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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CARGO 

 

PROFESSOR 

NÍVEL II LÍNGUA 

ESTRANGEIRA – 

INGLÊS  

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPÁ DO MARANHÃO-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

15 05 15 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação de 
sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.amapadomaranhao2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

O final do século 19 foi marcado por uma sólida cristalização do conhecimento. Entramos no século 20 1 

com uma confiança inabalável em uma visão de mundo baseada na tecnologia.  Através da Ciência e da exploração 2 

dos recursos do Planeta, poderíamos gerar saúde, bem-estar, segurança e prazer a um número cada vez maior de 3 

pessoas. 4 

Essa autoconfiança, jamais vivida anteriormente pelo ser humano, tinha sua razão de ser no fato de termos 5 

fixado limites muito claros para o pensamento prático. Em torno de nós, acima, por todos os lados, estava o 6 

Universo infinito com suas intransponíveis distâncias medidas em milhões de anos-luz. Aos nossos pés, estava a 7 

matéria, sensivelmente sólida, formada por minúsculas partículas impenetráveis chamadas átomos.  Foram esses 8 

limites científicos que determinaram, por sua vez, os limites para o pensamento. 9 

Os recantos mais interessantes e mais próximos do Universo estavam situados a distâncias que exigiriam 10 

milhões e milhões de anos-luz. O átomo era a menor partícula da matéria, impenetrável. 11 

Assim, qualquer pensamento voltado para além desses limites seria mera especulação e a nada poderia 12 

levar de prático e proveitoso. Entrávamos no século 20 com uma confiança no tecnológico e no racional, sem notar 13 

que, na verdade, havíamos nos engaiolado a nós mesmos. 14 

Estes últimos   anos   nos   mostram   uma   tendência totalmente   oposta. Estamos entrando no século 21 15 

com uma agradável, sensação de ignorância.  Os limites ao pensamento com os quais ingressamos no século 20 16 

foram esmigalhados. 17 

O espaço não é linear como pensávamos e a nova Física já nos acena com a possibilidade de percorrer 18 

imensas distâncias em pequenos espaços de tempo. O átomo abriu suas fronteiras e descobrimos, através de sua 19 

falta de solidez, a total falta de solidez da matéria. O estudo dos seres vivos e da vida nos traz revelações cada vez 20 

mais surpreendentes. E o próprio tempo deixou de ser visto como um simples transcorrer linear.         21 

Assim, ironicamente, o século 20, que começou como o período da cristalização das verdades racionais, 22 

mostra agora, neste seu final, ter sido o século do desmanche. (...) 23 

O curioso, entretanto, nestas últimas duas décadas, é que as descobertas sobre a vida e o universo não se 24 

limitaram às revelações herméticas da Ciência, para as quais precisamos de uma alta dose de raciocínio lógico ou 25 

conhecimento matemático. No noticiário mais corriqueiro do dia-a-dia, vemos demonstrações de que pensávamos 26 

saber muito sobre muito, quando, na verdade, sabemos pouco sobre quase nada. 27 

......................................................................................................................................................... 28 

Afirma-se, com certeza, durante décadas, que o Universo está em expansão, que essa expansão irá 29 

terminar um dia, quando, então, ele irá se contrair e se transformar em algo como um buraco negro. De repente 30 

estudos acadêmicos levantam a hipótese contrária: a expansão é para sempre, é não haverá contração. 31 

Mesmo no terreno da História e de outras ciências sociais, vemos, todos os dias, a queda de uma antiga 32 

teoria e o aparecimento de novas possibilidades que nos levam a reescrever tudo aquilo que pensávamos ser 33 

verdade sobre a existência do homem na superfície do planeta.  34 

 
BORGONOVI, Eduardo Castor
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01) Com base na leitura do texto, pode-se afirmar: 

 

A) As tendências demonstradas no final do século 

dezenove se confirmam no fim do século vinte. 

B) O século XX, em relação ao anterior, 

demonstrou um retrocesso no campo do 

desenvolvimento cientifico. 

C) O conceito de irreversibilidade das teorias 

cientificas manteve-se durante o século XX. 

D) O homem, nas décadas finais do século vinte, 

desenvolveu um sentimento de humildade em 

relação ao conhecimento. 

 

02) De acordo com o conteúdo do texto, 

 

A) o ser humano, incondicionalmente, sempre 

acreditou em suas  próprias potencialidades. 

B) os limites da Ciência se opõem aos do 

pensamento humano. 

C) o homem, nos fins do século dezenove, tinha 

uma visão racionalista da vida. 

D) o estudo dos seres vivos é a base de todo o 

conhecimento científica 

 

03) A leitura do texto leva a inferir: 
 

A) O homem através dos recursos científicos de 

que dispõe, conseguiu promover a melhoria de 

vida da maior parte da população mundial. 

B) A Ciência, por seu caráter exato é inabalável, 

tem limites muito claros. 

C) A História, vista como uma ciência social, 

trabalha apenas com verdades incontestáveis 

sobre a existência do homem na Terra.  

D) O mundo, ao contrário do que muitos pensam, 

não vai acabar. 

 

04)  
 

A realidade comprova que, quanto mais 

envereda no campo do estudo e  da pesquisa, o 

homem percebe que ainda há muito mais a 

aprender e a descobrir. 
 

A ideia contida na frase em destaque encontra-se no 
 

A) primeiro parágrafo 

B) quarto parágrafo 

C) sétimo parágrafo 

D) oitavo parágrafo 

 

05) O último parágrafo do texto apresenta 

 

A) uma comprovação 

B) uma contestação 

C) um comentário 

D) uma justificativa 

 

06) O texto revela 

 

A) a ignorância do homem em relação a si mesmo 

B) a impenetrabilidade do conhecimento científico 

C) a infinidade da ciência 

D) a infalibilidade do ser humano 

 

07) Está contida no texto uma 

 

A) informação publicitária 

B) exposição de fatos 

C) descrição de ambientes 

D) interpretação de teses científicas 

 

08) A expressão "século do desmanche" (L.23), no 

texto, sugere 
 

A) alienação.   

B) atraso.  

C) mutação. 

D) devastação. 

 

09) Com relação à significação dos termos 

transcritos, é correto afirmar: 

 

A) "especulação" (L.12) e "ignorância" (L.16) 

denotam a mesma ideia. 

B) "possibilidade" (L.18) e "hipótese" (L.31) 

opõem-se quanto ao sentido. 

C) "expansão" (L.31) e "contração" (L.31) são 

palavras sinônimas. 

D) "terreno" (L.32) está empregada no sentido 

conotativo. 
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10) São   acentuados,  respectivamente,   pela   

mesma   razão   que "distâncias" (L. 19) e 

"período" (L. 22) as palavras 

 

A) "próprio" (L.21) e "herméticas" (L.25). 

B) "Ciência" (L.2) e "saúde" (L.3). 

C) "impenetrável" (L.11) e "acadêmicos" (L.31). 

D) "tendência" (L.15) e "agradável" (L.16). 

 

11) As vírgulas das linhas 19 e 20 isolam: 

 

A) uma oração adverbial intercalada. 

B) um adjunto adverbial deslocado. 

C) orações coordenadas. 

D) uma oração subordinada anteposta. 

 

12)  
 

"De repente, estudos acadêmicos levantam a 

hipótese contrária: a expansão é para 

sempre, e não haverá contração." (L.30/31) 

 

De referência ao período em destaque, pode-se 

afirmar:  

 

A) É formado por quatro orações.  

B) A última oração não tem sujeito. 

C) É composto apenas por subordinação. 

D) A segunda oração é principal em relação às 

outras. 

 

13) Têm o mesmo valor morfossintático os termos 

transcritos em   

 

A) "saúde" (L.3) / "o Universo" (L.29). 

B) "por todos os lados" (L.6)/ "de uma antiga 

teoria" (L.32/33). 

C) "inabalável" (L.2) / "do planeta" (L.34). 

D) "linear" (L.18) / "nova" (L.18).  

 

14) São termos pertencentes à mesma classe 

gramatical:   

 

A) "exploração" (L.2) e "transcorrer" (L.21). 

B) "a" (L.3) e "uma" (L.13). 

C) "sólida" (L.8) e "solidez" (L.20). 

D) "que" (L.22) e "que" (L.29). 

15) A alternativa cujas formas verbais transcritas 

pertencem à mesma conjugação e estão 

flexionadas no mesmo modo, tempo e pessoa, é 
 

A) "Entramos" (L.1) / "havíamos" (L.14). 

B) "termos" (L.5) / "vemos" (L.32). 

C) "determinaram" (L.9) / "levantam" (L.31). 

D) "tinha" (L.5) / "era" (L.11). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Livre 
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16) Segundo Libâneo não é próprio dessa pedagogia 

falar em ensino escolar, já que sua marca é a 

atuação “não formal”. Entretanto, professores e 

educadores engajados no ensino escolar vêm 

adotando pressupostos dessa pedagogia. Assim, 

quando se fala na educação em geral, diz-se que ela 

é uma atividade onde professores e alunos, 

mediatizados pela realidade que apreendem e da 

qual extraem o conteúdo de aprendizagem, 

atingem um nível de consciência dessa realidade a 

fim de nela atuarem, num sentido de 

transformação social. 

 

O texto acima caracteriza a pedagogia: 

 

A) Crítico Social dos Conteúdos 

B) Libertária 

C) Renovada Progressivista 

D) Libertadora 

 

17)  A influência desse paradigma ou tendência 

remonta à 2ª metade dos anos 50 (PABAEE – 

Programa Brasileiro-Americano de Auxílio ao 

Ensino Elementar). Entretanto foi introduzida 

mais efetivamente no final dos anos 60 com o 

objetivo de adequar o sistema educacional à 

orientação político-econômica do regime 

militar: inserir a escola nos modelos de 

racionalização do sistema de produção 

capitalista. Os marcos de implantação desse 

modelos são as leis 5.540/68 e 5.692/71, que 

reorganizam o ensino superior   e o ensino de 1º 

e 2º graus. 

 

A manifestação na prática escolar descrita acima faz 

referência a: 
 

A) Pedagogia Tradicional 

B) Pedagogia Libertadora 

C) Pedagogia Tecnicista 

D) Pedagogia Nova 

 

18) Sobre a função social da escola conforme os 
Paradigmas de Educação analise o quadro abaixo. 

 

FUNÇÃO DA ESCOLA 

A_____________ 

 

B_______________ C_____________ 

A finalidade 
da escola é 
adequar as 
necessidades 
individuais 
ao meio 
social e, para 
isso, ela deve 
se organizar 
de forma a 
retratar, o 
quanto 
possível, a 
vida.  
À escola cabe 
suprir as 
experiências 
que 
permitam ao 
aluno 
educar-se, 
num 
processo 
ativo de 
construção e 
reconstrução 
do objeto, 
numa 
interação 
entre 
estruturas 
cognitivas do 
indivíduo e 
estrutura do 
ambiente. 

A atuação da 
escola 
consiste na 
preparação 
intelectual e 
moral dos 
alunos para 
assumir sua 
posição na 
sociedade. O 
compromisso 
da escola é 
com a cultura, 
os problemas 
sociais 
pertencem à 
sociedade. O 
caminho 
cultural em 
direção ao 
saber é o 
mesmo para 
todos os 
alunos, desde 
que se 
esforcem. 

Espera que a 
escola exerça 
uma 
transformação 
na 
personalidade 
dos alunos num 
sentido 
libertário e 
autogestionário.  
A escola 
instituirá, com 
base na 
participação 
grupal, 
mecanismos 
institucionais de 
mudança, de 
forma que 
aluno, uma vez 
atuando nas 
instituições 
“externas”, leve 
para a escola 
tudo o que 
aprendeu. 

 

Preenche respectivamente as lacunas A, B e C os 
termos: 
A) A- Tendência Renovada Progressivista; B- 

Tendência Tradicional; C- Tendência Libertária 
B) A- Tendência Renovada Não Diretiva; B- 

Tendência  Tecnicista; C- Tendência 
Libertadora 

C) A- Tendência Renovada Não Diretiva; B- 
Tendência Tecnicista ; C- Tendência Libertária 

D) A- Tendência Renovada Progressivista; B- 

Tendência  Tradicional; C- Tendência 

Libertadora. 

 CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                               QUESTÕES DE 16 A 25 
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19)  Sejam eles evidentes o não, assumidos ou não, 

os ________________ estão por trás de qualquer 

decisão ou ação pedagógica. Mesmo que nunca 

tivéssemos pensado formalmente neles, ainda 

assim estariam subjacentes à nossa conduta. 

Torná-los explícitos é, portanto, o primeiro 

momento da reflexão do educador. É na 

verdade, o primeiro compromisso explícito que 

ele assume com o educando. A seleção de 

_____________é em si, uma atividade que retira o 

professor da condição de um tarefeiro alienado 

e o coloca no papel de definidor de uma 

realidade que ele mesmo constrói, dentro dos 

limites de sua sala de aula e cujos os reflexos, 

para realidade externa, serão garantidos 

através de cada um dos seus alunos. Por esse 

motivo, é o seu primeiro compromisso explícito. 

É a ocasião  em que ele determina o que é 

prioritário, relevante, irrelevante, dispensável, 

útil ou inútil.   

 

O termo que preenche corretamente as duas lacunas 

é: 

 

A) Conteúdos 

B) Recursos 

C) Objetivos 

D) Metodologias 

 

20)  Sobre seleção de conteúdos é INCORRETO. 

 

A) Deve haver uma relação clara e nítida entre os 

objetivos a serem atingidos com o ensino e os 

conteúdos trabalhados. 

B) Os conteúdos para serem assimilados devem 

ser apresentados respeitando os critérios de 

continuidade e sequência. 

C) Os conteúdos devem respeitar o grau de 

maturidade intelectual do aluno e estar 

adequado ao nível de suas estruturas 

cognitivas. 

D) Os conteúdos curriculares são considerados 

úteis quando estão adequados às exigências e 

condições do meio em que os alunos vivem. 

21)  Julgue os itens colocando (V) para Verdadeiro e 
(F) para falso. 

 
(   ) Cabe ao professor, durante sua intervenção em 
sala de aula e por meio de sua interação com a classe, 
ajudar o aluno a transformar sua curiosidade em 
esforço cognitivo e a passar de um conhecimento 
confuso, sincrético, fragmentado, a um saber 
organizado e preciso. 
(  ) O educador, na sua relação com o educando tem 
apenas uma função incentivadora energizante, pois 
ele deve aproveitar a curiosidade natural do 
educando para despertar o seu interesse  mobilizar 
seus esquemas cognitivos. 
(    ) Ao interagir com cada aluno em particular e ao 
se relacionar com a classe como um todo, o professor 
não apenas transmite conhecimentos, em forma de 
informações, conceitos e ideias (aspecto cognitivo), 
mas também facilita a veiculação de ideias, valores e 
princípios de vida contribuindo para a formação da 
personalidade do educando. 
( ) Para haver um processo de intercâmbio que 
propicie a construção coletiva do conhecimento, é 
preciso que a relação professor-aluno tenha como 
base o diálogo. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) V –F- V- V 

B) V – V- V- V 

C) V – F- F- V 

D) V – V- F- F 

 
22) É correto sobre a Gestão Democrática, EXCETO: 
 
A) A democratização da gestão da escola básica 

pode restringir-se aos limites do próprio estado, 
— promovendo a participação coletiva apenas 
dos que atuam em seu interior. 

B) Enquanto fenômeno social mais abrangente, o 
processo educativo não pode estar 
desvinculado de tudo o que ocorre fora da 
escola, em especial no ambiente familiar. 

C) Levar o aluno a querer aprender implica um 
acordo tanto com educandos, fazendo-os 
sujeitos, quando com seus pais, trazendo-os 
para o convívio da escola, mostrando-lhes quão 
importante é sua participação e fazendo uma 
escola pública de acordo com seus interesses de 
cidadãos. 

D) É necessário desmistificar o enorme equívoco 
que consiste em pretender aplicar, na escola 
pública, métodos e técnicas da empresa 
capitalista como se eles fossem neutros em si. 
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23) Com a posse de Fernando Henrique Cardoso, em 

1995, iniciou-se o processo de concretização da 

política educacional conforme às diretrizes de 

agentes financeiros multilaterais, como o Banco 

Mundial, cujas orientações se fizeram presentes 

na reforma educacional brasileira. No primeiro 

mandato, o presidente eleito apresentou um 

programa denominado de: 

 

A) Uma Escola do Tamanho do Brasil 

B) Acorda Brasil: Está na Hora da Escola 

C) Pela Garantia do Direito à Educação de 

Qualidade 

D) Brasil, Pátria Educadora   

 

24) Boa parte dos educadores brasileiros 

compartilha com Saviani (2007) o 

entendimento de que o aumento imediato do 

montante de recursos destinados à educação é 

preliminar indispensável, bem ora não 

suficiente, para o enfrentamento dos problemas 

da educação brasileira, os quais, hoje, dizem 

respeito especialmente à qualidade do ensino. A 

Conae 2010 estabeleceu como percentual de 

recursos públicos a serem aplicados na 

educação o índice de: 

 

A) 7% 

B) 5% 

C) 8% 

D) 10% 

 

 

 

 

 

 

25) De acordo com Veiga (1998), existem vários 

caminhos para construção do Projeto Político 

Pedagógico, uma vez que ele retrata o 

entendimento e o percurso possível trilhado em 

cada uma das escolas. Todavia, é possível apontar 

três movimentos básicos desse processo de 

construção do PPP denominados pela autora de: 

Ato Situacional, Ato Conceitual e Ato Operacional. 
 

Sobre este assunto analise os itens. 
 

I - O objetivo do Ato Conceitual é apreender o 

movimento interno da escola, conhecer seus 

conflitos e contradições, fazer seu diagnóstico e 

definir onde é prioritário agir. 

II - No Ato Situacional, a escola discute a sua 

concepção de educação e sociedade, homem, 

educação, escola, currículo, ensino e aprendizagem, 

visando a um esforço analítico da realidade 

constatada no Ato Situacional, e vai definindo como 

as prioridades devem ser trabalhadas.  

III - O como realizar as tarefas configura o Ato 

Operacional, o que se refere às atividades a serem 

assumidas e realizadas para mudar a realidade das 

escolas. Implica a tomada de decisão para atingir os 

objetivos e as metas definidas coletivamente. 

 

Está(ão) correto(s) apena(s) o(s) item(ns): 

 

A) I e II 

B) I, II e III 

C) II e  

D)  III 
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26) Considerando a relação entre língua 

estrangeira e língua materna na 

aprendizagem, analise os itens a seguir: 

 

I - O uso da língua materna pelo aluno durante o 

processo ensino-aprendizagem é quase 

inevitável já que o aluno faz uso de sua língua 

materna para a aprendizagem da língua 

estrangeira. A estratégia de transferência 

linguística usada pelo aluno, ao aprender a 

língua estrangeira, é baseada no conhecimento 

que ele tem de sua língua materna, ou seja, o 

aluno já sabe a língua materna e sabe como 

usá-la, e isso, lhe permite formular hipóteses, 

fazer inferências, deduções e comparações 

com a língua estrangeira. 

II - A língua estrangeira é, por definição, uma 

segunda língua, aprendida depois e tendo como 

referência uma primeira língua, aquela da 

primeira infância. Pode-se apreender uma 

língua estrangeira somente porque já se teve 

acesso à linguagem através de uma outra 

língua. 

III - Quando adultos e adolescentes estão 

aprendendo uma língua estrangeira, eles 

trazem consigo algum conhecimento de mundo 

e querem ser capazes de dizer e fazer na língua 

estrangeira aquilo que fazem na língua 

materna. Algumas vezes essa relação entre as 

línguas torna-se difícil para eles, pois observam 

a língua materna como algo amplo e a língua 

estrangeira como algo pequeno e duvidoso.  

 

Quantos itens estão corretos? 

 

(A) zero 

(B) um 

(C) dois 

(D) três 

 

27) Marque a alternativa incorreta: 

 

(A) A educação abrange os processos formativos 

que se desenvolvem na vida familiar, na 

convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

(B) A educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social. 

 

 

 

 

 

 

(C) A educação, dever exclusivo do Estado, 

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. 

(D) O acesso à educação básica obrigatória é 

direito público subjetivo, podendo qualquer 

cidadão, grupo de cidadãos, associação 

comunitária, organização sindical, entidade de 

classe ou outra legalmente constituída e, ainda, 

o Ministério Público, acionar o poder público 

para exigi-lo.  

 

28) Read the text below: 

My name is Carl. I’m managing director and main 

shareholder of a small electronics company in 

Scotland called Advanced Components Ltd. 

‘Ltd’ means limited company. The other 

shareholders and I have limited liability: we do 

not have to use our personal property, such as 

a house or car, to pay the company’s debt. 

 

The proper meaning of the word 

“SHAREHOLDER” is: 

 

(A) An individual, group, or organization that owns 

one or more shares in a company, and in 

whose name the share certificate is issued. 

(B) A party that possesses the exclusive right to 

hold, use, benefit-from, 

enjoy, convey, transfer, and otherwise dispose 

of an asset or property. 

(C) An individual who works part-time or full-time 

under a contract of employment, whether oral 

or written, express or implied, and has 

recognized rights and duties. 

Also called worker. 

(D) Person who 

organizes information and work for or on 

behalf of another person (usually the boss). 

 

 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 26 A 40 

http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html
http://www.businessdictionary.com/definition/group.html
http://www.businessdictionary.com/definition/organization.html
http://www.businessdictionary.com/definition/share.html
http://www.businessdictionary.com/definition/company.html
http://www.businessdictionary.com/definition/certificate.html
http://www.businessdictionary.com/definition/party.html
http://www.businessdictionary.com/definition/right.html
http://www.businessdictionary.com/definition/convey.html
http://www.businessdictionary.com/definition/transfer.html
http://www.businessdictionary.com/definition/asset.html
http://www.businessdictionary.com/definition/property.html
http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html
http://www.businessdictionary.com/definition/work.html
http://www.businessdictionary.com/definition/part-time.html
http://www.businessdictionary.com/definition/contract-of-employment.html
http://www.businessdictionary.com/definition/right.html
http://www.businessdictionary.com/definition/duty.html
http://www.businessdictionary.com/definition/call.html
http://www.businessdictionary.com/definition/worker.html
http://www.businessdictionary.com/definition/person.html
http://www.businessdictionary.com/definition/information.html
http://www.businessdictionary.com/definition/work.html
http://www.businessdictionary.com/definition/on-behalf-of.html
http://www.businessdictionary.com/definition/on-behalf-of.html
http://www.businessdictionary.com/definition/boss.html
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29) Complete this headline and article with 

the correct form of words: 

NATIONAL RESTAURANT CHAIN FACES 

___________ CLAIMS 

Four waitresses claim they were repeatedly 

____________ by male bosses in a branch of 

well-known national restaurant chain. All four 

waitresses said they were subjected to sexist 

remarks at the restaurant. 

 

(A) affirmative action, affirmative action 

(B) glass ceiling, sex discrimination 

(C) sexual harassment, harassed 

(D) racial discrimination, discriminated 

 

30) “I’m Kimberly. I work in a public hospital 

in the mornings from six until eleven.” 

According to the sentence we can say 

that: 

 

(A) She works voluntarily in the hospital. 

(B) Her work finishes after a fixed period. 

(C) She has a full time job. 

(D) She has a part-time job. 

 

31) All the following options can be 

considered as tips for a presentation in 

English, except: 

 

(A) Use natural spoken English and avoid 

unnecessary technical terms. Organize facts in 

a logical sequence. 

(B) If you are a family member or close friend of 

the family of the deceased, pay a visit to their 

home to express your sympathy and offer your 

help. 

(C) Keep notes at hand. Don’t run the risk of 

forgetting any important detail and ruining 

your performance. 

(D) Before starting, make sure all necessary 

documents and audio-visual resources are in 

place. 

 

32) Mark the option where the word “CURSE” 

is not a noun: 

 

(A) In the story, a wicked witch puts 

a curse on the princess for a hundred years. 

(B) I curse the Day I met him. 

(C) Noise is the curse of modern city life. 

(D) Male menopause: myth or curse of the middle-

aged? 

 

 

33) Analyze the following items: 

 

I – Modal verbs are a special group of auxiliary 

verbs. We use them before other verbs to 

express certain meanings, for example 

permission, ability, possibility, certainty. 

II – Modals have different grammar from other 

verbs. For example, they have no –s on the 

third person singular. 

III - You use "not" to make modal verbs negative, 

even in Simple Present and Simple Past. 

 

How many items are correct? 

 

(A) none 

(B) one 

(C) two 

(D) three 

 

34) Mark the incorrect alternative: 

 

(A) When we are talking about things in general 

and the listener/reader does not know exactly 

what we are referring to, we can use 

an uncount noun or a plural noun with no 

determiner. 

(B) We use the general determiner any with a 

singular noun or an uncount noun when we are 

talking about all of those people or things. 

(C) We use the general determiner another to talk 

about an additional person or thing. 

(D) The plural form of other is another. 

 

35) Mark the correct alternative: 

 

(A) They been married for nearly fifty years. 

(B) She have lived in Liverpool all her life. 

(C) Teresa wasn’t at home. She had 

gone shopping. 

(D) I can come out tonight. I'll be have finished my 

homework by then. 

 

36) Analyze the following items: 

 

I - We often use verbs like would 

like, plan, want, mean, hope, expect to 

talk about the future. 

II - We use modals may, might, and could when 

we are not sure about the future. 

III - We can use should if we think something will 

surely happen. 

How many items are correct? 
 

(A) none 

(B) one 

(C) two 

(D) three 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/story
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wicked
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/witch
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/princess
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/year
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/modern
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/city
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life
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37) All the following sentences are in the 

active voice, except: 

 

(A) The hunter killed the lion. 

(B) Someone has cleaned the windows. 

(C) Peter got hurt in a crash. 

(D) They called off the meeting. 

 

38) Mark the correct option: 

 

(A) Those are ladies’ shoes. 

(B) Childrens’ clothes are very expensive. 

(C) We are having a party’s at John house. 

(D) These are men shoes. 

 

39) “When we are no longer able to change a 

situation - we are challenged to change 

ourselves.” Which alternative justifies 

correctly the use of the underlined term? 

 

(A) It represents specific people or things. 

(B) It represents a thing or things 

(C) We use it when each of two or more subjects is 

acting in the same way towards the other. 

(D) We use it when we want to refer back to the 

subject of the sentence or clause. 

 

40) Sylvia Plath _________ my favorite 

author when I _________ a college 

student. Fill the gaps correctly: 

 

(A) was, was 

(B) is, is 

(C) was, were 

(D) were, were 

 




