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8) Indique a opção que apresenta ERRO na forma do
plural.

Língua Portuguesa
1) Assinale a opção em que a grafia das palavras
corresponde ao Novo Acordo Ortográfico:

a) fóssil - fósseis; ancião - anciães;
b) cristão - cristões; anão - anãos;
c) mal - males; limão - limões;
d) réptil - répteis; balãozinho - balõezinhos

a) frequência - Muller
b) Bündchen - cinquenta
c) Mülleriano - bilíngüe
d) Todas as opções estão corretas.

9) Assinale a alternativa que contém o superlativo dos
adjetivos: nobre, pobre e amável.

2) Indique a alternativa em que é possível outro tipo de
concordância nominal.

a) nobilíssimo, pobríssimo, amabilíssimo.
b) nobérrimo, pobríssimo, amavelíssimo.
c) nobilíssimo, paupérrimo, amabilíssimo.
d) nobérrimo, paupérrimo, amavelíssimo.

a) A marmita daqui continua barata.
b) Estavam meio distraídas durante a missa.
c) Mãe e filha ficaram a sós no quarto.
d) É proibida a queimada.

10) A classificação dada ao numeral em destaque está
CERTA na alternativa:

3) Quanto ao uso da crase, indique a alternativa INCORRETA:

a) Durante a viagem, passamos por sete pedágios.
(cardinal)
b) O jogador gaúcho venceu o torneio internacional
pela segunda vez. (ordinal)
c) O quarto novo tinha o dobro do outro.
(multiplicativo)
d) A cozinheira colocou meia colher de farinha na
receita. (multiplicativo)

a) Nunca assisto à filmes de terror.
b) Esta caneta é semelhante à que me deste.
c) A cidade à qual nos referimos fica bem longe daqui.
d) Chegou à uma hora em ponto.
4) Assinale a opção errada quanto ao uso da vírgula:
a) Sua atitude foi agressiva, irônica, maldosa, antipática.
b) Ofereceu-lhe casa, comida, roupas e emprego.
c) Desfiz as malas, e, saímos juntos.
d) Durante o evento, em Londrina, não choveu.

Legislação
11) A lei 12.796 / 2013 alterou a lei 9394/96, que
estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, estipulando novas regras para a educação
básica. Neste sentido, é CORRETO afirmar, sobre a
educação infantil, que:

5) Quanto à regência verbal, em que frase o verbo visar foi
empregado incorretamente?
a) O homem visou o pássaro.
b) Todos visam ao reconhecimento de seus esforços.
c) A professora visa os cadernos.
d) Todos visavam-lhe.

a) A carga horária mínima de trabalho educacional
deve ser de 850 (oitocentos e cinquenta) horas
distribuídas por no mínimo 200 (duzentos) dias
letivos.
b) É exigida uma frequência mínima de 75% (setenta
e cinco por cento) do total de horas de trabalho
educacional, sendo papel da instituição pré-escolar
o controle da frequência.
c) A avaliação e controle do acompanhamento, bem
como o registro do desenvolvimento das crianças
não tem o objetivo de promoção, mesmo nos casos
de acesso ao ensino fundamental.
d) A carga horária mínima de atendimento à criança
será de 5 (cinco) horas no regime parcial e de 8
(oito) horas no regime integral.

6) Assinale a alternativa FALSA quanto ao uso dos
pronomes:
a) Tudo foi feito para eu dizer a verdade.
b) De presente, deu um livro para mim.
c) Deram-me para mim escrever.
d) Este é um problema para eu resolver.
7) Identifique a frase que contenha uma forma verbal
incorreta.
a) Os jardineiros costumam passarem cedo pelos bairros.
b) Era necessário nos colocarmos à disposição.
c) Fiz-lhes sinal e, ao se aproximarem, sorriram confiantes.
d)A família irá para a fazenda, assim que houverem
terminado as aulas.
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12) Analise as seguintes afirmações:

a) Considera-se criança aqueles indivíduos com até 12
(doze) anos de idade completos e adolescentes
aqueles entre 13 (treze) anos de idade incompletos e
18 (dezoito) anos de idade completos.
b) É dever exclusivo da família assegurar com absoluta
prioridade a efetivação dos direitos à vida, à
alimentação, ao esporte, ao lazer e à convivência
familiar e em sociedade.
c) O período de gestação está assegurado pelo estatuto
da criança e do adolescente.
d) O indivíduo passa a ter direitos de opinião,
expressão e participação da vida política, na forma da
lei, a partir da adolescência.

I) É possível organizar classes, ou turmas, com alunos de
séries distintas, com níveis equivalentes de
adiantamento na matéria, para o ensino de línguas
estrangeiras, artes e outros componentes curriculares.
II) A educação física, integrada à proposta pedagógica da
escola, é componente curricular obrigatório, no
entanto, sua prática é facultativa quando o estudante
tiver prole.
III) Os conteúdos curriculares devem prezar pela difusão
de interesse social, pelos direitos e deveres do cidadão,
pelo respeito à ordem democrática, pela condição de
escolaridade dos alunos e pela orientação para o
trabalho.
IV) Na oferta da educação básica para a população rural é
dever dos sistemas de ensino adaptar os conteúdos,
metodologias e o calendário para atender as demandas
sociais e interesses dos alunos.
V) Nos estabelecimentos de ensino fundamental e ensino
médio, públicos e privados, é obrigatório o ensino de
história geral, sendo facultativo às instituições a
adoção do ensino de história e cultura afro-brasileira.

15) De acordo com o art. 53 da LEI Nº 8.069, DE 13 DE
JULHO DE 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente e dá outras providências, a criança e
ao adolescente têm direito à educação, visando ao
pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o
exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.
Assim, é CORRETO afirmar que:
a) É assegurado à criança e ao adolescente o direito de
contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às
instâncias escolares superiores.
b) É facultativo à criança e ao adolescente o acesso e a
permanência na escola;
c) É vetado à criança e ao adolescente a organização de
entidades estudantis, sendo assegurado, no entanto,
seu direito à participação de atividades organizadas
por estas.
d) É dever do aluno conquistar o respeito de seus
educadores, bem como de seus companheiros de
estudos.

Considerando a lei 9394/96, e posteriores alterações,
que estipulam as diretrizes e bases para a educação
nacional, é CORRETO afirmar que:
a) As alternativas I e II não atendem as diretrizes
definidas pela referida lei.
b) As alternativas II e V não atendem as diretrizes
definidas pela referida lei.
c) A alternativa I não atende as diretrizes definidas pela
referida lei.
d) A alternativa V não atende as diretrizes definidas pela
referida lei.

Conhecimentos Pedagógicos

16)Choose the right alternative
What time _________?
a) you are leaving work
b) are you leaving work
c) are you leave work
d) do you leaving work

13) Considerando a lei 9394/96, e posteriores alterações,
que estipulam as diretrizes e bases para a educação
nacional, é CORRETO afirmar que:
a) As alternativas I e II não atendem as diretrizes
definidas pela referida lei.
b) As alternativas II e V não atendem as diretrizes
definidas pela referida lei.
c) A alternativa I não atende as diretrizes definidas pela
referida lei.
d) A alternativa V não atende as diretrizes definidas pela
referida lei.

17)Read this paragraph and choose the correct
alternative
[…] When talking about people’s personality you
recognize this type as soon as you sit close to
them. They always start talking about the
airplane, turbulence and the weather, or even
worse they ask you personal questions. It’s
almost impossible not to have a conversation
with this kind of passenger, but you will have to

14) Considerando a lei 8069/90, que dispõe sobre o
estatuto da criança e do adolescente, é CORRETO
afirmar que:
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wait
till
the
plane
lands.
(www.oup.com/elt/englishfile/intermediate).

This can lead to political abuse of the system,
particularly in totalitarian states and government
[…]
In most contemporary educational systems of the
world, secondary education consists of the second
years of formal education that occur during
adolescence. It is characterized by transition from
the typically compulsory, comprehensive primary
education for minors, to the optional, selective
tertiary, "post-secondary", or "higher" education
(e.g., university, vocational school) for adults.
Primary (or elementary) education consists of the
first years of formal, structured education. In
general, primary education consists of six or seven
years of schooling starting at the age of 5 or 6,
although this varies between, and sometimes
within, countries. Globally, around 70% of
primary-age children are enrolled in primary
education, and this proportion is rising.
Higher education, also called tertiary, third stage,
or post secondary education, is the noncompulsory educational level that follows the
completion of a school providing a secondary
education, such as a high school or secondary
school. Tertiary education is normally taken to
include
undergraduate
and postgraduate
education, as well as vocational education and
training. Colleges and universities are the main
institutions that provide tertiary education.
Collectively, these are sometimes known as
tertiary institutions. Tertiary education generally
results in the receipt of certificates, diplomas, or
academic degrees.

What is the meaning of the word ‘‘recognize’’ in
line 1 and the word ‘‘lands’’ in last line?
a) to say hello to/ to touch the ground
b) to try to do something/ to start talking
c) to know and understand/ to touch the ground
d) none of the above
18) Which of these alternatives present only
positive adjectives?
Choose the correct
alternative.
a) bald/plain/pretty/ugly
b) handsome/pretty/attractive/astonished
c) good-looking/attractive/pretty/handsome
d) none of the above
19) Read the text bellow and answer the
questions
Education

Education encompasses both the teaching and
learning of knowledge, proper conduct, and
technical competency. It thus focuses on the
cultivation of skills, trades or professions, as well
as mental, moral & aesthetic development.
Formal education consists of systematic
instruction, teaching and training by professional
teachers. This consists of the application of
pedagogy and the development of resume […]
Educational systems are established to provide
education and training, often for children and the
young. A curriculum defines what students should
know, understand and be able to do as the result
of education. A teaching profession delivers
teaching which enables learning, and a system of
policies, regulations, examinations, structures and
funding enables teachers to teach to the best of
their abilities. Sometimes educational systems can
be used to promote doctrines or ideals as well as
knowledge, which is known as social engineering.

(http://www.myenglishpages.com/site_php_files/
reading_education.php)
According to the text the correct definition for
primary education is?
a) The first six or seven years of schooling
b) The first years of formal schooling starting at
the age of 6
c) The first formal years of schooling and the age
to start is different in the USA
d) None of the above
20) After reading the text is it correct to imply
that higher education is…
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a) Normally taken by everyone who wants and
have money to go to college
b) Colleges and universities provide courses and
they generally certify the students in the end of
the graduation.
c) This level of education is called the third stage
which follows the completion of a school and
provide tertiary education
d) Both ‘’B and C’’ are correct.

Texto 1
Como deve ser o Professor do Século XXI
O artigo traz reflexão sobre o papel social do
professor neste século XXI. Em verdade, o
professor perdeu o prestígio social. Hoje é figura
apática, perdeu as cores que outrora o faziam
cidadão excelso, bem como viu abaterem sua
capacidade e autoridade em terreno pouco fértil.
Todavia, continua a ser figura imprescindível no
mundo, pois não há ensino-aprendizagem sem
professor. Então, como resolver esse conflito
entre o desprestígio e o necessário ao mundo
educacional? Como deve ser o professor do
século XXI?

21) The word ‘‘skills’’ in line 3 refers to:
a) focus, trades of profession
b) knowledge and proper conduct
c) teaching and proper conduct
d) None of the above

O mundo contemporâneo apresenta mudanças
que afetam todos os setores da sociedade,
inclusive o educacional. Estas mudanças,
irreversíveis,
estão
relacionadas
ao
desenvolvimento das Tecnologias de Informação e
Comunicação,
que
instituem
diferentes
concepções de tempo e de espaço e possibilitam
ao professor desenvolver novas práticas
pedagógicas. É necessário, então, que os
professores do século XXI, em primeiro lugar,
adquiram fluência tecnológica – vinculada à
reflexão e ao uso de ferramentas digitais – e
sejam os profissionais que o mundo globalizado
está a exigir.

22) Which alternative describes better the word
‘‘completion’’ in the last paragraph?
a) something not complete
b) the beginning of a new course
c) when you conclude a stage
d) to summarize something you have already
done
23) According to the picture what happened to
the lady?
a) She got the right answer and the job
b) She should have answered ‘‘ Yes, I am’’
c) A spelling mistake
d) Her answer is correct

Assim, a função do bom professor do século XXI
não é apenas a de ensinar, mas de levar seus
alunos ao reino da contemplação do saber. Para
tanto, deve caminhar, com passos firmes, entre o
desenvolvimento tecnológico e suas práticas
pedagógicas. Há trilhas importantes rumo ao
desenvolvimento humano, quais sejam [...]
(http://www.gostodeler.com.br/materia/13965/c
omo_deve_ser_o_professor_do_seculo_xxi.html)
Texto 2

(http://jokideo.com/funny-english-teachercartoon)
24) Read and answer
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a)Em ambos os textos o professor é visto pelo aluno
da mesma maneira, ou seja, ele é o detentor do
conhecimento
b)No texto 2 o supõe-se que o professor mudou e
que não mais sabe o conteúdo, ou seja, ele
precisa estar melhor preparado para assumir tal
função.
c)São duas visões completamente diferentes do
mesmo profissional no século 21.
d)O texto 1 apresenta as mudanças do papel do
professor em sala e que ao longo do tempo as
mudanças foram simbólicas.

When Alex becomes ill and Morgan badly injures
his wrist, they go to a free clinic for the poor, but
can’t see a doctor because of long queues. People
there say that without free medical care they’d
die.
After thirty days, the experiment has failed. They
have spent over $1,000 more than they have
earned. The couple are shocked – they can go
back to their comfortable
life in New York, but what if they couldn’t? How
would they continue to survive?
*The minimum wage in the US today is $5.15 per
hour.
(www.dailymail.co.uk)

25) Read the text and choose the right alternative.
30 days on the minimum wage

According to the text the expression ‘‘the growing
gap’’ means?

Could you change your life in just 30 days? That’s
the question documentary maker Morgan
Spurlock asked when he filmed his new Channel 4
TV series, 30 Days. Martin Grady reviews the first
programme of the series, 30 Days on the
Minimum Wage*.
Spurlock, who is most famous for Supersize Me,
his film about the dangers of eating junk food,
became frustrated that few people know about
poverty in America. He and his fiancée Alex
decided to film an experiment – they’d give up
their jobs for a month and try to live on the
minimum wage. The resulting documentary,
which was filmed reality-show-style using a
handheld camera, contains a powerful, social
message about the growing gap between rich and
poor in the USA.
The couple travel to Columbus, Ohio, one of the
poorest cities in the USA. The only apartment that
they can afford to rent is filthy, in a dangerous
area, and has no heating or furniture. Alex begins
working as a dishwasher, while Morgan does
building work with no safety equipment. Neither
of them earns more than the minimum wage.
It’s difficult to watch Morgan and Alex struggling
in such terrible conditions. A charity gives them
some furniture for free, but they have to live
without heating, TV and telephone. They’re
exhausted and freezing all the time and begin to
argue about money. The couple interview people
in the same situation and listen to their stories.
It’s difficult to imagine, but these people have
lived on the minimum wage for decades and many
have children.

a)
b)
c)
d)

A huge and inexcusable space between people
A particular large cross border settlement
Measure taken to avoid risks
None of the above

26) 30 days on the Minimum Wage is ________.
a) a TV show
b) a review
c) an interview
d) both a and b are correct
27) Morgan Spurlock is ________.
a) single
b) married
c) engaged
d) none of the above
28) The couple have to live with _______.
a) no furniture
b) no central heating
c) very little food
d) plenty of food
29) what is the meaning of the word ‘‘afford’’ in
the text?
a) to survive without money
b) to prepare your pocket for big expenses
c) do be able to pay the bills
d) to make a big effort
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30) Morgan and Alex rent their apartment
because ________.
a) it was the only one they can find
b) it was cheap
c) it was in Columbus
d) both A and C are correct

This was the first major student march this year
which passed off relatively peacefully but ended
with violent demonstrations. Demos have been
going on for years and education reform has
become a key electoral issue ahead of
November’s presidential vote.
Money has been made available in the 2013
budget on financing school loans but students say
it's not enough. They say there are still too many
poor public schools, expensive private unis and
unprepared teachers.
(http://www.newsinlevels.com/products/student
s-protest-in-chile)

31) Look at the picture below and choose the right
alternative

According to the text
a)The word descended means different
b)The word clash means peaceful relationship
c)The word standoff means equality between two
sides
d)None of the above
(https://glincaenglish.files.wordpress.com/2014/0
5/american-british-english.jpg)

33) The correct meaning for the abbreviation UNIS
is:

a)American English is more polite than British
English
b)It doesn’t matter the language, they were going
to help anyway
c)There’s no difference between the two
languages
d)None of the above

a)Unique
b)Uniform
c)University
d)Universal
34) Which adjective better represents the word
CONTENT?

32) Read the text and choose the correct
alternatives.

a)Smart
b)Intelligent
c)Happy
d)unpleasant

Students protest in Chile

35) Read and answer
Teacher at 'Trojan Horse' Golden Hillock
Academy in misconduct ruling
A march demanding education reforms in Chile
has descended into clashes and standoffs
between students and police. Weapons of choice
were mainly rocks, molotov cocktails and the
occasional
traffic
lights,
while,
police
counteracted with water cannon and tear gas.
Amid the street battles in Santiago were plenty of
dogs who seemed more content with playing with
the water than taking notice of the protests.

A math teacher who taught at one of the schools
caught up in the so-called Trojan Horse affair has
been found guilty of professional misconduct.
Wakass Haruf was accused of telling pupils at
Birmingham's Golden Hillock Academy: "Islam is
the true religion, not like those Christians and
Jews". A professional panel said while only part of
the allegations against him had been proven, his
comments had been delivered to large numbers
7

of pupils. The hearing has been adjourned. The
National College for Teaching and Leadership
panel also heard Mr Haruf used words to the
effect that adherence to other faiths showed
ignorance.
(http://www.bbc.com/news/uk-englandbirmingham-35243503)

foco na gramática, leitura e conversação. Outra
característica dos Centros de Estudos de Línguas é
oferecer diferentes ferramentas de ensino.
Durante as aulas, os professores utilizam vídeos,
música e até quadrinhos na aprendizagem.
Simulações de entrevistas de emprego, recepção
de estrangeiros e dicas de viagem são feitos em
sala. Todos os aprovados, por semestre, recebem
certificado de conclusão.
(http://www.educacao.sp.gov.br/noticias/educac
ao-esta-com-vagas-abertas-em-mais-de-200escolas-de-idiomas-no-estado)

What was the teacher accused of?
a)he offered students drugs inside school
b)he taught them how to pray during class
c)he decided to impose a true religion for the
pupils
d)nobody liked what he said about math

a)O Mercado de trabalho está exigindo
funcionários capacitados
b)O foco do projeto não é a fluência na língua
Inglesa
c)As inscrições foram abertas para toda a
população de São Paulo
d)Nenhuma das alternativas

36) The highlighted sentence refers to:
a) simple past tense
b) past continuous tense
c) future perfect tense
d) present perfect tense

38) Ainda sobre o texto é correto afirmar que:

37) Sobre o Ensino de idiomas no Brasil é correto
afirmar que:

a)Foi desenvolvido um material único e exclusivo
para este projeto
b)O objetivo do projeto é desenvolver as
capacidades dos alunos e prepara-los para o
mercado de trabalho
c)Os cursos são semestrais e é oferecido mais de
sete idiomas
d)Ao término do curso é realizada uma prova de
proficiência e somente depois é entregue o
certificado

Educação está com vagas abertas em mais de 200
escolas de idiomas no Estado de São Paulo
Aprender novo idioma amplia chances de
emprego a alunos da rede estadual. Os jovens
matriculados na rede estadual de ensino paulista
podem ampliar o currículo com a ajuda de um
novo idioma. A Educação está com as inscrições
abertas em novas turmas dos Centros de Estudos
de Línguas (CEL) em várias regiões do Estado. Os
cursos são semestrais, gratuitos e os interessados
têm até sete opções: alemão, espanhol, francês,
inglês, italiano, japonês e mandarim. Em 2015,
foram mais de 67 mil inscritos.
Podem participar do programa alunos do Ensino
Fundamental II (6º ao 9º ano), Médio (1ª à 3ª
série) e Educação de Jovens e Adultos. As aulas
são oferecidas por professores da própria rede
estadual no horário oposto ao regular em 223
escolas. No ano passado, a Educação identificou
um aumento de 25% do número de matrículas em
cursos de francês e italiano entre 2014 e 2015. O
crescimento está relacionado às novas exigências
do mercado de trabalho, que procura
profissionais com conhecimentos além do inglês e
espanhol. Por isso, o conteúdo programático tem

39) Choose the correct alternative
I ___________ pass the exam.
a)
b)
c)
d)

Don’t think she will
Think she won’t
Don’t think she wont
None of the above

40) Choose the correct alternative
Could you lend me 50 euros?
a)No, go away and don’t come back here anymore
b)Yes, If you can pay me back before Friday
c)Ok, I will call you later
d)Take it back to the shop
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