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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 20  Didática Geral; 21 a 35  

Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 
O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de número 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

CONTRA A MERA “TOLERÂNCIA” DAS DIFERENÇAS  

Renan Quinalha 

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, 

deixar passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta.  

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um 

poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder 

existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma  “permissão” 

como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema.  

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos 

padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar 

o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória 

entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude 

individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância, uma manifestação legítima e 

até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido 

recorrente nos discursos da política.  

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 

instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo 

marcado por graves desigualdades estruturais.  

Marcuse identificava dois t ipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é 

vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em 

suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma 

disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso 

mais recorrente da tolerância em nossos tempos.  

Assim, quando alguém lhe disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, os direitos das 

pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações 

por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente 

não problematize esse discurso.  

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da 

comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, valorizar os laços mais profundos de 

reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da 

tolerância, pode ajudar a promover. 

Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições 

de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser respeitados e promovidos, por 

serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas.  

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas na 

verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém 

para existir. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 12 abr.  2016. [Adaptado] 

Glossário 

 Axel Honneth (1949): Filósofo e sociólogo alemão, é diretor do Institut für Sozialforschung, da 

Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a chamada Escola de Frankfurt.  

 Herbert Marcuse (1898-1979): Sociólogo e filósofo alemão, naturalizado norte-americano, pertenceu à 

Escola de Frankfurt.   
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância.  

B) caracterizar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. 

C) justificar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

D) problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

 

 

02. Em sua totalidade, o texto apresenta-se como 

A) injuntivo, uma vez que propõe orientações para o enfrentamento do discurso mais 
recorrente sobre a intolerância.  

B) explicativo, uma vez que justifica pontos de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

C) argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

D) descritivo, uma vez que caracteriza o discurso mais recorrente a respeito da tolerância.  
 

 

03. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela -se a partir do 

A) título, sinalizada pela preposição “contra”, pelo adjetivo “mera” e pelas aspas.  

B) oitavo parágrafo, sinalizada pelo elemento coesivo “assim” e pela forma verbal imperativa 
“problematize”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela citação direta “É preciso tolerar a diversidade”.  

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o 
parágrafo final. 

 

 

04. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta -se tendente à 

A) conotação, à  implicitude das informações e à variedade escrita com marcas de orali dade. 

B) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

C) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

D) conotação, à implicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

 

 

05. Considere o parágrafo: 
 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é 

diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente 

do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura 

hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.  
 

Com o período anterior, o vocábulo destacado estabelece relação semântica de  

A) adição. 

B) contraposição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 
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06. Considere o parágrafo: 
 

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso (1º), 

a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade 

marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso (2º), 

ele (3º) trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade 

igualitária. Não é este (4°), no entanto (5°), o discurso mais recorrente da tolerância em 

nossos tempos. 
 

Os elementos coesivos em destaque que retomam informação presente no período 

imediatamente anterior são 

A) o segundo e o quinto. 

B) o terceiro e o quinto. 

C) o primeiro e o quarto. 

D) o segundo e o quarto. 

 

 

07. Nos sétimo, oitavo e nono parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob 

forma 

A) indireta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e endossam a perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

B) direta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e se contrapõem à perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

C) indireta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e endossam a perspectiva 
focada pelo autor do texto. 

D) direta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e  se contrapõem à 
perspectiva focada pelo autor do texto.  

 

 

08. Considere o parágrafo: 
 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco (1º) como 

virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na  tolerância, uma 

manifestação legítima e até (2º) necessária da igualdade moral básica entre os 

indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.  
 

Os vocábulos em destaque pertencem  

A) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

C) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  

D) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  
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09. Considere o período: 
 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade 

das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um 

mundo marcado por graves desigualdades estruturais.  
 

O pronome em destaque funciona como sujeito  

A) de oração subordinada, retoma o conjunto das informações presentes na oração principal 
e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

B) da oração principal, retoma parte das informações presentes nas orações subordinadas e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

C) da oração principal, retoma o conjunto das informações presentes nas orações 
subordinadas e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações. 

D) de oração subordinada, retoma parte das informações presentes na oração principal e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

 

10. Considere os trechos:  
 

Trecho 1  

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. 
 

Trecho 2 

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” 

um poder sobre “o que tolera”.  
 

Trecho 3 

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas 

na verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de 

ninguém para existir. 
 

As aspas foram utilizadas, 

A) pela mesma razão, em todos trechos.  

B) por razões diferentes, em todos trechos.  

C) pela mesma razão, apenas nos dois primeiros trechos. 

D) por razões diferentes, apenas nos dois últimos trechos. 
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Didát ica  Ge ra l            11  a  20  
 

 

11. Apesar dos debates entre os especialistas da Didática acerca do seu objeto, do seu conteúdo 
e do seu status epistemológico, há alguns consensos, segundo o professor J.C. Libâneo, que 
garantem o balizamento dessa disciplina. Em relação a esses consensos, considere as 
seguintes afirmações de duas especialistas em Didática.  

 

I 
A Didática é um ramo da ciência pedagógica voltado, intencionalmente, para a 
formação do estudante, com finalidades educativas. 

II 
A Didática tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, 
especificamente os nexos e as relações entre o ato de ensinar e o ato de aprender.  

III 
A Didática é uma disciplina teórica que encara a prática de ensino como um processo 
neutro. 

IV 
A Didática tem como foco o estudo dos processos que explicam as aprendizagens 
dos estudantes em contexto escolar.  

 

Das afirmações, aquelas que representam posições consensuais sobre Didática são  

A) III e IV. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e II.  
 
 
12. Toda Didática pressupõe uma concepção de sociedade, de escola, de educação e de ser 

humano. Em razão disso, a história da educação tem possibilitado relacionar a Didática a 
diferentes Tendências Pedagógicas. No quadro a seguir, há a caracterização de uma dessas 
Tendências. 

 

Visa ao aperfeiçoamento da ordem social vigente. O interesse da escola é produzir 
indivíduos competentes para o mercado de trabalho. Os métodos de ensino estão 
pautados em procedimentos que assegurem a transmissão e a recepção de 
informações. O professor é o elo entre a verdade científica e o estudante.  

As características apresentadas no quadro correspondem à Tendência Pedagógica 

A) Liberal Renovada Progressivista.  

B) Liberal Renovada não Diretiva.  

C) Liberal Conservadora. 

D) Liberal Tecnicista. 
 
 
13. A organização didática para o ensino de um conteúdo, tomando como fundamento a Teoria 

da Aprendizagem Significativa de D. Ausubel, necessita considerar que  

A) a aprendizagem significativa é uma via eficiente para mudar as ideias prévias d os 
estudantes (mudança conceitual).  

B) o modelo de Ausubel dá ênfase à formação de habilidades cognitivas , o que não se 
adequa ao uso de aulas expositivas. 

C) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve levar os estudantes a se 
motivarem e a ter a disposição de relacionar a informação nova com suas estruturas 
cognitivas. 

D) o professor, para uma aprendizagem significativa, deve promover a reestruturação 
cognitiva pela via da acomodação de informação, usando conflitos cognitivos.  
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14. Os conteúdos do currículo escolar podem ser organizados segundo diferentes perspectivas, 
como a disciplinar, a transdisciplinar, a interdisciplinar, a multidisciplinar e a metadisciplinar. 
No quadro a seguir, apresentam-se características de uma dessas perspectivas. 

 

Disciplinas utilizadas para o estudo de um tema específico, sem que sejam 
reveladas as relações entre elas. Especialistas autônomos e independentes são 
chamados a contribuir para a solução de um problema.  

Essa caracterização corresponde à perspectiva  

A) Multidisciplinar.    C) Metadisciplinar. 

B) Interdisciplinar.    D) Transdisciplinar. 

 
15. Em uma reunião pedagógica com professores iniciantes , foram discutidas as quatro ideias 

explicitadas no quadro a seguir, como parte de uma reflexão crítica sobre os métodos de 
ensino. 

 

Ideia I 
Os métodos de ensino são determinados pela relação objetivo – conteúdo e 
referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos de ensino.  

Ideia II 
Os métodos de ensino implicam uma sucessão planejada e sistematizada de 
ações, tanto do professor quanto dos estudantes.  

Ideia III Os métodos de ensino não requerem a utilização de meios ou recursos de ensino.  

Ideia IV 
Os métodos de trabalho em grupo têm por finalidade principal obter a 
competitividade dos alunos na realização de suas tarefas.  

 

Dentre essas ideias, as que se mostram coerentes com as perspectivas atuais da didática são  

A) II e IV.    C) I e II. 

B) I e III.   D) III e IV. 
 

 
16. O planejamento de ensino é uma das atividades profissionais mais relevantes dos 

professores. Planejar é um ato por meio do qual o professor estabelece uma série de 
decisões baseadas em diferentes conhecimentos profissionais. Dessa forma, no 
planejamento de ensino,  

A) o plano de aula tradicional está fundamentado no conceito de zona de desenvolvimento 
próximo como condição indispensável para se assimilar os novos conteúdos.  

B) os conteúdos conceituais são planejados com independência dos conteúdos 
procedimentais e dos ati tudinais. 

C) os planos de aula são elaborados como documentos fechados e complexos que não 
devem ser modificados de um ano para outro. 

D) os objetivos determinam a estrutura e o desenvolvimento do planejamento das atividades 
de ensino. 

 
17. Atualmente, a escola precisa desenvolver estratégias didáticas, considerando que os seus 

alunos nasceram e cresceram na sociedade da informação. Em relação a esses estudantes e 
ao uso das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs), leia as afirmações a 
seguir.   

 

I 
O uso das novas TICs, na sala de aula, limitam o papel educativo do professor na 

escola. 

II 
Os hipertextos e as possibilidades de múltiplas tarefas realizadas simultaneamente 

podem ser utilizados em sala de aula.  

III As novas TICs facilitam a interação social em espaços diversos de aprendizagem.  

IV 
A disponibilidade de recursos, como as lousas digitais, determinam os objetivos e os 

conteúdos das aulas. 
 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.    C) II e IV. 

B) I e IV.   D) II e III. 
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18. Para Perrenoud, cabe ao professor saber organizar e dirigir situações de aprendizagem 
construtivistas, o que corresponde a uma das atividades didáticas  desse profissional. As 
ideias a seguir dizem respeito a competências do professor para organizar e desenvolver 
suas atividades didáticas. 

 

Ideia I 
Considerar as concepções e as representações prévias dos estudantes, que 

podem facilitar ou obstaculizar as novas aprendizagens.  

Ideia II Combater e rechaçar os erros durante a aprendizagem. 

Ideia III 
Envolver os estudantes em atividades de pesquisas e em projetos de 

conhecimentos. 

Ideia IV Priorizar o desenvolvimento de exercícios de fixação baseados no condutismo.  
 

Considerando as orientações didáticas atuais, estão corretas as ideias 

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 
19. Ao planejar suas aulas, uma professora decide organizar os conteúdos de um determinado 

tema e avaliá-los de forma processual. Nesse sentido, estabelece quatro decisões 
explicitadas a seguir. 

 

Decisão I 
Avaliar e outorgar pontuação a todas as atividades realizadas pelos 

estudantes durante a aprendizagem como questão de destaque.  

Decisão II 
Com os resultados das aprendizagens, durante o processo, fornecer as 

ajudas necessárias aos estudantes.  

Decisão III 

Anotar falas significativas, o desempenho e as dificuldades apresentadas 

pelos estudantes, em fichas de acompanhamento, para ter um perfil da 

aprendizagem da turma. 

Decisão IV 
Limitar a avaliação à apreciação sobre a aprendizagem conceitual dos 

estudantes. 
 

Das decisões explicitadas, as que se mostram coerentes com as propostas de avaliação 
processual são 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV. 

 
20. Leia o trecho reproduzido a seguir.  
 

Escolher livros é escolher recursos de opção ao processo de ensino -aprendizagem, é 
escolher conhecimento e valores (porque em todo conhecimento existem valores  e 
intenções) que substanciam esse processo. É este o conceito que fundamenta a 
orientação supervisora das decisões dos professores sobre os livros a serem adotados.  

Range! . M. Supervisão: do Sonho à ação - uma prática em transformação. In Naura Syria Carrapeto Ferreira 
(org). Supervisão Educacional para uma escola de qualidade em formação  4ª edição:  São Paulo: Cortez 
Editora. 2003, p, 69 - 96. f 

 

Para decidir qual livro didático adotar, o professor deve 

A) escolher um livro que valorize o pensamento convergente, uma vez que isso facilita  a 
aprendizagem criativa. 

B) escolher um livro melhor ilustrado, uma vez que isso é o que determina a compreensão 
dos estudantes. 

C) considerar os pré-requisitos dos componentes curriculares anteriores. 

D) considerar o Projeto Político Pedagógico da escola.  
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Conhecimentos Específicos           21 a 35 
 

O Texto a seguir constitui um diálogo e servirá de base para responder às questões de 21 a 24. 
 

 
Disponível em: <https://allthingslearning.wordpress.com/2011/02/17/why-should-we-bother-to-learn-a-
foreign-language/> Acesso em 29/05/2016.  

 

21. Suponha que um professor de inglês tenha escutado esse diálogo entre dois alunos no 

corredor da escola. Ele poderia inferir que o tipo de inglês que a aluna está aprendendo 

A) enfoca o significado ao invés da estrutura.  

B) enfatiza o uso de estruturas sintáticas da língua.  

C) prioriza monólogos sobre temas descontextualizados.  

D) privilegia uma abordagem comunicativa.  

 
22. Para ensinar o tipo mais útil de inglês  que a aluna do cartoon gostaria de aprender, o 

professor poderia lançar mão de estratégia que envolvesse  

A) simulação da língua alvo em contextos reais de uso.  

B) explicação metalinguística sobre os sistemas verbais.  

C) memorização de estruturas linguísticas.  

D) repetição oral de diálogos do livro didático.  

 
23. As estruturas gramaticais presentes na fala dos personagens do cartoon incluem 

A) voz passiva. 

B) oração condicional. 

C) discurso indireto. 

D) verbos frasais. 

 
24. O conectivo however, na última fala do cartoon, introduz a ideia de  

A) consequência dos eventos discursivos narrados pelos personagens.  

B) condição para resolver o problema identificado pela personagem.  

C) conclusão dos argumentos discutidos ao longo dos quadrinhos.  

D) contradição em relação ao que é dito no quadrinho anterior.  
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O Texto seguinte servirá de base para responder às questões de 25 a 29. 
 

Action Research and the English Teacher 
 

By @nidiacec 
 

Our pedagogic practice has always been an important concern in our daily professional activity. 

We are constantly analyzing methods and approaches, evaluating their nature, strengths and 

weaknesses. We make our own judgments and decisions at teaching time.  

Two years ago I began to do some action research. I started to keep a diary trying to put my 

experience in words in order to analyze my pedagogic practice. It is not easy to do so because 

you have to evaluate your own practice critically as if you were an outsider. But it is incredibly 

useful, doing this I revise my daily work to improve my teaching practice and it is really beneficial, 

since you start using what you did and worked, making the necessary changes.  

As far as I know I cannot reach definitive conclusions, I am constantly learning and revising my 

work to be a better teacher.  

I would like to share some ideas:  

 The golden method/ approach does not exist. We have to combine, create, take of each 

one what is more convenient for our groups.  

 Each group is completely different from the rest, even in the same school. Each group is 

unique. 

 We have to select the contents to teach taking into account our students´ previous 

knowledge, their language experience, interests, expectations so that we can scaffold our 

students´ learning. 

 Language and Culture are inseparable. We have to teach a foreign language from an 

intercultural perspective, respecting diversity. We have to teach other people´s culture in 

relation to our own one, making comparisons, finding similarities and differences. The 

process of learning about another culture entails a reflection on our own culture as well as 

those of other people. 

 Authentic language is the language that we can authenticate as a user.  

 The appropriate use of language is more important than correctness.  

 It is vital to integrate and link English with topics in other subjects of the curriculum. The 

learner has to know everyday vocabulary, enter the world in English, not just language 

lessons. The world is not subtitled.  

 Each learner is unique, he/she responds and reacts in many different ways. Be ing 

sympathetic and develop empathy for others can be very useful to establish good 

interpersonal relationships. 

I am still researching, observing, writing,  deducting etc. I would say that this task is endless, but it 

is very rewarding. 

 

Disponível em<https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/nidiacec/action -research> Acesso em 29/05/2016. 

 
 
25. A pesquisa-ação, segundo a autora da postagem do blog, tem por objetivo  

A) aprimorar a prática pedagógica por meio do registro e da análise sistemática.  

B) analisar métodos e abordagens de ensino a partir de estudos de caso.  

C) identificar pontos fortes e fracos no fazer pedagógico dos colegas de trabalho.  

D) avaliar as atitudes e decisões tomadas por professores em sala de aula.  
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26. O principal desafio da pesquisa-ação para o professor-pesquisador, segundo a autora, é 

A) dispor de tempo para manter um diário regularmente.  

B) avaliar sua prática de forma distanciada.  

C) aceitar a crítica dos colegas de profissão.  

D) conseguir implementar as mudanças necessárias.  
 
 
27. Entre os benefícios da pesquisa-ação, segundo o texto, está  

A) desenvolver conclusões definitivas sobre o ensino-aprendizagem. 

B) obter um registro das atividades bem-sucedidas para uso futuro. 

C) estabelecer uma relação de empatia com os aprendizes.  

D) perceber a importância do uso apropriado das técnicas de ensino. 
 
 
28. A autora do post compartilha algumas ideias que advêm da sua prática com a pesquisa -ação. 

Uma delas diz respeito à perspectiva intercultural, segundo a qual,  

A) as comparações envolvendo similaridades e diferenças entre culturas devem ser evi tadas. 

B) os princípios linguísticos devem ser separados dos culturais, respeitando a diversidade.  

C) o entendimento da cultura estrangeira deve se dar a partir de nossa própria cultura.  

D) a reflexão entre culturas deve ser promovida a fim de priorizar a  cultura dominante. 
 
 
29. Considerando as demais revelações que a autora do post faz a partir da sua prática com a 

pesquisa-ação, analise as seguintes afirmativas.  
 

I 
Os professores devem unir-se com o intuito de criar o método de ensino-
aprendizagem ideal. 

II 
As necessidades dos aprendizes devem ser o ponto de partida para a seleção dos 
conteúdos. 

III 
A língua inglesa deve ser vista como meio de acesso a assuntos de outras disciplinas 
do currículo. 

IV 
O uso correto das estruturas linguísticas por parte dos alunos deve ser priorizado na 
prática docente. 

 

Em relação ao que a autora revela quanto à sua prática com a pesquisa -ação, estão corretas 
as afirmativas: 

A) I e II     

B) I e IV  

C) II e III       

D) III e IV 
 
 
30. Uma escola de línguas decidiu expor o cartaz ao 

lado como representação da escolha teórico-
metodológica adotada na instituição.  

De acordo com o texto da citação no cartaz, a 
escola escolheu adotar uma prática pedagógica 
pautada na 

A) leitura de textos clássicos. 

B) explanação do professor. 

C) memorização de conteúdos. 

D) experiência do aprendiz. 
 D
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O Texto a seguir servirá de base para responder às questões de 31 a 35. 

 

Is there life beyond Science without Borders? 

By Laura Howard (EAIE President) University of Cadiz – UCA, Spain 

The Science without Borders (SwB) mobility programme has certainly put Brazilian higher 

education on the map. It was one of the main topics of debate during the FAUBAI 

conference recently held in Joinville, Brazil, where almost 400 people gathered to discuss 

policies for international education, facilitate contact between Brazilian and foreign 

institutions and share good practices, with the central theme ‘Brazilian Higher Education: 

Building Strategic Partnerships’.  

As the SwB programme reaches its end, it is only natural that all concerned should want to 
assess its good and bad points and try to ensure that its strengths are enhanced and its 
weaknesses minimised in any future editions of the programme, although to date, there is no 
guarantee of government financing for a second edition.  

Assessing the programme 
In a nutshell, we could say that its greatest strengths are its success in making it possible for 
thousands of  Brazilian students to spend a period studying in universities all over the globe, and 
the impulse it has given to the internationalisation of higher education in the country. And the 
weaknesses?  Listening to colleagues from Brazilian universities during the FAUBAI conference, 
their main complaints are related to language, reciprocity, fields covered and sustainable impac t: 

 Language: Many pointed out that the students’ language preparation is often insufficient and 

some students have experienced difficulties at the host institution due to their inability to 

communicate adequately in the required language.  

 Reciprocity: Although the programme makes provision for Brazilian institutions to receive 

students and researchers from abroad, the number of incoming visitors has been minimal and 

there was a widely expressed opinion that this aspect of the programme should be given 

much greater focus. 

 Fields covered: SwB is aimed mainly at the STEM and medical science fields, and many 

would like to see the programme expanded to cover other fields, such as social sciences or 

humanities, where students are denied this opportunity.  

 Sustainable impact: There were a lot of references to the need to ensure that the 

programme provides opportunities for Brazilian universities to develop mutually beneficial, 

sustainable partnerships with the institutions that receive their students, rather than sim ply 

‘lose’ their best students for a year.  

Developing English skills 

On the issue of language, progress is being made with the English without Borders programme 

which has been created to accompany SwB and seeks to assist students in strengthening their 

English. Also, the emphasis on and interest in English as a medium of instruction shows that 

attempts are being made to increase the attraction of studying in Brazil for international students 

who are not able to follow instruction in Portuguese, and allow op portunities to those Brazilian 

students who are not able to study abroad.  

Science without borders is certainly not a perfect programme, but its success to date and its 

impact within Brazil and around the world is undeniable and, for many whose governments are 

cutting back on investment in education, it is seen as an enviable programme. 

Is there life beyond Science without Borders? Whether there is a second edition of the 

programme or not, it seems that it may have given a significant focus to internationalisation in 

Brazilian higher education. If the lessons learned from SwB are taken into account, and if the 

mobility it has made possible leads to sustainable partnerships with commitment (in all senses, 

including funding) from all sides, the programme will have a real and lasting impact.  
 

Disponível em: <http://www.eaie.org/blog/science-without-borders/> Acesso em 29/05/2016. 

 

http://www.eaie.org/blog/author/laura-howard/
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31. O objetivo do texto publicado pela presidente da Associação Europeia de Educação 

Internacional é 

A) propor a adoção de programas de internacionalização que serão implementados em 
universidades no Brasil. 

B) promover acordos entre o Brasil e países que têm interesse em programas de 
internacionalização da educação. 

C) apontar as potencialidades e as fraquezas do programa de internacionalização que foi 
adotado pelo seu país. 

D) resumir as ideias mais importantes de um debate que discutiu um programa de 
internacionalização da educação. 

 

 
32. No texto, a autora aponta que o programa Ciências sem Fronteiras (CsF) apresentou algumas 

falhas. Nesse sentido, considere as limitações listadas nos itens a seguir.  
 

I 
Enfatizar a saída de estudantes brasileiros em detrimento da vinda de estrangeiros 
para o Brasil. 

II 
Reduzir o apoio aos estudantes que tiveram dificuldades em adaptar -se à cultura dos 
países de destino. 

III 
Privilegiar a seleção de países com os quais tinha interesse em estabelecer uma 
parceria sustentável. 

IV Impedir a participação de estudantes das ciências sociais e humanas no programa.  

Os itens que apresentam limitações do CsF apontadas pela autora do texto são  

A) I e II. 

B) I e IV.  

C) II e III.       

D) III e IV. 
 
 
33. O texto menciona a perspectiva English as a Medium of Instruction  (EMI), que é definida pelo 

Conselho Britânico como “o uso do idioma Inglês para ensinar disciplinas acadêmicas em 

países ou jurisdições em que a primeira língua da maioria da população não é o Inglês”. 

Entre as vantagens dessa perspectiva, o texto aponta 

A) a oportunidade de aprender inglês acadêmico propiciada aos estudantes brasileiros que 
são inelegíveis para estudar no exterior.  

B) a alternativa para estudantes brasileiros que estão tendo dificuldade em acompanhar o 
nível de instrução acadêmica em português.  

C) o investimento na qualificação de professores brasileiros de inglês para atuar nessa 
modalidade de ensino da língua. 

D) o incentivo a jovens cientistas brasileiros para que publiquem artigos em âmbito 
acadêmico internacional. 

 

34. Segundo o texto, uma condição para que o legado do programa CsF seja duradouro é que  

A) uma quantidade menor de alunos brasileiros migre, no futuro, para as universidades 
estrangeiras. 

B) o compromisso firmado pelas instituições parceiras na primeira edição do programa seja 
mantido, inclusive, financeiramente.  

C) uma medida seja instituída para garantir que os alunos participantes do programa 
retribuam o investimento à sociedade.  

D) o nível de proficiência em inglês desenvolvido pelos a lunos brasileiros seja continuamente 
avaliado. 
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35. Suponha que um professor seja questionado por seus alunos sobre o principal impacto do 

Programa Ciências sem Fronteiras (CsF) para a educação superior no Brasil. Com base no 

texto, esse professor poderia mencionar que o programa 

A) facilitou as relações diplomáticas entre o Brasil e os países com reconhecido potencial 
científico. 

B) propiciou que milhares de estudantes brasileiros tivessem uma experiência profissional no 
exterior. 

C) chamou a atenção de outros países para as nossas políticas públicas de 
internacionalização. 

D) contribuiu para que os estudantes universitários se tornassem proficientes em inglês  como 
segunda língua. 

 
 


