corresponde ao predicativo do 
objeto. 

 

 É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) I e III, apenas. 

 
 

5. Observe o trecho abaixo. 
 

 “O argumento de Darwin era tão irrefutável que o debate 
sobre a validade da teoria terminou menos de duas 
décadas após sua divulgação.” 

 
 Assinale a alternativa cuja palavra não possui a mesma 

regra de acentuação do termo destacado no trecho acima. 

 
(A) Hífen. 
(B) Pólen. 
(C) Bíceps. 
(D) Chapéus. 
(E) Elétrons. 

 
 

6. Observe o trecho abaixo. 

 
 O redator-chefe da revista quis entrevistar o pesquisador 

que está colocando as ideias de Darwin em ação. 

 
 Assinale a alternativa cuja palavra apresenta o plural 

seguindo a mesma classificação da palavra destacada no 
trecho acima.  

 
(A) Pombo-correio. 
(B) Cidade-satélite. 
(C) Cirurgião-dentista. 
(D) Alto-falante. 
(E) Caneta-tinteiro. 
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7. Observe o trecho abaixo. 

 
 “Os bons são aqueles que conseguem aproveitar uma 

descoberta para utilizar em sua vida prática.” 

 
 No que se refere à formação das palavras, o termo grifado 

apresenta o processo de 

 
(A) derivação regressiva, pois a classe gramatical da 

palavra permanece a mesma, porém foi acrescido o  
artigo. 

(B) derivação imprópria, pois mudou-se a classe 
gramatical da palavra, estendendo-lhe a 
significação. 

(C) redução, já que foi omitido o substantivo a que se 
refere o adjetivo destacado, diminuindo o campo de 
significação da frase. 

(D) parassíntese, no qual há a mudança de classe 
gramatical sem alterar a significação da nova 
palavra. 

(E) neologismo, já que há transformação em relação à 
significação da palavra que, até então, era utilizada 
com um único sentido. 

 
 

8. Leia as alternativas abaixo e assinale a correta em relação 
ao grau do adjetivo. 

 
(A) O cientista é mais importante que o pesquisador. (A 

frase apresenta grau comparativo sintético de 
superioridade). 

(B) O pesquisador é tão competente quanto o cientista. 
(A frase apresenta grau comparativo de igualdade. É 
importante ressaltar que esse grau se faz somente 
na presença da palavra “quanto”). 

(C) O pesquisador se sente menos inteligente que o 
cientista. (A frase apresenta grau comparativo de 
inferioridade. É incorreto utilizar o termo “do que” 
nessa situação; ele é utilizado somente na fala 
coloquial). 

(D) O cientista apresentou um trabalho melhor que o 
pesquisador. (A frase apresenta grau comparativo 
analítico de superioridade). 

(E) O cientista é mais bom do que competente. (A frase 
apresenta forma analítica de um adjetivo que 
geralmente é usado de forma sintética porque está 
comparando duas qualidade de um mesmo ser). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Assinale a alternativa cujo termo destacado seja um 
exemplo de conjunção subordinativa concessiva. 

 
(A) Há muitos cientistas que não aprovaram a nova 

teoria, embora os argumentos fossem muito 
convincentes. 

(B) É preciso que haja muita colaboração da equipe, 
uma vez que temos muito trabalho pela frente. 

(C) Teremos novas vertentes referentes à nova 
descoberta, a menos que o governo cancele o 
incentivo anual. 

(D) Os cientistas agiram depressa para que não 
houvesse tempo de haver reações contrárias à nova 
medida. 

(E) À medida que os cientistas foram explicando melhor 
como funcionava a descoberta, mais a população 
ficava curiosa. 

 
 

10. Acerca dos tempos verbais, leia as afirmativas abaixo. 

 
I. Talvez o dirigente tivesse sido guiado pelo poder da 

intuição. (A forma verbal destacada está no pretérito 
mais-que-perfeito do subjuntivo). 

II. É provável que os assistentes tenham sido 
observados durante todo o tempo. (A forma verbal 
destacada está no pretérito imperfeito do subjuntivo). 

III. Se o trabalho for feito com dedicação, tudo sairá a 
contento. (A forma verbal destacada está no futuro 
simples do subjuntivo). 

IV. O programa pode ser discutido por muitos 
especialistas. (A forma verbal destacada é nominal e 
está no infinitivo presente impessoal). 

 
 É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, III e IV, apenas. 
(E) II, apenas. 
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11. Leia as afirmativas abaixo, a respeito da sintaxe. 

 
I. Os representantes não só falavam bem como 

também transmitiam muita confiança aos 
participantes. (A oração é classificada como oração 
coordenada sindética aditiva). 

II. É melhor que o representante venha agora ou 
perderá a vez de falar. (A oração é classificada 
como oração coordenada sindética conclusiva). 

III. O projeto possui muita fama, porém ninguém ainda 
sabe como desenvolvê-lo. (A oração é classificada 
como oração sindética adversativa). 

 

 É correto o que se apresenta em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) III, apenas. 

 
 

12. Em relação ao pronome, analise as afirmativas abaixo.  

 
 I. Eu sou o que melhor conhece os conceitos 

 desenvolvidos pelo cientista. (O termo destacado é 
 classificado como pronome demonstrativo). 

 II. O lugar onde escolhemos para desenvolver a 
 pesquisa é realmente o mais adequado. (O termo 
 destacado é classificado como pronome relativo). 

 III. Tais teorias podem ser úteis na resolução da 
 questão. (O termo destacado é classificado como 
 pronome indefinido).  

 IV. Este é o projeto cujo autor não quer ser 
 identificado. (O termo destacado é classificado como 
 pronome demonstrativo). 

 
 É correto o que se afirma em 

 
(A) I e III, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I e II, apenas. 
(E) IV, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS/LEGISLAÇÃO 
 

13. A Lei de nº 5.564/68, regulamentada pelo Decreto            
nº 72.846, de 26 de setembro de 1973, estrutura-se de 
modo a regulamentar a profissão de Orientador 
Educacional. Nesse sentido, durante a elaboração de um 
planejamento, o Orientador Educacional deverá ter 
disponível a referida legislação específica, atentando-se à 
delimitação de suas ações, assim como à pertinência 
delas. Para tanto, no corpus do artigo 8º, dispõem-se as 
atribuições privativas deste profissional. Assinale a 
alternativa que não se insere nesse conjunto de 
atribuições privativas. 

 

(A)  Esquematizar e coordenar a inauguração e o 
funcionamento do Serviço de Orientação 
Educacional, exclusivamente, dos órgãos do Serviço 
Público Municipal e autárquico. 

(B)  Planejar e coordenar a implantação e o 
funcionamento do Serviço de Orientação 
Educacional das sociedades de economia mista, 
empresas estatais, paraestatais e privadas. 

(C)  Ministrar disciplinas de Teoria e Prática da 
Orientação Educacional. 

(D)  Supervisionar estágios na área da Orientação 
Educacional. 

(E)  Emitir pareceres sobre matéria concernente à 
Orientação Educacional. 

 

 
14. No que se refere, direta ou indiretamente, ao contexto 

vocacional, o Serviço de Orientação Educacional, 
identificado no corpus constitutivo do artigo 8º da Lei        
nº 5.564/68, não prevê que o profissional em Orientação 
Educacional poderá 

 

(A)  coordenar a orientação vocacional do educando, 
incorporando-a no processo educativo global. 

(B)  coordenar o processo de sondagem de interesses, 
aptidões e habilidades do educando. 

(C)  coordenar o processo de informação educacional e 
profissional com vista à orientação vocacional. 

(D)  sistematizar o processo de intercâmbio das 
informações necessárias ao conhecimento global do 
educando. 

(E)  direcionar o educando às exigências do mercado, 
promovendo sua inserção no mundo do trabalho por 
meio de parcerias com diversos setores 
empresariais. 
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15. Segundo o artigo 9º da Lei nº 5.564, de 1968, competirá 
ao Orientador Educacional algumas pertinências. Nesse 
sentido, assinale a alternativa que apresenta uma das 
diversas pertinências. 

 

(A)  Participar do processo de elaboração do currículo 
pleno da escola. 

(B)  Colaborar com os professores na correção das 
avaliações de conteúdo. 

(C)  Realizar pesquisas e estudos nas diferentes áreas 
de conhecimento, não somente em sua área 
específica. 

(D)  Substituir os professores quando houver a 
necessidade de ausência.  

(E)  Auxiliar e direcionar estratégias de ensino enquanto 
o professor corrige a indisciplina de alguns alunos. 

 

 

16. Segundo legislação específica, são atribuições dadas ao 
Orientador Educacional:  

 
I.  participar no processo de identificação das 

características básicas da comunidade. 
II.  participar no processo de caracterização da clientela 

escolar. 
III.  participar na composição, caracterização e 

acompanhamento de turmas e grupos. 
IV.  participar do processo de avaliação e recuperação 

dos alunos. 
V.  verificar as cadernetas e ou livros de presença.  

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A)  I, IV e V, apenas. 
(B)  I, II, III e IV, apenas. 
(C)  III, IV e V, apenas. 
(D)  II e V, apenas. 
(E)  I, III e V, apenas. 

 

 
17. O corpus constitutivo do artigo 58 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, nº 9.394, de 1996, faz 
referência à Educação Especial, que poderá ser entendida 
como o(a) 

 

(A)  etapa da educação básica, que se caracteriza pelo 
ensino direcionado aos alunos com necessidades 
educacionais especiais. 

(B)  modalidade da educação escolar, oferecida 
preferencialmente na rede regular de ensino, para 
educandos portadores de necessidades especiais.  

(C)  nível de educação a ser oferecido em rede 
especializada, entretanto, direciona-se a todos os 
alunos que apresentem problemas de 
aprendizagem. 

(D)  tentativa de reparar os anos de privação de estudos 
e de benefícios sociais dos alunos que não se 
encaixam nos padrões da normalidade humana. 

(E)  modalidade da educação que se destina a prestar 
auxílio e assistência a alunos sem condições de 
progredir na aprendizagem e cuja família não dispõe 
de nenhum suporte ou recurso.  

 

18. De acordo com o artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, nº 9.394, de 1996, aos educandos 
com necessidades especiais, assegura-se  

 
I.  acesso igualitário aos benefícios dos programas 

sociais suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular.  

II.  profissionais capacitados, com formação específica 
na área da saúde ou em área indiretamente ligada a 
ela. 

III.  organização curricular, metodológica e de recursos 
específicos para atendimento de suas necessidades. 

IV.  educação especial para o trabalho, visando a sua 
efetiva integração na vida em sociedade, inclusive 
condições adequadas para os que não revelarem 
capacidade de inserção no trabalho competitivo. 

V.  professores com especialização adequada, em nível 
médio ou superior, para atendimento especializado.  

 
 Destoa do respectivo artigo o que se apresenta em 
 

(A) I, II e V, apenas. 
(B)  II e III, apenas. 
(C)  II, III e IV, apenas. 
(D)  II, apenas. 
(E)  V, apenas. 

   

 
19. O rendimento escolar será investigado seguindo alguns 

princípios traçados na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, nº 9.394, de 1996. Sendo assim, 
assinale a alternativa que não condiz com as 
determinações da referida lei.  

 

(A)  A avaliação deverá ser contínua e cumulativa; 
sempre pautada na observação dos mínimos 
progressos do educando.  

(B)  Sempre que forem identificados alunos que 
apresentam defasagem de aprendizagem, deve-se 
promover aceleração de estudos para eles. 

(C)  Promover o avanço nos cursos e séries mediante 
verificação do aprendizado e direcionamento das 
adequações necessárias. 

(D)  Os estudos de recuperação devem ser inseridos de 
modo que sejam aperfeiçoadas as intervenções 
pedagógicas ao longo de todo o processo.  

(E)  Aspectos quantitativos devem ser primados para 
que, ao término do processo, se tenham resultados 
fidedignos do que foi aprendido. 
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20. No Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 
1990, em seu artigo 87, disposto no Título I, Da Política de 
Atendimento, Capítulo I, Disposições Gerais, evidenciam-
se as séries de ações gerais. Portanto, são linhas de ação 
da política de atendimento, exceto  

 

(A)  serviços especiais de prevenção e atendimento 
médico e psicossocial às vítimas de negligência, 
maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e 
opressão. 

 (B)  políticas e programas de assistência social, em 
caráter supletivo, para aqueles que deles 
necessitem.  

(C)  algumas políticas ou programas que sejam 
caracterizados pela óptica de assistência social, 
sempre sob caráter facultativo, para os que estejam 
necessitando. 

(D)  proteção jurídico-social por  entidades de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. 

(E)  serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, de crianças e adolescentes 
desaparecidos. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Select the alternative that best describes the role of a 

teacher. 
 

(A) A teacher should always tell their students what to 
do. 

(B) A teacher is a facilitator and a guide. 
(C) All teachers must explain to their students about the 

difficulties of learning a foreign language so they 
should study more. 

(D) Teachers can use any teaching methods because 
none of them fails.  

(E) Teachers must not ask their students for feedback 
because it shows they are unprepared and insecure. 

 
 

22. Read the following sentence. 
 

“___________ is based upon the belief that it is not 
possible to understand learning of any kind by analyzing 
small chunks of the learning system.” 

 
 The word that correctly fills the gap is 
 

(A) Behaviorism. 
(B) Skepticism. 
(C) Constructivism. 
(D) Holism. 
(E) Active learning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23. Chomsky’s approach to the study of language emphasizes 
 

I. an innate set of linguistic principles shared by all 
humans. 

II. the scientific basis of linguistics. 
III. discovering an account for linguistic variation via the 

most general possible mechanisms. 
IV. the initial state of the language learner. 
 
The correct sentences are 
 
(A) I, III e IV only. 
(B) I e II only. 
(C) II e IV only. 
(D) III e IV only. 
(E) I, II e III only. 

 
 

24. Read the following sentences about lexical approach. 
 

I. Lexis is not the basis of language. 
II. Lexis is misunderstood in language teaching 

because of the assumptions that grammar is the 
basis of language and that mastery of the 
grammatical system is a prerequisite for effective 
communication. 

III. Lexical approach stresses the necessity of using 
corpora to inform the pedagogical materials and the 
importance of regularly recycling and reviewing the 
language taught. 

IV. One of the central organizing principles of any 
meaning-centered syllabus should be lexis. 

 
 The correct sentences are 
 

(A) I and II only. 
(B) III and IV only. 
(C) II, III and IV only. 
(D) I and IV only. 
(E) I, II and IV only. 

 
 

25. When it comes to reading, it’s correct to say that for a 
student 

 
(A) it is more pleasurable than instructive. 
(B) it is difficult for every language student. 
(C) it is more fundamental than writing. 
(D) it is the basis for speaking properly a foreign 

language. 
(E) it enhances readers' interest and performance. 
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26. Cognitive science can be defined as the study of 
 

(A) mind and  though. 
(B) mind and soul. 
(C) language and mind. 
(D) language and thought. 
(E) mind or thought. 

 
 

27. Select the alternative that presents the functions common 
to all linguistic acts.  

 
(A) Language allows its user to pursue unintentional 

conversations. 
(B) Language allows its user to conform to the rules and 

norms existing, except those related to the 
interpersonal and social relationship with the 
interaction partner. 

(C) Language allows its user to adapt to the specific 
characteristics of the setting in which the interaction 
occurs. 

(D) Language allows its user to make irrelevant 
communication. 

(E) Language allows its user to become a better listener. 
 

 
28. The language system is a system 
 

(A) of linguistic units or elements used in a particular 
language. 

(B) based only on morphology. 
(C) based only on syntax. 
(D) based on phonology. 
(E) based on morphology and syntax. 

 
 

29. Answer (T), for true, or (F), for false, in relation to the 
aspects of language. 
  
(   ) Pragmatics. 
(   ) Syntacs. 
(   ) Semantics. 
(   ) Phonic. 
 
(A) T/ T/ T/ F 
(B) T/ F/ F/ F 
(C) T/ F/ T/ F 
(D) F/ F/ T/ F 
(E) F/ T/ F/ T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. One of the best ways for students to learn is 
 

(A) to sit in classes listening to teachers. 
(B) to relate what they’re learning with their past 

experiences. 
(C) to memorize prepackaged assignments. 
(D) to avoid talking about what they are learning. 
(E) to write essays. 

 
 

31. Read the following sentences about good teaching 
practices. 

 
I. They encourage interaction between students and 

faculty. 
II. They indicate low expectations. 
III. They respect diversity, such as talents, experience, 

and ways of learning. 
IV. They encourage interaction and collaboration among 

students. 
 

 The correct sentences are 
 

(A) I and II only. 
(B) III and IV only. 
(C) II, III and IV only. 
(D) I, III and IV only. 
(E) I and III only. 

 
 

32. Select the alternative that presents a great myth about 
textbooks. 

 
(A) The textbook should be taught in its entirety with 

nothing added or deleted. 
(B) Many of the textbooks that claim to be 

communicative do not live up to their billing. 
(C) The most appropriate course content in a textbook is 

often developed by using an eclectic approach. 
(D) The best textbook is not the one you adopt but the 

one you adapt. 
(E) A communicative textbook encourages the use of 

authentic everyday language. 
 

 
33. When preparing classes, teachers should 
 

(A) think only about their students’ needs. 
(B) know their instructional objectives. 
(C) ignore students’ language background and 

proficiency level. 
(D) take into consideration textbooks instructions instead 

of their personal teaching preferences. 
(E) expect students to be able to learn even though 

English instructions presented are not clear. 
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34. The three principal approaches to morphology are 
 

(A) lexeme-based morphology, language-based 
morphology and allomorph-based morphology. 

(B) morpheme-based morphology, language-based 
morphology and word-based morphology. 

(C) word-based morphology, allomorph-based 
morphology and lexeme-based morphology. 

(D) lexical-based morphology, word-based morphology 
and morpheme-based morphology. 

(E) morpheme-based morphology, lexeme-based 
morphology and word-based morphology. 

 
 

35. A good technique to help students during listening 
exercises is 

 
(A) keeping the recording long, more than five minutes. 
(B) playing the record only twice. 
(C) letting students discuss their answers together. 
(D) immediately acknowledge correct answer with words 

or facial expressions – throw the answers back to the 
class. 

(E) letting them lose heart. 
 

 
36. TEFL stands for 
 

(A) Teaching English as a First Language. 
(B) Teaching English for Foreign Languages. 
(C) Teach English as a Foreign Language. 
(D) Teaching English as a Foreign Language. 
(E) Teach English as First Language. 

 
 

37. ESL stands for 
 

(A) English and Second Languages. 
(B) Earning a Second Language. 
(C) English for Specific Purposes. 
(D) English as a Second Language. 
(E) Teaching English to Speakers of Other Languages. 
 

 
38. Read the following sentence: 
 
 “________________ are pairs of words in two languages 

or dialects that look or sound similar, but differ in 
meaning.” 

 
The term that correctly fills the gap is 

 
(A) False cognates. 
(B) Fake friends. 
(C) Cognates. 
(D) Wrong words. 
(E) False friends. 

 

39. Read the following sentences and choose (T), for true, or 
(F), for false. 
 
(   ) The acquisition of a language is a natural process. 
(   ) Learning a language is a conscious process. 
(   ) The acquisition of a second language is a conscious 

process. 
(   ) Learning a language is not a complex process. 

 
 

(A) T/ T/ F/ F 
(B) F/ F/ T/ T 
(C) T/ T/ T/ T 
(D) F/ F/ F/ F 
(E) F/ T/ T/ F 

 
 

40. Read the following sentence and complete it with the 
correct term. 

 
 “___________ embraces any strategy of language 

teaching that derives the content of learning from an initial 
analysis of the learner's need to express three different 
kinds of meaning.” 

 
(A) Cognitive theory 
(B) Functional analysis 
(C) Notional syllabus 
(D) Communicative approach 
(E) Functional and linguistic analysis 

 







