
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOME:___________________________________________________INSCRIÇÃO__________________ 

 

CADERNO DE QUESTÕES

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

1- Este CADERNO DE QUESTÕES contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo 
e nível de escolaridade do candidato; 

 
2- Cada questão apresenta CINCO alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E; sendo apenas uma correta; 

 
3- Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1. Caso o 

CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente o fiscal de 
sala; 

 
4- Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma 

divergência comunique o fiscal de sala; 
 
5- ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no espaço próprio da FOLHA DE RESPOSTA com caneta 

esferográfica de tinta preta; 
 
6- Não é permitido, no momento da prova, o candidato permanecer com armas, aparelhos eletrônicos (calculadora, 

telefone celular, tablet e etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógio digital e etc.; 
 

7- O candidato (a) só poderá se ausentar do local de prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do início da 
prova, vale ressaltar, que só poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES após 2(duas) horas do início da prova; 

 

8- O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas; 
 

9- Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala, a FOLHA DE RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES 
(caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da prova); 

 

10-  Os três últimos candidatos a terminar a prova só poderão sair juntos. 
 

Boa Prova! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANOTE SEU GABARITO ABAIXO E DESTAQUE: 

1  6  11  16  21  26  

2  7  12  17  22  27  

3  8  13  18  23  28  

4  9  14  19  24  29  

5  10  15  20  25  30  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO 01 PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05. 

 
“BERRO AMAZÔNICO” 
 
Falar, já falamos. E não nos ouviram...! Gritar, já 
gritamos. E não nos ouviram...! Já falamos. Não 
ouviram...! Já gritamos. Não ouviram...! Então, 
berramos! Que o nosso berro amazônico possa ser 
ouvido em todo o Brasil e tenha ressonância pelo 
mundo para que venhamos a ter o respeito que 
merecemos e exigimos. Berramos para que a Amazônia 
conheça, se reconheça e se ame! Berramos para 
afirmar a nossa luta em defesa dos direitos dos povos e 
das culturas amazônidas. Berramos para afirmar os 
valores e as tradições de nossas manifestações 
artísticas e culturais, que fundam o processo de 
construção de nossas diversidades e identidades e que 
constituem o nosso espírito amazônico. Berramos 
porque somos nós, os amazônidas, os maiores 
guardiões das nossas riquezas naturais que, 
historicamente, vem sendo usurpadas por um sistema 
que tem como meta a destruição do homem e da 
floresta. Berramos contra a discriminação que nos 
marginaliza das grandes prioridades nacionais, 
condenando-nos a receber migalhas orçamentárias ou 
favores institucionais, notadamente no que se refere às 
artes e culturas nativas e à preservação de nosso 
patrimônio histórico e cultural. Berramos contra os 
meios de comunicação social vinculados às grandes 
redes que abrem espaço e repercutem informações 
negativas sobre a Amazônia, ignorando as nossas 
criação e produção artística e cultural e a nossa 
capacidade de refletir e propor alternativas eficazes 
para a Região. Berramos contra todas as formas de 
discriminação que sofrem as culturas indígenas e 
negras, bases fundamentais de nossa civilização 
amazônica, exigindo para elas o mesmo tratamento que 
queremos para as manifestações de outras etnias. 
Berramos porque nossa alma transborda a arte, a 
ciência e a cultura desta região que anseia ser 
conhecida mundo afora com a expressividade de 
nossos talentos. Berramos, finalmente, para que o Brasil 
tome a consciência de que a Amazônia, mais do que 
sua extensão territorial, possui privilegiada situação na 
balança comercial brasileira; se não nos querem 
irmanados, com o devido respeito e igualdade de 
tratamento, haveremos de construir a nossa própria 
história. 
 

in O Liberal 16/3/2004 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Depois de ler o texto e compreendê-lo, só não se pode 
afirmar que: 
 
(A) a voz do texto sabe do que está falando; 
(B) a voz do texto fala de um lugar de experiência; 
(C) a voz do texto não está identificada sua autoria, 
porque representa um povo, voz de um povo; 
(D) a voz do texto usa da repetição lexical de berramos, 
demonstrando pobreza vocabular; 
(E) a voz do texto produz argumentos sólidos diante da 
discussão. 
 
QUESTÃO 02 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
De qual das figuras de linguagem a seguir se valeu o 
autor desse texto em: “Falar, já falamos. E não nos 
ouviram...! Gritar, já gritamos. E não nos ouviram...! Já 
falamos. Não ouviram...! Já gritamos. Não ouviram...! 
Então, berramos!”? 
  
(A) ironia; 
(B) eufemismo; 
(C) gradação; 
(D) paradoxo; 
(E) pleonasmo. 
 
QUESTÃO 03 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Em termos de funções de linguagem, a reiteração da 
palavra berramos ao longo do texto indica o uso da 
função: 
 
(A) poética; 
(B) apelativa; 
(C) conativa; 
(D) metalinguística; 
(E) fática. 
 
QUESTÃO 04 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
No trecho: “Berramos contra os meios de comunicação 
social vinculados às grandes redes que abrem espaço e 
repercutem informações negativas sobre a Amazônia, 
ignorando as nossas criação e produção artística e 
cultural e a nossa capacidade de refletir e propor 
alternativas eficazes para a Região”, não podemos 
confirmar que: 
  
(A) a preposição contra completa o sentido da forma 
verbal berramos; 
(B) o adjetivo vinculados é regido pelo substantivo 
redes; 
(C) o único que presente neste fragmento é pronome 
relativo; 
(D) o substantivo Região está substituindo o substantivo 
Amazônia; 
(E) o primeiro E está coordenando nuclearmente os 
substantivos criação e produção, enquanto que o 
segundo coordena os adjetivos artística e cultural. 
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QUESTÃO 05 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
No fragmento: “se não nos querem irmanados, com o 
devido respeito e igualdade de tratamento, haveremos 
de construir a nossa própria história”, é incorreto 
afirmar: 
 
(A) a forma verbal haveremos constitui, junto com de 
construir, uma locução verbal que poderia ser 
substituída por construiremos sem haver perda de 
sentido; 
(B) o vocábulo SE, no início do enunciado, dá à 
sentença um noção de condição; 
(C) o período, neste enunciado, é formado por 
Subordinação; 
(D) haveremos de construir a nossa própria história 
é a Oração Principal; 
(E) a forma pronominal nos está em desacordo com a 
norma padrão, uma vez que não há motivo para seu 
uso. 

 
TEXTO 02 PARA AS QUESTÕES DE 06 A 10. 
 

Doce da Amazônia: Coca-Cola usa açúcar da 
floresta e dá novo sabor à vida de 22 mil pessoas. 

 
“A Coca-Cola que dois milhões de pessoas vão beber 
durante as Olimpíadas, no outro lado do mundo, tem o 
gostinho da Amazônia”. Uma usina encravada na 
floresta, numa paisagem rodeada de igarapés, produz o 
açúcar que adoça o refrigerante mais vendido em todo o 
País e que sai daqui para a Austrália. No caminho do 
território da onça-pintada à terra dos cangurus, o 
produto da Usina Jayoro ajuda a dar um sabor diferente 
à vida dos moradores da pequena Presidente 
Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus. No município, 
de 22 mil habitantes, dos quais apenas sete mil vivem 
na área urbana, a produção de 16 mil toneladas de 
açúcar por um ano, num canavial de 590 quilômetros 
quadrados, é sinônimo de mais de dois mil empregos 
diretos e indiretos. 
Em consequência, o distrito-sede tem todas as ruas 
asfaltadas e sobram vagas nas escolas. 'A usina 
funciona como um programa social para o município. Os 
empregos gerados por ela ajudaram até a diminuir os 
índices de alcoolismo e de divórcios entre a população', 
afirma o prefeito de Presidente Figueiredo, Fernando 
Vieira. 'Além disso, o empreendimento abre portas para 
que outras agroindústrias se instalem por aqui´” 

IstoÉ, 30 ago. 2000. 

 
QUESTÃO 06 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
No fragmento: “tem o gostinho da Amazônia”, o sentido 
de gostinho é: 
 
(A) pejorativo; 
(B) depreciativo; 
(C) afetivo; 
(D) de totalidade; 
(E) de diminuição. 

QUESTÃO 07 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
No fragmento: “No caminho do território da onça-pintada 
à terra dos cangurus”, os animais nele escritos 
representam, respectivamente: 
 
(A) os quadrúpedes e os bípedes; 
(B) Amazônia e Austrália; 
(C) os carnívoros e os herbívoros; 
(D) o bem e o mal; 
(E) os nativos e os estrangeiros 
 
QUESTÃO 08 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Em qual dos trechos abaixo o A é preposição? 
 
(A) “a 107 quilômetros de Manaus”; 
(B) “A Coca-Cola que dois milhões de pessoas”; 
(C) “que sai daqui para a Austrália”; 
(D) “A usina funciona como um programa social para o 
município”; 
(E) “de divórcios entre a população”. 
 
QUESTÃO 09 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
No excerto: “No município, de 22 mil habitantes, dos 
quais apenas sete mil vivem na área urbana, a 
produção de 16 mil toneladas de açúcar por um ano, 
num canavial de 590 quilômetros quadrados, é sinônimo 
de mais de dois mil empregos diretos e indiretos”, ao 
usar o termo, a expressão sinônimo, o autor fez uso de 
qual função de linguagem? 
 
(A) fática; 
(B) apelativa; 
(C) emotiva; 
(D) poética; 
(E) metalinguística. 
 
QUESTÃO 10 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Na passagem: “'Além disso, o empreendimento abre 
portas para que outras agroindústrias se instalem por 
aqui´”, a locução além de poderia ser substituída por 
qual termo abaixo sem prejuízo ao sentido do 
enunciado: 
 
 
(A) não obstante a isso; 
(B) sem embargo disso; 
(C) conquanto a isso; 
(D) ademais; 
(E) apesar disso. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 11 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
A figura abaixo mostra a trajetória de um salto de esqui, 
um esporte praticado para deslizar na neve descrito em  

 

 

 
Disponível em: 
http://2.bp.blogspot.com/KQnMAiyeMqI/TeqhL1VNDgI/AAAAAAAABiA/4ZaKhGPnDUg/s
1600/Simon+Dumont+Red+Bull+Cubed+Pipe.jpg. Acesso em 01/12/2015. (ADAPTADO) 
 

A altura máxima atingida pelo esportista é de: 
 
(A) 10m/s2 
(B) 5 m/s2 
(C) 400 m/s2 
(D) 800 m/s2 
(E) 80 m/s² 
 
QUESTÃO 12 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Em Curuçá, foi feito uma enquete com 1.788 pessoas 
com a seguinte pergunta: Qual a preferência de tipos de 
mulheres nesse município?  

 
A tabela abaixo, mostra o número desta enquete: 
 

COR DOS 
CABELOS 

COR DOS OLHOS 

AZUL CASTANHO VERDE PRETO  

LOIRO 120 250 189 25 

CASTANHO 180 120 100 289 

RUIVO 100 85 330 ----------- 

 
Qual a média aritmética da preferência por mulheres 
loiras?   
 
(A) 584 
(B) 100 
(C) 146 
(D) 133 
(E) 400 
 
 

QUESTÃO 13 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Carlos foi convidado para o aniversário de George e 
chegando lá Carlos perguntou a George quantos anos 
ele estava fazendo e George respondeu na forma da 
seguinte charada: 
 

Carlos, vou lhe dar a seguinte dica: 
Minha idade é formada por dois algarismos, sendo 
que os das dezenas é 2 e os da unidades é a raiz 

positiva da equação: - X + X2 – 20 =0 
 

Qual será a idade de George? 
 
(A) 22 anos. 
(B) 24 anos. 
(C) 29 anos. 
(D) 25 anos. 
(E) 21 anos. 
 
QUESTÃO 14 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Um investidor aplicou R$ 1.500,00 por tinta e seis 
meses, a uma taxa de 3%a.a. em regime de juros 
compostos. No final desse período o investimento foi: 
 
(A) Superior a R$ 3.135,00 
(B) Inferior R$ 1.390,00 
(C) Superior R$ R$ 1.507,51 e Inferior R$ 1.635,00 
(D) Inferior R$ 1.507,51  
(E) Superior a R$ 1.635,00 e Inferior R$ 1.800,00 
 
QUESTÃO 15 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Em uma emergência de um hospital público em Curuçá, 
oito enfermeiros atenderam trinta e cinco pacientes em 
duas horas. No outro dia, cinco enfermeiros atenderam 
um quinto dos pacientes do dia anterior. Em quanto 
tempo os enfermeiros atenderam esses pacientes? 
 
(A) 4 horas. 
(B) 5 horas. 
(C) 6 horas. 
(D) 7 horas. 
(E) 24 horas. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 

http://2.bp.blogspot.com/KQnMAiyeMqI/TeqhL1VNDgI/AAAAAAAABiA/4ZaKhGPnDUg/s1600/Simon+Dumont+Red+Bull+Cubed+Pipe.jpg
http://2.bp.blogspot.com/KQnMAiyeMqI/TeqhL1VNDgI/AAAAAAAABiA/4ZaKhGPnDUg/s1600/Simon+Dumont+Red+Bull+Cubed+Pipe.jpg
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
QUESTÃO 16 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Marque a ordem correta para que a operação do seu 
computador funcione devidamente.  
(A) Input – Processo – Output  
(B) Input – Output 
(C) Entrada – Saída  
(D) CPU – Entrada – Saída  
(E) CPU – Input – Output 
 
QUESTÃO 17 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Em função de muitos ataques de hacker em diversos 
dados sigilosos, atualmente a maioria das empresas 
estão utilizando a certificação digital como uma forma 
de envio mais seguro das informações a diversos 
órgãos governamentais e privados. Qual a técnica que 
garante a veracidade do envio da informação pelo real 
remetente? 
 
(A) VPN. 
(B) Senha. 
(C) Não repúdio. 
(D) Integridade. 
(E) Confidencialidade. 
 
QUESTÃO 18 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Nos dias atuais não vivemos mais sem aparelhos 
eletrônicos pois facilitam nossas vidas, principalmente, 
quando queremos nos comunicar com o meio externo. 
Nesse contexto o uso da internet, assim como, da 
intranet nos auxilia para troca de dados de forma interna 
e segura. 
Com base no texto acima, marque a alternativa 
incorreta. 
 
(A) A internet, é um sistema global de rede que interliga 
milhões de computadores em todo mundo utilizando um 
conjunto de protocolos padrão. 
(B) A intranet, é um sistema público utilizado para o 
compartilhamento de informações. 
(C) A internet, é um conglomerado de redes locais 
espalhados pelo mundo. 
(D) A intranet, é geralmente utilizada em servidores 
locais instalados nas empresas. 
(E) A internet, é uma grande teia, integrada por 
máquinas de todos os tipos e tamanhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
João está com algumas dívidas na praça e para quitá-
las, resolveu solicitar um empréstimo bancário no valor 
de R$ 100.000,00 por 360 dias, a uma taxa de 2,5% 
a.m. Marque a alternativa correta que contemple a 
fórmula para que o resultado do valor financeiro (Célula 
B4) seja o valor de R$ 134.488,88.  

 
Fonte: Autor Próprio 

 
(A) =B1*(1+B3)*B2 
(B) =B1^(1+B3)+B2 
(C) =B1^(1+B3)/B2 
(D) =B1*(1+B3)^B2 
(E) =B1*(1+B3)/B2 
 
QUESTÃO 20 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Sabemos que a cópia de segurança de todos os dados 
e informações utilizadas é de suma importância para 
todos. Diante disso, marque a alternativa correta sobre 
o modelo de backup diário. 
 
(A) Copia todos os arquivos não selecionados que 
foram modificados no dia da execução do backup diário. 
(B) Copia parcialmente os arquivos selecionados que 
foram modificados no dia da execução do backup diário. 
(C) Copia todos os arquivos selecionados que não 
foram modificados no dia da execução do backup diário. 
(D) Copia todos os arquivos não selecionados que não 
foram modificados no dia da execução do backup diário. 
(E) Copia todos os arquivos selecionados que foram 
modificados no dia da execução do backup diário. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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LEGISLAÇÃO 

 
QUESTÃO 21 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Na constituição federal, Art. 5º - Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. 
Marque a alternativa que não corresponda aos termos 
deste artigo constitucional: 
 
(A) Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, nos termos desta Constituição;  
(B) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de sua própria escolha;  
(C) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento 
desumano ou degradante;  
(D) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
vedado o anonimato;  
(E) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem;  
 
QUESTÃO 22 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
O Estatuto do Idoso institui direitos a pessoas com 
idade igual ou superior a 60 anos, podendo este gozar 
de todos seus direitos fundamentados à Lei, desta 
forma, todos tem assegurados as oportunidades e 
facilidades, para preservação de sua saúde física, 
mental, espiritual e social, em condições de liberdade e 
dignidade. É correto afirmar que: 
 
(A) é obrigação da família, da sociedade e do Poder 
Público zelar por estes direitos. Como também direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte e ao lazer. 
(B) Somente o Estado é responsável pelos direitos dos 
idosos uma vez que, o próprio estado que estabelece no 
instituto. 
(C) Somente a Família, é responsável pelo idoso, se 
este não possui família, deverá procurar os órgãos 
públicos responsáveis. 
(D) O Estado, deve dispor abrigos para idosos, desta 
forma, o idoso deve permanecer em custodia do estado 
caso não tenha moradia. 
(E) O estatuto do idoso é destinado a regular os direitos 
assegurados por lei às pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos. Que estejam em abrigos 
dependentes do estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Segundo a Lei 9394/96, A Educação Básica 
compreende a Educação Infantil – creches (de 0 a 3 
anos) e pré-escolas (de 4 a 5 anos); é gratuita mas não 
obrigatória. Marque a alternativa que indique de quem é 
a competência deste nível de ensino: 
 
(A) Estados, Municípios e Distrito Federal 
(B) Estados  
(C) União 
(D) Municípios 
(E) Distrito Federal 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
English for Specific Purposes: Negotiating Needs, 

Possibilities, and Promises 

 
We live and work in Charlotte, North Carolina; Lima, 
Peru; Ouagadougou, Burkina Faso; and Los Angeles, 
California. In all these locations English language 
teaching (ELT) professionals and institutions are 
increasingly in demand to design and deliver English for 
Specific Purposes (ESP) courses tailored to specific 
professional and/or academic activities. Our wide-
ranging projects have included (1)  equipping Spanish-
dominant migrant farm workers in rural North Carolina 
with language skills to meet critical safety requirements; 
(2)  strengthening the academic English capacities of 
Peruvian public school teachers; (3)  enhancing 
Ouagadougou International Airport passport control 
officials’ ability to interface with international visitors; and 
(4)  providing international legal professionals with pre-
academic orientation for graduate study in law. Despite 
our diverse contexts, the four of us shared the 
experience of transitioning from highly structured, 
leveled, intensive English classes mostly directed toward 
adolescent and adult learners to the development of 
strategic and purposeful curricula to engage 
professionals and emerging professionals in English for 
professional purposes. Along the way, questions 
emerged about what ESP was, what it could be, and 
how it could be better realized. 
Indeed, in the last four decades, ESP has evolved from 
a somewhat obscure subset of ELT to a mainstream, 
standalone focal point of international, interdisciplinary 
scholarship and practice attuned to the multiple and 
complex needs of a “flat world” (see Basturkmen 2010; 
Hyland 2007; Johns and Dudley-Evans 1991; Louhiala-
Salminen, Charles, and Kankaanranta 2005; Nickerson 
2005; Warschauer 2000). Not without controversy, 
contemporary scholarship for ESP has critically 
examined, among other things, the complex contextual 
issues surrounding the conceptualization and delivery of 
ESP instruction (Allison 1996; Hyland and Hamp-Lyons 
2002; Watson Todd 2003), “authenticity” in the 
development of materials and curricula (Widdowson 
1998), and complex ethical issues about who decides 
what learners need (Belcher 2004; Edge 2003; Lee 
2008; Widdowson 1994). As these and other debates 
continue to play out, English language professionals 
such as ourselves are increasingly in demand to provide 
ESP for a variety of local, regional, national, and 
international contexts.  
It is beyond the scope of this article to trace the history 
of ESP as a professional discipline or to provide our 
readers with a detailed description of the processes that 
collectively comprise ESP. Instead, our intent in writing 
this article is to share some of the lessons we have 
learned from our collective experiences in designing and 
delivering ESP programs as a starting point for further 
study, discussion, and reflection. In too many 

communities, ESP is often advertised as a sort of “snake 
oil” that will have professionals mastering English in 30 
days or less. We have yet to see such promises realized 
in practice, and such promises, we argue, threaten to 
undermine the work of the larger ELT community. The 
central message we hope to convey is, therefore, an 
ethical one that we believe needs more consistent 
articulation in the professional literature. Namely, in 
designing and delivering an ESP program, ESP 
professionals need to commit to an ethic of transparency 
grounded in dialogue. What ESP programming is and 
how it works is a process of negotiation—especially 
when a program is being offered for the first time. These 
negotiation processes must include not only 
consideration of the learners’ needs, but also of the 
structural limitations that surround the design and 
delivery of ESP programming and a candid assessment 
of the individual and combined capacities of those 
charged to design and deliver an ESP program. 
(…) 
At the conclusion of a seminar in 2010 with veteran 
English teaching professionals in Ouagadougou, one 
participant recounted how she had taken on an ESP 
Business English project with great enthusiasm. Initially 
her students, who were working professionals, were 
excited about the course—which, she explained, she 
taught as she had taught any other, with a balance of 
grammar and communicative activities. Little by little, the 
busy professionals stopped attending, and she asked 
some of them why. Their response was that they did not 
find the course relevant to their needs. Her story was 
one that we too had experienced in our transition from 
English for Basic Communicative Purposes to ESP—
and we suspect that our readers here will recognize or 
even have experienced the same sort of disappointment 
she felt. It does not have to be that way.  
In surveying ESP curricula, we found some stark 
variations in the extent and depth to which ESP 
programming actually reflects the language in use of a 
community of practice— for a variety of reasons. Often, 
ESP is introduced at the tertiary level as a degree 
requirement for large numbers of students—some with 
no knowledge of English whatsoever, others at various 
levels. In our own practice, we have found it useful to 
think of ESP as a continuum of possibilities, and, we 
encourage readers to do the same. On one end of that 
continuum, ESP is tailor-made to address the short- and 
long-term professional communicative development of 
individuals—with clearly defined and authentic 
objectives and ways of reaching those objectives that 
mirror the sorts of targeted professional language 
interactions that the same participants are striving to 
achieve. On the other end of the spectrum, an ESP 
course might be identical to, for example, any other 
communicative language course except for a few 
thematic readings and targeted vocabulary. Regardless 
of where in the spectrum of possibilities an ESP 
experience falls, it is critical that ESP professionals 
articulate that position with clarity—without pretending it 
is something more or less than what it is.  
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Finally, we believe that ESP needs analyses should be 
participatory—honoring and involving the perspectives of 
those on the receiving end of coursework. Yet we 
recognize that stakeholders are not always on the same 
page in terms of what they hope to get out of an ESP 
course. The owner of a mid-sized North Carolina farm 
might request an ESP course for migrant workers with 
the goal of ensuring their safety. However, the same 
migrant workers might see an ESP course as a means 
of developing their conversational proficiency in English. 
For this very reason, contradictory expectations need to 
be renegotiated in advance of course design and 
delivery.  
To reiterate, as individuals and colleagues working in 
ESP, we have learned a number of important lessons in 
the field: not all ESP is created equal; ESP methods are 
strategic, purposeful, and context specific; and ESP 
takes time and sufficient needs analysis to make sense. 
In contrast to much of the practice and scholarly 
literature, perhaps one of the most important lessons we 
have learned is that ESP is not simply about learners’ 
needs. ESP also depends on the possibilities of ESP 
professionals who need to be honest about their own 
limitations—especially in terms of the time and effort 
they are able to commit to the needs analysis, syllabus 
design, and course delivery and what they can and 
cannot deliver. Constraints of time, budget, space, 
English proficiency levels, and other factors complicate 
what ESP can be. Potential ESP practitioners must 
decide how and to what extent they will meet the 
challenges that ESP demands and communicate those 
possibilities to stakeholders. A positive ESP experience 
largely depends, we argue, on ESP professionals’ ability 
and willingness to recognize and negotiate needs, 
possibilities, and their own promises with a commitment 
to an ethic of transparency. With honesty and 
thoughtfulness, ESP will continue to be a tool for local, 
regional, and national development in a global era. 
 
 

Spencer Salas, Leonardo A. Mercado, Lynn Hanson 
Ouedraogo, and Bernadette Musetti. In: English 

Teaching Forum 2013, Volume 51, Number 4. 
 
 
QUESTÃO 24 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
According to the text, where the authors “providing 
international legal professionals with pre-academic 
orientation for graduate study in law”? 
  
(A) in Charlotte; 
(B) in Burkina Faso; 
(C) in California; 
(D) in Lima; 
(E) in North Caroline 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
 
 

QUESTÃO 25 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
The word “enhancing” is synonymous with: 
  
(A) improve; 
(B) mending; 
(C) repair; 
(D) restoring; 
(E) renovating. 
 
QUESTÃO 26 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
The true intention of the authors of this article is: 
 
(A) “to trace the history of ESP as a professional 
discipline or to provide our readers with a detailed 
description of the processes that collectively comprise 
ESP”; 
(B) “to commit to an ethic of transparency grounded in 
dialogue”; 
(C) “to share some of the lessons we have learned from 
our collective experiences as a starting point for further 
study, discussion, and reflection”; 
(D) “to think of ESP as a continuum of possibilities, and, 
we encourage readers to do the same”; 
(E) “to address the short- and long-term professional 
communicative development of individuals”. 
 
QUESTÃO 27 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
Based on the fragment below, choose the incorrect 
alternative. 
 “In surveying ESP curricula, we found some stark 
variations in the extent and depth to which ESP 
programming actually reflects the language in use of a 
community of practice – for a variety of reasons. Often, 
ESP is introduced at the tertiary level as a degree 
requirement for large numbers of students – some with 
no knowledge of English whatsoever, others at various 
levels 
 
(A) the word surveying is noun; 
(B) the word some is subordinating to variations; 
(C) often is synonyms with seldom; 
(D) tertiary means higher level; 
(E) whatsoever is a pronoun. 
  
QUESTÃO 28 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
The word willingness (in the last lines) is close in 
meaning to  
(A) apathy; 
(B) readiness; 
(C) zeal; 
(D) refusal; 
(E) eagerness. 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
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QUESTÃO 29 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
The form their in: “…response was that they did not find 
the course relevant to their needs” (fourth paragraph) 
refers to: 
 
(A) working professionals; 
(B) the four teachers; 
(C) veteran English teaching professionals in 
Ouagadougou; 
(D) one of the participant of the seminar; 
(E) ESP 
 
QUESTÃO 30 »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
As três principais orientações epistemológicas que 
influenciaram, modernamente, a aprendizagem de LE 
são: 
 
(A) behaviorista, construtivista, cognitivista; 
(B) cognitivista, fundamental, interativista; 
(C) sociointeracional, organizacional, fundamental; 
(D) behaviorista, cognitivista, sociointeracional; 
(E) construtivista, cognitivista, comunicativa. 
 
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




