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CONCURSO PÚBLICO
TEOTÔNIO VILELA (AL) - PROFESSORES MANHÃ
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS

PROFESSOR (A) DE INGLÊS

ATENÇÃO!

Verifique  se  as  informações  descritas  neste  Caderno  de  Questões  Objetivas  coincidem  com  o

registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal

de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 30 (trinta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina fotográfica ou equivalente.c.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas no Cartão de7.

Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda questão com mais de8.

uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum registro fora dos locais9.

destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente preenchida e assinada10.

ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 20

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Estão corretas a grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês:
to come down to earth (voltar à realidade, pôr os pés no chão).
II. Estão corretas a grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês:
he has come short of his duties (ele não cumpriu seus deveres).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No trecho "at a run" ocorre um verbo cujo significado é "estudar".
II. O educando não deve ser um sujeito atuante e ativo no processo
de ensino-aprendizagem de Língua Inglesa,  pois somente assim
essa prática pode ser eficiente e satisfatória tanto para ele quanto
para o professor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Está correta a grafia do trecho a seguir em inglês: friendly fishy
(peixe frito).
II. O trecho a seguir, em inglês, está corretamente grafado: to hellp
imto (ajudar a entrar).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Está correta a grafia do trecho a seguir em inglês: kite a buzines
(não é tão fácil).
II.  A avaliação em Língua Inglesa não deve ser realizada com o
auxílio de tabelas ou do diário de classe.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O trecho a seguir, em inglês, está corretamente grafado: to have
im kypimg (guardar, custodiar).
II. Está correta a grafia do trecho a seguir: to bring beacki.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Em linhas gerais, a aprendizagem de Língua Inglesa deve diminuir
o conhecimento sobre linguagem que o aluno construiu sobre sua
língua  materna,  por  meio  de  comparações  com  essa  língua
estrangeira em vários níveis.
II. Estão corretas a grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês:
that comes in useful (isto chega em boa hora).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

7 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  grafia  e  a  tradução do trecho a  seguir  em inglês:  to  take
someone  by  surprise  (surpreender  alguém,  pegar  de  surpresa),
estão corretas.
II. Estão corretas a grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês:
to come out in the open (abrir o jogo, ser sincero).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Está correta a grafia do trecho a seguir: I bought hin of.
II. Estão corretas a grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês:
it came on to rain (começou a chover).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês: I have known
him for three weeks (conheço-o há três semanas), estão corretas.
II.  No trecho "to be eaten up with",  o vocábulo "eaten" pode ser
traduzido como "conceber".
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês: you can’t know
him from his brother (você não pode distingui-lo do seu irmão),
estão corretas.
II. A avaliação em Língua Inglesa não deve utilizar métodos que
permitam considerar as diferentes aptidões dos alunos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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11 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Estão corretas a  grafia  e  a  tradução do seguinte  trecho,  em
inglês: to play for keeps (estou com fome).
II. Está correta a grafia do trecho a seguir em inglês: I mim busines
(estou falando sério).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês: I know her to
be my friend (tenho certeza de sua amizade), estão corretas.
II. O trecho a seguir, em inglês, está corretamente grafado: in the
rope off (na esperança de).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Está correta a grafia do trecho seguinte:  my handkerchief rés
clean gone (meu lenço simplesmente sumiu).
II. Está correta a grafia do trecho a seguir em inglês: a gowd buy
(uma pechincha, uma boa compra).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

14 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  No  trecho  "to  eat  one’s  heart  out"  ocorre  um  verbo  cujo
significado é "dormir".
II. Está correta a grafia do trecho seguinte: he made a clean briasty
of it (ele abriu-se, confessou tudo).
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Comunicar-se na Língua Inglesa,  por meio do uso variado de
linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como
uma ferramenta que impede o acesso ao conhecimento, que reduz
as  perspectivas  e  as  possibilidades  para  a  compreensão  dos
valores  e  interesses  de  outras  culturas  e  para  o  exercício  do
protagonismo  social,  é  uma  competência  que  pode  ser
desenvolvida pelo estudante de Língua Inglesa ao longo do Ensino
Fundamental.
II.  No trecho "in  full  swing"  ocorre  um verbo cujo significado é
"inspecionar" ou "revisar".
III. A avaliação em Língua Inglesa não deve possibilitar observar a
transferência das aprendizagens em contextos diferentes.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Estão corretas a  grafia  e  a  tradução do seguinte  trecho,  em
inglês: where do you keep? (você gosta de legumes?).
II. A grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês: to take out a
licence (tirar um documento de licença), estão corretas.
III. A grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês: first come,
first  served  (quem  primeiro  chega,  primeiro  é  servido),  estão
corretas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Estão corretas a grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês:
the photograph has not come (a fotografia não saiu).
II. Estão corretas a grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês:
he knows his own mind (ele sabe o que quer).
III. Baseado nas ideias de Vygotsky, a aquisição de conhecimentos
de Língua Inglesa não passa pela interação do sujeito com o meio.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A  grafia  e  a  tradução do trecho a  seguir  em inglês:  to  take
something off one’s hands (encarregar-se de alguma coisa), estão
corretas.
II. A grafia e a tradução do trecho a seguir em inglês: please let me
know your arrival (queira por favor informar-me da sua chegada),
estão corretas.
III.  Estão corretas a grafia e a tradução do seguinte trecho, em
inglês: you know best (eu gosto de carros rápidos).
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Didática e docência

A análise do ato didático destaca uma relação dinâmica entre
três  elementos:  o  professor,  o  aluno  e  o  conteúdo.  A  partir
desses  elementos  pode-se  fazer  algumas  perguntas
importantes:  Para que ensinar? O que ensinar? Quem ensina?
Para quem se ensina? Como ensinar? Sob que condições se
ensina? Estas perguntas definem os elementos constitutivos da
didática e formam, de fato, o seu conteúdo.

A relação entre o professor e o aluno, voltada basicamente à
formação  intelectual ,  implica  aspectos  psíquicos  e
socioculturais. Se forem considerados não apenas o professor,
mas  outros  educadores,  é  possível  ver  que  outras  áreas  de
conhecimento ligadas ao ambiente escolar contribuem para o
processo de ensino. Como por exemplo a teoria da organização
escolar, a administração escolar, os meios de comunicação, a
propaganda  etc.  Assim,  o  processo  de  ensino  envolve  uma
relação  social,  pois  professor  e  alunos  pertencem  a  grupos
sociais. Assim como a escola e a sala de aula são grupos sociais
envolvendo uma dinâmica de relações internas.

Fonte: http://bit.ly/2k9lezK (com adaptações)
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19 • Com base no texto 'Didática e docência', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que a didática traz grandes benefícios
para a relação entre o professor e o aluno. Defende-se, ao longo do
texto, que a didática, enquanto ciência, deve buscar a compreensão
dos fatores sociais que permitem ao aluno aprender e, com isso, o
professor deve evitar estar inserido em qualquer dinâmica social
relacionada ao processo de ensino ou ao ambiente escolar.
II. Na perspectiva do autor, a relação entre o professor e o aluno
tem  por  objetivo,  exclusivamente,  a  formação  intelectual,  não
devendo haver qualquer dinâmica social entre esses dois grupos.
Dessa forma, o autor explica que o objeto da didática pode ser
entendido como a busca pelo conhecimento,  apenas,  sem criar
qualquer vínculo entre os indivíduos envolvidos nessa busca.
III. De acordo com o texto, a relação entre o professor, o aluno e o
conteúdo  é  fundamental  para  compreender  o  conteúdo  e  os
elementos  constitutivos  da  didática.  O  texto  afirma,  ainda,  que
outras  áreas  de  conhecimento,  como  a  administração  escolar,
também contribuem para o processo de ensino.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

20 • Com base no texto 'Didática e docência', leia as afirmativas a
seguir:
I. No texto, o autor afirma que o processo de ensino envolve uma
relação  social,  pois  professores  e  alunos  pertencem  a  grupos
sociais  diferentes.  Assim como a  escola  e  a  sala  de  aula  são
grupos sociais envolvendo uma dinâmica de relações internas. O
autor afirma, ainda, que a relação entre o professor e o aluno é
voltada basicamente  à  formação intelectual  e  implica  aspectos
psíquicos e socioculturais.
II.  De acordo com o autor,  os conceitos de didática e docência
estão  relacionados,  mas  possuem  particularidades.  A  didática,
explica o autor, trata da investigação sobre os aspectos psíquicos e
socioculturais  que  afetam  a  relação  entre  o  professor  e  o
conhecimento.  A  docência,  por  outro  lado,  refere-se  à  prática
cotidiana de busca por motivação para os estudos, por parte do
aluno, no ambiente escolar.
III.  De  acordo  com o  texto,  a  teoria  da  organização escolar,  a
administração escolar, os meios de comunicação, a propaganda,
as  notícias,  as  mídias  digitais,  as  novas  tecnologias,  a
interculturalidade  e  o  orçamento  escolar  são  as  principais
estratégias utilizadas pelo professor para prover o conhecimento
ao aluno. A esse conjunto bem definido de estratégias atribui-se a
nomenclatura de didática escolar.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 21 a 30

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda investiu um capital de R$ 7.204,00 em uma aplicação
financeira  que  rende  juros  de  8%  ao  mês.  O  investimento  foi
mantido por um período de 6 meses. Assim, ela terá acumulado
um montante superior a R$ 11.389,77 e inferior a R$ 11.478,11 ao
término do período.
II. A raiz quadrada de 1.156 é maior que 29.
III. Amanda é engenheira e está analisando o desenho técnico de
um projeto que compreende três figuras geométricas: um triângulo
com base igual a 12 cm e altura igual a 23 cm; um quadrado com
base igual a 27 cm e altura igual a 27 cm; e um retângulo com base
igual a 35 cm e altura igual a 49 cm. Considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que a área somada
dessas três figuras é superior a 2.591 cm² e inferior a 2.613 cm².
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda investiu um capital de R$ 2.391,00 em uma aplicação
financeira a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês, durante 4
meses. Assim, ao término desse período, ela terá acumulado um
montante maior que R$ 2.571,20 e menor que R$ 2.704,33.
II. Se um caminhão percorre 79 km com 7 L de combustível, então
esse veículo percorrerá mais de 291 km com 25 L de combustível,
sob as mesmas condições de percurso.
III. Um reservatório com profundidade igual a 5 m, largura igual a
17 m, e comprimento igual a 51 m, terá um volume maior que
4.275 m³.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda acaba de receber uma ligação do gerente do seu banco
informando que ela possui uma quantia de R$ 4.519,00 em sua
conta bancária. O gerente informa ainda que seria uma boa ideia
investir esse valor em uma aplicação financeira que rende juros
compostos de 5% ao mês. Amanda aceitou a sugestão do seu
gerente e realizou o investimento. Assim, considerando apenas as
informações  apresentadas,  após  6  meses,  Amanda  terá
acumulado um montante superior a R$ 6.069,12 e inferior a R$
6.102,09.
II.  Amanda decidiu investir um capital de R$ 10.077,00 em uma
aplicação financeira que rende juros compostos de 11% ao mês,
durante o tempo de 3 meses. Assim, considerando exclusivamente
as informações apresentadas, é correto afirmar que ela acumulou
um montante superior a R$ 13.801,62 e inferior a R$ 13.873,04 no
período.
III. A raiz quadrada de 2.401 é maior que 51.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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24 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  Amanda  é  proprietária  de  uma  loja  de  carros  usados.
Recentemente,  ela  determinou  que  5  veículos  tivessem  seus
preços reduzidos, a fim de realizar uma ação promocional. Após
essa mudança, os preços foram os seguintes: o carro 1 passou a
custar R$ 42.880,00; o carro 2 passou a custar R$ 38.760,00; o
carro 3 passou a custar R$ 51.200,00; o carro 4 passou a custar R$
62.300,00;  e  o  carro  5  passou  a  custar  R$  55.320,00.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o preço médio dos 5 carros incluídos na ação
promocional é inferior a R$ 50.472,00.
II. Amanda é farmacêutica em um hospital e constatou que foram
consumidos 450 comprimidos do remédio X na última semana.
Sabe-se que esse medicamento deve ser ministrado obedecendo
aos seguintes quantitativos: quando o paciente for uma criança, ela
deve tomar 2 comprimidos; quando o paciente for um adulto, ele
deve  tomar  3  comprimidos.  Amanda  observou  que  20%  dos
comprimidos  foram  consumidos  por  crianças.  Assim,
considerando exclusivamente  as  informações apresentadas e  o
período de tempo informado, é correto afirmar que mais de 127
adultos consumiram os demais comprimidos.
III. No início do mês, Amanda constatou que havia um saldo de R$
9.237,00 em sua conta bancária. No dia 1, foi debitada uma taxa no
valor de R$ 12,55. No dia 2, houve uma despesa com alimentação
no valor de R$ 34,20. No dia 3, ela comprou um caderno escolar no
valor de R$ 9,85. No dia 4, ela realizou uma compra no valor de R$
7,55. No dia 5, ela comprou um assessório para o seu carro no
valor  de  R$  15,35.  Sabe-se  que  todas  essas  despesas  foram
debitadas diretamente de sua conta bancária através de um cartão
de débito e que não houve qualquer outro débito nessa conta além
desses  citados.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que, ao final do dia 5,
o saldo da conta bancária de Amanda é superior a R$ 9.081,50 e
inferior a R$ 9.109,85.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Amanda está negociando a compra de um terreno no valor de R$
98.340,00. Após uma longa conversa com a vendedora, Amanda
obteve  um  desconto  no  valor  de  17%.  Assim,  considerando
exclusivamente  as  informações apresentadas,  é  correto  afirmar
que o valor final pago por Amanda é superior a R$ 81.812,90 e
inferior a R$ 81.929,40.
II. Se um carro percorre 26 km com 3 L de combustível, então esse
veículo percorrerá mais de 131 km com 17 L de combustível, sob
as mesmas condições de percurso.
III. Após ser promovida, Amanda foi informada de que o seu salário
passaria a ser R$ 5.788,00. No entanto, sobre esse valor incidem 3
descontos, sendo o primeiro referente ao INSS, equivalente a 11%
do salário;  o  segundo referente  ao  FGTS,  equivalente  a  8% do
salário; e o terceiro relativo ao IRPF, equivalente a 17% do salário.
Assim,  considerando  exclusivamente  as  informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor efetivamente recebido
por Amanda, após os descontos, será de superior a R$ 3.699,15 e
inferior a R$ 3.709,25.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

HOMEM PLURAL

Trecho de entrevista com Bernard Lahire: Podemos considerar a
educação, a cultura, e a literatura como observatórios empíricos
da sua teoria da ação?

Esse foi, em todo o caso, o meu percurso. Comecei por trabalhar
sobre questões escolares (insucesso escolar, casos de sucessos
improváveis), antes de seguir em direção às questões culturais
(práticas  culturais  dos  franceses),  e  depois,  literárias.  O  fio
condutor de uma grande parte dos meus trabalhos é, no entanto,
a escrita (produzida ou lida, comum ou literária): trabalhei sobre

a cultura escrita escolar, os modos populares de apropriação dos
textos, os usos domésticos e profissionais da escrita, as práticas
de estudo (e nomeadamente de leitura) no ensino superior,  o
problema  social  designado  “iletrismo”,  o  jogo  literário  e  as
condições materiais e temporais da criação literária, a obra de
Franz Kafka. Mas alguns investigadores apreenderam as minhas
investigações  para  trabalharem  sobre  questões  tão  variadas
como os compromissos militares, as bifurcações profissionais, a
formação  dos  desportistas,  a  socialização  profissional  dos
cirurgiões ou a fabricação social das moças e dos rapazes. Toda
a sociologia é, sobretudo, uma forma de olhar o mundo social.
Penso que os meus futuros terrenos de investigação vão ainda
surpreender  aqueles  que  pensam  que  agora  trabalho
essencialmente  as  questões  da  criação  literária.

(Adaptado.  Adequação  l inguíst ica.  Disponível  em:
http://bit.ly/2knv3u2)

26 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Conforme pontua o pesquisador,  a  cultura escrita escolar,  os
modos populares de apropriação dos textos, os usos domésticos e
profissionais da escrita, as práticas de estudo (e nomeadamente
de  leitura)  no  ensino  superior,  o  problema  social  designado
“iletrismo”, entre outros, constituem o leque de seus trabalhos.
II. Questões escolares, culturais e literárias compõem, segundo o
texto, uma visão inepta dos trabalhos do autor.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

27 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I.  Pode-se  deduzir,  a  partir  do  último  período  do  texto,  que  o
entrevistado critica o caráter letárgico dos trabalhos daqueles que
acreditam que ele trabalha, agora, essencialmente as questões da
criação literária.
II.  Trabalhos  direcionados  para  questões  escolares  (insucesso
escolar,  casos  de  sucessos  improváveis),  culturais  (práticas
culturais  dos  franceses)  e  literárias  fazem  parte  do  rol  de
investigações do entrevistado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

28 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Infere-se, a partir do texto, que o pesquisador tem uma predileção
pelo estudo da escrita (produzida ou lida, comum ou literária), tanto
em espaços de formação escolar (universidades, escolas), como
em locais  onde  se  desenvolvem relações  sociais  mais  íntimas
(usos domésticos).
II.  Embora  haja  uma  preocupação  com  questões  de  estética
literária  e  com o  desenvolvimento  da  linguagem escrita  e  oral,
estes  campos  de  investigação  parecem  não  se  sobrepor  a
questões culturais nas investigações sociológicas realizadas pelo
entrevistado, conforme o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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29 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. Segundo o entrevistado, os estudos realizados a partir de suas
investigações  apresentam questões  variadas  em relação àquilo
sobre o qual ele se debruçou enquanto fio condutor de uma grande
parte de seus trabalhos.
II.  As  bifurcações  profissionais,  a  releitura  de  Franz  Kafka,  a
formação  dos  desportistas,  a  socialização  profissional  dos
cirurgiões ou a fabricação social das moças e dos rapazes são
alguns redirecionamentos fundamentados na obra do entrevistado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.

30 • Com base no texto 'HOMEM PLURAL', leia as afirmativas a
seguir:
I. A propensão do pesquisador aos trabalhos voltados para os usos
domésticos  e  profissionais  da  escrita  é  justificada pelo  prisma
apresentado nos últimos períodos do texto, quando o entrevistado
menciona o direcionamento da Sociologia aos estudos da escrita.
II.  No  texto,  a  referência  a  Franz  Kafka  funciona  como  um
heterônimo do entrevistado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

d) As duas afirmativas são falsas.
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