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Assinale a afirmativa que se justifica pelo texto.2. 

( ) Precisamos de sala de aula, porque ela nos a. 
permite fazer questionamentos.

( X ) Há professores que sabem ensinar conteúdos, b. 
porque aprenderam a fazê-lo.

( ) Há professores que aprenderam a ensinar c. 
conteúdos e não conseguem repassá-los.

( ) Alguns professores não aprenderam mil d. 
teorias.

( ) Bons professores preparam o currículo do que e. 
vão ensinar e não dão aulas expositivas.

Observe estas frases:3. 

Obedecendo às orientações de Cláudio Moura I. 
Castro, seremos melhores mestres.

Fui à Brasília e entreguei à Sua Excelência, o II. 
Ministro de Educação, documento com nossas 
reivindicações.

Falta de padrinho político não foi empecilho III. 
para João ter privilégios em sua carreira.

Como sempre, naquela escola deverão haver IV. 
alguns (e poucos) mal profissionais.

Tenho que vim amanhã, para o encontro de V. 
fim de ano?

Seja paciente, colega, o professor Ivo não VI. 
interveio na reunião porque isso não foi 
possível.

O educador a cujo trabalho me referi é meu VII. 
amigo.

Assinale a alternativa que contém todas as frases gra-
maticalmente corretas.

( ) I, V e VIIa. 

( ) II, IV e Vb. 

( X ) I, III, VI e VIIc. 

( ) II, IV, V e VId. 

( ) III, IV, V e VIIe. 

Português (8 questões)

Texto

Nós precisamos é de sala de aula; temos que chegar 
na sala de aula e perguntar: Como é que se fazem as 
coisas nos países que deram certo? E o que a gente 
vai ver é que é uma coisa muito simples, quer dizer, 
tem um professor que sabe o conteúdo que ele vai 
ensinar, e esse professor aprendeu a ensinar esse 
conteúdo. Ele não aprendeu mil teorias pedagógicas, 
ele aprendeu como é que ele ensina aquela disciplina, 
ponto por ponto. Depois, ao contrário do que dizem 
os gurus, ele não cria a aula dele, ele tem o livro, tem 
manuais, tem ajuda, tem retaguarda, que ensina para 
ele como é que ele dá aquela aula. O currículo não é 
nada improvisado na escola, tudo já foi pensado antes, 
algumas coisas pelos professores, algumas coisas pela 
equipe e muita coisa por equipes centrais, por livros, 
por planejamento, etc. […] Outra coisa, não pode ser 
aula expositiva e conversa. Obviamente, se é aula de 
discussão é para discutir. Tem muito dever para casa, 
tem que estudar muito, a jornada escolar é relativa-
mente longa, não precisa ser tempo integral, cinco 
horas já está ótimo. Então isso é o feijão com arroz. Ao 
invés de ficar discutindo teorias abstratas, que é como 
Piaget disse, precisamos ter professor que ensine 
proporção, como é que ensina diferença entre peso e 
massa. Alguém tem que ensinar ao professor como é 
que ele maneja aquela aula, como é que ensina fração.

Em entrevista radiofônica com Cláudio Moura Castro, especialista 
em educação.

A linguagem do texto é:1. 

( ) técnica.a. 

( ) literária.b. 

( ) científica.c. 

( X ) coloquial.d. 

( ) jornalística.e. 

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Assinale a alternativa 7. errada, quanto à classificação 
das orações subordinadas apresentadas abaixo.

( ) O aluno a. que faltou à aula hoje fará a prova 
amanhã. – adjetiva restritiva

( ) Luís não será bom profissional, b. ainda que 
se esforce, porque não gosta de trabalhar. – 
adverbial concessiva

( X ) Fizemos as tarefas c. como orientou o professor. 
– comparativa

( ) Gostei tanto de Brusque d. que a adotei para 
viver. – consecutiva

( ) O lucro das indústrias brusquense cresce e. à 
medida que se aproximam as festas de final 
de ano. – proporcional.

Assinale a alternativa 8. correta, quanto ao emprego 
de cujo.

( ) Comprei o livro cujo o autor é brusquense.a. 

( X ) Este é nosso diretor a cujas ordens obedecemos.b. 

( ) São poucos os recursos que dispomos para a c. 
reforma do prédio.

( ) Desaprovamos o recurso que ele se valeu para d. 
ser aprovado.

( ) Esperamos que não hajam maiores dificulda-e. 
des nesta tarefa.

Assinale a alternativa 4. errada.

( X ) Em a. isso é o feijão com arroz compreende-se: 
algo a que os alunos já estão acostumados.

( ) Em b. gosto deste professor o verbo é transitivo 
indireto.

( ) Em c. Ele não aprendeu mil teorias pedagógicas 
o verbo é transitivo direto.

( ) Em termos gramaticais, d. chegar na sala de aula 
é incorreto, pois verbos de movimento exi-
gem preposição a.

( ) O emprego reiterado do pronome que se e. 
refere a professor tem função enfática; o espe-
cialista em educação preocupa-se em reforçar 
a responsabilidade desse profissional.

Assinale a alternativa 5. errada, em relação ao que se 
afirma a respeito de:

E o que a gente vai ver é que é uma coisa muito sim-
ples, quer dizer, tem um professor que sabe o conte-
údo que ele vai ensinar, e esse professor aprendeu a 
ensinar esse conteúdo.

( ) A expressão a. a gente equivale a nós.

( ) As palavras b. E e ele podem ser eliminadas, sem 
prejuízo para a compreensão da frase.

( ) Pode-se substituir c. vai ver por verá, sem preju-
ízo para a compreensão da frase.

( ) Na expressão d. tem um professor a forma ver-
bal pode ser substituída por há, sem prejuízo 
para a compreensão da frase.

( X ) O pronome demonstrativo e. esse aparece duas 
vezes; refere-se ao que está próximo de quem 
fala/escreve.

Assinale a alternativa 6. correta.

( X ) Meu pedido de afastamento foi deferido.a. 

( ) Assusta-nos a crise de desemprego que assola b. 
o país.

( ) Por decisão unânime dos colegas, fui eleito c. 
diretor.

( ) Sou otimista: encaro de frente os problemas d. 
que surgem.

( ) O médico tirou minha pressão e garantiu-me e. 
que estou bem.
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Analise o texto abaixo.11. 

Os imigrantes            inaugura-

riam atividade pioneira em Santa Catarina: a indús-

tria           . Dispunham de experiên-

cia na fabricação de teares manuais que, com o tempo, 

transformaria Brusque em berço da fiação catarinense.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

( ) alemães ; têxtila. 

( ) italianos ; têxtilb. 

( X ) poloneses ; têxtilc. 

( ) alemães ; de fiaçãod. 

( ) poloneses ; de fiaçãoe. 

Com base na divisão político-administrativa do 12. 
território brasileiro em 5 macrorregiões, e nas caracte-
rísticas destas, é correto afirmar que:

( ) A região Sul, além de ser a menor em exten-a. 
são (aproximadamente 7% do território nacio-
nal), possui também a menor população do 
País.

( ) A região Norte é a que apresenta a maior área b. 
(cerca de 45% do território nacional), pos-
suindo uma alta taxa de povoamento, devido 
aos incentivos fiscais dados à indústria da 
região.

( ) Apresenta 27 unidades político-administra-c. 
tivas: 26 estados e 1 Distrito Federal, tendo 
sua sede administrativa federal localizada na 
região Sudeste.

( ) A região Centro-Oeste – formada pelos esta-d. 
dos de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Goiás e Tocantins – possui a segunda maior 
extensão territorial nacional, ficando atrás 
apenas da região Norte.

( X ) A região Nordeste é a que apresenta o maior e. 
número de estados (nove), a segunda maior 
população (cerca de 47 milhões de habitan-
tes) e é a terceira em extensão territorial (em 
torno de 18,2 % do território nacional).

Estudos Sociais (7 questões)

Sobre a economia brasileira nos anos de 2008 e 9. 
2009 é correto afirmar que:

( ) A queda das exportações e o aumento das a. 
importações nos dois últimos anos produzi-
ram saldos comerciais desfavoráveis.

( ) Apesar da queda das exportações, bem como b. 
do Produto Interno Bruto, nos dois últimos 
anos não houve recessão econômica no Brasil.

( ) O aumento no volume de importação de pro-c. 
dutos chineses nos dois últimos anos torna-
ram aquele país o principal parceiro comercial 
do Brasil.

( X ) O d. superávit do comércio exterior brasileiro 
diminuiu nos dois últimos anos e a indústria 
foi o setor que mais contribuiu para a desace-
leração da economia.

( ) A queda da produção industrial e das exporta-e. 
ções brasileiras gerou um novo fluxo de con-
centração industrial na região Sudeste.

Em relação à urbanização, analise as afirmativas 10. 
abaixo.

No Brasil, mais de 80% da população vive I. 
atualmente em cidades.

A partir de 2008, mais de 70% da população II. 
mundial já vivia nas cidades.

São consideradas megalópoles as aglomera-III. 
ções urbanas com 10 milhões de habitantes, 
ou mais.

As duas primeiras áreas urbanas consideradas IV. 
megacidades foram Nova York e São Paulo.

No Brasil, são consideradas urbanas as áreas V. 
que apresentam uma concentração superior a 
150 habitantes por km².

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( X ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II, III, e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II. IV e V são corretas.e. 
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Sobre os aspectos inerentes ao continente da 15. 
América do Sul é correto afirmar:

( ) Localiza-se inteiramente nos hemisférios meri-a. 
dional e ocidental, sendo atravessado tanto 
pela linha do Equador quanto pelo Trópico de 
Capricórnio.

( X ) Apresenta uma população absoluta de aproxi-b. 
madamente 350 milhões de pessoas, marcada 
por uma forte diversidade étnica, concentrada 
especialmente nas áreas próximas ao litoral, 
fator que pode ser explicado pelo processo de 
colonização ocorrido na região.

( ) Apesar da grande população e do nível de c. 
desenvolvimento observado em países como 
Brasil e Argentina, possui uma população pre-
ponderantemente rural, o que explica a pre-
dominância da economia no setor primário.

( ) Tem como limites naturais o mar do Caribe, o d. 
oceano Atlântico e o oceano Pacífico, sendo 
todos os países da região banhados por um 
destes, o que contribui fortemente para o 
escoamento dos produtos em direção aos 
mercados asiáticos e europeus.

( ) A baixa desigualdade econômica e o respeito e. 
à diversidade cultural podem ser explicados 
pela composição heterogênia da população 
da região, composta especialmente por gru-
pos indígenas, descendentes de europeus e 
africanos.

Sobre a expectativa de vida dos brasileiros e brasi-13. 
leiras, divulgada em 2009 pelo IBGE, é correto afirmar:

( ) As mulheres de Santa Catarina apresentam a. 
uma expectativa de vida, em média, inferior à 
dos homens do Estado.

( ) Os homens do Rio Grande do Sul apresen-b. 
tam uma longevidade maior que aquela dos 
homens de Santa Catarina

( ) A população de Santa Catarina, considerando c. 
homens e mulheres, ocupa o primeiro lugar 
no Brasil, em expectativa de vida.

( X ) Santa Catarina é o Estado no qual os homens, d. 
ao nascer, apresentam a mais alta esperança 
de vida.

( ) Os números divulgados pelo IBGE, em e. 
2009, revelam que as mulheres de Santa 
Catarina ocupam o primeiro lugar no país em 
longevidade.

Sobre a localização e as características do territó-14. 
rio brasileiro, é correto afirmar:

( ) É cortado ao norte pela Linha do Equador e a. 
ao sul pelo Trópico de Câncer, localizando-se 
predominantemente no hemisfério sul.

( ) Apresenta uma longa faixa de fronteiras ter-b. 
restres (aproximadamente 15.735 km), limi-
tando-se com todos os países sul-americanos, 
à exceção do Chile.

( ) Apresenta como ponto extremo norte ter-c. 
restre o Arroio Chuí (33°45’03” S) e como 
ponto extremo sul terrestre o Monte Caburaí 
(5°16’20” N).

( ) Localiza-se preponderantemente na chamada d. 
Zona Temporada do Sul, fator que explica o 
inverno rigoroso observado em grande parte 
de seu território.

( X ) Com aproximadamente 8.514.215 km², é o e. 
segundo maior país do continente americano 
em extensão territorial contínua, ficando ape-
nas atrás do Canadá.
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Conforme a Lei Orgânica de Brusque, o Código 18. 
Tributário Municipal e o Código de Posturas serão 
necessariamente instituídos por:

( ) resoluçõesa. 

( ) leis ordináriasb. 

( ) leis delegadasc. 

( X ) leis complementaresd. 

( ) decretos legislativose. 

Conforme o Regime Jurídico dos Servidores 19. 
Públicos do Município de Brusque, será considerado 
como tempo de serviço o afastamento em virtude de:

( ) licença à gestante ou à adotante por 120 dias.a. 

( X ) paternidade, por cinco dias consecutivos, pelo b. 
nascimento de filho.

( ) casamento civil, por oito dias consecutivos, c. 
contados do evento.

( ) luto, a contar do falecimento de cônjuge, por d. 
oito dias consecutivos.

( ) tratamento da própria saúde, até o limite de e. 
doze meses.

De acordo com a Lei Complementar n20. o 147, de 25 
de setembro de 2009, constitui forma de “indenização” 
ao servidor:

( X ) ajuda de custo.a. 

( ) auxílio-escolar.b. 

( ) adicional de férias.c. 

( ) gratificação natalina.d. 

( ) gratificação por produtividade.e. 

Legislação Municipal (5 questões)

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 16. 
Brusque, assinale a alternativa correta.

( ) As taxas poderão ser constituídas e cobradas a. 
em decorrência de obras públicas.

( ) As contribuições de melhoria não poderão ter b. 
base de cálculo própria de impostos.

( X ) A lei que instituir tributo municipal observará c. 
as limitações ao poder de tributar estabeleci-
das pela Constituição Federal.

( ) O imposto sobre serviços de qualquer natu-d. 
reza poderá ser progressivo, de forma a 
assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade.

( ) Os impostos serão instituídos em razão do e. 
exercício do poder de polícia ou pela utiliza-
ção efetiva ou potencial de serviços públicos 
específicos e divisíveis, prestados ao contri-
buinte ou posto à disposição pelo município.

Conforme disposto na Lei Orgânica de Brusque, a 17. 
administração pública, direta ou indireta, de qualquer 
um dos poderes do município, obedecerá aos seguin-
tes princípios:

( ) É obrigatória ao servidor público a associação a. 
sindical.

( ) Os vencimentos dos cargos do Poder b. 
Executivo não poderão ser superiores aos dos 
cargos do Poder Legislativo.

( ) A investidura em cargo ou emprego público c. 
depende de aprovação em concurso público 
de provas ou de provas e títulos, sem exceção.

( ) O prazo de validade dos concursos públicos d. 
será de três anos, prorrogável uma vez por 
igual período.

( X ) É permitida a acumulação remunerada de e. 
cargos públicos, quando houver compatibili-
dade de horário, de dois cargos privativos de 
médico.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

Planejamento escolar é uma das atribuições dos 21. 
professores nos diferentes graus/modalidades de 
ensino. Autores como Ferreira, Fusari, Gandin e outros 
abordam, em seus estudos, aspectos relacionados à 
concepção de planejamento.

Diante das discussões e perspectivas atuais pode-se 
dizer que o sentido e a finalidade do planejamento 
escolar são:

Viabilizar a democratização do ensino.I. 

Preencher um documento para entregar à II. 
secretaria da escola que fiscalizará o trabalho 
docente.

Preencher um formulário, previamente padro-III. 
nizado pela direção, onde o professor redige 
somente seus objetivos gerais, objetivos espe-
cíficos e conteúdos.

Cumprir uma atividade exclusivamente buro-IV. 
crática que deve ser executada sempre no 
final de cada ano letivo.

Realizar uma atividade que precisa ser conce-V. 
bida, assumida e vivenciada no cotidiano da 
prática social docente, como um processo de 
reflexão.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( X ) I e Va. 

( ) I, II, III,b. 

( ) I, III e IVc. 

( ) II, III, IV e Vd. 

( ) II, IV e Ve. 

De acordo com o documento 22. Indagações sobre o 
Currículo, elaborado pelo MEC (2007), diferentes fato-
res sócioeconômicos, políticos e culturais contribuem 
para o entendimento de currículo.

Com relação ao assunto assinale verdadeiro ( V ) ou 
falso ( F ).

Dessa maneira o currículo pode ser entendido como:

( ) Os conhecimentos a serem ensinados e 
aprendidos.

( ) As experiências de aprendizagem escolares a 
serem vividas pelos alunos.

( ) Os planos pedagógicos elaborados por pro-
fessores, escolas e sistemas educacionais.

( ) Os objetivos a serem alcançados por meio do 
processo de ensino.

( ) A grade curricular, com a seleção de conteú-
dos e técnicas, a ser transmitida pelos  alunos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – V – V – Va. 

( ) V – F – V – F – Fb. 

( ) F – V – F – V – Vc. 

( ) V – V – F – F – Vd. 

( X ) V – V – V – V – Fe. 
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Analise o texto abaixo.25. 

“Uma rede pública pode ir criando em si mesma as 
condições de ser democrática, na medida em que a 
sociedade, historicamente, venha experimentando 
mais democracia, na medida em que o “sabe com 
quem esta falando?” vá desaparecendo até tornar-se 
uma absoluta estranheza… Uma rede pública pode ir 
criando em si mesma as condições de ser democrática, 
na medida em que, mobilizando-se e organizando-se, 
lute contra o arbítrio, supere o silêncio que lhes está 
sendo imposto (…)”

Freire apud Kunzle e Schnorr, 2005, p. 36.

De acordo com os aspectos relacionados à gestão no 
campo educacional, pode-se dizer que:

A prática da gestão escolar deve ser preocupa-I. 
ção da política educacional, especialmente na 
dimensão de sua progressiva democratização.

A gestão escolar deve ser entendida exclu-II. 
sivamente na sua dimensão técnica e 
administrativa.

A prática da gestão escolar deve estar direcio-III. 
nada, unicamente, aos procedimentos técni-
cos e especializados, objetivando a supervisão 
do trabalho docente.

Os instrumentos de participação como conse-IV. 
lhos escolares, processos eletivos de dirigen-
tes e direção colegiada precisam possibilitar 
um processo de tomada de decisões que 
favoreça o esforço coletivo de realização da 
educação de qualidade.

A democratização da gestão escolar aconte-V. 
cerá à medida que a administração na escola 
efetivamente direcionar os aspectos técnicos, 
burocráticos e educativos.

Assinale a alternativa que indica as ideias defendidas 
pelo professor e pesquisador Vitor Henrique Paro.

( ) I e IIIa. 

( X ) I e IVb. 

( ) I, II e IVc. 

( ) II, III e Vd. 

( ) II, IV e Ve. 

Vários teóricos da educação pautam suas pes-23. 
quisas no processo de avaliação da aprendizagem. 
No texto Avaliação Mediadora: Uma Relação Dialógica 
na Construção do Conhecimento, a autora Jussara 
Maria Lerch Hoffmann defende que:

( ) A avaliação, enquanto relação dialógica, vai a. 
conceber o resultado do processo como 
aspecto principal e fator determinante na 
aquisição dos conhecimentos.

( ) A avaliação deve considerar exclusivamente b. 
que o conhecimento do aluno vem dos obje-
tos e cabe ao professor organizar técnicas 
precisas que garantam a memorização dos 
conteúdos.

( X ) A avaliação, enquanto relação dialógica, vai c. 
conceber o conhecimento como apropriação 
do saber pelo aluno e também pelo professor, 
como ação-reflexão-ação.

( ) A avaliação da aprendizagem deve pautar-se d. 
na prática pedagógica centrada na transmis-
são dos conteúdos.

( ) A avaliação deve sempre quantificar os e. 
conhecimentos memorizados pelos alunos, os 
dados transmitidos pelo professor e as tarefas 
realizadas com êxito.

Teóricos reconhecidos como Jean Piaget e Lev 24. 
Semyonovitch Vygotsky contribuíram significativa-
mente no campo da psicologia do desenvolvimento e 
da aprendizagem.

Qual das alternativas corresponde à concepção defen-
dida por Vygotsky?

( X ) O bom aprendizado é aquele que se adianta a. 
ao desenvolvimento.

( ) O bom aprendizado é aquele que acontece b. 
depois do processo de maturação biológica.

( ) O processo de desenvolvimento ocorre con-c. 
comitantemente à aprendizagem.

( ) A aprendizagem acontece sempre de maneira d. 
natural e espontânea.

( ) O desenvolvimento sempre se antecipa ao e. 
processo de aprendizagem.
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According to the text, it’s 26. correct to say that:

( ) Only a few people all over the world speak a. 
English as a first language.

( ) A good level of competence is needed as a b. 
second language.

( X ) As a second language, English is much more c. 
spoken than as a first language.

( ) In the future the number of native speakers d. 
will increase.

( ) The Internet is the only way where English is e. 
spread globally.

According to the text, we can infer that:27. 

( ) Nobody speaks English nowadays.a. 

( ) News and events take too long to be spread.b. 

( ) People are using the English language to sell c. 
and to buy products, only.

( ) The need for people to speak English is only d. 
to communicate with other people.

( X ) English plays a central role in Globalization.e. 

From the text we can infer that:28. 

( ) The English spoken in Australia is needed to a. 
close a deal by the Chinese.

( X ) It’s not important to learn a specific kind of b. 
English in order to communicate with other 
people.

( ) American English is more important than c. 
British English.

( ) A German student must learn English that is d. 
spoken in the US.

( ) The Chinese need the Australian English to e. 
communicate with the German.

Text Reading

Global English

English is spoken as a first language by more than 300 
million people throughout the world , and used as a 
second language by many millions more. One in five 
of the world’s population speaks English with a good 
level of competence, and within the next few years 
the number of people speaking English as a second 
language will exceed the number of native speakers.

Global Village

Today we are living in a “Global Village”. As the Internet 
explosively grows, ever more people are becom-
ing aware of this “Global Village” on a personal level. 
People correspond with others from around the globe 
on a regular basis, products are bought and sold with 
increasing ease from all over the world and ‘real time’ 
coverage of major news events is taken for granted. 
English plays a central role in this ‘globalization’ and it 
has become the de facto language of choice for com-
munication between the various peoples of the Earth.

So many people speak English. However, many of 
these people do not speak English as their first lan-
guage. In fact, they often use English in order to com-
municate with other people who also speak English as 
a foreign language. At this point students often won-
der what kind of English they are learning. Are they 
learning English as it is spoken in Britain? Or, are they 
learning English as it is spoken in the United States, 
or Australia? Do all students really need to learn 
English as it is spoken in any other country? If a person 
from China wants to close a deal with a person from 
Germany, what difference does it make if they speak 
either US or UK English?

The questions 1 to 10 are about the text above.
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The word “peoples” in the sentence “33. …communi-
cation between the various peoples of the Earth”, means:

( ) the plural form of ‘person’.a. 

( X ) member of a nation.b. 

( ) ordinary people.c. 

( ) lawyers.d. 

( ) the plural form of ‘people’.e. 

The infinite forms of the verbs: bought; sold; 34. 
taken, are:

( X ) buy; sell; take.a. 

( ) bring; sell; took.b. 

( ) buy; send; take.c. 

( ) book; seem; taste.d. 

( ) borrow, set, tear.e. 

The expression “explosively grows” in the sen-35. 
tence: “… As the Internet explosively grows, ever more 
people…”, means:

( ) dramatically decreases.a. 

( ) increases regularly.b. 

( ) decreases regularly.c. 

( X ) dramatically increases.d. 

( ) seldom increases.e. 

About a cross-curricular work, we can infer that:36. 

( ) It places the learners at the center of the lear-a. 
ning process.

( ) It encourages learners to become aware of b. 
how they learn.

( X ) It ensures learners to connect the English c. 
language with other subject areas.

( ) It gives to learners to cop with gaps in d. 
knowledge.

( ) It involves learners in the language system.e. 

According to the text, we can infer that:29. 

( X ) The English language is the main tool for com-a. 
munication between the various peoples of 
the world.

( ) The English language is one of the tools used b. 
for communication between Chinese and 
German people.

( ) A good level of competence is spoken by five c. 
of ten of the world’s population.

( ) In order to communicate with other people, d. 
it’s necessary to speak Australian English.

( ) English is spoken as a first language by 300 e. 
million people.

The word ‘however’ is used in the text as an exam-30. 
ple of:

( ) a verb.a. 

( ) a noun.b. 

( ) an adverb.c. 

( X ) a conjunction.d. 

( ) a phrasal verb.e. 

The words “throughout” and “within” are in the 31. 
text used as:

( ) adverbs.a. 

( X ) prepositions.b. 

( ) nouns.c. 

( ) conjunctions.d. 

( ) participles.e. 

In the sentence “32. …products are bought and sold 
with…” the verbs in bold are in the:

( ) present perfect tense.a. 

( ) indirect speech.b. 

( ) past perfect tense.c. 

( ) simple present tense.d. 

( X ) passive voice.e. 
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Social-cultural themes are responsible for:37. 

( X ) developing responsible individuals by explo-a. 
ring general, moral and social values.

( ) giving all learners an opportunity to be suc-b. 
cessful in the English class.

( ) developing students through moral and social c. 
values, only.

( ) providing an awareness of different customs.d. 

( ) including individuals in the learning process.e. 

Why is it important to teach Grammar?38. 

( ) Because the structure of the language gives a. 
us a meaningless form.

( ) Because Grammar gives us the form to cons-b. 
truct only questions.

( ) Because there may be several meanings given c. 
to a context.

( ) Because Grammar is no longer needed in d. 
teaching English as a second language.

( X ) Because the rules(the structure) of the lan-e. 
guage are necessary for communication to 
take place.

The strategy used for Reading Comprehension, 39. 
that consists of quickly running one’s eyes across the 
whole text, is called:

( ) Scanning.a. 

( ) Inferring.b. 

( ) Guessing.c. 

( X ) Skimming.d. 

( ) Identifying.e. 

Which are the four skills needed in English lan-40. 
guage teaching?

( ) Predicting, skimming, scanning, writing.a. 

( ) Listening, speaking, guessing, scanning.b. 

( X ) Listening, speaking, writing, reading.c. 

( ) Reading, predicting, guessing, skimming.d. 

( ) Writing, reading, scanning, skimming.e. 
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