Concurso Público para provimento de cargo efetivo de Docentes
Edital 14/2015 – LETRAS/PORTUGUÊS/INGLÊS
Campus São João del-Rei

Leia os textos I e II, apresentados a seguir, para responder às questões de 01 a 05.
Texto I
Complexo de vira-latas
Nelson Rodrigues

Hoje vou fazer do escrete o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil
vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda
parte, há quem esbraveje: “O Brasil não vai nem se classificar!”. E, aqui, eu pergunto: — Não será esta
atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado?
Eis a verdade, amigos: — desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A
derrota frente aos uruguaios, na última batalha, ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi
uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos
digo: menos a dor-de-cotovelo que nos ficou dos 2 x 1. E custa crer que um escore tão pequeno possa
causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota. Dir-se-ia que foi ontem, e não há oito
anos, que, aos berros, Obdulio arrancou, de nós, o título. Eu disse “arrancou” como poderia dizer: “extraiu”
de nós o título como se fosse um dente.
E, hoje, se negamos o escrete de 58, não tenhamos dúvida: — é ainda a frustração de 50 que
funciona. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção. Mas o que nos trava é o seguinte: — o pânico de uma
nova e irremediável desilusão. E guardamos, para nós mesmos, qualquer esperança. Só imagino uma coisa:
— se o Brasil vence na Suécia, se volta campeão do mundo! Ah, a fé que escondemos, a fé que negamos,
rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício.
Mas vejamos: — o escrete brasileiro tem, realmente, possibilidades concretas? Eu poderia
responder, simplesmente, “não”. Mas eis a verdade: — eu acredito no brasileiro, e pior do que isso: — sou
de um patriotismo inatual e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros
países, inclusive os ex-fabulosos húngaros, que apanharam, aqui, do aspirante-enxertado do Flamengo.
Pois bem: — não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se num Puskas. Eu contra-argumento
com um Ademir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Zizinho.
A pura, a santa verdade é a seguinte: — qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas
inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação, de
invenção. Em suma: — temos dons em excesso. E só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida as
nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de “complexo de vira-latas”. Estou a imaginar o
espanto do leitor: — “O que vem a ser isso?” Eu explico.
Por “complexo de vira-latas” entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca,
voluntariamente, em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que
nós nos julgamos “os maiores” é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Por que, diante
do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganiu de humildade. Jamais foi tão evidente e, eu
diria mesmo, espetacular o nosso vira-latismo. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos
adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem: — e perdemos da maneira mais
abjeta. Por um motivo muito simples: — porque Obdulio nos tratou a pontapés, como se vira-latas
fôssemos.
Eu vos digo: — o problema do escrete não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática.
Absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um
vira-latas e que tem futebol para dar e vender, lá na Suécia. Uma vez que ele se convença disso, ponham-no
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para correr em campo e ele precisará de dez para segurar, como o chinês da anedota. Insisto: — para o
escrete, ser ou não ser vira-latas, eis a questão.
(RODRIGUES, Nelson. Complexo de vira-latas. In: SANTOS, Joaquim Ferreira dos (Org.). As cem melhores crônicas
brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007.)

Texto II

Figura 1: Capa do jornal Extra, de 09 jul. 2014.
Disponível em: <http://extra.globo.com/capas-jornal-extra/09-07-2014-13188896.html>. Acesso em: 14 ago. 2015.

Questão 01 Pode-se afirmar que o Texto I:
a) faz uma operação de singularização ao traçar o caráter do brasileiro a partir de um episódio
específico, que foi a final da copa de 1950.
b) opera, através de metáforas, o exorcismo dos fantasmas que rondavam o caráter brasileiro,
contribuindo para estabilizar a identidade nacional.
c) estabelece uma relação entre o futebol e o psiquismo nacional, buscando, assim, demonstrar a
verdade do patriotismo inatual e agressivo do autor.
d) se alinha às discussões teóricas sobre a cultura e identidade nacional, buscando, em um
acontecimento esportivo, indícios do caráter brasileiro.
e) por conta do predomínio das hipérboles como recurso expressivo, termina por exagerar,
involuntariamente, a importância do mundial de 1950.
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Questão 02 Para Marcuschi (2005, p. 16), gêneros textuais são “formas sociais de organização e
expressões típicas da vida cultural”. Leia as assertivas abaixo, sobre os Textos I e II.
(MARCUSCHI, Luiz Antonio. XAVIER, Antonio Carlos. Hipertexto e Gêneros Digitais:
Novas formas de construção de sentido. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Lucerna, 2005.)

I - O Texto I enquadra-se no gênero textual crônica, visto que se apropria de acontecimentos da
vida individual ou coletiva, e termina por coligir aspectos do caráter brasileiro.
II - O Texto II, ao enquadrar-se no grupo dos gêneros jornalísticos, prioriza o texto imagético em
detrimento do texto escrito, o que obsta a decodificação de todo seu conteúdo.
III - Ambos os textos, embora sejam de gêneros diferentes, acabam por remeter a um fato que
assumiu proporções de problema nacional, ocorrendo intertextualidade.
IV - O Texto I e o Texto II remetem, unicamente, um ao outro, uma vez que o texto rodrigueano
configura-se em um gênero jornalístico assim como a manchete publicada no jornal.
Estão CORRETAS as assertivas apresentadas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I e IV, apenas.
II e IV, apenas.

Questão 03 Leia o fragmento abaixo, retirado do Texto I.
“Eis a verdade, amigos: — desde 50 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A
derrota frente aos uruguaios, na última batalha, ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer
brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo
passa, mas eu vos digo: menos a dor-de-cotovelo que nos ficou dos 2 x 1. E custa crer que um
escore tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo passou em vão sobre a derrota.”
Considere que um professor do Ensino Médio se propusesse a trabalhar o fragmento acima,
explorando aspectos semânticos. Analise as seguintes proposições acerca dos possíveis
encaminhamentos da atividade, marque V (verdadeiro) ou F (falso).
(
(
(
(
(

) O professor poderia explorar o vocábulo batalha em sua acepção militar, derivando para o
simbólico, uma vez que o futebol, como um dos elementos constituintes do orgulho
nacional, faz com que o termo assuma uma relevância no contexto.
) O fragmento “sofrer, na cara e na alma” poderia ser explorado considerando-se o par
cara/alma que pressupõe a expressão visual representada por cara e uma subjetividade
expressa por alma, manifestando a intensidade do sofrer.
) Poder-se-ia explorar um tom hiperbólico e perifrástico expresso em expressões como
“humilhação nacional”, “Eis a verdade, amigos”, “nada, absolutamente nada”.
) O professor poderia propor um estudo das expressões “última batalha”, “nosso futebol”
“mas eu vos digo” e “E custa crer”, as quais constituem um recurso de inclusão do leitor
através do estabelecimento de proximidade linguística.
) Os alunos poderiam ser incentivados a fazer um mapa semântico a partir de elementos
lexicais como “dor”, “dor de cotovelo”, “derrota”, “sofrer”, “humilhação”, investigando a
construção da ideia de sofrimento no texto.
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Assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V, V, F, F, V
V, F, F, V, F
F, F, V, V, F
V, F, V, F, V
V, F, V, V, F

Questão 04 Para abordar, com alunos do Ensino Médio, o diálogo que o Texto II estabelece com o Texto
I, o professor deve considerar todos os aspectos abaixo, EXCETO:
a) o aspecto histórico, uma vez que alunos dessa faixa etária, na atualidade, podem não conhecer o
contexto de uma copa do século passado e, logo, não percebem que o jornal minimiza a derrota na
final da copa de 1950.
b) o conceito de ironia, visto que a ausência desse conceito pode dificultar a compreensão do título em
letras garrafais.
c) a expressão “vexame de verdade” faz uma referência à diferença de escore entre o jogo ocorrido na
final da copa de 1950 e o jogo ocorrido na copa de 2014.
d) a noção de que, assim como as palavras, os textos podem estabelecer diversas relações, por área
temática, por gênero, entre outras.
e) a importância da imagem para a desconstrução de um estereótipo sobre o país que permanece
imutável, desde 1950: o futebol arte e o vira-latismo.

Questão 05 Apresentam-se, a seguir, propostas de atividade destinadas a alunos do Ensino Médio. Para
cada atividade, foram indicados textos de apoio.
ATIVIDADE I: Realizar a leitura de uma crônica de Armando Nogueira e de uma de Luís Fernando
Veríssimo que abordem o tema futebol, a fim de analisar o gênero textual crônica, discutir semelhanças e
diferenças de estilo e propor a redação de resenha crítica.
TEXTO DE APOIO I: Texto editado na revista Manchete esportiva, a 31 de maio de 1958, e republicado
em À sombra das chuteiras imortais: crônicas de futebol (organização de Ruy Castro para a Cia. das
Letras, São Paulo, 1993). Trata-se da última crônica antes da estreia do Brasil na Copa de 1958, que, como
se sabe, foi a primeira vencida pela Seleção brasileira. Nelson mantinha, nesta publicação, uma coluna
chamada "Personagem da semana", o que explica o começo do texto.
(FISCHER, Luís Augusto. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/cdrom/rodrigues03/rodrigues3.pdf>.
Acesso em: 22 ago. 2015.)

ATIVIDADE II: Localizar, na crônica, os elementos que dão suporte aos comentários de Zanin, discutir a
permanência ou não desse complexo na atualidade e propor a produção de texto argumentativo sobre a
formação identitária brasileira.
TEXTO DE APOIO II: Mesmo porque essa partida seria expressão suprema de um dos seus conceitos mais
famosos – o complexo de vira-latas do brasileiro. Seu sentimento de inferioridade e a humildade
reverencial diante dos estrangeiros, seres que ele considera superiores. [...] Essa formação sócio-psíquica,
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digamos assim, se deveria mais à nossa formação de caráter do que a influências externas. Desse modo, o
próprio brasileiro seria o responsável último por suas inibições. E vencer essas inibições estaria
perfeitamente ao seu alcance. Dependia apenas dele deixar de ser esse “Narciso às avessas, que cospe em
sua própria imagem”.
(ZANIN, Luiz. Nelson Rodrigues e o complexo de vira-latas. Disponível em: <http://cultura.estadao.com.br/blogs/luizzanin/nelson-rodrigues-e-o-complexo-de-vira-latas>.
Acesso em: 24 ago. 2015).

ATIVIDADE III: Introduzir o gênero textual “texto de opinião” e a apropriação de textos de outros autores
por meio da paráfrase e citação literal e, na sequência, propor a produção de texto de opinião.
TEXTO DE APOIO III: Mais uma vez, o cantor Ed Motta utilizou as redes sociais para destilar seu
preconceito. Na última terça-feira (7), ele divulgou no Facebook a turnê que realizará, a partir do próximo
dia 15, na Europa. Estaria tudo bem, não fosse pelas observações que inseriu no final do post. “É
importante frisar, não tem músicas em português no repertório, eu não falo em português no show”. [...]
Como o faria, se a “síndrome de vira-lata” persiste? Ele continua a ignorar o fato de que nasceu negro em
um país historicamente colonizado e explorado pelas potências internacionais. Acha que, afastando ao
máximo todas essas características intrínsecas, conseguirá se igualar aos que sempre oprimiram seu povo e
sua terra. Como já dizia Paulo Freire, “quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o
opressor”.
(ANJOS, Anna Beatriz; LONGO, Ivan. Ed Motta, o “europeu”, e sua síndrome de Vira-lata. Disponível em:
<http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/04/ed-motta-o-europeu-e-sua-sindrome-de-vira-lata/>.
Acesso em: 22 ago. 2015).

Considerando as atividades e textos de apoio apresentados, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as
assertivas abaixo.
(
(
(
(
(

) O texto de apoio I é insuficiente para dar suporte à atividade proposta por apresentar
aspectos bibliográficos e breve resenha.
) O texto de apoio II pode auxiliar na consecução da atividade proposta, já que, além de tratar
do tema da produção textual, também é argumentativo.
) A atividade III não considera as reflexões rodrigueanas, por isso, a abordagem da paráfrase
não poderia ser contemplada.
) Os textos de apoio apresentados, por pertencerem a gêneros textuais diferentes do texto de
Nelson Rodrigues, inviabilizam a análise de relações intratextuais.
) O texto de apoio III reafirma a atualidade das considerações de Nelson Rodrigues acerca do
caráter nacional, dando exemplo da apropriação proposta na atividade III.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, F, V
V, F, V, V, F
V, V, F, F, V
F, V, V, F, F
F, V, F, V, V

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - COPESE

Pag. 5 de 11

Concurso Público para provimento de cargo efetivo de Docentes
Edital 14/2015 – LETRAS/PORTUGUÊS/INGLÊS
Campus São João del-Rei

Questão 06 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM) incluem, entre os objetivos a
serem alcançados, o “aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico”
(Inciso III).
(Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_01_internet.pdf>.
Acesso em: 28 ago. 2015).

Considerando as reflexões presentes nas OCEM e o papel que as aulas de Língua Portuguesa
podem desempenhar no sentido de sua realização, analise as atividades descritas abaixo.
I - Atividades que levam em consideração os conhecimentos prévios dos alunos bem como o
contexto de produção como subsídios para a análise e construção de um sentido para textos
lidos.
II - Atividades que, objetivando o domínio de aspectos morfossintáticos, estilísticos e de gêneros
literários, propiciam pouco espaço para que se encontre o sentido de textos estudados.
III - Atividades de análise de texto que privilegiam as biografias dos autores e a descrição de
movimentos literários na tarefa de encontrar o real significado de textos lidos.
IV - Atividades que propiciam o uso de conhecimentos linguísticos, textuais e extratextuais na
análise de textos, vinculando a leitura com tomadas de decisão frente aos dados da realidade.
Estão de acordo com o exposto nas OCEM:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I e IV, apenas.
II e IV, apenas.

Observe a imagem abaixo, Figura 2, para responder às questões 7 e 8.
Texto III

Figura 2: Peça de publicidade da Kibon
Disponível em: <http://www.nopreach.com/2014/11/culinaria/guloseimas-comida-anos-90>. Acesso em: 01 set. 2015.
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Questão 07 A CORRETA interpretação dessa peça de publicidade está condicionada a uma concepção
de língua como:
a) exteriorização do pensamento, pois há um problema lógico no enunciado que acompanha a imagem
e este precisa ser resolvido para que, expressando a clareza de pensamento do autor, a publicidade
seja entendida.
b) forma de interação do indivíduo com os diferentes contextos comunicativos em que se insere, uma
vez que a construção dos significados é situada e, no caso dessa publicidade, pode ser feita a partir
da aparente incorreção do enunciado.
c) código partilhado por emissor e receptor de uma mensagem, tendo em vista que somente a oposição
entre certo e errado permitirá que estes se ponham de acordo sobre o sentido da propaganda.
d) instrumento de comunicação que independe do contexto de utilização, uma vez que o domínio do
código garante o pleno entendimento da peça publicitária independente de possíveis desvios de
sentido devido ao meio de divulgação.
e) código construído a cada interação e dependente da atuação dos participantes do ato comunicativo
para se estabelecer, pois o leitor precisa decodificar o que os elementos linguísticos representam na
publicidade para entendê-la.
Questão 08 Pensando no trabalho escolar com os elementos da textualidade e tomando a publicidade da
Figura 2 como referência, o professor deve chamar a atenção dos alunos para:
a) o valor da intertextualidade na produção textual, pois, sem esse conceito, não é possível
compreender a articulação entre texto e imagem na propaganda em questão.
b) a informatividade inerente ao gênero textual propaganda e que aqui se configura através de
marcadores linguísticos que motivam a adesão do leitor.
c) a importância da situacionalidade como elemento constitutivo do texto, discutindo os poucos dados
disponíveis para a interpretação dessa peça publicitária.
d) a coesão e a coerência argumentativas da propaganda, as quais só indicam o sentido do texto porque
o jogo de relações cognitivas está expresso.
e) o papel desempenhado pela aceitabilidade na construção do sentido, em particular, quando o
material linguístico demanda o acionamento de outros conhecimentos.
Questão 09 Os estudos linguísticos têm, insistentemente, chamado atenção para a necessidade de se
repensar o ensino da gramática, questão que foi igualmente abordada nos Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000). Segundo os autores do documento,
deve-se evitar que o estudo desse conteúdo se torne “uma camisa de força incompreensível”
(p. 16) para aqueles que conhecem a gramática da Língua Portuguesa por serem seus
falantes nativos.
A partir do que sugerem os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, analise as
aulas de Língua Portuguesa apresentadas a seguir.
I - É incentivada a reflexão sobre o uso da língua na vida e na sociedade, o aprimoramento do
aluno como pessoa humana e o desenvolvimento de sua autonomia intelectual.
II - Possui, entre seus objetivos, a aquisição de um amplo conhecimento linguístico, sendo a
comunicação a base das ações para o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos alunos.
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III - A língua é tomada como um sistema normativo para falar e escrever bem, algo separado do
contexto social vivido, divorciada de sua própria natureza.
IV - Vista como objeto de conhecimento em diálogo, a língua é trabalhada sob a perspectiva de
que o aluno domina, em diferentes graus, seu uso social.
V - O saber linguístico do aluno é tomado como ponto de partida para o que deverá ser corrigido,
tendo como referência a legitimidade da norma culta.
Estão comprometidas com o ensino da gramática, em uma perspectiva crítica e contextualizada, as
aulas descritas em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e IV, apenas.
II e IV, apenas.
I, II e IV, apenas.
II, III e V, apenas.
III, IV e V, apenas.

Leia o excerto abaixo, retirado de um texto de Fernando Sabino, para responder à questão 10.
Há muita vocação de escritor por aí, mas ainda maior é o número dos que pensam que para
escrever basta aprender a ler. Por isso é que no Brasil há mais escritores que alfabetizados.
As cartas de leitores que recebo, na sua maioria, se não vêm logo acompanhadas de uma
produção literária qualquer, revelam uma pretensão de escritor em perspectiva, tentando originalidade,
ou querendo parecer natural. Os poucos que se salvam da mediocridade valem mais pelas qualidades
humanas que por uma vocação para a literatura. A estes, eu diria que para se realizar integralmente
como homem, ninguém precisa ser artista, e muito menos escritor.
Quem puder fugir, que fuja — se for possível não escrever, siga o conselho de Drummond, não
escreva. A vocação certamente estará noutra atividade e pode ser espoliada para sempre.
SABINO, Fernando. O preço da admissão. In: _______. Obra reunida. vol.2.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1996. p. 444-445. Fragmento.

Questão 10 Pensando no papel da língua e da literatura para a formação cidadã do aluno e tomando o
texto acima como referência, é CORRETO afirmar que:
a) aprender a ler e escrever permite às pessoas alfabetizadas realizar-se através da profissão de
escritor.
b) a realização profissional depende do correto domínio da língua escrita, manifesto em textos com
originalidade.
c) a correspondência com escritores, facultada pelo domínio da escrita, poderá espoliar uma
verdadeira vocação.
d) o texto literário, ao retratar situações corriqueiras, pode dar pistas para uma melhor compreensão da
realidade.
e) a literatura, ironizando temas como a escolha da profissão, contribui para tornar essa decisão mais
conturbada.
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Read the following text and answer questions 11-15.

“He awakes to thunder and a sudden wind: the afternoon storm is upon him. He scrambles to his feet,
grabs his sheet. Those howlers can come on very fast, and a metal bed frame in a thunderstorm is no
place to be. He’s built himself an island of car tires back in the woods; it’s simply a matter of crouching
on them, keeping their insulation between himself and the ground until the storm is over. Sometimes
there are hailstones as big as golf balls, but the forest canopy slows their fall.”
(Margaret Atwood, “Oryx And Crake”, 2003)

Questão 11 Which sentence includes an adverb of manner?
a)
b)
c)
d)
e)

He awakes to thunder and a sudden wind: the afternoon storm is upon him.
He scrambles to his feet, grabs his sheet.
Those howlers can come on very fast, and a metal bed frame in a thunderstorm is no place to be.
He’s built himself an island of car tires back in the woods.
Sometimes there are hailstones as big as golf balls, but the forest canopy slows their fall.

Questão 12 “He awakes to thunder and a sudden wind.” There are two different words spelled “wind”,
each with a different pronunciation. They are homonyms; in the case: heterophonic
homographs. “Wind” in this text
a)
b)
c)
d)
e)

refers to a spring-like mechanism and rhymes with “find”.
refers to a movement of air and has letter “i” pronounced as in “winner”.
is a made-up word and does not fit the text in any literal meaning.
can be pronounced either /wind/ or /waind/ with no difference in meaning.
is a misprint and the text will only make any sense if it is changed to “wing”.

Questão 13 “Those howlers can come very fast (...)”. In this clause
a)
b)
c)
d)
e)

‘Those” is a pronoun and should not accompany “howlers” in standard English.
“Howler” is a comparative and should not be in the plural.
“Howlers” refers to animals that howl.
“Howlers” is used figuratively for a force of nature, as a countable noun.
“Howlers” is used figuratively for a force of nature, as an uncountable noun.

Questão 14 “Sometimes there are hailstones as big as golf balls, but the forest canopy slows their fall.”
The underlined expression, “their fall”, could
a)
b)
c)
d)
e)

be replaced with the pronoun “them”.
be replaced with the pronoun “so”
be replaced with the pronoun “it”
be replaced with the pronoun “its”
not be replaced with any pronoun.
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Questão 15 “He’s built himself an island of car tires back in the woods; it’s simply a matter of
crouching on them (...)” The occurrences of “ ‘s ” in this fragment
a)
b)
c)
d)
e)

refer both to the possessive (genitive case) and no replacements are possible.
are contractions of “has” and “is”, respectively.
are contractions of “is” and “has”, respectively.
are both misprints and neither one should contain the apostrophe.
can both be replaced with “his”.

Questão 16 Which option best describes the constructivist approach?
a) The student listens to a dialogue and has no access to the written text at first. Reading and writing
are only practiced for each lesson after the student’s audio-lingual skills are complete for that unit.
b) A given grammar topic is presented and dialogues are then inserted to practice it, so the students
can learn how to use the language learning the rules before seeing the exemple.
c) Dialogues or short texts are used to introduce a topic and, after working with chunks of information,
students are given the rule or are led to figure out the rule from those chunks.
d) A specific task is given and students learn grammar contents as they use the structures needed to
fulfill that task.
e) There is no such approach in English Language Teaching; it refers to a marketing strategy only and
should not be observed in this area.
Questão 17 When a student’s main intent is to be able to understand the gist of a text in a second
language
a) reading skills such as skimming should be one of the focuses.
b) common “false friends” (words that look similar in the student’s native language and the one s/he is
now learning) should be memorized or brought to the student’s attention.
c) gap-filling activities may be a strategy to help the student think of the gist rather than specific
vocabulary alone.
d) phonological patterns are not the main issue.
e) all of the above.
Questão 18 Practicing a foreign language using online chats
a)
b)
c)
d)

cannot be used in classroom, as formal language is the focus and is seldom found online.
can be used only if chatting to native speakers of the target language.
can be used, but students should be made aware it is not a valid genre.
can be used, as long as students understand it is a specific non-standard digital genre in the target
language.
e) can only be used among other EFL students.
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Questão 19 Informal genres including slang and non-standard variations found in spoken English
a)
b)
c)
d)
e)

can be taught, as long as their use is linked to specific genres.
can be used in exercises, asking students to convert them to Standard English.
can be taught, as long as students are made aware they can only be used in specific contexts.
may, perhaps, not be taught at all, if the students’ goal is English for Academic Purposes.
all of the above.

Questão 20 Rules of spelling and pronunciation
a)
b)
c)
d)
e)

are pointless in English and students can only be taught be means of memorization of each word.
are essential and no memorization should ever be used.
may be used and explained, as long as exceptions are indicated.
must be taught by contrasting with the student’s native language.
none of the above.
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