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Domingo - Manhã
Duração da Prova: 4 horas

Leia atentamente as instruções abaixo.

01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) Este caderno, com 50 (cinqüenta) questões da Prova Objetiva e 02 (dias) questões da Prova Discursiva, sem repetição ou falha,
assim distribuídas:

Português Conhecimentos Conhecimentos Discursivas
Pedagógicos Específicos

01 a 10 11 a 20 21 a 50 02

b) Um cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

c) Um caderno de respostas para as questões discursivas.

02 - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no
cartão de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.

03 - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão de respostas, com caneta esferográfica de
tinta na cor azul ou preta.

04 - 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 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D e E),só
uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma resposta. 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, durante a realização das provas, telefone celular, bip, walkman, receptor/transmissor, gravador, agenda telefônica,
notebook, calculadora, palmtop, relógio digital com receptor ou qualquer outro meio de comunicação

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas.

Obs.: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.

07 - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Prova não serão levados em conta.

A B C D E
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PORTUGUÊS
FIM DAS GELEIRAS AUMENTARÁ A FOME

As geleiras estão derretendo no ritmo mais rápido dos
últimos cinco mil anos, e esse fenômeno é uma ameaça a
milhões de pessoas e múltiplos ecossistemas, segundo o
Programa Ambiental das Nações Unidas (ONU). De acordo
com o Earth Policy Institute, a China e a Índia estão entre as
nações que seriam mais afetadas. Os agricultores terão cada
vez mais dificuldades para irrigar suas colheitas.

A irrigação é vital para a produção agrícola, mas tende
a diminuir com o derretimento das geleiras que alimentam os
grandes rios da Ásia. O Ganges, o Amarelo e o Yangtze rece-
bem água das chuvas durante a época da monção. Mas na
estação seca eles dependem muito das águas do degelo na
cordilheira do Himalaia. A geleira Gangotri, sozinha, supre 70%
do fluxo do Ganges no período da seca.

É na estação de seca que a água é mais necessária
para irrigar as plantações de arroz e trigo, principais fontes de
calorias de centenas de milhões de pessoas. O relatório do
Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas (IPCC)
diz que muitas geleiras do Himalaia podem desaparecer até
2035. Segundo Brown, glaciologistas chineses estimam que
dois terços das geleiras na região do Tibete-Qinghai deixarão
de existir em 2060.

Com a redução drástica de água, o fluxo dos grandes
rios se tornaria sazonal, adverte Brown, que tem documenta-
do efeitos dos danos ambientais na produção alimentar. Chi-
na e Índia são responsáveis por metade da produção de trigo
e arroz do mundo.

O Globo, 21-3-2008

01. O título dado ao texto, em função do que é lido, deve ser
visto como:

A) um alerta contra uma ameaça;
B) uma previsão ameaçadora contra as geleiras;
C) uma informação com tom de conselho aos homens;
D) uma crítica à falta de ação das autoridades;
E) um manifesto contra os países emergentes.

02. Ao citar instituições como o Programa Ambiental das Na-
ções Unidas e o Earth Policy Institute, o autor do texto pretende:

A) criticar as altas autoridades que nada fazem para proteger
o meio ambiente;

B) dar mais credibilidade e autoridade às informações
transmitidas;

C) mostrar a importância do artigo para os leitores do jornal;
D) indicar a preocupação das autoridades em relação ao

problema citado;
E) demonstrar sua competência ao tratar do assunto.

03. “A irrigação é vital para a produção agrícola”; o item que
mostra essa frase do texto reescrita de forma a alterar o seu
sentido original é:

A) Para a produção agrícola, a irrigação é vital;
B) A irrigação, para a produção agrícola, é vital;
C) É vital para a produção agrícola a irrigação;
D) Vital para a produção agrícola é a irrigação;
E) A produção é vital para a irrigação agrícola.

04. Segundo o texto, o fim das geleiras aumentará a fome porque:

A) a China e a Índia produzem 70% de trigo e arroz do mundo;
B) as terras agrícolas da Ásia serão inundadas pelas águas

dos rios;
C) a irrigação das terras agrícolas se tornará mais difícil;
D) os rios Ganges, Amarelo e Yangtze aumentarão o seu fluxo;
E) os agricultores não poderão mais prever as colheitas.

05. O segmento do texto que não soa como desastre é:

A) “Fim das geleiras aumentará a fome”;
B) “Mas na estação seca eles dependem muito das águas

do degelo”;
C) “muitas geleiras do Himalaia podem desaparecer até

2035”;
D) “dois terços das geleiras na região do Tibete-Qinghai

deixarão de existir em 2060”;
E) “Os agricultores terão cada vez mais dificuldades para

irrigar suas colheitas”.

06. “...a China e a Índia estão entre as nações que seriam
mais afetadas”; o emprego do futuro do pretérito (seriam) nesse
segmento do texto mostra um(a):

A) previsão que certamente se realizará;
B) fato a ocorrer em futuro próximo;
C) ocorrência de difícil realização;
D) acontecimento provável no futuro;
E) fato que ocorrerá inevitavelmente.

07. A afirmação abaixo que não está presente no texto, de
forma direta ou implícita, é:

A) O derretimento das geleiras ocasionará problemas para
os agricultores;

B) O derretimento das geleiras é fruto do aquecimento global;
C) Na época da monção, o problema do derretimento não é

tão grave;
D) Na época da seca, a água das geleiras é vital para a

irrigação;
E) Sem as geleiras, o rio Ganges e outros rios asiáticos

secarão.

08. “...que tem documentado efeitos dos danos ambientais...”;
o tempo verbal sublinhado indica uma ação que:

A) terminará em futuro próximo;
B) se vem processando ultimamente;
C) terminou há muito pouco tempo;
D) se completou antes de outra ação passada;
E) durou no tempo passado e se encerrou no presente.

09. A frase em que ocorre um adjetivo em grau comparativo ou
superlativo é:

A) “As geleiras estão derretendo no ritmo mais rápido dos
últimos cinco mil anos”;

B) “Os agricultores terão cada vez mais dificuldades para
irrigar suas colheitas”;

C) “a China e a Índia estão entre as nações que seriam mais
afetadas”;

D) “A irrigação é vital para a produção agrícola”;
E) “eles dependem muito das águas do degelo”.

10. “A irrigação é vital para a produção agrícola, mas tende a
diminuir com o derretimento das geleiras que alimentam os
grandes rios da Ásia. O Ganges, o Amarelo e o Yangtze rece-
bem água das chuvas durante a época da monção. Mas na
estação seca eles dependem muito das águas do degelo na
cordilheira do Himalaia. A geleira Gangotri sozinha supre 70%
do fluxo do Ganges no período da seca”; nesse segundo pará-
grafo do texto, o adjetivo que é explicado no próprio parágrafo é:

A) vital;
B) agrícola;
C) grandes;
D) seca;
E) sozinha.
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

11. O século XVIII é político-pedagógico por excelência. É nes-
se século que se realiza a passagem do controle da Educa-
ção da Igreja para o Estado. Dentre os grandes pensadores
da época, chamados “iluministas” ou “ilustrados”, que luta-
vam em defesa da racionalidade, das liberdades individuais
e contra o desmedido poder da Igreja e dos governantes, po-
dem-se citar Rousseau, Kant e os pedagogos Pestalozzi,
Herbart e Froebel.

De acordo com Gadotti, o iluminismo educacional represen-
tou o fundamento da pedagogia burguesa que, ainda nos dias
atuais, insiste predominantemente na:

A) transmissão de conteúdos e na formação social
individualista;

B) educação integral e na formação social do trabalhador;
C) transformação da razão social em força social e na

autonomia pedagógica;
D) auto-educação e no trabalho coletivo;
E) pedagogia do diálogo e na formação social coletiva.

12. Lauro de Oliveira Lima, cujo pensamento está estreita-
mente vinculado à prática de uma escola experimental
piagetiana, propõe, em sua teoria da educação, os “dez man-
damentos do ensino”.

Assinale a alternativa que indica um desses mandamentos:

A) Prestigie a memorização – ela pode resultar na melhor
apreensão dos conteúdos;

B) Prepare antecipadamente o material didático a ser
utilizado, de acordo com o planejamento dos conteúdos a
serem transmitidos;

C) Considere, prioritariamente, o contexto social da criança e
as interações que ela estabelece com as outras crianças
e com os adultos;

D) A disciplina é fundamental – evite propor jogos e
brincadeiras que tornam as crianças dispersivas;

E) Leve as crianças a discutirem entre si as situações
propostas, respeite suas conclusões, mesmo as erradas
– elas correspondem ao nível mental da criança.

13. Relacione os processos através dos quais a escola refe-
renda o controle social, listados à esquerda, com os respec-
tivos resultados apresentados à direita.

1- repetição (   ) constrói indivíduos submissos,
que não manifestam espontanei-
dade e criatividade

2- condicionamento (   ) inibe o espírito de iniciativa, tolhe
a inteligência ao privilegiar a for-
mação de hábitos

3- repressão (   ) inibe o espírito de iniciativa, tolhe
a inteligência ao privilegiar a for-
mação de hábitos

4- reprodução das
condições sociais (   ) “enquadra” as crianças nos pa-

drões estabelecidos através do
medo, das punições e recom-
pensas

(   ) perpetua a desigualdade social
através do autoritarismo e do des-
respeito à pessoa

A seqüência correta é:

A) 2, 4, 3 e 1;
B) 2, 1, 3 e 4;
C) 3, 1, 2 e 4;
D) 3, 4, 1 e 2;
E) 4, 2, 1 e 3.

14. Os relatórios do SAEB, ao longo de uma década, foram
analisados por Gomes em “Novas Perspectivas Sociológi-
cas”. O autor destaca que um item avaliado, cujo efeito mos-
trou-se nulo sobre o desempenho dos alunos, gerando dúvi-
das quanto à sua efetividade, foi:

A) o desenvolvimento pelo professor de mais de oitenta
porcento dos conteúdos;

B) o acesso à informação e a suficiência de recursos na escola;
C) a exigência de concurso público para o ingresso de

professores e diretores;
D) a realização de reuniões pedagógicas periódicas;
E) a escolaridade adequada de diretores e professores.

15. Hoffmann afirma que há, por parte dos professores, o uso
equivocado dos testes, principalmente considerando-se que
a sua finalidade mais importante, na escola, deve ser:

A) investigação, mensuração e classificação;
B) investigação, análise de resultados e nova ação;
C) constatação, mensuração e análise de resultados;
D) constatação, classificação e repetição de conteúdos;
E) análise de resultados, repetição de conteúdos e classificação.

16. Duas tendências pedagógicas consideram que o profes-
sor desempenha papel insubstituível nas relações profes-
sor–alunos. Na primeira, o professor exerce toda a sua auto-
ridade para impedir qualquer comunicação entre os alunos.
Na segunda, o professor é o mediador das trocas que se
estabelecem na interação entre o sujeito e o meio, havendo
comunicação entre todos.

Segundo Luckesi, essas duas tendências são, respectiva-
mente:

A) a liberal tradicional e a liberal renovada não-diretiva;
B) a progressista libertadora e a progressista libertária;
C) a liberal renovada não-diretiva e a progressista libertadora;
D) a crítico-social dos conteúdos e a progressista libertária;
E) a liberal tradicional e a crítico-social dos conteúdos.

17. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional consi-
dera despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino
as que são realizadas com vistas à consecução dos objetivos
básicos das instituições educacionais de todos os níveis.

Assinale a alternativa que indica a despesa que se enquadra
no conceito de manutenção e desenvolvimento do ensino:

A) subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter
assistencial;

B) programas suplementares de alimentação;
C) manutenção de programas de transporte escolar;
D) obras de infra-estrutura;
E) formação de quadros especiais para a administração pública.

18. “O aluno é colocado diante de um painel onde aparece
uma questão relativa a algo que ele já conhece e, ao mesmo
tempo, uma nova informação sobre o mesmo tema. O aluno
deve responder à questão apresentada e, se acertar, a má-
quina passará automaticamente para a questão seguinte, que
será referente à informação dada imediatamente antes. Se
não acertar, não poderá prosseguir, devendo retornar a algum
passo anterior.”

(Fontana e Cruz)

Essa é uma breve descrição do funcionamento da “máquina
de ensinar” idealizada por Skinner. Dessa “máquina de ensi-
nar”, derivou, na educação formal, o:

A) método dos centros de interesse;
B) método dialógico;
C) teste de prontidão;
D) ensino por instrução programada;
E) projeto participativo na escola.
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19. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-

mental destacam que é preciso reverter o quadro de discrimi-

nação e exclusão existente no interior das escolas, perpetra-

do pelo racismo, sexismo e preconceitos originados por situ-

ações socioeconômicas, regionais, culturais e étnicas.

Sendo assim, ao definir suas propostas pedagógicas, as

escolas deverão explicitar, dentre outros aspectos:

A) o reconhecimento da identidade pessoal de alunos e

professores;

B) um código de conduta para toda a comunidade escolar;

C) estratégias traçadas para minimizar as dificuldades

econômicas da comunidade;

D) medidas severas visando a garantir o respeito a toda a

comunidade escolar;

E) os limites precisos da atuação de cada profissional que

atua na escola.

20. Não é raro nos centros urbanos brasileiros que algumas

crianças fiquem aos cuidados de outra pessoa que não o pai

ou a mãe. É essa pessoa quem estabelece os vínculos com

a escola – leva e busca a criança, participa das reuniões de

pais, acompanha o rendimento escolar, etc, desempenhando

o papel de guardião de fato da criança. Em casos como esse,

a guarda de direito poderá ser concedida a essa pessoa.

De acordo com o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, sempre que for possível, a criança deverá ser ouvida

previamente e sua opinião devidamente considerada.

Na apreciação do pedido de guarda, também deverão ser

levados em conta aspectos como:

A) o grau de parentesco e a opinião de professores da criança;

B) o grau de parentesco e a relação de afinidade ou

afetividade;

C) o ambiente familiar adequado e o nível de escolaridade do

solicitante;

D) a opinião de professores da criança e a relação de

afinidade;

E) a relação de afinidade e uma situação econômica

privilegiada do solicitante.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Read carefully through the text below and answer questions
21 to 50.

There are several plausible arguments why encouraging
Brazilian learners to read texts in English might be considered an
essential role for EFL teachers. To begin with, it could be argued
that many learners will need to be able to understand and
summarise texts in English for a range of professional purposes,
for more advanced studies, or to follow the latest developments of
their leisure interests, i.e., for their own satisfaction or pleasure.
These skills are, in addition,  all the more important in the third
millenium  when so much knowledge in all these fields may
easily be found  in English on worldwide websites.

Purely in terms of learning English, reading and understanding
written prose ought to enhance permanent language learning.
Even more so  if the learners find the topics motivating,  of relevance
and interest, when their acquisition of the language is almost
certain to be improved. And, provided that the texts in English are
well selected according to both learner EFL proficiency levels, as
well as their interests, they can also be compared and contrasted
with texts on similar subjects published in Portuguese. This, in
turn, may serve to illustrate the relative ease of comprehending in
the foreign language, given the similarities in terms of formal
lexis, paragraph and sentence structures, and the manner in
which ideas are presented within formal prose in the two
languages. An approach of this sort could arguably provide a
basis for stimulating language study and exciting classroom activities.

Are there other cases or advantages gained from focussing
on written  English texts which are directly related to the learners´
world view, experience and potential realms of interest? Well, in
this way, while EFL teachers will not only be matching the precepts
described in the ‘PCNs‘, the official  guidelines for foreign
language teaching, they will also be adhering to the platform
principles for learning and  teaching as argued by the greatest of
Brazilian educationalists, Paulo Freire. Secondly, by integrating
the teaching of formal texts in English and Portuguese, and
stressing the similarities, learners could be persuaded to view
English as relatively easy. They might then be weaned away
from the belief that English is difficult, the direct result of  EFL
private-sector school myths, whereby emphasis on spoken
English and dialogues  have long been  prioritised as essential.

Not that EFL classes should be entirely based on
explanatory, formal prose, however. There are obvious
motivational advantages why teenage learners might be given
the chance to enjoy blogs, ads, menus, letters, recipes or the
lyrics of popular songs. For more mature groups the topics
could be chosen from the fields of science, business, or
information technology, among others. Whatever the case, the
learners ought to be exposed to several text communicative
functions through a variety of text types. These should include
descriptions, narratives, both fictional and non-fictional,
procedural, both  instructions and advice, and, last but not least,
those of an argumentative or persuasive nature. They will pro-
ve worth studying for whatever the field the learner may eventually
need English.

Finally, Brazilian EFL learners need to be aware that they use
a range of reading skills, according to their reading purposes
and/or  the communicative function of varied texts in both
languages. Thus they should be shown that the potential drawback
of  processing every word is not required when searching for
specific information or for getting a summarised, general idea. In
short, learners need to  bring to English texts their previous
knowledge of the topic in question. This might be done by
encouraging them to predict and engage  actively with the content
and  to match their reading with the specific text type. These learning
aims will only be  achieved successfully if the teacher has chosen
texts which are directly linked to the learners´ perceived interests,
EFL proficiency levels, and needs, both present-day or future.
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21. The genre of the text above is a/an:

A) ad for a book on EFL reading;
B) specialist magazine article;
C) popular newpaper editorial;
D) report  in an academic journal;
E) chapter on TEFL methodology.

22. The  first sentence of the text may be paraphrased in the
following interrogative form:

A) When will encouraging Brazilian learners to read texts in
English be considered an essential role for EFL teachers?

B) How can encouragement for Brazilian learners to read texts
in English lead to an essential role for EFL teachers?

C) Would an essential role for EFL teachers be encouraging
Brazilian learners to read texts in English?

D) Could encouraging Brazilian learners in English be
considered an essential role for EFL teachers?

E) Will arguments in favour of encouraging Brazilian learners
to read result in texts being an essential role for EFL
teachers?

23. The modals might (line 2) and may (as used in lines 9 and
19) mean:

A) should;
B) will;
C) must;
D) would;
E) could.

24. In line 4, the  modal  ‘will´  indicates:

A) futurity;
B) certainty;
C) intention;
D) hypothesis;
E) probability.

25.  The phrase these skills (line 8) refers to:

A) reading English texts;
B) identifying professional purposes;
C) acquiring knowledge digitally;
D) comprehending written texts;
E) teaching reading skills.

26. The expression even more so  (line 13) refers to:

A)  learning;
B)  reading;
C)  teaching;
D)  understanding;
E)  enhancing.

27. The second sentence of the  second paragraph (lines 13 -
15) cannot  be paraphrased in the following way:

A) Learners‘ language acquisition is certain to be developed
whenever the text content matches their concerns or
curiosity;

B) Even if learners find the text content of interest their
acquisition of language will be enhanced;

C) There is no doubt that language acquisition will be
advanced, especially when the text content is stimulating
for learners;

D) Whenever learners are found motivated it is sure that their
language acquisition will be expanded;

E) The acquisition of language is sure to be improved when
learners find the topics interesting.

 28. The pronouns their  (line 17) and they (line 30) refer,
respectively,  to:

A) learners and teachers;
B) topics and guidelines;
C) interests and cases;
D) texts and principles;
E) lessons and topics.

29. The pronoun This (line 18) refers specifically to the:

A) matching of texts in both languages;
B) reading and understanding of written prose;
C) selecting of motivating and relevant topics;
D) contrasting of various topics published in Portuguese;
E) choosing of texts in relation to learner purposes.

30. The noun phrase this sort  (line 23) refers to the:

A)  studying  formal prose for paragraphs, sentences and lexis;
B) choosing relevant and motivating topics in both languages;
C) matching of topics to learner EFL levels and interests;
D) comparing text elements in English and Portuguese;
E) teaching according to the ages and levels of the learners.

31. The phrase could arguably (line 23) signals a/an:

A) argument;
B) disagreement;
C) conflict;
D) belief;
E) point of view.

32.   The sub-heading which best summarizes the content in
Paragraph 2 is:

A) Improving language learning in class;
B) Different languages, similar difficulties;
C) Motivating learners with careful text selection;
D) A basis for interest and proficiency;
E) Learning exclusively through the English language.

33. The answer to the question in the first sentence of the third
paragraph (lines 25 - 27) is:

A) Yes, they are;
B) Sometimes there may be;
C) It really depends on where and when;
D) No, they aren´t;
E) Rarely, given the circumstances.

34. The advantages (lines 25 and 41) relate to :

A) being politically correct and making things easy to learn;
B) matching widely accepted didactics and provoking interest;
C) keeping administrators happy and including scientific

topics;
D) avoiding spoken language and providing varied text types;
E) teaching according to communicative aims and activities.

35. The connectors  while (line 28) and however (line 40) signal,
respectively:

A) contrast and simultaneity;
B) difference and concession;
C) negation and consequence;
D) refusal and temporality;
E) simultaneity and comparison.

36. The primary communicative function of the text is to:

 A) persuade people to react;
B) describe the way reading  is taught;
C) argue in favour of a point of view;
D) narrate the history of  reading;
E) provide methodological instructions.
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37. The word(s) in Paragraph 3  which best exemplify (ies)
informal English is/are the:

A)  greatest;
B)  not only;
C)  also be;
D)  while;
E)  Well.

38. The words  precepts  (line 28) and principles (line 31) relate
directly and respectively to the:

A) focus on both written and formal texts in English;
B) PCNs and Paulo Freire;
C) guidelines and basic starting points  for learning;
D) EFL learners´ world view, experience and interests;
E) teaching reading and learning English.

39. The sentence beginning  Secondly, by integrating the
teaching of formal texts... (lines 32 - 35) is:

A) defining;
B) explaining;
C) narrating;
D) exemplifying;
E) advising.

40. The connective then (line 35)  signals:

A) time;
B) result;
C) exemplification;
D) illustration;
E) chronology.

41. The meaning of the verb phrase  be weaned  away from
(line 35 ) is to be:

A) reconciled;
B) drawn;
C) distanced;
D) eliminated;
E) reborn.

42.  The ellipted word(s) between difficult,   and  the   (line 36) is/are:

A) nevertheless;
B) which is not;
C) and therefore;
D) possibly;
E) in this way.

43. The verb phrase ´have long been prioritised ´ (line 38)
indicates that the:

A) results are no longer valid;
B) consequences will continue;
C) process is completely finished;
D)  effects are still being felt;
E)  outcome has no lasting product.

44. The verbs could (line 23) and might  (line 41) indicate writer:

A) caution;
B) insecurity;
C) doubt;
D) divergence;
E) confidence.

45. According to Paragraph 4,  Brazilian TEFL classes should:

A) rarely be based on encyclopedic writing;
B) always include enjoyable contextual input;
C) never be based on controversial texts;
D) often be related to learner characteristics;
E) sometimes concentrate on language input.

46. According to Paragraph 3, the bases for both the PCNs and
Paulo Freire´s work are met by:

A)  weaning  learners away from the myths that spoken English
is crucial and difficult to understand;

B) selecting texts according to the learner backgrounds in
English and Portuguese;

C) stressing that reading and writing English texts is relatively
easy;

D) adhering to the educational view of learning platforms;
E) concentrating exclusively on the text messages.

47. A synonym for the word drawback (line 56) is:

A) difficulty;
B) difference;
C) easiness;
D) advantage;
E) similarity.

48. In the final paragraph the reading strategy best defined by
searching for specific information (line 57) is:

A) decoding;
B) translating;
C) skimming;
D) scanning;
E) predicting.

49. In the final paragraph the essential  argument is that the
teaching of reading should make learners aware of the:

A) difficulties of processing every word for intensive
comprehension when using their previous topic and text
type knowledge;

B) potential for varied approaches for different text types and
the importance of using their background content
experience;

C) need to use a range of reading strategies in order to avoid
exclusive use of scanning and skimming skills;

D) essential roles of their interests, needs and EFL ability levels
whenever they are reading texts in English;

E) importance of concentrating on the meanings of the
language as expressed in the texts.

50. The most suitable title for the text above is “Teaching English
in Brazil:

A) exploiting written texts”;
B) catering for learner purposes”;
C) choosing the right genre”;
D) selecting real-life material”;
E) focusing on reading”.
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DISCURSIVAS

Write answers to both questions in English, with English
Language Teaching as a focus.

QUESTION 01

Discuss the ways in which learners´ previous knowledge
and background experience may be used in the classroom.

QUESTION 02

Evaluate the possibilities of implementing the suggestions
in the PCNs.


