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Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.maracacume2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAÇUMÉ  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

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 Atualidades 
Conhecimentos 

Pedagógicos 

Conhecimentos 

Específicos 

  10 05 05 20 
     

 

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. 

04- 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.  

05- 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. 

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

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

 PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA 

INGLÊS 

CARGO: 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 

TURNO: MANHÃ 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


 
 

 

                                                                                                                                                                                                                        Página | 2  

 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                        Página | 3  

 

CARGO: PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL MARACAÇUMÉ-MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Nestes tempos "pós-milenares", em que tudo se transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 1 
verdades e certezas mais permanentes vem atingindo níveis jamais vistos ou mesmo previstos. O acesso fácil aos 2 
computadores e às telecomunicações criou uma aldeia global, onde a troca de informação entre diferentes culturas 3 
e pessoas do mundo é mais fácil e barata do que em qualquer outro período da história humana.  4 

Esse excesso de informação, ao mesmo tempo inspirador e aterrorizador, causa muita confusão e estresse 5 
na cabeça das pessoas.  6 

A tecnologia é muitas vezes percebida como uma espécie de monstro, capaz de curas milagrosas e de 7 
viagens interplanetárias, mas também de produzir armas que poderiam aniquilar a vida na Terra.  8 

Inevitavelmente, surgem teorias de conspirações clandestinas e o governo (em muitos casos, 9 
merecidamente!) perde a sua credibilidade, enquanto uma intolerância generalizada ameaça polarizar ainda mais 10 
a sociedade. O resultado é uma sensação de pânico e abandono avidamente explorada por oportunistas que se 11 
apresentam como a única alternativa em um "mundo louco".  12 

Com isso, observamos a proliferação de seitas da "Nova Era", de várias superstições (gnomos, anjos, fadas 13 
e outras criaturas fantásticas) e de pregadores da "verdade". Observamos também o crescimento do desprezo pela 14 
ciência e pelo que ela tem a dizer sobre o mundo. 15 

A ciência é considerada a antítese da espiritualidade, uma atividade fria e manipuladora, dedicada a tirar 16 
Deus das pessoas. Ou as pessoas de Deus.  17 

Acredito que essa concepção completamente errônea do que é a ciência e de como ela funciona seja a 18 
responsável por sua impopularidade, descontados os fãs, claro. Parte da culpa pertence, sem dúvida, à comunidade 19 
científica; historicamente, poucos cientistas dedicaram parte de seu tempo à divulgação, ao público, de suas ideias 20 
e descobertas. Essa situação está gradualmente se transformando, mas muito ainda precisa ser feito, 21 
especialmente nos meios de comunicação de maior penetração, como a televisão ou o cinema. O que ainda vemos, 22 
na maior parte desses veículos, depende do sensacionalismo barato e de distorções da imagem do cientista ou de 23 
seu trabalho.  24 

Como, então, podemos reconciliar a ciência com o grande público, fazendo com que sua divulgação não 25 
traga, necessariamente, sua distorção? Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso por revelar uma 26 
conexão entre ciência e espiritualidade, como "O Tao da Física", de Fritjof Capra. A julgar por esses livros, a 27 
resposta deve revolver em torno de uma reconciliação entre ciência e espiritualidade. Infelizmente, não creio que 28 
o caminho usado por esses autores revele a espiritualidade da ciência de forma correta; não creio que a ciência 29 
esteja simplesmente redescobrindo "verdades" descobertas através da meditação ou de uma conexão mística com 30 
o mundo, como nas religiões orientais.  31 

A espiritualidade da ciência não é encontrada através de comparações entre suas descobertas e as práticas 32 
e ensinamentos de diversas religiões. Ela é encontrada na paixão com que os cientistas devotam toda uma vida na 33 
tentativa de desvendar os mistérios do mundo à sua volta. Ela é encontrada no próprio ato criativo, aquele 34 
momento de autotranscendência que desafia qualquer explicação racional. Ela é encontrada em sua humanidade e 35 
na poesia que revela.  36 

Enquanto a ciência tenta entender o "como", deixando de lado o "porquê", a religião aceita o "porquê" 37 
baseada na fé, pouco se preocupando com o "como". Certas questões são exclusivas da ciência, enquanto outras 38 
pertencem somente à religião.  39 

O fundamental é saber discernir os limites de ambas, suas diferentes missões e o simples fato de elas 40 
serem necessárias para a nossa existência. 41 

 42 
MARCELO GLEISER 43 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 
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01) Para o autor, a ciência 
 

(A) caracteriza-se por ser uma atividade exercida pelo 
cientista com impessoalidade e impassibilidade. 

(B) distancia-se cada vez mais do homem, já que está se 
perdendo no materialismo científico. 

(C) cria uma situação de desconfiança entre os homens, ao 
revelar conhecimentos sobre as primeiras causas das 
coisas. 

(D) ultrapassa os limites do racional, pois busca o 
desvendamento do desconhecido através "do ato 
criativo." 

 

02) Segundo o autor, a espiritualidade da ciência consiste 
em 

 

(A) ter ela por objetivo a busca do desvendamento de um 
mundo desconhecido, através de ações não só de 
caráter objetivo, mas também subjetivo. 

(B) aplicar, na ciência, conhecimentos do mundo oriental, 
ligados à meditação. 

(C) criar ela o seu próprio universo, de caráter inteiramente 
voltado para a essência das coisas. 

(D) comprovar as verdades de natureza mística, pregadas 
por diferentes religiões. 

 

03) É comprovável no texto a afirmação: 
 

(A) Os diferentes períodos históricos vividos pelo homem 
têm sido marcados por uma constante necessidade de 
integração cultural entre diferentes povos. 

(B) A massificação do conhecimento, proporcionada pelas 
telecomunicações, tem levado o homem a aprofundar o 
seu autoconhecimento. 

(C) O homem do pós-milênio está ávido por uma 
compreensão da realidade metafísica. 

(D) Os governos têm sido intolerantes coma comunidade, 
científica. 

 

04) Há correspondência entre o termo transcrito e o que 
dele se afirma em, 

 

(A) A expressão "de curas milagrosas e de viagens 
interplanetárias" (L.7/8) complementa o sentido da 
palavra "capaz" (L.7). 

(B) A locução verbal "vem atingindo" (L.2) concorda com a 
palavra "tudo" (L.1). 

(C) O vocábulo "onde" (L.3) especifica o termo "acesso 
fácil" (L.2). 

(D) A expressão "teorias de conspirações clandestinas" (L.9) 
completa o sentido do verbo. 

 

05) Há uma relação de causa e efeito em 
 

(A) "A tecnologia é muitas vezes percebida como uma 
espécie de monstro" (L.7). 

(B) "O acesso fácil aos computadores e às 
telecomunicações criou uma aldeia global (L.2/3). 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16). 

(D) "O que ainda vemos (...) depende do sensacionalismo 
barato e de distorções da imagem do cientista ou de 
seu trabalho."(L. 22/24). 

06) O sentido original do fragmento transcrito está mudado 

na reestruturação indicada em 

 
(A) "em que tudo se transforma tão rapidamente" (L.1) — 

em que tudo é transformado tão rapidamente. 
(B) "Vários livros de divulgação científica tiveram sucesso" 

(L.26) — Vários livros científicos tiveram sucesso de 
divulgação. 

(C) "A ciência é considerada a antítese da espiritualidade" 
(L.16) — Considera-se a ciência a antítese da 
espiritualidade. 

(D) "Essa situação está gradualmente se transformando" 
(L.21) — Essa situação está sendo gradualmente 
transformada. 

 
07) Sobre os sinais de pontuação usados no texto, é correto 

afirmar: 
 

(A) As vírgulas da linha 1 separam uma oração coordenada. 

(B) As vírgulas da linha 5 isolam um termo que denota 

causa. 

(C) Os parênteses da linha 13/14 destacam uma retificação. 

(D) A exclamação da linha 10 Intensifica uma crítica. 

 

08) "Nestes tempos 'pós-milenares', em que tudo se 

transforma tão rapidamente, o apetite das pessoas por 

verdades e certezas mais permanentes vem atingindo 

níveis jamais vistos ou mesmo previstos". (L.1/2) 

 
Do período acima, é correto afirmar:  

 

(A) "pós-milenares" e "das pessoas" completam o sentido 

do nome.  

(B) "tão" e "mais" denotam comparação.  

(C) "mesmo" exerce a mesma função de "níveis".  

(D) "Nestes tempos 'pós-milenares'" e "jamais" expressam 

circunstâncias temporais.  

 

09) A alternativa em que o termo transcrito tem função 

adverbial é 

 

(A) "uma aldeia global" (L.3). 

(B) "em um 'mundo louco'" (L.12). 

(C) "de seitas da 'Nova Era' " (L.13). 

(D) "pela ciência" (L.14/15). 

 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e a ideia que 

ele denota em 

 

(A) "enquanto" (L.10) — simultaneidade. 

(B) "mas também" (L.8) — explicação. 

(C) "Ou" (L.17) — adição. 

(D) "por" (26) — consequência. 
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11)  A mídia recorrentemente tem falado sobre atentados 

terroristas relacionados ao “Estado Islâmico”. Sobre 

essa organização, julgue os itens a seguir: 

 
 

I. O Estado Islâmico no Iraque e na Síria (Isis) foi criado em 

2013 e cresceu como um braço da organização terrorista 

al-Qaeda no Iraque. No entanto, os dois grupos 

romperam os laços. Após isso, os extremistas declararam 

um califado, mudaram de nome para o Estado Islâmico 

(EI) e anunciaram que iriam impor o monopólio de seu 

domínio pela força.  

II. As atividades do EI se concentram no Iraque e na Síria, 

onde o grupo assumiu um papel dominante e possui forte 

presença. 

III. O Estado Islâmico conta com um vasto grupo de 

extremistas: entre 3 mil e 5 mil milicianos, entretanto, por 

sua tendência nacionalista, não se aceitam estrangeiros 

em suas fileiras, mesmo quando convertidos. 

IV. O Estado Islâmico obriga as pessoas que vivem nas áreas 

que controla a se converterem ao islamismo, além de 

viverem de acordo com a interpretação xiita da religião e 

sob a Lei Charia (o código de leis islâmico). 

 

Analisando as alternativas acima, podemos afirmar 

corretamente que: 

 

(A) Somente os itens I e III estão corretos. 

(B) Somente os itens II, III e IV estão corretos.  

(C) Somente os itens I e II estão corretos. 

(D) Somente os itens I, II e III estão corretos. 

 

12)  Em meados de 2015, um país integrante da União 

Europeia, promoveu plebiscito para que os cidadãos de 

seu país se aceitariam ou não as condições dos credores 

do país em troca de ajuda financeira. Que país foi esse e 

qual o resultado do plebiscito? 
 

(A) Inglaterra, vencendo o “sim”. 

(B) Grécia, vencendo o “não”.  

(C) Inglaterra, vencendo o “não”.  

(D) Grécia, vencendo o “sim”. 

 

 

 

 

 

13) Os últimos anos trouxeram descobertas históricas para 

a Agência Espacial Americana (NASA) e para a 

comunidade científica no que se refere ao campo da 

Astronomia, dentre as quais não podemos destacar: 
 

(A) Descoberta de evidências de água líquida em Marte.  

(B) Descoberta de gelo de água em Plutão.  

(C) Confirmação da existência de Ondas gravitacionais.   

(D) Descoberta de fosseis vegetais em Marte. 

 

14)  O ano de 2015 terminou como sendo o ano mais 

quente já registrado. A informação foi publicada pelo 

World Meteorological Organization (OMM) e os 

resultados não são nada animadores. A temperatura 

média de 2011 a 2015 também é a mais quente dentre 

todas as séries de cinco anos computadas. Assinale a 

alternativa que traz uma das explicações de por que 

houve esse aumento. 
 

(A) Emissões de gases-estufa e El Niño.  

(B) Aumento populacional e desmatamento das Matas. 

(C) Emissões de gases-estufa e La Niña.   

(D) El Niño somente. 

 

15)  Em 10/03/2015, foi publicada a Lei nº 13.104/2015 

prevê o FEMINICÍDIO como qualificadora do crime de 

homicídio, o inclui no rol dos crimes hediondos. Sobre 

essa inovação legislativa, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

(A) Antes da Lei n.° 13.104/2015, não havia nenhuma 

punição especial pelo fato de o homicídio ser praticado 

contra a mulher por razões da condição de sexo 

feminino. Em outras palavras, o feminicídio era punido, 

de forma genérica, como sendo homicídio.  

(B) A lei protege a mulher enquanto gênero, por isso, não 

possibilita que uma mulher seja a agente cometedora 

do crime de feminicídio.  

(C) A nova Lei trata sobre FEMINICÍDIO, ou seja, pune mais 

gravemente aquele que mata mulher por “razões da 

condição de sexo feminino” (por razões de gênero). Não 

basta a vítima ser mulher, tem que sofrer o crime por 

estar na condição aqui descrita. 

(D) A lei não revoga o disposto na Lei Maria da Penha. 

  ATUALIDADES                                                                                 QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Sobre o Projeto Político Pedagógico (PPP), julgue os 
itens a seguir. 

 

(   ) O Projeto Político-Pedagógico deve se constituir na 
referência norteadora de todos os âmbitos da ação 
educativa da escola. Por isso, sua elaboração requer, 
para ser expressão viva de um projeto coletivo, a 
participação de todos aqueles que compõem a 
comunidade escolar. 

(    ) Compreender o caráter político e pedagógico do PPP nos 
leva a considerar a função social da educação e da 
escola em uma sociedade cada vez mais excludente, 
compreendendo que a educação, como campo de 
mediações sociais, define-se sempre por seu caráter 
intencional e político. 

(    ) A dimensão política se cumpre na medida em que ela se 
realiza enquanto prática especificamente política. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,F 
(B) V,V,F 
(C) V,F,V 
(D) V,V,V 
 

17) Órgão de representação da comunidade escolar, 
tratando de uma instância colegiada que deve ser 
composta por representantes de todos os segmentos da 
comunidade escolar e constitui-se num espaço de 
discussão de caráter consultivo e/ou deliberativo. 

 

(A) Conselho escolar 
(B) Conselho de classe 
(C) Grêmio estudantil 
(D) Associação de pais e mestres 
 

18) Sobre a teoria e prática na organização curricular, 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) A origem da interdisciplinaridade está nas 
transformações dos modos de produzir a ciência e de 
perceber a realidade e, igualmente, no 
desenvolvimento dos aspectos político administrativos 
do ensino e da pesquisa nas organizações e instituições 
científicas. 

(B) A contextualização é um elo entre o entendimento das 
disciplinas nas suas mais variadas áreas. 

(C) A transversalidade pode integrar-se em outras áreas 
específicas, com o propósito de promover uma 
interação entre o aluno, professor e cotidiano, pois os 
dias de hoje podemos considerar as ciências naturais 
como umas das mais diversas em função de seus vários 
campos de trabalho. 

(D) Para que ocorra a contextualização não se trata de 
eliminar as disciplinas, trata-se de torná-las 
comunicativas entre si, concebê-las como processos 
históricos e culturais, e sim torná-la necessária a 
atualização quando se refere às práticas do processo de 
ensino-aprendizagem. 
 

 
 
 
19) Sobre a avaliação institucional da escola, julgue os itens 

a seguir. 

 

(  ) A avaliação da escola deve ser diferenciada da avaliação 

da aprendizagem dos alunos, mesmo que ambas 

estejam bastante relacionadas e sejam, inclusive, 

interdependentes. 

(     ) A análise das condições institucionais da escola pode 

ajudar, diversas vezes, inclusive a explicar os resultados 

da avaliação da aprendizagem e a avaliação da 

aprendizagem, por seu turno, é um importante 

referencial para a avaliação institucional. 

(   ) A avaliação da aprendizagem, serve tanto para a análise 

do desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, 

quanto como parâmetro para a avaliação do trabalho 

do professor. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) V,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

20) Diz respeito às reflexões sobre as condutas humanas. 

Na escola, esse tema encontra - se, em primeiro lugar, 

nas próprias relações entre os agentes que constituem 

essa instituição: alunos, professores, funcionários e pais. 

Em segundo lugar, encontra-se nas disciplinas do 

currículo, uma vez que, sabe-se, o conhecimento não é 

neutro, nem impermeável a valores de todo tipo. 

Finalmente, encontra-se nos demais Temas 

Transversais, já que, de uma forma ou de outra, tratam 

de valores e normas. Em suma, a reflexão sobre as 

diversas faces das condutas humanas deve fazer parte 

dos objetivos maiores da escola comprometida com a 

formação para a cidadania. O texto faz referência a qual 

Tema Transversal: 

 

(A) Meio Ambiente. 

(B) Pluralidade cultural. 

(C) Saúde. 

(D) Ética. 

 

 

 

 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                        QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Read the fragment: “In order to characterize English 
teaching in Brazilian public schools, Coelho (2005) 
mentions three periods. The first one refers to the first 
half of the twentieth century, when the legislation 
emphasized the practical aspects of learning a foreign 
language but, as there was little time dedicated to the 
teaching of foreign languages and few prepared 
teachers, the practical aspects of knowing a foreign 
language were not applied. The consequence was 
uninteresting classes based on non-contextualized 
grammar exercises and memorization of rules (Brazil 
1999, p. 26). The second period was around the 70’s, 
when the Brazilian elite started to notice the importance 
of learning English. In this period, language schools 
started to appear all over the country and trips to the 
United States were more frequent. The third period 
refers to the moment when foreign language teaching 
became mandatory, according to the Lei de Diretrizes e 
Bases (Brazilian educational laws), established in 1996. 
Since then, the Ministry of Education does not decide 
that English is the foreign language taught, being the 
choice up to each school. Nevertheless, it is the main 
foreign language in the country” (Fragozo, Carina Silva; 
Monawar, Monica D. S.; in: Journal of Education and 
Learning; Vol. 1, No. 2; 2012).  In this context, the 
researchers can make the following reflection, according 
to PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais): 

 
(A) “Even though the knowledge of foreign languages is 

hardly looked upon by society, these foreign languages, 
as subjects, find themselves right in schools. The 
dissemination of language schools is clear evidence for 
such affirmation. The teaching of these languages, as it 
happens in relation to other subjects, is the teacher’s 
responsibility, and it is there that it should take place.” 
(Fragozo, Carina Silva; Monawar, Monica D. S.) 

(B) “Even though the knowledge of foreign languages is 
highly looked upon by society, these foreign languages, 
as subjects, find themselves out of place in schools. The 
dissemination of language schools is clear evidence for 
such affirmation. The teaching of these languages, as it 
happens in relation to other subjects, is the school’s 
responsibility, and it is there that it should take place.” 
(Fragozo, Carina Silva; Monawar, Monica D. S.) 

(C) “Even though the knowledge of foreign languages is 
highly looked upon by society, these foreign languages, 
as subjects, find themselves out of place in schools. The 
dissemination of language schools is clear evidence for 
such affirmation. The teaching of these languages, as it 
happens in relation to other subjects, is the parent’s 
responsibility, and it is not a social task, but an economic 
issue.” (Fragozo, Carina Silva; Monawar, Monica D. S.) 

 
 
 

 
 
 
(D) “Even though the knowledge of foreign languages is 

hardly looked upon by society, these foreign languages, 
as subjects, find themselves out of place in the 
marketplace. The dissemination of language schools is 
clear evidence for such economic affirmations. The 
teaching of these languages, as it happens in relation to 
other subjects, is the government’s responsibility.” 
(Fragozo, Carina Silva; Monawar, Monica D. S.) 

 
22) Despite a clearly difficult, the Brazilian federal 

government established certain parameters about 
teaching English in public schools. Why did it happen? 

 
(A) “By the pitiful amount of language institutes that offer 

English courses in Brazil we should notice how the 
language is being neglected by the Brazilian 
government, for it is remarkable that the whole world 
has been aware of the fact that to learn English is of vital 
importance in order for one to get in touch with the 
latest technological and scientific innovations, and that 
the ones who should not have a good grasp of the 
language have the advantage over the ones who 
should.” (Fragozo, Carina Silva; Monawar, Monica D. S.) 

(B) “By the great amount of language institutes that offer 
English courses in Brazil we can notice how the language 
is overvalued by the society, for it is remarkable that the 
whole world and, naturally, Brazil, are losing identity 
because of English and in order for one to get in touch 
with the latest technological and scientific innovations, 
and that the ones who have a good grasp of the 
language cannot keep on saving their own culture.” 
(Fragozo, Carina Silva; Monawar, Monica D. S.) 

(C) “By the little amount of language institutes that offer 
English courses in Brazil we can notice how the language 
is being neglected by the society, for it is remarkable 
that the whole world and, naturally, Brazil, are aware of 
the fact that to learn English is important in order for 
one to get in touch with the latest technological and 
scientific innovations, and that the ones who have a 
good grasp of the language have a little advantage.” 
(Fragozo, Carina Silva; Monawar, Monica D. S.) 

(D) “By the great amount of language institutes that offer 
English courses in Brazil we can notice how the language 
is being valued by the society, for it is remarkable that 
the whole world and, naturally, Brazil, are aware of the 
fact that to learn English is of vital importance in order 
for one to get in touch with the latest technological and 
scientific innovations, and that the ones who have a 
good grasp of the language have the advantage over the 
ones who do not.” (Fragozo, Carina Silva; Monawar, 
Monica D. S.) 
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23) In the following fragment: “In the globalized world we 
live in, English and the internet provide access to 
information and the possibility to interact on both local 
and global scales. Globalization and information and 
communication technologies (ICTs) have erased 
geographical and temporal distances between people 
and changed the way we use, teach and learn foreign 
languages” (Finardi, Kyria; in: English in Brazil: Insights 
from the Analysis of Language), how can we understand 
the importance of learning a foreign language? 

 
(A) “The teaching/learning of foreign languages (L2) has a 

very important role in the 1) maintenance of national 
economy and an international market, 2)  access to 
limited and in hiding information, 3) education for social 
prominence and in the 4) fight against negative effects 
of globalization such as the commodification of 
education” (Finardi, Kyria). 

(B) “The teaching/learning of foreign languages (L2) has a 
very important role in the 1) maintenance of national 
cohesion and international peace, 2) expansion of 
access to information, 3) education for life and for the 
social inclusion of the British or American culture and in 
the 4) fight against negative effects of globalization such 
as the commodification of education” (Finardi, Kyria). 

(C) “The teaching/learning of foreign languages (L2) has a 
very important role in the 1) maintenance of national 
cohesion and international peace, 2) expansion of 
access to information, 3) education for life and for the 
social inclusion of the diversity  and in the 4) fight 
against negative effects of globalization such as the 
internationalization of education” (Finardi, Kyria). 

(D) “The teaching/learning of foreign languages (L2) has a 
very important role in the 1) maintenance of national 
cohesion and international peace, 2) expansion of 
access to information, 3) education for life and for the 
social inclusion of the diversity and in the 4) keep the 
economic effects of globalization such as the 
internationalization of education” (Finardi, Kyria). 

 
24) How are the right skills in teaching a foreign language in 

the fragments below? 
 
(A) There are five major skills that a learner of a foreign 

language needs to master: listening, reading, speaking, 
writing and grammar. 

(B) There are three major skills that a learner of a foreign 
language needs to master: reading, speaking and 
writing. 

(C) There are two major skills that a learner of a foreign 
language needs to master: listening and speaking. 

(D) There are four major skills that a learner of a foreign 
language needs to master: listening, reading, speaking 
and writing. 

 
 
 
 

25) Read the news: 
 

Ali’s dead 

"I am the greatest!" He said it first but it wasn't long 

before many agreed -- Muhammad Ali, world champion 

boxer, often political activist, and eternal icon. 

"This will be no contest. This will be a total 

annihilation!" 

He was born Cassius Marcellus Clay and grew up in 

the Deep South during a time of segregation between the 

races. It was difficult to keep Ali quiet. His fight for equality 

was one of his many memorable battles. But perhaps most of 

all, Ali became known for his fast fists, swift step and wicked 

wit. 

"I'm going to float like a butterfly and sting like a 

bee. George can't hit what a guy can't see." 

Just 22 years old, Ali took up his mantle as the new 

heavyweight champion of the world after a stunning upset 

over Sonny Liston. He changed his name and joined the 

Nation of Islam, later converting to the Sunni sect of the faith. 

"In Islamic religion we have a saying 'Allahu Akbar'. 

‘Allahu Akbar' means 'God is the greatest'. So I'm not God, I'm 

just the greatest in the sport of boxing." 

Ali defended his title nine times before being banned 

for refusing – on religious grounds – to serve in Vietnam. 

"Why should we and other so-called Negros go 

10,000 miles away from home here in America to drop bombs 

and bullets on other innocent brown people who've never 

bothered us?" 

After three years of legal challenges during his prime 

boxing years, he won a high court appeal and made his return 

to the ring. 

"They might put my tail in jail and get me out on bail 

after what I do to Joe Frazier. I'm going to do something to 

Joe Frazier. This will be such a good whooping, such a 

dynamic beating, and such a superior whooping!" 

But it wasn't to be. Joe Frazier won the so-called 

Fight of the Century on points in the 15th round – Ali's first-

ever professional defeat. 

Then came the 'Rumble in the Jungle' in Central 

Africa. Unveiling his new tactic, the 'rope-a-dope.' Ali wore 

down his opponent George Foreman and was once again 

world champion, at the age of 32. 

"I injure a stone and I hospitalize a brick. I'm so bad I 

made medicine sick." 

But along with the victories came a heavy price. In 

the early 1980s, Ali developed noticeable tremors and slurs in 

his speech. Four years later came his Parkinson's diagnosis – a 

disease linked with head trauma. 
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Over time, he began to devote himself to charitable 

causes, sometimes up to 200 days a year. 

"All my life growing up as a little boy, I always said if 

I could get famous, I would do things to help my people that 

other people won't do." 

For a man, who has often dominated the world of 

sport, politics and celebrity, it's fair to say there was and will 

always be something magical about Muhammad Ali. 

 

I. At the age of 22, an African American man named 
Cassius Clay became the heavyweight champion of the 
world after he won an important boxing match. 

II. He then converted to the religion of Islam and changed 
his name to Muhammad Ali. 

III. When America was at war in Vietnam, he refused to be 
part of it because he had been against the American 
government and he wanted to go to Asia because of his 
Islamic tendencies.  

IV. Repeated head trauma made Muhammad Ali sick, so he 
helped people later in life. He died at age 74. 

 

According to the reading, we can conclude that: 

(A) (I), (II) and (IV) are correct. 
(B) (II) is wrong. 
(C) (III)  and (I) are  wrong. 
(D) All of them are correct. 
 
26) Adjectives come in three forms, also called degrees. An 

adjective in its normal or usual form is called a positive 
degree adjective. There are also the comparative and 
superlative degrees, which are used for comparison, as 
in the following examples: 

 
(A) Tall – taller – the most tallest. 
(B) Sweet -  sweeter – the most sweeter. 
(C) Good – gooder – goodest. 
(D) Bad – worse - worst. 
 
27) Complete the following sentence with a reflexive 

pronoun: “Many of them were children of Mexican 
immigrants while Elaine ____ was white.” 

 

(A) her. 
(B) she. 
(C) herself. 
(D) themselves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28) A smaller number of nouns do not typically refer to 
things that can be counted and so they do not regularly 
have a plural form: these are known as uncountable 
nouns (or mass nouns). Choose a sentence with a wrong 
use of an uncountable noun. 

 
(A) They also put too much salt and they also sometimes 

use cinnamon. 
(B) They also put too many slices of bread and they also 

sometimes use lemons. 
(C) They also put too much water and they also sometimes 

use a few oranges. 
(D) They also put too many flour and they also sometimes 

use canned apples. 
 
29) English spelling can be tricky, even for English speakers. 

That’s because English is not 100% phonetic and also 
because there are so many exceptions. Choose the 
sentence with the right spelling. 

 

(A) As a result of constant exposure to technology, today's 
students are extremely tech savvy and even very young 
children can manipulate technology. Thus, when 
teachers implement lesson plans requiring the use of 
technology, such as the creation of a digital story, they 
teach in a manner that matches students' environment 
and often their preferred way to learn. 

(B) As a result of constant exposure to technology, today's 
students are extremmely tech savvy and even very 
young children can manipulate technology. Thus, when 
teachers implement leson plans requiring the use of 
technology, such as the creation of a dygital story, they 
teach in a manner that matches students' enviroment 
and often theyr preferred way to learn. 

(C) As a result of constant exposure to technology, today's 
students are extremmely tech savvy and even very 
young children can manipulate technology. Thus, when 
teachers implement lesson plans requiring the use of 
technology, such as the creation of a digital story, they 
teach in a manner that matches students' environment 
and often their preferred way to learn. 

(D) As a result of constant exposure to technology, today's 
students are extremely tech savvy and even very young 
children can manipulate technology. Thus, when 
teachers implement lesson plans requiring the use of 
technology, such as the creation of a digital story, they 
teach in a manner that matches students' enviroment 
and often their preferred way to learn. 
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30) How can you explain the use of going to in a future 
tense? 

 

I. We use 'going to' when we want to talk about a plan for 
the future. Notice that this plan does not have to be for 
the near future. 

II. We use 'going to' when we want to make a prediction 
based on evidence we can see now. 

III. We can replace 'going to go' by 'going'. 
 

(A) (I), (II) and (III) are wrong because they are about past 
situations. 

(B) Only (I) are wrong. 
(C)  (I), (II) and (III) are wrong because they are about 

present perfect contexts. 
(D) (I), (II) and (III) are correct. 
 

31) Complete the sentence with the right sequence of 
pronoun and preposition: “The convenience sample was 
from ___ university located ___ the hurricane-prone 
area of the central Gulf of Mexico coast.” 

 
(A) a/ in. 
(B) an/ at. 
(C) a/ of. 
(D) an/ on. 
 
32) Complete the sentence with an irregular verb: “The 

Senate has ___ together bill to cut off funding to the 
Department of Homeland Security.” 

 
(A) need. 
(B) helped. 
(C) work. 
(D) put. 
 
33)  Complete the sentence with a modal verb: “She ___ 

teach him about grammar and American literature.” 
 
(A) Lend. 
(A) Would. 
(B) Bearing. 
(C) Sent. 
 
34) In the sentence, “Charles's job was on the line” we have 

a very common case in English language. How can you 
define it? 

 
(A) It is a genitive case. The genitive case is most familiar to 

English speakers as the case that expresses qualities. 
(B) It is a past simple case. The past is most familiar to 

English speakers as the case that expresses possession. 
(C) It is a genitive case. The genitive case is most familiar to 

English speakers as the case that expresses awareness. 
(D) It is a genitive case. The genitive case is most familiar to 

English speakers as the case that expresses possession. 
 

35) Choose the right statement about using present perfect 
tense: “Certain time adverbs ("time words") are 
especially common with the present perfect tense. The 
most common are probably_____” 

 
(A) ever, never, already, yet, still, and only. 
(A) ever, never, already, yet, still, and just. 
(B) ever, never, only, yet, still, and just. 
(C) ever, never, often, yet, still, and just. 
 

36) Read the following news. 
 

The 2016 Global Nutrition Report said 44% of countries 
were now experiencing "very serious levels" of both under-
nutrition and obesity. It means one in three people suffers 
from malnutrition in some form, according to the study of 129 
countries. Being malnourished is "the new normal", the 
report's authors said. 

Malnutrition has traditionally been associated with 
children who are starving, have stunted growth and are prone 
to infection. 

These are still major problems, but progress has 
been made in this area. The report's authors instead 
highlighted the "staggering global challenge" posed by rising 
obesity. 

The increase is happening in every region of the world 
and in nearly every country, they said. Hundreds of millions of 
people are malnourished because they are overweight, as well 
as having too much sugar, salt or cholesterol in their blood, 
the report said. 

 

Choose the right statement about the article in the options 

below. 

 

(A)  A new research has suggested that malnutrition is 
sweeping the world by starvation and sometimes by 
some cases of obesity. 

(B) A new research has suggested that malnutrition is 
sweeping the world by obesity and not by starvation. 

(C) A new research has suggested that malnutrition is 
sweeping the world by starvation and poverty. 

(D) A new research has suggested that malnutrition is 
sweeping the world by obesity as well as starvation. 

 
37) Replace the phrasal verb in the following sentence: “I 

just don't think Detroit is a place to bring up children.” 
 

(A) I just don't think Detroit is a place to teach children at 
school. 

(B) I just don't believe Detroit is a place to bring up 
children. 

(C) I just don't think Detroit is a place to raise children. 
(D) I just don't believe Detroit is a place to lay down 

children. 
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38) The very common verbs lend and borrow are confusing 
for many learners of English. One reason this happens is 
because lend and borrow has the same basic meaning, 
but they are used for different "directions". Read the 
followings examples: 

 

I. George often lends Brenda his bike. 
II. Brenda often borrows George's bike. 
 
(A) (I) means that something is (temporarily) taken from 

another person, and (II) means that something is 
(temporarily) given to another person.  

(B) (I) means that something is (temporarily) given to 
another person, and (II) means that something is 
(temporarily) taken from another person. 

(C) (I) means that something is taken from another person, 
and (II) means that something is given to another 
person. 

(D) (I) means that something is taken from another person, 
and (II) means that something is given by another 
person.  

 
39)  Complete with the right verb forms the following 

sentence: “The strategy of ___ us see animals as 
individuals __ undeniably effective, as anybody who 
___followed the schedule.” 

 
(A) Making/are/has. 
(B) Making/is/have. 
(C) Make/is/has. 
(D) Making/is/has. 
 
40)  Correct the mistake in the following conditional 

sentence: “I could have broke my legs if I have gone 
there.” 

 
(A) There is not a mistake in the sentence. 
(B) I can have my legs broken there. 
(C) I could have broken my legs if I have gone there. 
(D) I could have broken my legs if I had gone there. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


