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1ª Parte – Português  

 

Leia o seguinte fragmento de texto retirado do livro Vidas 
Secas, de Graciliano Ramos. 
 

 
 

01. O termo “difícil”, presente em “A vida na fazenda se 

tornava difícil”, tem função sintática de: 
 

a) Objeto indireto. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Objeto direto. 
d) Adjetivo. 
e) Predicativo do objeto. 

 
02. Em: “Sinhá Vitória benzia-se tremendo, manejava o 
rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas.”, a 

oração reduzida em destaque estaria corretamente 
desenvolvida se estivesse assim escrita: 
 

a) Sinhá Vitória benzia-se enquanto tremia (...). 
b) Sinhá Vitória benzia-se porque tremia (...). 
c) Sinhá Vitória benzia-se a medida que tremia (...). 
d) Sinhá Vitória benzia-se após tremer (...). 
e) Sinhá Vitória benzia-se tendo em vista que tremia 

(...). 
 
03. Na oração: “Encolhido no banco do copiar, Fabiano 
espiava a caatinga amarela, onde as folhas secas se 
pulverizam, trituradas pelos redemoinhos, e os garranchos 
se torciam, negros, torrados.”, a expressão “banco do 
copiar” significa: 

 
a) Lugar para se estudar com vista para a rua. 
b) Assento usado como apoio para escrever. 
c) Assento na varanda. 
d) Banco da escrivaninha. 
e) Mesa de estudos. 

 
04. A oração “(...) onde as folhas secas se pulverizam”, 

tem função sintática equivalente à: 
 

a) Minha vontade é que você aprenda português. 
b) Não saia daqui sem que eu lhe chame. 
c) A liberdade é um bem tão precioso que cada um 

quer ser dono até da alheia. 
d) O fato de que és mudo na te impede de trabalhar. 
e) O animal mais veloz do mundo é o avestruz, que 

chega a atingir cerca de 120 km/h. 

05. Em qual das orações há discordância da norma culta 

conforme as regras de pontuação? 
 

a) Afinal, quem manda aqui sou eu, ou são 
vocês? 

b) Uma mão lava a outra, e a poluição suja as 
duas. 

c) Os mendigos pediam dinheiro ou comida? 
d) Mau curso primário, mau curso secundário, 

produzem mau candidato à universidade. 
e) NDR 

 
06. Dentre as proposições a seguir, assinale a que 

expressa uma inverdade em relação à norma culta da 
língua portuguesa. 

 
a) O verbo chamar é transitivo direto ou transitivo 

indireto, indiferentemente, quando no sentido 
de considerar, como em: “Chamei-o palhaço” 
ou “Chamei-o de palhaço”. 

b) O verbo pisar é um verbo transitivo direto, 
portanto não admite preposição, conforme 
exemplo: “Não pise na grama”. 

c) O verbo puxar é transitivo indireto no sentido 
de “sair semelhante”, como em “O puxou ao 
pai, e não há mãe.” 

d) O reparar, quando significar observar, é 
transitivo indireto: “Repare no corpo desta 
garota.” 

e) O verbo sobressair, sem ser pronominal, é 
transitivo indireto: O jogador que mais 
sobressaiu nos jogos do Brasil foi o goleiro. 

 
07. Leia o texto a seguir e em seguida responda o que se 

pede. 
 

 
 

É possível depreender do texto a seguinte informação: 
 

I. O Prêmio Nobel é concedido àqueles de 
pensamento ortodoxo. 

II. A opinião pública rejeita todo tipo de violência. 
III. A violência às vezes é um passo para a paz. 
IV. A opinião pública reverencia pesquisadores e 

poetas, priorizando essas categorias na entrega 
do Nobel. 
 

“A vida na fazenda se tornava difícil. Sinhá 
Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia 
os beiços rezando rezas desesperadas. Encolhido no 
banco do copiar, Fabiano espiava a caatinga amarela, 
onde as folhas secas se pulverizam, trituradas pelos 
redemoinhos, e os garranchos se torciam, negros, 
torrados. No céu azul as últimas arribações tinham 
desaparecido. Pouco a pouco os bichos se finavam, 
devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a 
Deus um milagre. 

Mas, quando a fazenda se despovoou, viu que 
tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, 
matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a 
carne, largou-se com a família, sem se despedir do 
amo. Não poderia nunca liquidar aquela dívida 
exagerada. Só lhe restava jogar-se ao mundo, como 
negro fugido. 

 

Apontamentos sobre o Prêmio Nobel 
 

 O Prêmio Nobel reverencia cientistas, 
pesquisadores, escritores e poetas. No entanto, a 
maior repercussão ocorre em dois prêmios, Literatura e 
Paz. A opinião pública espontaneamente dedica aos 
ganhadores dessas categorias a maior atenção. Os 
prêmios de ciências, é claro, são importantes, mas a 
repercussão fica muito concentrada no segmento 
especializado ou mais restrito da opinião pública. 
 O Nobel da Paz tem sido concedido a 
personalidades que deixam às margens restrições 
daqueles de pensamento mais ortodoxo, dos que 
entendem o prêmio como uma homenagem ao 
pacifismo, aos que rejeitam todas as formas de 
violência. Claro que esta é uma apreciação linear, 
superficial, pois algumas vezes a violência faz-se como 
uma ação preventiva, para adiante obter uma paz 
duradoura. (...) 
 
MENEZES, Fernando. Divirta-se e aprenda. Editora Construir, 

2009. 
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a) Todas estão corretas. 
b) Todas estão erradas. 
c) Apenas I e IV estão erradas. 
d) Apenas III está correta. 
e) Apenas I está correta. 

 
Leia o texto a seguir e tome-o como base para responder 
as questões 08 e 09. 

 

 
 

08. A oração sublinhada pode ser classificada como 
Oração Subordinada: 

 
a) Adverbial Final. 
b) Adverbial condicional. 
c) Adjetiva restritiva. 
d) Substantiva Predicativa. 
e) Adverbial consecutiva. 

 
09. O pronome que, em destaque no texto tem função 

sintática de: 
 

a) Predicativo do sujeito. 
b) Objeto direto. 
c) Sujeito. 
d) Adjunto adverbial. 
e) Complemento Nominal. 

 
10. A seguinte frase foi retirada de uma propaganda de 

“Canecas” (bebedouros) para animais, numa revista de 
produtos agrícolas: “A vida útil das Canecas fabricadas 
com Resinas Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” Como se percebe, há 
desconformidades em relação à norma culta da língua. 
Aponte a alternativa que corrige a falha que há no texto.  

 
a) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 

Plásticas estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

b) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, está atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

c) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

d) “A vida útil das Canecas fabricadas com Resinas 
Plásticas, estão atreladas à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

e) “A vida útil das canecas fabricadas com resinas 
plásticas está atrelada à abrasividade dos 
produtos transportados.” 

 
 
 
 
 

 

2ª Parte – Conhecimentos Pedagógicos      

 
11. A partir da contribuição de cada teórico enumere a 

segunda coluna de acordo com a primeira coluna da: 
 
(1) Froebel 
(2) Dewey 
(3) Paulo Freire 
(4) Comênio  
(5) Rousseau 
 
(   )  Centraliza os interesses pedagógicos na criança e 

aponta que esta não pode ser vista como um “adulto 
em miniatura”. 

(   )  Valoriza a educação na 1ª infância sendo o fundador 
dos jardins de infância. 

(   )  Destaca-se por divulgar os princípios da Escola Nova, 
com a concepção de que a escola é a própria vida. 

(   )  Criador do Método de Alfabetização que se baseia na 
realidade concreta dos alunos e no desenvolvimento 
da consciência crítica 

(   )  Pai da Didática Moderna, destaca-se por defender  o “ 
ensino para todos”. 

 
A seqüência correta é: 
 

a) 1, 2, 3, 4 e 5. 
b) 2, 1, 3, 4 e 5. 
c) 4, 5,1, 2 e 3. 
d) 5, 4, 2, 1 e 3. 
e) 1, 4, 5, 2 e 3. 

 
12. A Lei 10639/2003, ao tratar sobre a história e cultura 

da África e dos afro-brasileiros altera os artigos 26 e 79 da 
LDB determinando: 

 
a) A obrigatoriedade dos estudos sobre a escravidão 

e a cultura dos negros no Ensino Médio. 
b) O ensino da História da África na Rede Oficial de 

ensino. 
c) A obrigatoriedade do ensino da História e da 

Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, públicos e privados. 

d) A inclusão no currículo escolar da disciplina 
História Afro-Brasileira. 

e)  O estudo sobre as comunidades quilombolas. 
 
13. O ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira nas 

escolas tem como objetivo: 
 

I. Romper com o silêncio e a vergonha étnico-racial 
incutida à população negra. 

II. Atender a uma solicitação das comunidades 
escolares. 

III.  Incentivar o folclorismo da presença do negro na 
culinária, na dança, na arte. 

IV.  Reconhecer a contribuição do continente africano 
para o Brasil. 

V. Superar a visão de uma África sem história, de 
uma “África da fome”. 

 
Estão corretas: 
 

a) I, II, V. 
b) I, IV, V. 
c) III, I, II. 
d) I, III, IV. 
e) Todas. 

Problemas 
 

Os candidatos que participaram da eleição 
municipal e que largaram banners nos postes de 

iluminação estão sendo convocados pela Justiça 
Eleitoral para fazerem a retirada. Caso não retirem 
suas propagandas, o juiz eleitoral da 175ª Zona 
Eleitoral, Fernando Ferreira de Moraes, vai adotar 
medidas enérgicas, como a aplicação de multas 
no valor de 50 mil UFIRs. 
 

Curitiba, Gazeta do Povo. 7 nov. 2004. 
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14. Ao tratar da diversidade cultural a escola deverá: 

 
a) Realizar atividades individualizadas para atender 

os sujeitos em suas especificidades. 
b) Desenvolver um plano de ação transdisciplinar o 

qual possa promover diálogos, a convivência e o 
engajamento voltados à promoção da igualdade. 

c) Elaborar um conjunto de regras e normas 
determinadas pela equipe docente. 

d) Vivenciar a cultura predominante na comunidade 
escolar. 

e)  Vivenciar a questão da diversidade através das 
datas comemorativas. 

 
15. Considerando as teorias acerca do currículo enumere 

as colunas de acordo com os conceitos que enfatizam: 
 

(1) Teoria Tradicional 
(2) Teoria Crítica 
(3) Teoria Pós-Crítica 

       
(   )  Gênero, raça, etnia, sexualidade. 
(   )  Ideologia, currículo oculto, emancipação e 

libertação. 
(   )  Ensino, planejamento e didática. 

 
A seqüência correta é: 
 

a) 1, 2, 3. 
b) 2, 3, 1.  
c) 3, 1, 2. 
d) 3, 2, 1. 
e) NDA. 

 
16.  No que se refere à  Educação Básica,  a Constituição 

Federal – CF/88,  determina em seu artigo 208: 
 

a) A obrigatoriedade do Ensino Fundamental, Médio 
e Superior. 

b) Ensino Infantil ofertado exclusivamente em 
creches. 

c) Educação Básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos, assegurada 
inclusive a oferta gratuita aos que não tiveram 
acesso na idade própria. 

d) A obrigatoriedade do Ensino Fundamental 
preferencialmente em escolas públicas. 

e) A obrigatoriedade do Ensino Fundamental e 
Médio. 
 

17. Ao tratar do atendimento aos portadores de deficiência, 

a CF/88 considera como dever do Estado: 
  

a) Assegurar Escolas especializadas no atendimento 
às pessoas portadoras de deficiência.  

b) Ofertar Ensino Básico e atendimento domiciliar. 
c) Assegurar atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino. 

d) Promover o acesso dos portadores de atividades 
artísticas e culturais. 

e) Assegurar atendimento educacional aos 
portadores de deficiência, exclusivamente na rede 
oficial de ensino. 

 
 
 
 
 

18. Juntamente com outros espaços, o Conselho Escolar 

atua como uma forma colegiada de gestão democrática. 
Analisando as questões a seguir, marque V para as 
verdadeiras e F para falsas em relação ao Conselho 
Escolar: 

 
(   )  Instrumento de controle externo. 
(   )  Órgão consultivo, deliberativo e de mobilização do 

processo de gestão democrática. 
(   )  Atua no acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem e do desenvolvimento da prática 
educativa. 

(   )  Participa na elaboração do projeto político-
pedagógico da escola. 

(   )  Executa as ações propostas no plano de 
desenvolvimento escolar. 
 

Marque a alternativa correta: 
 

a) F, V, V, V, F. 
b) V, V, V, V, F. 
c) V, V, F, F, F. 
d) F, V, V, F, V. 
e) F, V, V, F, F. 

 
19. De acordo com o artigo 56 da Lei nº 8.069, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o dirigente 
de estabelecimento de Ensino Fundamental diante da 
reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares deverá comunicar o fato: 
 

a) A família ou responsável. 
b) Ao Conselho Escolar. 
c) Ao Conselho Tutelar. 
d) A Secretaria de Educação. 
e) Ao poder público. 

 
20. Num processo de gestão democrática, os atores 

sociais ali envolvidos - professores, alunos, pais, diretores, 
comunidade - se apresentam como sujeitos ativos que 
devem atuar de forma clara e responsável. Nesse 
processo se constituem princípios básicos da gestão 
democrática: 
 

a) Liberdade e criatividade. 
b) Autonomia e participação. 
c) Avaliação e planejamento. 
d) Participação e avaliação. 
e) Administração e execução. 

 
    

3ª Parte – Conhecimentos Específicos     

 
 
21. „Very little teaching is done in the target language. 

Instead, readings in the target language are translated 
directly and then discussed in the native language, often 
precipitating in-depth comparisons of the two languages 
themselves. Grammar is taught with extensive explanations 
in the native language, and only later applied in the 
production of sentences through translation from one 
language to the other, e.g.‟ 
This is about: 
 

a) Grammar translation method. 
b) Audiolingual method. 
c) Teaching grammar. 
d) Teaching reading. 
e) Teaching pronounce. 
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22. _____________________ join the subject with the rest 

of the sentence. They can stand alone. They are often 
forms of the infinitive 'to be', along with words like seemed, 
felt, appeared, etc. 
 

a) linking verbs 
b) irregular verbs 
c) regular verbs 
d) articles 
e) prepositions 

 
23. “English language is exceptionally good at describing 

things and actions. If you‟re still in doubt about that, then 
find some time to look through some of the emphasizing 
adjectives and adverbs that I‟ve listed in here. Even more 
than that, it will definitely be worthwhile going through all of 
them picking the ones which you particularly in favor to and 
learn them by heart. It may well pay you off later, after 
you‟ve put in some of your time studying and memorizing 
them in various sentence structures.” (Maxim Achkasov) 
Mark the alternative that hasn‟t a word from the class 
described above: 
 

a) awesome 
b) exquisite 
c) fulfilling 
d) surely 
e) gypsy 

 
 
24.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
These tips are for: 
 

a) Teaching with audiolingual method. 
b) Teaching grammar. 
c) Teaching writing and speaking with skimming and 

skanning. 
d) Review for advanced classes. 
e) Review for beginners classes. 

 
 
 
 
 
 
 

TEXT 1 

 

                                                             
 
25. The speech in the cartoon: 

 
a) Is incorrect because the man didn‟t understood 

the intention of the sentence. 
b) Is correct, because apostrophe is always used 

between two words. 
c) Is correct if the intention is to say that the angels 

belong to the hell. 
d) Is incorrect if the sentence intends to build the 

sentence in  possessive case. 
e) Is correct if the intention was teach the correct use 

of apostrophe. 
 
26. ________________ means to watch something 

happen. 
 

a) to look out 
b) to look over 
c) to look on 
d) to look round 
e) to look through 

 
 
 “Many of the original English words were incorporated into 
Portuguese language, but the opposite also happens. 
Some of them have been finally accepted in the dictionary. 
One indication of this is the new edition of the OED, 
launched this year. Is the case of guarana, no accent; 
várzea, defined as the flood when the river rises, feijoada, 
feijão, umbanda, fetiche, and lambada. The latter, with a 
sense of "agitation".  
 
Others are in the test, which the dictionary defines as "draft 
entry", such as mandioca, telenovela, caipirinha, 
caipirosca, cachaça, açaí, churrasco and capoeira, among 
others.  
 
There is an interesting feature in the migration of words 
from one language to another. "Brazilian words imported to 
English are always related to traits of our cuisine and 
culture," explains Viviane Cristina Rio, linguist and 
consultant for the Center for Research, Development and 
Continuing Education (CPDEC). In English, many words 
incorporated in the Portuguese have, on the other hand, 
relationship with business and technology, the famous 
„jargon‟.  
 
Interestingly, all of the "Brazilian" words adopted in English 
are our old friends, are not new inventions.  Linguist 
explains that this indicates that Brazil and its culture are 
being more widespread. "The dictionaries take the words in 

1- Introduce the drill in this way: 

a. Focus (by writing on the board, for 
example) 

b. Exemplify (by speaking model sentences) 

c. Explain (if a simple grammatical 
explanation is needed) 

d. Drill 

2- Arrange to present drills in the order of 
increasing complexity of student response. 
The question is: How much internal 
organization or decision making must the 
student do in order to make a response in 
this drill. Thus: imitation first, single-slot 
substitution next, then free response last. 
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the mainstream media and other references written in 
English. So that means that in recent years has increased 
the number of reports and references to Brazil abroad, 
“said the linguist.” (Revista Nova Escola, out. 2009) 
 
27. The word „widespread‟ can be translated to: 

 
a) difundido 
b) especializado 
c) dicionarizado 
d) perfilhado 
e) comercializado 

 
28. The text is about: 

 
a) English language words. 
b) English and Portuguese words that are in OED. 
c) Brazilian common words that was incorporated to 

English dictionary. 
d) Brazilian Portuguese words that were accepted to 

English people‟s speech. 
e) Oxford English Dictionary. 

 
29. “Draft entry”, in the text, means: 

 
a) That a word is out of dictionary. 
b) That a word is in test. 
c) That the word is approved to the dictionary. 
d) That the word is spoken to the English people 

many times. 
e) That the word is spoken to many Brazilians out of 

Brazil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. This activity improves__________________ skill. 

 
a) speaking 
b) reading 
c) paragraphing 
d) listening 
e) scanning 

 
31. ____________________refers to the process of 

reading only main ideas within a passage to get an overall 
impression of the content of a reading selection. 
 

a) scanning 
b) reading for research 
c) pre reading 

d) skimming 
e) no reading 

 
32. Read the affirmations: 

 
I.  Real Conditional describes real-life situations. 
II.  Unreal Conditional describes unreal, imaginary 

situations. 
III.  Real Conditional and Unreal Conditional describes 

unreal, imaginary situations. 
 

a) I and III are correct. 
b) Only III is incorrect. 
c) Only I is correct. 
d) I and II need correction. 
e) I, II and III are correct. 

 
“Culture in language learning is not an expendable fifth 
skill, tacked on, so to speak, to the teaching of speaking, 
listening, reading, and writing. It is always in the 
background, right from day one, ready to unsettle the good 
language learners when they expect it least, making 
evident the limitations of their hard-won communicative 
competence, challenging their ability to make sense of the 
world around them. (Kramsch, 1993: 1)” 
 
33. To the author teaching culture is: 

 
a) The most important skill to be developed. 
b) One of the skill that must to be improved in 

English language learning. 
c) An area that must be inserted in all activities of 

language learning. 
d) An isolated learning. 
e) A no important ability. 

 
34. One of this tips below are NOT about scanning. Mark it: 

 
a) Try to anticipate how the answer will appear and 

what clues you might use to help you locate the 
answer. For example, if you were looking for a 
certain date, you would quickly read the 
paragraph looking only for numbers. 

b) Use headings and any other aids that will help you 
identify which sections might contain the 
information you are looking for. 

c) Selectively read and skip through sections of the 
passage. 

d) Read the introduction or the first paragraph. 
e) State the specific information you are looking for. 

 
35. In which of these alternatives, the use of Present 

Perfect do not correspond to the definition: 
 

a) I have been to France.- to describe an 

experience. 
b) You have grown since the last time I saw you.- to 

talk about change that has happened over a 
period of time. 

c) Man has walked on the Moon.- to list the 

accomplishments of individuals and humanity. 
d) James has not finished his homework yet. - to 

say that an action which we expected has 
happened. 

e) I have had four quizzes and five tests so far this 

semester.- to talk about several different actions 
which have occurred in the past at different times. 

 
 

The spell check didn't find the errors because the 
mis-spelled words are real words. They are just not 
the words that the writer intended. If you look at the 
paragraph again, you will see the mis-spelled 
words.  

Green house effect is one of the phenomena caused 
by industrial pollution. From the data taken by 
scientists, our earth has been warming up since the 
Industrial Revolution. Why does it happen? The 
factories' emissions have created smog on the 
atmosphere. The earth's atmosphere becomes like a 
green house, and the earth and everything inside of it 
have become like the plants in the green house. The 
sunlight can pass trough the ozone layer but the heat 
transferred by the sunlight can not escape easily from 
the layer of smog and is deflected to earth's surface 
again.  
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36. One can change the normal word order of many active 

sentences (those with a _______________) so that the 
subject is no longer _____________, but is, instead, being 
acted upon by the verb - or __________________. 
 

a) direct object- active- passive. 
b) direct object- passive- active. 
c) indirect object- active- passive. 
d) indirect object- active- active. 
e) direct object- passive- passive. 

 
37.  As a rule when you report something someone has 

said you go back a tense. Below, the tense on the left 
changes to the tense on the right, except in: 
 

a) Present simple - Past simple. 
b) Present continuous - Past continuous. 
c) Present perfect simple - Past perfect simple. 
d) Past perfect - Past perfect. 
e) Past simple-Past simple. 

 
38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This is an ___________________________ activity. 
 

a) alphabet 
b) listening 
c) writing 
d) History 
e) paragraph 

 
39.  ______________________________ indicate that the 

sentence subject also receives the action of the verb. 
 

a) Indefinite pronouns. 
b) Relative pronouns. 
c) Reflexive pronouns. 
d) Reported verbs. 
e) Reflexive verbs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This explanation is about: 
 

a) collocations 
b) idioms 
c) vulgar slang 
d) proverbs 
e) simple expressions 

 
 
 

FIM DO CADERNO 

 
 A story star is a type of star diagram that can 
be used to describe the key points of a story 
or event, nothing the 5 W's of the story: who, 
when, where, what, and why. 

1. Before the bartender made the 
drink, he broke the ice with a spoon 
and dropped in into the glass.  

 
2. Before the conference began, the 
speaker broke the ice with a joke.  

to break the ice = 
1. to make a beginning  
2. to get through the first difficulties in 
starting a conversation or discussion.  

 







