ESTADO DO PARÁ
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE TOMÉ-AÇU-PA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA
(EDITAL 01/2019)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (CÓD. 131)

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.
Exemplo:
Português
10

Conhecimentos Pedagógicos
10

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta)
minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
8h às 12h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@outlook.com

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

FOLHA DE ANOTAÇÃO
DO(CÓD.
GABARITO
da |prova.
Página
1
CARGO: PROFESSOR
DE INGLÊS
131)- ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019)

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (CÓD. 131)

Página | 2

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA
CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019)

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.

AS QUESTÕES DE 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

Um trabalho científico precisa, necessariamente, ser construído dentro de diretrizes

2

metodológicas, primando por seriedade de métodos que asseverem pesquisas dotadas de espírito

3

científico. Para Cervo e Bervian (2003), “a formação do espírito científico tem seu ponto de partida na

4

curiosidade infantil, que passa pela inquietação da adolescência e pelos sonhos do jovem. Se bem

5

cultivados e administrados tais atributos, a coerência metodológica que se espera na maturidade pode

6

resultar em cientistas e pesquisadores produtivos, ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar, analisar e

7

sintetizar os dados da realidade de maneira lógica e coerente”. (CERVO e BERVIAN, 2003, p.16)

8

Após a análise dos níveis de conhecimento científico e do trinômio estabelecido entre a verdade,

9

evidência e certeza do conhecimento científico, com suas margens de erro e veracidade, discorre-se a

10

impossibilidade de se efetivar um estudo de caráter científico, pois é essencial que se constitua

11

fundamentos e singularidades que versam como primordiais para a real solidificação de uma pesquisa.

12

Acredita-se que a formação do espírito científico pode ocorrer nas mais distintas situações e

13

faixa etária, onde o espírito científico é visualizado como uma atitude do pesquisador que investiga

14

resultados e recursos por meio de procedimentos adequados de pesquisa. Este tipo de comportamento é

15

aprendido ao longo da vida, através da realização constante de atividades que estimulem a mente crítica,

16

objetiva e racional do pesquisador.

17

A partir do momento que o pesquisador passa a ter maior consciência crítica, ele será capaz de

18

avaliar e discernir situações, sendo conduzido a um aperfeiçoamento de seus métodos de avaliação,

19

caminhando, por consequência direta, a uma maior capacidade de distinção entre o principal e o

20

superficial e do fundamental com o secundário. Quando se aprende a criticar, acredita-se que o

21

pesquisador passa a perceber o que é apto para a prova.

22

Já no que se refere à consciência objetiva, analisa-se que os aspectos a respeito da objetividade

23

compreendem na condição fundamental da ciência, que transforma um trabalho científico como

24

impessoal, o qual limita-se seu interesse ao problema e a solução, não admitindo análises incertas, ou que

25

não atendam às necessidades do saber.

26
27

Finalmente, o espírito científico é entendido como racional, onde as questões apenas podem ser
explicadas por métodos intelectuais ou racionais, justificando os domínios da ciência.

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (CÓD. 131)
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28

O processo para a formação do espírito científico também apresenta singularidades basilares,

29

com preceitos intelectuais e morais, onde o primeiro situa-se no senso de observação do pesquisador,

30

com conceitos evidentes, na necessidade da prova e discernimento de situações e fundamentos. Já o

31

segundo, de ordem moral, relaciona-se ao caráter modesto do espírito científico, demonstrando que é

32

passível de limitações e equívocos.

33

Para a formação do espírito científico é necessário entender que este é imparcial e que respeita a

34

verdade, e o pesquisador precisa agir de maneira responsável e honesta, sem produzir cópias, enfrentando

35

a pesquisa com os métodos adequados e pertinentes, com respeito e objetividade de ação.

36

Os domínios da pesquisa são intermináveis e as investigações científicas devem encontrar-se

37

embasadas, fundamentalmente, na verdade dos fatos. As qualidades do espírito científico são

38

consideráveis e dotadas de virtudes, e os estudos devem ser realizados por meio da obtenção de técnicas

39

verificáveis e exatas.

40

O que se extrai ante o exposto é que “é desnecessário encarecer a importância do espírito

41

científico. O universitário, por exemplo, consciente de sua função na universidade, vai procurar imbuir-se

42

desse espírito científico, aperfeiçoando-se nos métodos de investigação e aprimorando suas técnicas de

43

trabalho. Os conhecimentos científicos que vai adquirir, os bons ou maus mestres que vai enfrentar não

44

constituirão o essencial da vida acadêmica.

45

O essencial é aprender como trabalhar, como enfrentar e solucionar os problemas que se

46

apresentam não só na universidade, mas principalmente na vida profissional. E isso não é adquirir

47

conhecimentos científicos comprovados, fórmulas mágicas para todos os males, mas sim hábitos,

48

consciência e espírito preparado no emprego dos instrumentos que levarão a soluções de problemas.

49

Essas sempre se apresentarão, na carreira profissional, com novos matizes, de tal forma que as soluções,

50

porventura aprendidas na universidade serão inadequadas. Logo, faz-se necessário apelar para o espírito

51

de criatividade e de iniciativa que, aliadas ao conhecimento científico, adquirido no decorrer dos estudos

52

universitários, vai achar a solução mais indicada que as circunstâncias exigirem” (CERVO e BERVIAN,

53

2003, p.18).

54

O conhecimento científico e seus artifícios são partes integrantes da história, com sistemas para

55

formação, níveis e princípios basilares. Nesse sentido, salienta-se que o espírito científico se constitui

56

com leis e costumes, que o pesquisador torna-se membro de um grupo sendo iniciado em tradições e

57

consciência voltados para a ciência, fatores que não se aprendem de um dia para o outro. Os

58

pesquisadores devem ser principiados em procedimentos, manejo apropriado de equipamentos e

59

utensílios, fontes bibliográficas e todos os sistemas relacionados às técnicas de metodologia científica.
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/administracao/processo-de-formacaodo-conhecimento-cientifico/41623
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (CÓD. 131)
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01) De acordo com texto,
A)
B)
C)
D)

O trabalho científico sempre busca apresentar as
melhores respostas para problemas pesquisados.
A troca de experiências oriundas da formação do
pesquisador norteia o avanço do trabalho científico para
o fim a que destina.
O senso crítico do pesquisador é imprescindível para
que possa fazer a leitura adequada do problema
pesquisado.
As aplicações de técnicas de experimento podem
esbarrar também nos valores de natureza espiritual.

02) De acordo com o conteúdo do texto
A)
B)
C)
D)

Os limites da ciência através da pesquisa se opõem aos
métodos de pesquisa adotado no trabalho científico.
O trabalho científico, por seu caráter exato e inabalável,
tem limites muito claros destinados ao pesquisador.
A inspiração é a base de todo trabalho científico.
A realidade da prática científica comprova que, quanto
mais envereda no campo do estudo e da pesquisa, o
pesquisador ainda tem muito mais a aprender e a
aperfeiçoar sua forma de pesquisar.

03) Está contida no texto uma
A)
B)
C)
D)

Informação publicitária.
Exposição de fatos.
Interpretação de teses científicas.
Narrativa de que envolve personagens.

04) A expressão “novos matizes” (L.49), no texto, sugere
A)
B)
C)
D)

Possibilidades.
Cores.
Constatações.
Fatos.

07) A alternativa em que o emprego do recurso linguístico
que aparece nesse texto está devidamente explicado é
a
A)
B)

C)
D)

08) Tendo em vista o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, o termo que apresenta mudança em sua
grafia está indicado na alternativa
A)
B)
C)
D)

B)
C)
D)

“de espírito científico” (L.2/3) e “da adolescência” (L.4)
possuem o mesmo valor sintático.
Os vocábulos “se” e “se”, em “Acredita-se” (L.12) e
“salienta-se” (L.55) constituem marca de indeterminação
do sujeito.
A oração “o espírito científico é visualizado” (L.13) é
exemplo de predicado nominal.
“de avaliar” (L.17/18) é paciente da ação nominal.

06) Há correlação entre o termo transcrito e o que dele se
afirma em
A)
B)
C)

D)

“científico” (L.1) e
“construído” (L.1).
“consequência” (L.19).
“ciência” (l.27).

09) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em
A)
B)
C)
D)

“versam” (L.11) e “principal” (L.19).
“seriedade” (L.2) e “pesquisas” (L.2).
“maneira” (L.7) e “explicadas” (L.27).
“construído” (L.1) e “necessidade” (L.30).

10) Há uma relação de causa e consequência no fragmento
transcrito em

05) Com referência ao texto, pode-se afirmar
A)

“como”, em “como uma atitude do pesquisador” (L.13),
exprime, nesse caso, a ideia de conformidade.
“devem ser realizados” (L.38) é uma forma verbal que
se apresenta na voz passiva e sua transposição para a
ativa implica a observância da correlação modotemporal para preservar o sentido original do contexto.
“Um”, em “Um trabalho científico precisa” (L.1),
individualiza trabalho.
“ou”, em “ou, no mínimo, em adultos capazes de tratar”
(L.6), é um elemento de coesão textual que introduz, no
contexto, uma retificação.

A)

B)

C)
D)

“A partir do momento que o pesquisador passa a ter
maior consciência crítica, ele será capaz de avaliar e
discernir situações” (L.17/18).
“Quando se aprende a criticar, acredita-se que o
pesquisador passa a perceber o que é apto para a
prova” (L.20/21).
“O processo para a formação do espírito científico
também apresenta singularidades basilares” (L.28).
“Essas sempre se apresentarão [...] de tal forma que as
soluções [...] serão inadequadas.” (L.49/50).

“Acredita-se” (L.20) é uma forma verbal que se
apresenta na mesma voz que “faz-se” (L.50).
A expressão “o espírito científico” (L.26) é agente da
ação verbal no contexto em que se insere.
“O”, em “O que se extrai ante o exposto” (L.40), é, do
ponto de vista morfológico” igual a “este, em “Este tipo
de comportamento é aprendido ao longo da vida”
(L.14/15).
“mas”, em “mas principalmente na vida profissional.” (L.
46), expressa ideia de adversidade.

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (CÓD. 131)
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS

QUESTÕES DE 11 A 20

11) ”A prática escolar consiste na concretização das

B) A principal possibilidade de construção do projeto

condições que asseguram a realização do trabalho
docente. Tais condições não se reduzem ao
estritamente "pedagógico", já que a escola cumpre
funções que lhe são dadas pela sociedade concreta
que, por sua vez, apresenta-se como constituída por
classes sociais com interesses antagônicos. A prática
escolar assim, tem atrás de si condicionantes
sociopolíticos que configuram diferentes concepções de
homem e de sociedade e, consequentemente,
diferentes pressupostos sobre o papel da escola,
aprendizagem, relações professor-aluno, técnicas
pedagógicas etc. Fica claro que o modo como os
professores realizam sou trabalho, selecionam e
organizam o conteúdo das matérias, ou escolhem
técnicas de ensino e avaliação tem a ver com
pressupostos teórico-metodológicos, explícita ou
implicitamente”( LIBÂNEO, p. 65, 1992). Utilizando
como critério a posição que adotam em relação aos
condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências
pedagógicas foram classificadas em:

político-pedagógico passa pela relativa autonomia da
escola, de sua capacidade de delinear sua própria
identidade.
O projeto político-pedagógico busca a organização do
trabalho pedagógico da escola na sua globalidade.
A abordagem do projeto político-pedagógico, como
organização do trabalho da escola como um todo, está
fundada nos princípios que deverão nortear a escola
democrática, pública e gratuita, como: igualdade,
fraternidade, qualidade, gestão financeira e democracia.

A)
B)
C)
D)

Tecnicistas e Tradicional
Renovadas e Progressistas
Liberais e progressistas
Tradicional e Libertadora

12) A

tendência ______________________ acentua,
igualmente, o sentido da cultura como desenvolvimento
das aptidões individuais. Mas a educação é um
processo interno, não externo; ela parte das
necessidades e interesses individuais necessários para
a adaptação ao meio. A educação é a vida presente, é
parte da própria experiência humana. Esta tendência
propõe um ensino que valoriza a auto-educação (o
aluno como sujeito do conhecimento), a experiência
direta sobre o meio pela atividade, um ensino centrado
no aluno e no grupo.

C)
D)

14) Conforme o Art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96, o dever do Estado com
educação escolar pública será efetivado mediante
algumas garantias, EXCETO de:

A) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.

B) Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
C)
D)

15) De acordo com o Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação – LDB nº 9394/96 o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios, EXCETO:

A) Valorização da experiência profissional.
B) Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais.

C) Consideração com a diversidade étnico-racial.
D) Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao
longo da vida.

O termo que preenche corretamente a lacuna é:

A)
B)
C)
D)

Progressista libertadora
Crítico social dos conteúdos
Libertária
Liberal renovada

13) “O projeto político-pedagógico, ao se constituir em
processo democrático de decisões, preocupa-se em
instaurar uma forma de organização do trabalho
pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar
as relações competitivas, corporativas e autoritárias,
rompendo com a rotina do mando impessoal e
racionalizado da burocracia que permeia as relações no
interior da escola, diminuindo os efeitos fragmentários
da divisão do trabalho que reforça as diferenças e
hierarquiza os poderes de decisão”(VEIGA, p.27, 2012).
Sobre o Projeto Político Pedagógico é INCORRETO:

A) O projeto político-pedagógico tem a ver com a
organização do trabalho pedagógico em dois níveis:
como organização da escola como um todo e como
organização da sala de aula, incluindo sua relação com
o contexto social imediato, procurando preservar a visão
de totalidade.
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (CÓD. 131)

aos 17 (dezessete) anos de idade.
Educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco)
anos de idade.
Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da
pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade
de cada um.

16) Julgue os itens considerando o Art. 9º da LEI
COMPLEMENTAR Nº. 012/2007.
No Sistema Municipal de Educação a Educação Escolar
Básica é livre a iniciativa privada, atendendo as seguintes
condições:
I. Credenciamento da instituição de educação e autorização
para o funcionamento pelo órgão com patente da
Secretaria Municipal e as remanescentes pela Secretaria
de Estado de Educação;
II. Comprovação pela entidade mantenedora, de capacidade
de autofinanciamento;
III. Avaliação permanente pelo Conselho Municipal de
Educação, no âmbito de suas atribuições legais;
Está(ão) CORRETO (S):

A)
B)
C)
D)

Apenas as condições apresentadas nos itens I e II
Apenas as condições apresentadas nos itens I e III
Apenas as condições apresentadas apenas no item II
As condições apresentadas nos itens I, II e III
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17) De acordo com o Art. 18 da LEI COMPLEMENTAR Nº.

C) Poderão exercer a docência na Educação Básica

012/2007 são atribuições dos profissionais da educação
de Tomé-Açu – PA, EXCETO:

no Sistema Municipal de Ensino do Município de
Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e
transitório, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na
disciplina
Língua
Estrangeira
graduados
que
comprovem a conclusão de curso avançado ou
equivalente, licenciados plenos oriundos da área de
Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, que
comprovem a integralização de 160 (cento e sessenta)
horas, no mínimo, de estudos relativos ao conteúdo a
ser ministrado.

A) Estabelecer, com o apoio do diretor da escola,
estratégia de recuperação para os alunos de menor
rendimento.

B) Participar da elaboração do projeto político-pedagógico
da instituição de educação e de seus cursos programas
ou atividades.

C) Elaborar e cumprir o respectivo plano de trabalho,
observado o projeto político-pedagógico da instituição
da educação e de seus cursos, programas ou
atividades.

D) Colaborar nas atividades de articulação da escola com
as famílias e a comunidade.

18) MARQUE A ALTERNATIVA ERRADA.
O Art. 46 da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE
2011, que dispõe sobre a regulamentação e a consolidação
das normas Municipais e nacionais aplicáveis à Educação
Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação
de Jovens e Adultos) no Sistema Municipal de Ensino do
Município de Tomé-Açu Estado do Pará determina que os
cursos estruturados por etapas, considerando a modalidade
de EJA, terão a seguinte equivalência à modalidade regular:

A) a 1ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 2º e 3º anos.

B) a 2ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 4º e 5º anos.

C) a 3ª etapa terá duração mínima de 01 (um ano),
equivalente ao 6º e 7º anos.

D) a 4ª etapa terá duração mínima de 01 (um) ano,
equivalente ao 8º e 9º anos.

19) Sobre o Exercício da Docência em Disciplinas em que

D) Poderão exercer a docência na Educação Básica
no Sistema Municipal de Ensino do Município de
Tomé-Açu Estado do Pará, em caráter excepcional e
transitório, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na
disciplina Ensino Religioso Licenciados plenos e/ou
bacharéis em filosofia, Ciências Sociais, Ciências
Humanas ou Pedagogia ou Bacharel em teologia ou
Ciências da Religião, portadores de certificado de
conclusão do curso de magistério de nível médio na
modalidade normal, acrescido do curso livre de
formação religiosa, com carga horária mínima de 160
(cento e sessenta) horas.

20) Marque a alternativa CORRETA.
Conforme o Art. 2º da RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2011 a Educação no Sistema Municipal de
Ensino do Município de Tomé-Açu Estado do Pará:

A) É dever da família, do Estado, e tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando e sua qualificação
para o trabalho.

B) Tem por base os princípios de liberdade e os ideais de
solidariedade humana.

C) Possibilita a valorização do profissional da educação
formal e informal.

D) Possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens
sociais e culturais.

há Insuficiência de Profissionais Habilitados conforme
RESOLUÇÃO N° 03 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011 É
CORRETO:

A) Poderão exercer a docência na Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu
Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina Artes
Licenciados plenos oriundos da área de Linguagens e
Códigos e suas Tecnologias, que comprovem a
integralização de 160 (cento e sessenta) horas, no
mínimo, de estudos relativos ao conteúdo ministrado.

B) Poderão exercer a docência na Educação Básica no
Sistema Municipal de Ensino do Município de Tomé-Açu
Estado do Pará, em caráter excepcional e transitório,
pelo prazo máximo de 3 (três) anos, na disciplina
Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia)
licenciados plenos em outra disciplina da mesma área e
bacharéis nas disciplinas específicas.
CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (CÓD. 131)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

Where did the story of ebooks begin?
Alison Flood
1
What was the first ebook? Debate rages … When Peter James published his thriller Host on two floppy disks, in 1993, it
was billed as the "world's first electronic novel", and attacked as a harbinger of the apocalypse which would destroy literature
as we knew it. Now it has been accepted into the Science Museum's collection as one of the earliest examples of the form, as
the spotlight of academia begins to shine on the history of digital publishing.
2
"I got absolutely pilloried," says James. "I was on Today accused of killing the novel, I was a front-page headline on papers
in Italy – 99% of the press was negative … one journalist even took his computer on a wheelbarrow to the beach, along with a
generator, to read Host in his deckchair."
3
The digital version of the novel (it was also published physically) went on to sell 12,000 copies, according to James, and
two years later, he was speaking on a panel on the future of the novel at the University of Southern California, together with
Apple founder Steve Jobs. "I said ebooks would catch on when they became more convenient to read than the printed novel,"
said James. "It was astonishing the amount of outrage it caused."
4
And Host – about a scientist who downloads his brain into a computer and has his body frozen – has now become a
historical artefact, accepted into the Science Museum's collection as a very early electronic novel.
5
It is not, however, the first ebook, a title which is "open to some debate", said Angus Phillips, director of the Oxford
International Centre for Publishing Studies, particularly around "how you define an ebook, a term which has only become
common recently in the light of dedicated devices such as the Kindle".
6
"We have moved away from thinking of it as simply a text available on a computer or on the internet. If you look at
those, Project Gutenberg has been going since 1971 and by 1989 it had posted its 10th ebook," said Phillips. In the 1980s,
meanwhile, the "CD-Rom revolution … saw reference books moving to electronic editions", with the Grolier
Encyclopaedia published in this format in 1985, and the OED in 1989. "By 1994 you had Dorling Kindersley publishing a range of
multimedia titles for a consumer market," Phillips said, also pointing to the collection of texts on diskette, If Monks had Macs,
which appeared in 1988.
7
The 80s also saw the launch of computer adventure games based around stories, such as The Hobbit (1982), through
which the user progressed by typing in instructions, said Phillips, while Stephen King's The Mist "was adapted into an all-text
interactive fiction game and published in 1985," said Nick Montfort, associate professor of digital media at MIT. "So when
people write about King's The Plant as that author's first ebook and first electronic publication, there is actually an earlier
precedent."
8
And poet Robert Pinsky brought out Mindwheel in 1984, an interactive fiction game which is "explicitly labelled an
'electronic novel'"," said Montfort. The first existing print publication to be sold in large quantities in an electronic edition,
meanwhile, was the Bible, he believes, "released in several versions by Franklin, as a stand-alone hardware device, in 1989".
9
But the MIT professor said that "when you start looking to see what's first in digital media, you often find a lot of early
projects that were important in different ways and that have already been forgotten", adding: "Whenever you have a new
media 'first', like the first video game, first ebook, etc, the category did not exist to begin with. So you have to ask what exactly
you mean by video game, ebook, et cetera."
10 Dene Grigar of Washington State University Vancouver is researching early electronic literature for the project
"Pathfinders: Documenting the Experience of Early Digital Literature".
11 She says that "the first electronic based work that constitutes a novel or book" is Judy Malloy's Uncle Roger, published in
1987 as a serial novel, collected by Malloy and released "as a database narrative that ran on computers like the Apple IIe".
Malloy describes it as a "work of comedic narrative poetry".
12 Malloy "is the pioneer", said Grigar. The academic, president of the Electronic Literature Organization, has been collecting
e-literature since 1991, when she discovered Michael Joyce's Afternoon: a story, published by Eastgate in 1989/90. Today, she
is the owner of 28 vintage Macintoshes dating back to 1983, so she can read all of the works she owns.
13 Joyce's Afternoon, meanwhile, known as one of the first works of hypertext fiction, is the next project for Grigar's
Pathfinders to document and preserve. Afternoon is "the story of Peter," says Eastgate, "a technical writer who (in one
reading) begins his afternoon with a terrible suspicion that the wrecked car he saw hours earlier might have belonged to his
former wife: 'I want to say I may have seen my son die this morning.'"
14 Grigar is now preparing to open an exhibit of electronic literature at the Illuminations gallery at the National University of
Ireland Maynooth, and curated an exhibition on the topic at the Library of Congress last April. "Digital book environments are
the future," she said, "so absolutely there is a growing interest in them."
Extracted from The Guardian News / Published: March 12, 2014. Available in:<http://www.theguardian.com/books/2014/mar/12/ebooks-begin-mediumreading-peter-james>.
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Answer questions 21 to 25 according to the text
above.

27) A nonfinite verb is a verb that does not function as

21) The word “terrible” in paragraph 13, it could be replaced

A)

by:
A)
B)
C)
D)

B)

Awful
Marvelous
Prodigious
Solemn

C)

22) The sentence “We have moved away from thinking of it
as simply a text available on a computer or on the
internet.” (Paragraph 6) is in:
A)
B)
C)
D)

The past perfect progressive tense.
The past perfect tense.
The present perfect continuous tense.
The present perfect tense.

23) According to text 1, Peter James:
A)
B)
C)
D)

the predicate verb in a clause. It is not a characteristic of
nonfinite verb:

Has written supernatural thrillers, spy fiction, sciencebased thrillers, a children's novel.
Is an international best-selling British writer of crime
fiction.
Is one of the UK's most treasured crime and thriller
novelists.
Published his novel on two floppy discs and is known as
The World's First Electronic Novel.

D)

28) /tʃeɪn/, /ðɪs/, /dʒæm/, /ʃuː/ are the phonetic transcriptions
of the words:
A)
B)
C)
D)

(Communicative Language Teaching):
A)

B)

Deluge
C)

Presage
Shadow
Threat

25) Choose the alternative, which brings the correct
conjugation of verb “became” (paragraph 3) and “die”
(paragraph 13):
A)
B)
C)
D)

to became, became, became
to became, become, become
to become, became, became
to become, became, become

/
/
/
/

to die, dyed, dyed
to die, died, died
to die, die, die
to die, died, died

D)

A)

Verb”?

B)
C)
D)

A)

B)
Leading to language acquisition through non-bicultural
human interaction.
Perceiving the interlocutor as an individual whose
qualities are to be discovered, rather than as a
representative of an externally ascribed identity.
Reducing the individual from a complex human being to
someone who is seen as representative of a country or
culture.
Teachers who are native speakers are considered to be
better than non-native speakers.

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS (CÓD. 131)

The Communicative Language Teaching is a set of
principles about teaching including recommendations
about method and syllabus where the focus is not on
meaningingful communication structure.
The Communicative Language Teaching is based on
behaviourism. Error correction is considered important to
prevent bad habits. As well, a structural syllabus is used
in class. As a result grammatical structures are brought
to the forefront with meaning being neglected.
The Communicative Language Teaching is based on the
idea that learning language successfully comes through
having to communicate unreal meaning. When learners
are not involved in real communication, their natural
strategies for language acquisition will be used, and this
will allow them to learn to use the language.
The Communicative Language Teaching, also called
Communicative Approach or Functional Approach was
the British version of the movement in the early 60s in
reaction to the structuralism and behaviorism embodied
in the audiolingualism then predominant.

30) Which of the following is the correct definition of “Phrasal

26) The intercultural dimension in language teaching aims to
develop learners as intercultural speakers or mediators
who are able to engage with complexity and multiple
identities and to avoid the stereotyping, which
accompanies perceiving someone through a single
identity. And it is based on:

Chain, this, jam, shoe.
Claim, that, jail, sun.
Clan, that, juice, scream.
Clean, these, Jaime, church.

29) Choose the correct alternative concerning some CTL

24) The word " harbinger " in paragraph 1, it does not mean:

A)
B)
C)
D)

A nonfinite is unmarked or reduced with respect to
distinctions of tense, aspect, and mood.
A nonfinite verb has certain properties in common with
adjectival or nominal predicates.
A nonfinite verb is marked by inflection and indicate
person, number and tense. A nonfinite verb can be the
single main verb in a sentence.
A nonfinite verb lacks agreement for person, number,
and gender with its first argument or Subject.

C)

D)

A phrase that combines a verb with a preposition or
adverb or both and that functions as a verb whose
meaning is different from the combined meanings of the
individual words.
A small group of words standing together as a
conceptual unit, typically forming a component of a
clause.
A unit of grammatical organization next below the
sentence in rank and in traditional grammar said to
consist of a subject and predicate.
A word or group of words that functions in a sentence as
subject, object, or prepositional object.
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31) Some languages, such as classical Greek, have

B)

complex systems of articles varying according to person,
gender, number, and case, but in English there are only
two: the, the definite article, and a/an, the indefinite
article. About the use of article is incorrect:

A) A preposition introduces a noun phrase and implies that

C)

the thing mentioned has already been mentioned.

B) An should be used before any noun – or any adjective
modifying the noun – which begins with a vowel or a
voiceless H.

C) Articles can also be used when emphasizing a point.
D) We use the to refer to specific nouns, either singular or

D)

plural.

32) Definition of “Direct Speech” is:
A)
B)
C)
D)

A word used to connect clauses or sentences or to
coordinate words in the same clause.
A clause, typically introduced by a conjunction that forms
part of and is dependent on a main clause.
The action or an instance of two or more events or
things occurring at the same point in time or space.
The reporting of speech by repeating the actual words of
a speaker.

33) Yoda is a fictional character in the Star Wars epic space
opera franchise created by George Lucas, his first
appearing was in the 1980 film The Empire Strikes Back.
Yoda speaks in inverted sentences, in which the object
precedes the subject. In this Yoda Quote "Named must
your fear be before banish it you can." The active voice
of quote is:
A)
B)
C)
D)

Named must you fear be before banish it you can.
You must name your fear be before banished it you can.
You must name your fear before you can banish it.
You must named your fear before you can banished it.

34) There are some irregular noun plurals. Choose the
correct plural of the nouns:
“foot, parenthesis, offspring, louse, fish, analysis”
A)
B)
C)
D)

feet, parenthese, offsprings, louse, fishes, analysis.
feet, parentheses, offspring, lice, fish, analyses.
feet, parentheses, offspring, lice, fishes, analyse.
foot, parentheses, offspring, louse, fish, analysis.

35) The Audio-lingual Method was widely used in the 1950s
and 1960s, and the emphasis was not on the
understanding of words, but rather on the acquisition of
structures and patterns in common everyday dialogue.
Some characteristics of this method are:
A)

Drills are used to teach structural patterns; Set phrases
are memorised with a focus on intonation; Grammatical
explanations are kept to a minimum; Vocabulary is
taught in context; Audio-visual adds are used; Focus is
on pronunciation; Correct responses are positively
reinforced immediately.
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Lessons are in the target language; There is a focus on
everyday vocabulary; Visual aids are used to teach
vocabulary; Particular attention is placed on the
accuracy of pronunciation and grammar; A systematic
approach is developed for comprehension and oral
expression.
The teacher helps the student personalize the use of
grammatical and lexical elements used in class. The
teacher understands that a didactic program has to
include not only grammar and lexis, but also linguistic
functions, colloquialisms, idioms, etc. The teacher
introduces exercises of guided discovery for new
grammar rules.
Using the new language in unrehearsed contexts
creates learning opportunities outside the classroom; To
improve pronunciation the teacher uses drills, where
students repeat automatically the phrases spoken by the
teacher.

36) The rain was _____________ heavily when I left the
college.
A)
B)
C)
D)

Planning
Landing
Falling
Dropping

37) My friend Alex __________ his new powerful computer
for one week now.
A)
B)
C)
D)

Is had
Have
Has Had
Has

38) Claudio seemed to take __________ at my comments
on his job.
A)
B)
C)
D)

offence
insult
forget
annoyance

39) Complete the answers below:
According to Selena’s ___________ the airplane leaves at 9
o’clock.
A)
B)
C)
D)

Worry
Opinion
Information
Advice

40) I can’t find my glasses anywhere. I _________ have left
them at school
A)
B)
C)
D)

Would
Must
Could doing
Can
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