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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

5 questões

(20 questões)
1. De acordo com texto, identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

Patriotismo linguístico

(

É um lugar-comum dizer que as palavras da língua têm
uma origem múltipla. Os mais patriotas erroneamente
costumam afirmar que o português “é a língua mais
rica de todas”, porque “no Brasil há pessoas de todos
os lugares do mundo”. Esse patriotismo é exagerado e
ingênuo, para não dizermos errôneo. A Inglaterra e a
França abrigam hoje uma variedade muitíssimo maior
de línguas do que o Brasil, faladas por imigrantes de
ex-colônias nos quatro cantos do mundo. Os EUA e a
Austrália não ficam atrás, por serem polos econômicos.
Em outros tempos, o Brasil teve, de fato, um grande
afluxo de italianos, espanhóis, sírio-libaneses, alemães
e japoneses (e poloneses e ucranianos).
Contudo, são raras as regiões brasileiras que preservam entre os descendentes algum dialeto minoritário
vivo. A língua portuguesa, por isso, é considerada
por muitos a única do Brasil, afirmação que nada
mais revela que o desprezo político-ideológico pelas
minorias linguísticas. Os próprios falantes de línguas
minoritárias acabam por circunscrever sua expressão
aos familiares, particularmente aos mais idosos, e, com
a morte deles, bilíngues ativos acabam tornando-se bilíngues virtuais, ou seja, monolíngues com um
tesouro em estado passivo pouco ou nunca explorado
pela investigação linguística.
Exceto por artificialismo alavancado por uma espécie
de xenofobia linguística, disfarçada de orgulho nacional (como é o caso do islandês ou do letão), o léxico
de uma língua é um caldeirão de palavras de origem
variada. E tem sido assim sempre.

(

(

(

(

) Trata-se de um texto narrativo, que segue
uma cronologia de episódios vividos por
personagens que são falantes de diferentes
línguas.
) O texto é de caráter opinativo, em que o autor
emite seu ponto de vista em relação ao tema
desenvolvido.
) Trata-se de uma notícia que visa descrever
detalhadamente um certo acontecimento da
realidade, como o sofrimento vivido por falantes de língua minoritária.
) O texto defende que a língua portuguesa
origina-se do latim e que, por isso, deve ter
sua pureza preservada, mediante a proibição
de uso de palavras estrangeiras.
) O texto tece críticas aos posicionamentos
normativistas e xenófobos que desconsideram a formação plural do léxico da língua
portuguesa.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–F–F–F
V–F–V–V–F
F–V–F–V–V
F–V–F–F–V
F–F–V–F–V

Conhecer essas múltiplas facetas da sociedade brasileira e descrever sua expressão linguística são passos
metodológicos dos quais a etimologia da língua portuguesa não pode prescindir e algo muito mais interessante do que a pregação demagógica e irrefletida
do normativismo, que, ao fim e ao cabo, se revela sem
brilho, sem graça, estéril e niveladora.
Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/96/patriotismo-linguistico-298630-1.asp [Adaptado] Acesso em 15/fev/2014.
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2. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto.
1. O texto afirma que apenas especialistas
sabem que as palavras de uma língua têm
uma origem múltipla, fato que justifica o
patriotismo linguístico por parte dos leigos.
2. No primeiro parágrafo, o uso dos termos “erroneamente”, “exagerado” e “ingênuo” revela um
posicionamento neutro do autor em relação
ao patriotismo linguístico.
3. Depreende-se do texto que a riqueza econômica de um país pode torná-lo linguisticamente plural, uma vez que atrai novos imigrantes de diferentes nacionalidades.
4. O Brasil já foi um país multilíngue e, diferentemente dos EUA e da Austrália, vive uma realidade praticamente monolíngue, o que explica
a xenofobia de alguns.
5. No último parágrafo, os termos “sem brilho”,
“sem graça”, “estéril” e “niveladora” fazem referência à etimologia da língua portuguesa.

3. Ainda com base no texto, assinale a alternativa
correta.
a. (

b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
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e.

) No início do texto, em “É um lugar-comum
dizer que as palavras da língua têm uma origem múltipla” há uma relação de coordenação entre as orações.
( X ) No primeiro parágrafo, a frase “Esse patriotismo
é exagerado e ingênuo, para não dizermos
errôneo” poderia ser reescrita, sem prejuízo
gramatical e de sentido, como “Esse patriotismo é exagerado e ingênuo, se não errôneo.”
( ) No primeiro parágrafo, há prejuízo gramatical e de sentido na alteração da ordem das
orações do período “Os EUA e a Austrália não
ficam atrás, por serem polos econômicos.”,
para “Por serem polos econômicos, os EUA e a
Austrália não ficam atrás.”
( ) No segundo parágrafo, em “Contudo, são raras
as regiões que preservam entre os descendentes algum dialeto minoritário vivo.”, o termo
“contudo” introduz uma explicação em consonância com a ideia contida no último período
do parágrafo anterior.
( ) No segundo parágrafo, em “A língua portuguesa, por isso, é considerada por muitos a
única do Brasil”, o termo “por isso” estabelece
uma relação de condicionalidade entre as
orações.
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4. Analise as afirmativas abaixo, considerando o texto.
1. Em “Esse patriotismo é exagerado e ingênuo, para não dizermos errôneo”, os termos
sublinhados funcionam sintaticamente como
adjuntos adnominais.
2. No enunciado “Em outros tempos, o Brasil teve,
de fato, um grande afluxo de italianos […]”, a
expressão sublinhada funciona como adjunto
adverbial e poderia ser substituída, sem prejuízo gramatical e de sentido, por “realmente”.
3. Em “Contudo, são raras as regiões que preservam entre os descendentes algum dialeto
minoritário vivo”, o sujeito de “são” é indeterminado, fato que se evidencia pela flexão do
verbo na 3ª pessoa do plural.
4. Em “A língua portuguesa, por isso, é considerada por muitos a única do Brasil, afirmação
que nada mais revela que o desprezo político-ideológico pelas minorias linguísticas.”, a construção sublinhada pode ser substituída por “só
revela”, sem prejuízo do sentido da frase.
5. No último parágrafo, a expressão “ao fim e
ao cabo” exprime uma ideia de conclusão,
podendo ser substituída por “afinal”.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

5. Assinale a alternativa que apresenta a análise
correta.
a. ( X ) Na oração “o léxico de uma língua é um caldeirão de palavras de origem variada” o predicado é nominal.
b. ( ) Na oração “Os próprios falantes de línguas
minoritárias acabam por circunscrever sua
expressão aos familiares […]”, o sujeito é
composto.
c. ( ) Na oração “no Brasil há pessoas de todos os
lugares do mundo”, o sujeito está posposto ao
verbo.
d. ( ) Em “Contudo, são raras as regiões brasileiras
que preservam entre os descendentes algum
dialeto minoritário vivo”, o segmento “que
preservam entre os descendentes” pode ser
corretamente intercalado por vírgulas.
e. ( ) Em “Conhecer essas múltiplas facetas da sociedade brasileira e descrever sua expressão linguística são passos metodológicos dos quais
a etimologia da língua portuguesa não pode
prescindir”, o termo sublinhado pode ser corretamente substituído pelo pronome relativo
“que”.

Atualidades

5 questões

6. Os judeus, depois de um longo período de diáspora, conseguiram, na segunda metade do século XX,
a independência do Estado de Israel que muitos países estrangeiros relutam em aceitar.
Um governante (que recentemente deixou o poder),
de um grande país do Oriente Médio, repetidas vezes
negou o Holocausto e prometeu destruir Israel.
Assinale a alternativa que indica esse político e o país
que governou.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Adly Mansour – Síria.
Hafez al-Assad – Egito.
Adolf Hitler – Alemanha.
Mahmoud Ahmadinejad – Irã
Juan Domingo Perón – Argentina.
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7. Leia a lista de manchetes abaixo que poderiam ter
sido publicadas em 2013 e identifique as verdadeiras ( V ) e as falsas ( F ).

9. Todos os anos milhares de jovens buscam realizar
seus sonhos de um futuro melhor, inscrevendo-se no
PROUNI.

( ) POLÍTICOS CORRUPTOS FORAM
PARAR ATRÁS DAS GRADES
( ) O BRASIL ELIMINOU O ANALFABETISMO
( ) UM GRANDE NÚMERO DE CIDADES
BRASILEIRAS AINDA NÃO TEM ACESSO
A REDES DE ESGOTO
( ) A POPULAÇÃO BRASILEIRA FOI ÀS RUAS
( ) FOI O ANO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Assinale a alternativa que explica o significado desta
sigla.
a. (

b.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–V–V–V
V–F–V–V–V
V–F–V–F–V
V–F–F–V–V
F–V–V–V–V

c.

d.

8. Assinale a alternativa correta a respeito das eleições que ocorrerão em 2014.
a. ( X ) Em outubro de 2014 ocorrerão eleições para
Presidência da República, Governos Estaduais,
Senado e Câmaras federais e estaduais.
b. ( ) Na data de 15 de novembro de 2014 ocorrerão as eleições para Presidência da República,
Governos Estaduais, Senado e Câmaras federais e estaduais e câmaras de vereadores.
c. ( ) Na data de 05 de outubro de 2014 ocorrerão
as eleições para Presidência da República,
Governos Estaduais, prefeitos municipais,
Senado e Câmaras federais e estaduais.
d. ( ) Na data de 15 de novembro de 2014 ocorrerão as eleições para Presidência da República,
Governos Estaduais, prefeitos municipais,
Senado e Câmaras federais e estaduais.
e. ( ) Em outubro ocorrerão eleições unicamente
para Presidência da República e Governos
Estaduais.
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) É um projeto do Ministério de Ciências e
Tecnologia que distribui bolsas de estudo para
programas de pós-graduação realizados em
universidades brasileiras.
( ) É um projeto conjunto do Ministério de
Ciências e Tecnologia e Ministério da
Educação que distribui bolsas de estudo para
programas de pós-graduação realizados em
universidades brasileiras e estrangeiras.
( ) É um exame nacional, promovido pelo
Ministério da Educação, que objetiva selecionar candidatos não aprovados nos vestibulares ou no ENEM, para que possam matricular-se em instituições privadas de ensino
superior.
( ) Trata-se de um programa do Ministério da
Educação que concede bolsas de estudo
integrais e parciais em instituições privadas
de ensino superior, para alunos que frequentaram o ensino fundamental e médio unicamente em escolas privadas.
( X ) Trata-se de um programa do Ministério da
Educação que concede bolsas de estudo
integrais e parciais em instituições privadas
de ensino superior, em cursos de graduação
e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma universitário.
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10. A preocupação com o meio ambiente parece ser
uma constante na sociedade brasileira. Urgem, no
entanto, ações concretas e não há melhor lugar para
tal do que a escola.
Analise as 5 campanhas abaixo que poderiam ser iniciadas no ambiente escolar, buscando a conscientização da comunidade para a importância dos problemas
ambientais.
 Campanha 1 Consumo consciente. Todos
podem ajudar.
 Campanha 2 Mais copos plásticos, mais garrafas descartáveis: menos detritos no oceano.
 Campanha 3 Coleta seletiva de lixo, parte da
solução.
 Campanha 4 Recicle: Uma garrafa de vidro
leva milhares de anos para se extinguir.
 Campanha 5 Jogue fora. Não use novamente.

12. Pesquisas realizadas no âmbito educacional
apresentam reflexões a respeito das tendências
pedagógicas brasileiras. Tais estudos mostram que as
principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de
pensamento pedagógico. Elas são: Tendências Liberais
e Tendências Progressistas.
Assinale a alternativa que indicam quais são as
Tendências Progressistas:
a. (
b.
c.
d.

) Tradicional – Renovadora Progressiva –
Renovadora não diretiva – Tecnicista
( ) Libertária – Renovadora progressiva
– Tecnicista
( X ) Libertadora – Libertária – Crítico-social dos
conteúdos ou Histórico-Crítica
( ) Libertadora – Crítico-social dos conteúdos ou
Histórico-Crítica - Renovadora não diretiva
– Tecnicista
( ) Libertadora – Libertária - Renovadora
Progressiva – Renovadora não diretiva

Assinale a alternativa que indica as campanhas que
não incentivam práticas capazes de combater os problemas ambientais.

e.

a.
b.
c.
d.
e.

13. Estudos apontam que a interdisciplinaridade tem
suas raízes na história da ciência moderna, sobretudo
aquela produzida a partir do século XX.

( )
( )
(X)
( )
( )

Apenas as campanhas 1 e 2.
Apenas as campanhas 1 e 5.
Apenas as campanhas 2 e 5.
Apenas as campanhas 3 e 4.
Apenas as campanhas 4 e 5.

Temas de Educação

De acordo com pesquisadores é possível dizer que
interdisciplinaridade:
10 questões

11. Vigotski, autor que apresenta contribuições relacionadas ao processo de aprendizagem, defende a
premissa de que toda função mental superior:
a. ( ) É sempre interna.
b. ( X ) Foi externa porque foi social antes de tornar-se interna.
c. ( ) É primeiramente interna para depois tornar-se
externa.
d. ( ) Depende do ambiente para se desenvolver.
e. ( ) Depende da carga genética para melhor se
desenvolver.

a. ( X ) É a integração de dois ou mais componentes
curriculares na construção do conhecimento.
b. ( ) Encontra-se na ideia de que o conhecimento
pode ser dividido em partes (disciplinas).
c. ( ) É a integração obrigatória e linear de todos os
componentes curriculares na construção do
conhecimento.
d. ( ) Corresponde à estrutura tradicional de currículo nas escolas, o qual encontra-se fragmentado em várias disciplinas.
e. ( ) É o resultado da visão cartesiana e depois
cientificista, na qual a disciplina é um tipo de
saber específico e possui um objeto determinado e reconhecido.
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14. Analise o texto abaixo:

17. Analise o texto abaixo:

Também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire,
a tendência                vincula
a educação à luta e organização de classe do oprimido.
Essa tendência centraliza-se na discussão de temas
sociais e políticos; o professor coordena atividades e
atua juntamente com os alunos.

Consta no artigo 2o da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional vigente que a educação,
                , inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

tecnicista
tradicional
libertadora
renovadora não diretiva
renovadora progressiva

15. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
em vigor é uma Lei que disciplina a educação escolar,
que se desenvolve:
a. ( ) Exclusivamente, por meio do ensino, em instituições próprias.
b. ( X ) Predominantemente, por meio do ensino, em
instituições próprias.
c. ( ) Predominantemente, por meio da pesquisa e
do ensino, em instituições próprias.
d. ( ) Por meio do ensino, exclusivamente em instituições públicas.
e. ( ) Predominantemente, por meio da pesquisa
e do ensino, exclusivamente em instituições
públicas.

16. Consta no artigo 21 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional em vigor, que a educação escolar
compõe-se de:
a. ( ) Ensino fundamental e ensino médio.
b. ( ) Educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio.
c. ( ) Educação básica (formada pelo ensino fundamental, ensino médio e ensino superior).
d. ( ) Educação básica (formada pela educação
infantil e ensino fundamental).
e. ( X ) Educação básica (formada pela educação
infantil, ensino fundamental e ensino médio)
e educação superior.
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Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

opção do Estado
opção da família
dever da sociedade
dever da família e do Estado
dever da família e opção do Estado

18. De acordo com o artigo 22 da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional vigente a educação
básica tem por finalidades:
a. ( X ) Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício
da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
b. ( ) Desenvolver o intelecto do educando, assegurar-lhe a formação cognitiva indispensável
para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no mercado de trabalho.
c. ( ) Formar o educando para que ele seja capaz
de realizar todas as atividades intelectuais
com êxito e que consiga se adaptar às regras
impostas pela direção da instituição de ensino.
d. ( ) Disciplinar o educando, desenvolver seu intelecto e fornecer-lhe meios para progredir em
estudos posteriores.
e. ( ) Disciplinar e desenvolver o intelecto do educando, e assegurar-lhe a formação cognitiva
indispensável para o exercício da cidadania.
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19. No tocante ao direito à vida e à saúde, consta no
artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente que
os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos
contra criança ou adolescente serão:
a. ( ) Informados a uma central de ajuda à criança e
ao adolescente instalada em cada município.
b. ( ) Avaliados pelo órgão gestor das instituições
educacionais de cada município.
c. ( ) Comunicados aos representantes da
Associação de Moradores da respectiva
localidade.
d. ( ) Comunicados à Câmara de Vereadores de
cada município que deverá tomar as devidas
providências administrativas.
e. ( X ) Obrigatoriamente comunicados ao Conselho
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo
de outras providências legais.

20. Analise o texto abaixo:
Pesquisas que abarcam aspectos relacionados ao
processo de aprendizagem indicam que a perspectiva            está pautada na teoria
           .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

inatista ; vigotskiana
ambientalista ; freudiana
construtivista ; freudiana
construtivista ; piagetiana
histórico-cultural ; piagetiana

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
Leia o texto.
A significação é o produto das indicações linguísticas dos elementos componentes da frase. Assim, a
significação de “Está chovendo” é “Tomba água do
céu”. O sentido, no entanto, é a significação da frase
acrescida das indicações contextuais e situacionais.
Num contexto em que se comenta o problema do
racionamento de energia derivado do esvaziamento
das represas das hidrelétricas, “Está chovendo” pode
significar “Agora o racionamento vai acabar”.

22. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V )
e as falsas ( F ) sobre “Produção de textos”.
(
(

(

(

José Luiz Fiorin

(
21. Sobre o texto é correto afirmar:
a. ( ) O sentido que uma palavra assume em seu
uso é dado por significações lexicais válidas,
ainda que fora de contexto.
b. ( X ) Nas interações linguísticas cotidianas não
é a significação das palavras que, em geral,
desencadeia problemas de compreensão, e
sim o sentido que elas assumem no processo
de enunciação.
c. ( ) Significação e sentido podem ser dissociados
a partir do momento em que a relação entre
eles constitua um campo no qual o processo
de comunicação se efetiva pelos componentes frasais.
d. ( ) O sentido de uma enunciação é preestabelecido pelo sistema da língua e é fornecido
por um acervo lexical mental do falante, atrelando-se à forma padrão de uso da linguagem.
e. ( ) A relação entre significação e sentido é perfeitamente dissociável, pois ela – a relação – está
sempre e indubitavelmente vinculada à relação léxico-sintática.
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(15 questões)

) A escrita implica a existência de dois tipos de
leitores: o externo e o interno.
) O leitor interno tem acesso ao texto em um
tempo e local distantes de quando ocorreu o
processo de escrita.
) É o leitor interno que aponta o que faz sentido
ou não faz sentido e, assim, o que precisa ser
revisto na produção textual.
) O leitor externo existe no escritor para “monitorar” nele a atividade de escrita.
) A construção da coerência textual envolve,
no mínimo, da parte de quem escreve – e
também de quem lê – conhecimentos os mais
variados como, por exemplo, o enciclopédico.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–F–V
V–F–V–V–V
V–F–V–F–V
V–F–V–F–F
F–F–V–F–V

23. Considerando que o processo sintático de regência busca determinar a relação de dependência de
termos entre si, assinale a alternativa em que essa
relação corresponde à norma culta.
a. (
b. (
c. (

) Essa solução era preferível aquela outra.
) Sempre simpatizei-me com pessoas proativas.
) “Escolha os assuntos que você gosta”, falou-lhe o professor.
d. ( ) No próximo mês, proceder-se-ão eleições para
diretores nas escolas do município.
e. ( X ) Aquele aluno pelo qual muito se fez, foi reconhecidamente vencedor da maratona.
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24. Sobre coesão textual, analise as frases apresentadas na coluna 2 e identifique a correspondência na
coluna 1.
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

Coesão interfrásica
Coesão por elipse
Coesão por substituição
Coesão por reiteração
Coesão sequencial

Coluna 1
( ) Muitas pessoas têm buscado capacitação
como alternativa para suas dificuldades
profissionais.
( ) Na educação, os professores devem assumir
sua real responsabilidade. Sabendo disso,
devem buscar suas atribuições em sala de aula.
( ) Muitos escolhem a Europa para viver e fazem
do território europeu a sua pátria.
( ) Somos todos responsáveis pela educação, isto
é, somos todos educadores qualquer que seja
nossa ação na sociedade.
( ) Ficamos sabendo do planejamento anual, mas
resolvemos participar de outra forma da ação
escolar para o ano letivo.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

2–3–4–5–1
2–3–5–4–1
3–1–4–5–2
3–2–4–5–1
3–5–1–2–4

26. Assinale a alternativa que apresenta a correta
análise morfossintática da palavra “que”.
a. (
b. (

) Que me importa! (termo expletivo, sujeito)
) Oxalá que chova mais. (conjunção subordinada integrante, partícula expletiva)
c. ( ) Que é a bandeira para aquele time? (pronome
adjetivo interrogativo, predicativo)
d. ( ) Recomendaram aos que permaneceram no
local que tivessem pronto o combinado. (pronome substantivo relativo, objeto indireto)
e. ( X ) Parece-me uma dessas manobras que nem
o mais astuto homem seria capaz de realizar.
(pronome relativo e objeto direto)

27. Assinale a alternativa que apresenta uma variação
linguística social ou cultural.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Foi um trem doidimais, sô!
Vossa Mercê pode sentar-se.
Gosto muito de jerimum, e você?
Não gostei da aula de português, pois não
saquei nada do que o professor explicou.
) Ele parece um abestado, não entende nada do
que digo.

28. Considere o texto abaixo.
A irresponsabilidade exagerada do homem reverte
em muitos dos problemas existentes em nosso
mundo, um deles é a onda extrapolada de violência.
Esta, na qual, não é devidamente contida da maneira
correta em boa parte dos casos.
Sobre o texto é correto afirmar:

25. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da linguagem falada.
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

É localmente planejada.
Possui fluxo discursivo contínuo.
Tem como parâmetro a norma culta, apenas.
É o resultado de um processo, portanto
dinâmica.
e. ( ) Tem como responsável o locutor, na produção
do discurso escrito.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Não é coerente
Tem problemas de concordância nominal
Apresenta ruptura na coesão textual
Apresenta linguagem informal
Apresenta desvios na sintaxe de regência
nominal
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29. Analise as frases abaixo:
1. A            é um ato individual
de vontade e inteligência.
2. O            é produzido pelas relações que se estabelecem
no            .
3. A atividade de           
envolve aspectos de natureza variada: linguística, cognitiva, pragmática, sócio - histórica e
cultural.
4. A            parte do princípio
segundo o qual todo texto escrito remete
sempre a outro ou a outros.
5. A            busca partir de
uma abordagem relacional, estabelecendo
interconexões entre os conhecimentos por
meio de relações de complementaridade,
convergência ou divergência.
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. ( X ) fala ; sentido ; discurso ; escrita ;
intertextualidade ; interdisciplinaridade
b. ( ) escrita ; discurso ; sentido ; fala ;
intertextualidade ; interdisciplinaridade
c. ( ) fala ; discurso ; sentido ; escrita ;
interdisciplinaridade ; intertextualidade
d. ( ) enunciação ; sentido ; ato da fala ; redação ;
interdisciplinaridade ; intepretação relacional
( )
linguística ; enunciado ; sentido pretendido ;
redação ; atividade de ensino da língua
portuguesa ; intepretação relacional

30. Assinale a alternativa que responde à seguinte
questão: “Enredo, ambiente, tempo, personagens são
elementos de que tipo de texto?”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Injuntivo
Narrativo
Descritivo
Dialogado
Dissertativo argumentativo

Página 12

American Universities and Colleges
In general, American universities have four main academic goals: firstly, to establish a permanent relationship     learning among their students; secondly, to
disseminate knowledge through teaching and research;
thirdly, to prepare students     careers of leadership and service; fourthly, to provide them with useful
research techniques. In sum, all these four objects are
consonant with the interests     the students, who
are always assigned an advisor     department.
A college education in the USA is very expensive. The
costs are so high that most families begin to save
for a future education when their children are still
babies. Even so, many people cannot afford to pay
the expenses of full-time college work. There are actually many expenses such as books, dormitory costs
and laboratory fees. The cost of a college education
increases every year. Some of the students have scholarships or money grants, but many do not. How do the
rest of the students manage?
There are two obvious answers to the money difficulties of college students. They can borrow money, or
they can find jobs and earn it. Many students work in
shops, movie houses, and restaurants. They have parttime jobs in the evenings or on weekends. Some plan
their schedules so their classes are in blocks of time.
For example, if students have all their classes in the
morning, they can take afternoon and evening jobs.
Students from other countries have financial problems
to overcome, too. Because students in most international programs need to have a sponsor ( a person,
organization, or government that pays for them), they
frequently work hard to earn scholarships or special
loans. International students understand the value of
going to school in another country. They also know that
this is s difficult task. Many foreign students choose to
attend American universities in spite of the difficulty.

31. Choose the alternative which presents the correct words that are missing in the text:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

by – off – also – of
up – by – at – to
in – at – of – on
to – by – at – in
to – for – of – by
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32. According to the text, read these sentences and
decide if they are true ( T ) or false ( F ).

34. Study these sentences and decide if they are
true ( T ) or false ( F ):

( ) European students attend foreign universities.
( ) International students also have money
problems.
( ) It is very easy to study abroad.
( ) Most international programs need to have a
sponsor.

(
(
(

(

Choose the alternative which presents the correct
sequence, from top to botom.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

T–T–F–T
T–F–T–T
T–F–F–F
F–T–F–F
F–F–T–F

33. Analyze the sentences according to structure and
grammar use.
1. The words ‘babies’ and ‘difficulties’ are being
used in the text as plural nouns and their singular forms are: ‘baby’ and ‘difficulty’.
2. The sentence: “Because students in most international programs need to have a sponsor….”
And “Because students in most international
programs should have a sponsor….” mean the
same.
3. The expression ‘in general’ can be replaced by
the adverb ‘generally’ without changing its
original meaning.
4. The sentence: “Some of the students have
scholarships or money grants...” In the negative form is: Some of the students haven’t
scholarships or money grants…

(

) Actually means ‘atualmente.’
) The comparative forms of ‘expensive’, ‘high’
and ‘hard’ are: more expensive, higher, harder.
) The words their, them and they are, respectively, possessive adjective and personal
pronouns.
) The interrogative form of “They also know that
this is a difficult task” is: “ Do they also knew
that this is a difficult task?.”
) “borrow’ means: to receive (something) from
somebody temporarily .

Choose the alternative which presents the correct
sequence, from top to botom.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

T–T–T–T–F
F–T–T–F–T
T–F–T–T–F
F–F–F–F–T
T–F–T–F–T

35. Choose the alternative which presents the correct reason for a teacher to teach Grammar.
a. ( X ) Because the structures of the language are
necessary for communication to take place.
b. ( ) Because the rules of the language provide us
a meaningless form.
c. ( ) Because Grammar need to be used to help
students to construct only questions.
d. ( ) Because there are several ways to develop
student’s reading strategies..
e. ( ) Because Grammar is no longer needed in
teaching English as a second language.

Choose the alternative which presents all the correct
sentences.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Only 1 is correct.
Only 4 is correct.
Only 1 and 3 are correct.
Only 1 and 4 are correct.
Only 1, 2 and 4 are correct.
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