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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo ao qual você está inscrito, conforme consta no seu 
cartão de inscrição e cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação das 

respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões, sendo 10 de português, 10 

conhecimentos pedagógicos, 05 de legislação, 05 de atualidades e 20 de conhecimento específico. Caso exista alguma falha de 
impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração 
de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 08h e término às 12h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas uma 

responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do CARTÃO 

RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, a fim de que 
o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção. 
 
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o início da 

prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está assinado no seu 

documento de identificação. 
 
8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois lápis não 

será considerado. 
 
9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à letra a 

ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA. 
 
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será autorizada 

se for constatada falha de impressão. 
 
11. O BOLETIM DE QUESTÕES deverá ser devolvido ao final da sua prova, juntamente com seu CARTÃO RESPOSTA, pois é 

o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 
12. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de PARAUAPEBAS o candidato que durante 

a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2018 do referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 

 
Nos trilhos do tempo 

Caio Fernando Abreu 
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Outro dia, uma amiga se queixou ao telefone: “Tenho 27 anos e descobri que, até agora, 
tenho me alimentado de migalhas”. Falei qualquer coisa banal e consoladora, como “a vida é assim 
mesmo, paciência” – e desliguei. Só não desliguei a cabeça: a frase ficou dias dando voltas dentro 
dela. Até que, não lembro bem como, de algum lugar de dentro de mim veio a resposta que não 
cheguei a dar à minha amiga: “Mas será que isso que você chama de migalhas não será, afinal, o 
próprio pão?” 

Fiquei todo enredado num pensamento mais ou menos assim: aos 15 anos, você espera um 
bolo coberto de chocolate, recheado de frutas; aos 25, você até dispensa o recheio de frutas, mas 
ainda espera a cobertura de chocolate; aos 35 – ah, um pão doce mesmo serve; aos 45, pode ser 
pão comum, desses de água e sal, desde que fresquinho; aos 55, o mesmo pão, só que não tem 
muita importância se for amanhecido – e assim por diante, até chegarmos às migalhas. (...)  

A passagem do tempo traz humildade e reduz o apetite? Não afirmo nada, só pergunto, 
porque não tenho certeza. Talvez por ter andado lendo os dois romances que Doris 
Lessing escreveu sob o pseudônimo de Jane Somers (O Diário de Uma Boa Vizinha e Se os Velhos 
Pudessem), andei pensando também na velhice. Neste jornal não se pode escrever palavrão – mas 
você já percebeu que muitos jovens dizem “velha” como se dissessem, desculpem, mulher de vida 
airada ou ladra? Como se a velhice fosse um crime e uma vergonha. 

Os dias passaram, eu pensei em Rita Lee. Não ouvi o disco novo de Rita, não tenho nada a 
dizer sobre ele. Mas Rita ficou furiosa com uma crítica escrita sobre o disco e, ao que parece, 
especialmente com uma maldadezinha sobre sua suposta “menopausa criativa”. Fica assim: quem 
acusa coloca-se na posição de “jovem-por-dentro-de-tudo”. Acaba virando um joguinho meio 
lamentável de bom & mau, mocinho & bandido, inocente & culpado. Por trás de tudo, a suprema 
ofensa: ser chamado de VELHO. 

Então morre Rita Hayworth (maravilhosa Rita, sem a qual Marilyn Monroe talvez não tivesse 
existido), há anos esquecida. Em todos os arquivos rebuscam-se fotos e trechos de filmes da 
flamejante Gilda – e fotos da mulher esplêndida de 20, 25 anos, são colocadas lado a lado de fotos 
da velha horrenda de 60, doente e decadente. O subtexto é: o jovem é belo, o velho é feio. O jovem 
está perto da vida, o velho está perto da morte. E a velhice, como a morte, é feia e suja. Será? 

Enquanto isso, a vida de cada um corre sobre os trilhos do tempo, separadamente mas em 
direção a um destino igual para todos, e no mesmo ritmo implacável daquele poema de Manuel 
Bandeira: café-com-pão, café-com-pão. Penso nos velhinhos como Mário Quintana, cheios do poder 
discreto de conseguir contemplar de longe a juvenil palhaçada nossa de cada dia, à espera desses 
resplandecentes bolos cobertos de chocolate, recheados de frutas. E que só existem no sonho. No 
real, são as migalhas. 

Rita, a Hayworth, gira no ar sua luva negra e canta: “Put the blame on mame, boy” – porque 
ela não preparou você para a velhice, eu acrescento. Seguro devagar o novo livro de Adélia Prado, 
O Pelicano, leio e releio um poema chamado Objeto de Amor (que não posso transcrever aqui: este 
jornal não publica palavrão), e acho que eu compreendo quando ela diz: “Quanto a mim dou graças / 
pelo que agora sei / e, mais que perdoo, eu amo”. Foi Adélia, mulher do povo, que afirmou também 
num poema mais antigo: “Quarenta anos: não quero a faca nem o queijo / quero a fome”. Eu 
também: bem-vindas as migalhas que, se Deus quiser, virão. 

 

Disponível em:<http://caiofcaio.blogspot.com.br/2011/05/nos-trilhos-do-tempo.html>. 
Acesso em: 2 jan. 2018. 

 

1 O texto de Caio Fernando Abreu, “Nos trilhos do tempo”, é um(a) 

(A) artigo informativo sobre as consequências do envelhecimento. 
(B) crônica em que o autor reflete sobre a inexorável passagem do tempo. 
(C) fábula que ilustra a ideia de que ninguém está preparado para a velhice. 
(D) conto em que o autor narra fatos sobre a relação entre humildade e velhice. 

 

2 Infere-se do texto que, na opinião do autor,  

(A) a velhice é um crime e uma vergonha. 
(B) é próprio dos jovens esperar muito da vida. 
(C) nunca devemos nos contentar com as migalhas. 
(D) aprende-se, com a idade, a contemplar de longe a velhice. 
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3 Ao recorrer à metáfora dos “trilhos do tempo”, o autor alude à ideia de que 

(A) a velhice, como a morte, é feia, suja e triste. 
(B) todos envelheceremos e, um dia, morreremos. 
(C) a passagem do tempo traz humildade e reduz o apetite. 
(D) só os jovens aproveitam o bolo coberto de chocolate recheado de frutas. 

 

4 O enunciado “Talvez por ter andado lendo os dois romances que Doris Lessing escreveu...” (ℓ. 13 e 

14) expressa uma 
(A) prova incontestável de que o autor teme a velhice. 
(B) possível causa para o fato de o autor estar refletindo sobre a velhice. 
(C) justificativa para a necessidade de lermos os romances de Doris Lessing. 
(D) explicação para a descrença do autor na relação entre velhice e humildade. 

 

5 A reformulação da passagem do texto que não preserva seu sentido original é 

(A) As supostas migalhas, em sua visão, não consistem no verdadeiro pão (ℓ. 5 e 6). 
(B) A mensagem implícita é: a beleza está na juventude, e a fealdade, na velhice (ℓ. 27). 
(C) Muitos jovens usam o termo “velha” com o propósito de ofender e agredir (ℓ. 16 e 17). 
(D) Aquele que acusa assume a postura de alguém que é bem informado e que sabe tudo (ℓ. 20 e 21).  

 

6 O autor usa o pronome “você” para dirigir-se, explicitamente, aos leitores de um modo geral na 

seguinte passagem do texto: 
(A) “aos 15 anos, você espera um bolo coberto de chocolate, recheado de frutas” (ℓ. 7 e 8). 
(B) “Mas será que isso que você chama de migalhas não será, afinal, o próprio pão?” (ℓ. 5 e 6). 
(C) “aos 25, você até dispensa o recheio de frutas, mas ainda espera a cobertura de chocolate” (ℓ. 8 e 

9). 
(D) “mas você já percebeu que muitos jovens dizem ‘velha’ como se dissessem, desculpem, mulher de 

vida airada ou ladra?” (ℓ. 15 a 17). 
 

7 Julgue as afirmativas abaixo com base nas normas da língua padrão. 
 

I. Em “há anos esquecida” (ℓ. 25), há um desvio quanto à concordância verbal. 
II. Em “Outro dia, uma amiga se queixou ao telefone” (ℓ. 1), a colocação do pronome oblíquo não 

obedece ao padrão culto da língua. 
III. No trecho “à espera desses resplandecentes bolos cobertos de chocolate” (ℓ. 32 e 33), o emprego 

do sinal indicativo de crase é obrigatório. 
IV. Falta uma vírgula para demarcar os limites da oração restritiva em “Até que, não lembro bem como, 

de algum lugar de dentro de mim veio a resposta que não cheguei a dar à minha amiga” (ℓ. 4 e 5). 
 

Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, III e IV. 
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8 Analise os itens abaixo com base nas noções de coerência e coesão. 
 

I. O vocábulo “então” (ℓ. 24) é um marcador de tempo.  
II. O pronome “que”, em “que afirmou também” (ℓ. 39), refere-se a “Adélia”. 
III. O advérbio “afinal” (ℓ. 5) sinaliza o último elemento de uma enumeração.  
IV. O vocábulo “até” expressa a mesma ideia em suas duas ocorrências (ℓ. 1 e 8).  

 

Está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) III e IV. 
(D) I, II e IV. 

 

9 A correção gramatical e o sentido do texto não seriam preservados caso fosse suprimido o (a) 

(A) vírgula logo após “para todos” (ℓ. 30).  
(B) sinal indicativo de crase em “dar à minha amiga” (ℓ. 5).  
(C) pronome “se” em “não se pode escrever palavrão” (ℓ. 15). 
(D) vocábulo “todo” em “Fiquei todo enredado num pensamento” (ℓ. 7). 
 

10 Os dois-pontos são usados para introduzir citação de palavras de outrem em 

(A) “O subtexto é: o jovem é belo, o velho é feio” (ℓ. 27). 
(B) “Eu também: bem-vindas as migalhas que, se Deus quiser, virão” (ℓ. 40 e 41). 
(C) “Só não desliguei a cabeça: a frase ficou dias dando voltas dentro dela” (ℓ. 3 e 4). 
(D) “no mesmo ritmo implacável daquele poema de Manuel Bandeira: café-com-pão, café-com-pão” (ℓ. 

30 e 31). 
 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS 

 
11 Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o termo educação refere-se 

(A) à educação básica, com prioridade. 
(B) à ação coletiva para construir identidades formativas nas mais diferentes ambiências humanas. 
(C) à educação básica formal e não formal. 
(D) ao ensino fundamental e médio nos diversos sistemas escolares. 
 

12 Sobre o ensino, determina a Lei Municipal nº 4509/2012 com base na LDB que o município se 

incumbirá de oferecer 
(A) educação básica, prioritariamente no nível da educação infantil, permitida a atuação no ensino 

fundamental somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino. 

(B) com obrigatoriedade o ensino fundamental, permitida a oferta do ensino médio somente quando 
estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com percentuais 
mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 

(C) educação básica nos níveis da educação infantil e ensino fundamental, permitida a atuação em 
outros níveis do ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua 
área de competência e com percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à 
manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 

(D) com obrigatoriedade a educação básica nos níveis da educação infantil, ensino fundamental e 
médio, permitida a atuação em educação superior somente quando estiverem atendidas 
plenamente as necessidades de sua área de competência e com percentuais mínimos vinculados 
pela Constituição Federal à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 

 

13 A Educação Especial, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é uma modalidade 

de ensino 
(A) transversal à educação básica, com exclusividade.  
(B) transversal ao ensino fundamental e ao médio, com exclusividade.  
(C) obrigatória somente na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental.  
(D) transversal a todas etapas e outras modalidades, como parte integrante da educação regular. 
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14 Por aprendizagem significativa entende -se 

(A) aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira substantiva e não-arbitrária 
com aquilo que o aprendiz já sabe. 

(B) aquela em que qualquer ideia prévia expressa simbolicamente interage de maneira substantiva e 
arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe e com o que ele ainda não domina. 

(C) o processo no qual uma nova informação ancora-se na estrutura cognitiva do aprendiz, sem a 
necessidade da existência de um conceito anterior já previamente incorporado pelo aluno. 

(D) aquela em que qualquer ideia prévia expressa de forma objetiva e concreta interage de maneira 
substantiva e arbitrária com uma estrutura desconhecida pelo aluno. 

 
15 A tendência pedagógica escolar que sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os 

indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais, pressupondo 
que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e às normas vigentes na sociedade de classe, por meio 
do desenvolvimento da cultura individual, denomina-se 
(A) progressista. 
(B) liberal. 
(C) libertária. 
(D) crítico social dos conteúdos. 
 

16 Sobre o Projeto Político Pedagógico, na perspectiva da descentralização do ensino prevista na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, é correto afirmar que 
(A) constitui proposta metodológica de intervenção do setor pedagógico na realidade escolar, com 

vistas à melhoria do desempenho discente. 
(B) os valores em torno dos quais é construído devem ser eminentemente técnicos, comprovando sua 

neutralidade política. 
(C) constitui construção coletiva e possui intencionalidade política. 
(D) prioriza a ação do professor e da coordenação pedagógica em relação às ações cotidianas da 

escola, no processo de enfrentamento das dificuldades discentes. 
 

17 Entende-se por Base Nacional Comum, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

(A) o conjunto de conteúdos mínimos das áreas de conhecimento articulado aos aspectos da vida 
cidadã. 

(B) conteúdos escolares contidos no currículo oculto de cada estudante, de acordo com seu repertório 
de vida. 

(C) atividades curriculares intra e extra escolares baseadas na vocação profissional do aluno a partir de 
sua vivência no mundo do trabalho. 

(D) enredo de matérias e disciplinas instrucionais de curso obrigatórias articuladas com língua 
portuguesa e matemática. 

 

18 Sobre a concepção de currículo presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais, legislação 

complementar à LDB, para o ensino fundamental, é correto afirmar que 
(A) corresponde à estrutura curricular formal proposta pelo sistema de ensino, em torno da qual 

gravitam conhecimentos escolares. 
(B) ganha operacionalidade com a proposição de disciplinas curriculares sobre Ética, Política e 

Estética, que fundamentam a articulação entre áreas de conhecimentos e aspectos da vida cidadã. 
(C) neste texto, quando faz-se referência a um paradigma curricular, faz-se referência a uma forma de 

organizar metodologias de ensino formais baseadas em conteúdos escolares sistematizados ao 
longo da história social da humanidade. 

(D) envolve três elementos, quais sejam: currículo formal (planos e propostas pedagógicas), currículo 
em ação (aquilo que efetivamente acontece nas salas de aula e nas escolas), currículo oculto (o 
não dito, aquilo que tanto alunos quanto professores trazem, carregado de sentidos próprios, 
criando as formas de relacionamento, poder e convivência nas salas de aula). 
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19 De acordo com a Lei Municipal nº 4509/2012 (PCCR), entende-se por hora-aula  

(A) a atividade de ensino que ocorra em horário efetivo de aula, com frequência exigível pela Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, orientada por profissionais da educação da escola, que 
pode ser realizada em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo de ensino 
aprendizagem. 

(B) toda e qualquer atividade programada incluída no projeto político pedagógico da escola, sem 
necessário controle sistematizado de frequência, orientada por professores concursados, realizada 
em sala de aula ou em outros locais adequados ao processo de ensino e aprendizagem. 

(C) toda e qualquer atividade programada incluída no projeto político pedagógico da escola, com 
frequência exigível e efetiva, orientada por professores habilitados, realizada em sala de aula ou em 
outros locais adequados ao processo de ensino e aprendizagem. 

(D) toda e qualquer atividade programada incluída no projeto político pedagógico da escola e no plano 
de desenvolvimento institucional do município, com frequência exigível e efetiva, orientada por 
professores habilitados, realizada exclusivamente em sala de aula. 

 

20 No seu artigo primeiro, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional faz referência a quatro 

conceitos estruturantes do novo mapa de referência da escola e de seu papel social no processo 
educativo na contemporaneidade. São eles: 
(A) disciplinaridade, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. 
(B) mundo do trabalho, mercado do trabalho, escolarização e prática pedagógica. 
(C) cidadania, avaliação educacional, prática social e preparação para o trabalho. 
(D) prática social, mundo do trabalho, movimentos sociais e manifestações culturais. 
 

LEGISLAÇÃO 
 
21 Considerando as formas de provimento dos cargos públicos, segundo a redação atualizada da Lei 

Municipal 4231/2010, “o retorno do servidor concursado estável ao cargo anteriormente ocupado” 
caracteriza 
(A) reversão. 
(B) reintegração. 
(C) recondução. 
(D) readaptação. 
 

22 Conforme previsão da redação atualizada da Lei Municipal 4231/2010, referente à licença para 

prestação de serviço militar, o prazo para o servidor desincorporado do serviço militar reassumir o 
exercício de seu cargo público no Município de Parauapebas será de 
(A) 10 dias. 
(B) 15 dias. 
(C) 20 dias. 
(D) 30 dias. 
 

23 De acordo com a redação atualizada da Lei Municipal nº4509/2012, após cada período de 12 meses, 

o integrante do Magistério Público Municipal que faltar injustificadamente setenta horas-aulas no mesmo 
período terá direito ao gozo de quantos dias corridos de férias:  
(A) 12. 
(B) 18. 
(C) 20. 
(D) 24. 
 

24 De acordo com a redação atualizada da Lei Municipal nº4509/2012, o número de licenciados para 

qualificação profissional do quadro de lotação de cada unidade de ensino e da Secretaria Municipal de 
Educação de Parauapebas, sob pena de prejuízo ao serviço educacional, não poderá exceder 
(A) 3%. 
(B) 5%. 
(C) 7%. 
(D) 8%. 
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25 De acordo com a redação atualizada da Lei Municipal nº4509/2012, a jornada normal de trabalho do 

docente nas unidades escolares deve ser de 
(A) 100 horas-aula. 
(B) 125 horas-aula. 
(C) 200 horas-aula. 
(D) 240 horas-aula. 

 
ATUALIDADES 

 

26 No início de 2018, a imprensa divulgou que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul concretizaram 

(A) os últimos testes preparatórios para o lançamento do foguete mais potente da história. 
(B) a exportação de 20 toneladas de produtos, representando lucros superiores aos dos EUA. 
(C) a reabertura da linha de comunicação entre os dois países, propiciando o diálogo. 
(D) o envio de ativistas políticos contrários aos países para campos de concentração em Seul. 
 

27 No dia 16 de janeiro de 2018, o Departamento de Estado norte-americano anunciou que cortaria 

US$ 65 milhões da verba destinada à UNRWA, agência da ONU que 
(A) combate o trabalho escravo e a exploração infantil. 
(B) presta assistência a refugiados palestinos. 
(C) promove a educação em países pobres da América Central. 
(D) controla a distribuição de medicamentos na África. 
 

28 Em novembro de 2017, dois grupos protestavam diante do Sesc Pompeia, em São Paulo. Enquanto 

manifestantes de um dos grupos clamavam contra a censura e a favor da democracia, o outro grupo, 
formado por conservadores, protestava contra a realização 
(A) da palestra proferida pela filósofa Judith Butler, que, embora também se dedique ao estudo de 

gênero, veio ao Brasil participar de um evento sobre os desafios da democracia na 
contemporaneidade. 

(B) do debate realizado por um jornal de grande circulação junto aos cinco pré-candidatos que 
concorrerão ao posto de presidente da república nas eleições que ocorrerão no Brasil em outubro 
de 2018. 

(C) de manifestações favoráveis à intervenção militar nos casos de crime envolvendo os poderes 
judiciário e legislativo, além de visar ao maior controle e à certificação dos votos durante as 
eleições vindouras. 

(D) da exposição Queer Museu, financiada por um banco privado, na qual eram expostos trabalhos 
artísticos que atentavam contra o pudor e que criticavam a instituição denominada “Tradição, 
Família e Propriedade”. 

 

29 Em visita ao Chile, o Papa Francisco dedicou a missa celebrada em 17 janeiro de 2018 no 

aeródromo de Maquehue de Temuco a 
(A) líderes políticos latino-americanos que promovem o bem-estar social. 
(B) vítimas do regime militar perpetrado pelo ditador Augusto Pinochet. 
(C) mulheres agredidas durante protestos contra Nicolas Maduro. 
(D) todos os cristãos que se empenham em propagar as boas novas. 
 

30 Em janeiro de 2018, a deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) foi impedida de tomar posse como 

Ministra do Trabalho. Isso porque o juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, 
concedeu liminar após ações movidas por advogados que 
(A) elencavam atitudes contraditórias por parte da deputada quando da efetivação do golpe conta a ex-

presidenta Dilma Rousseff. 
(B) anulavam sua nomeação devido ao fato de não ter havido desincompatibilização da deputada em 

período hábil para que assumisse o cargo de ministra. 
(C) temiam a escolha de uma política de partido que historicamente faz oposição cerrada ao governo 

de Michel Temer. 
(D) questionavam a escolha da deputada para o cargo por ter sido condenada por desrespeitar direitos 

trabalhistas. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO – PROFESSOR DE INGLÊS 

 
THERE ARE 20 QUESTIONS OF MULTIPLE CHOICE IN YOUR TEST. EACH QUESTION HAS 4 
ALTERNATIVES (A, B, C, AND D) FROM WHICH ONLY ONE IS CORRECT. CHECK THE CORRECT 
ONE.  
 
America's Amish: model society? 
 
 The road sign is, to say the least, unexpected. Driving through a prosperous rural part of North 
America, the last thing you expect to see beside the highway is a yellow diamond road sign with a horse 
and buggy in the middle! Watch out for horses and buggies on the road? What is this? Do they exercise 
racehorses here, or what? 
 You keep an eye open for horses. For two miles you see nothing, then all of a sudden, look! 
Coming towards you on the other side of the road, two black horse-drawn buggies! As they go by, your 
surprise turns to disbelief. What's going on? Are they making a movie about eighteenth century 
America? The men and the women in the buggy look like they jumped out of a novel by Fennimore 
Cooper. Then, another mile and things get even stranger. Beside a neat-looking farm-house, there is a 
whole line of buggies. In the door of the house, half a dozen men in black coats, and with long beards, 
are talking while some women dressed in a curiously ancient fashion are sitting on a bench. Is this 2016 
or 1715? 
     You drive on, wondering what has happened to this part of the United States of America. Have 
you driven into a time-warp, and without realizing it, gone back 300 years, or is it the people you have 
just seen who are stuck in a time warp? 
 A quick enquiry at the nearest gas station gives you the answer. You are in Amish country, and 
the men and women you have just seen are Amish, part of a strange religious group that settled in 
America in the 18th century, and much of whose lifestyle has changed little since then. 
 If you had seen the movie "Witness", you would have already known something about the Amish, 
how their community is strictly religious and self-contained, how Amish people do without the essentials 
of modern-day life such as electricity and cars, and how they do not mix with people outside of their own 
community. It is virtually unheard of for anyone to become an Amish, who was not born an Amish. This is 
about all that most Americans know about Amish people, unless, that is, they actually live near them and 
come across them in daily life. So who are they? 
 In brief, the Amish are members of an ultra-protestant religious movement that first came to 
America from the upper Rhine valley over three hundred years ago, and have kept their traditions and 
lifestyles. They are very law-abiding citizens, and their community is one in which crime is almost, 
though not entirely, inexistent. Amish families live strict lives, following the same code of morals as their 
ancestors. In a sense, they are indeed stuck in a time warp. 
 Yet the most remarkable things to note about the Amish are not their quaint lifestyles and their 
home-made clothes, but the expansion of their community, its efficiency, its social cohesion, and their 
recent adoption of "green" technology, including wind-power and solar energy. Although they work the 
land using traditional horse-drawn machines, and use no chemical fertilizers, their agriculture is - 
interestingly - among the most productive in North America! 
 While white America is, on the whole, a population that is stable in numbers, the Amish 
community is growing faster than virtually any other community in the USA. In the 40 years from 1950 to 
1990, the number of Amish in Lancaster County, Pennsylvania, the original and still the largest Amish 
community in the USA, grew by exactly 400%, all by natural growth, not through the influx of immigrants. 
The Amish do not keep statistics, but it is fairly safe to assume that the total Amish population of the 
United States in the year 1900 was no more than a couple of thousand. Today the Old Order Amish, 
those who have kept up the strictest traditions of their religion and society, number over 100,000, spread 
in communities across the eastern US and Ontario. The total number of Amish living in the United States 
in 2011 was estimated at over 260,000. 
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Amish, who reject modern medicine and all forms of birth control, have some of the biggest 

families in America, with an average of over six children per family. Few abandon their community. 
 Amish teenagers tend to be as normally rebellious as any other American teens, until they 
are baptized. Until this happens, they are not obliged to conform to the strict Amish codes of dress, 
hairstyle and behavior, and many make the most of this liberty. Before baptism, Amish teenagers behave  
much like other American teens; up to 30% of older anabaptized Amish teens own cars, and 40% have 
drivers licenses! Amish teens also enjoy baseball, dancing and even alcohol!  Amish baptism takes place 
between the ages of 16 and 21, sometimes even later. 
 The fact that only about 18% of young Amish abandon the austere way of life of their ancestors is 
not the only reason why the community is growing so fast. Other factors include increasing life-
expectancy and higher standards of living. 
 As for machines and modernity, Amish families do not live a primitive life; while they reject the 
use of mains electricity in the home, they accept the use of kerosene and efficient wood-
burning stoves that provide plenty of light and heat and comfort in their homes; and they are certainly 
not out of touch with technology.  It was estimated that in 2007, 80% of homes in some Amish 
communities were using wind or solar power! In this respect, far from being stuck in the past, they can 
be considered as one of the most advanced communities in the world!  
 As for leisure, it is not one of their major preoccupations! While they do not have televisions or 
radios, they have other social activities; yet Amish leaders actually fear that the development of a cult of 
leisure could rapidly destroy their society. 
 Contrary to popular belief, the Amish are not cut off from the rest of America. Like any farmers, 
they need markets for their products and suppliers for their goods. Some work for non-Amish employers. 
Many have non-Amish neighbors. They know what is going on in the rest of the United States, and like 
many other Americans, they are alarmed by many modern developments. 
 This too explains why most young Amish opt to carry on with the hard-working and strict way of 
life of their community. Though Amish life is hard in many ways, it is free of most of the pressures and 
problems of the rest of American society. As long as this lifestyle is not forced into radical change, many 
of those who have been brought up in it will continue to see it as an attractive option. 

(https://linguapress.com/advanced/amish.htm) 

 

31 Based on the text, it is correct to affirm that 

(A) Although Amish cultivate the land in a traditional way and use wood as a source of heat, they use 
electricity from the public system. 

(B) The Amish arrived in America three hundred years ago and since then, they have carried on most of 
their customs. 

(C) The percentage of young people that leave the Amish community and the average age that Amish 
people live are high. 

(D) The Amish population grows at the same rate as the protestant religious movement does. 
 

32 According to the text, the Amish 

(A) are increasing in number. 
(B) have six children per family. 
(C) avoid contact with immigrants.  
(D) are worried about their birth rate. 
 

33 The underlined word in “they actually live near them and come across them in daily life” (5th 

paragraph) refers to 
(A) Amish people. 
(B) foreign people. 
(C) most Americans. 
(D) religious communities. 
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34 The questions in the 1st and 2nd paragraphs are called rhetorical questions. Their function in the text 

is to 
(A) seek information about the subject. 
(B) elicit an answer from the reader. 
(C) introduce a new subject. 
(D) express astonishment. 
 

35 The underlined expression in “They are very law-abiding citizens” (6th paragraph) means 

(A) obedient to the laws of society. 
(B) interested in the laws of the group.  
(C) careless with the laws of the country. 
(D) responsible for the laws of the community. 
 

36 The underlined word in “how Amish people do without the essentials of modern-day life such as 

electricity and cars” (5th paragraph) introduces a(n) 
(A) addition. 
(B) concession. 
(C) explanation. 
(D) exemplification. 
 

37 Check the alternative which contains the meaning of the underlined verb phrase in “In a sense, they 

are indeed stuck in a time warp” (6th paragraph). 
(A) have failed to keep up with the passage of time. 
(B) have followed the changes over their time. 
(C) have seemed to be ahead of their time. 
(D) have pined away for the old times. 
 

38 Check the alternative that explains the use of the underlined word in “Yet the most remarkable things 

to note about the Amish are not their quaint lifestyles and their home-made clothes, but the expansion of 
their community, its efficiency, its social cohesion, and their recent adoption of "green" technology, 
including wind-power and solar energy.” (7th paragraph)    
(A) The word yet is used to give an explanation about the events mentioned in the precedent paragraph.  
(B) The word yet is used to show a contrast between the preceding utterances and the subsequent 

ones.  
(C) The word yet is used to introduce the consequence of the facts mentioned previously. 
(D) The word yet is used to reinforce what was said in the aforementioned paragraphs. 
 

39 The pronunciation of the {–d} past participle suffix of the underlined verb in “As long as this lifestyle is 

not forced into radical change, many of those who have been brought up in it will continue to see it as 
an attractive option.” (15th paragraph) is the same as that of the underlined verb in 
(A) Amish teenagers tend to be as normally rebellious as any other American teens, until they 

are baptized. (10th paragraph)  
(B) It was estimated that in 2007, 80% of homes in some Amish communities were using wind or solar 

power! (12th paragraph) 
(C) In this respect, far from being stuck in the past, they can be considered as one of the most 

advanced communities in the world! (12th paragraph) 
(D) In the door of the house, half a dozen men in black coats, and with long beards, are talking while 

some women dressed in a curiously ancient fashion are sitting on a bench. (2nd paragraph) 
 

40 One of the principles of the task-based instruction states that anxiety as a personal trait must be 

recognized and kept at a minimal level for learning to be maximized. Such a principle has its roots in the 
(A) Vygotsky’s concept of zone of proximal development. 
(B) Fries’s approach to language learning.  
(C) Krashen’s affective filter hypothesis. 
(D) Chomsky’s notion of performance. 
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41 In English the {–s} noun plural suffix has three different pronunciations. Check the alternative in which 

the pronunciation of the {–s} plural suffix of the underlined words is the same.   
(A) They know what is going on in the rest of the United States, and like many other Americans, they 

are alarmed by many modern developments.(14th paragraph) 
(B) Though Amish life is hard in many ways, it is free of most of the pressures and problems of the rest 

of American society. (15th paragraph) 
(C) Like any farmers, they need markets for their products and suppliers for their goods. (14th 

paragraph) 
(D) Watch out for horses and buggies on the road? (1st paragraph) 
 

42 Check the alternative in which the underlined word is made up of both derivational and inflectional 

suffixes. 
(A) The Amish do not keep statistics, but it is fairly safe to assume that the total Amish population of the 

United States in the year 1900 was no more than a couple of thousand. (8th paragraph) 
(B) Although they work the land using traditional horse-drawn machines, and use no chemical fertilizers, 

their agriculture is - interestingly - among the most productive in North America! (7th paragraph) 
(C) Yet Amish leaders actually fear that the development of a cult of leisure could rapidly destroy their 

society. (13rd paragraph) 
(D) Are they making a movie about eighteenth century America? (2nd paragraph) 
 

43 Effective readers use strategies to help them make sense of texts. One of these strategies is to draw 

conclusions about what is meant based on clues in the text. Such a strategy is called 
(A) predicting. 
(B) scanning. 
(C) skimming. 
(D) making inferences. 
 

44 Learning strategies are defined as “specific behaviors or thought processes that students use to 

enhance their own L2 learning” (Oxford, 2003, p. 8). Among them, there is a group of strategies referred 
to as cognitive. Check the alternative in which there is an example of a cognitive strategy. 
(A) Summarizing. 
(B) Using gestures. 
(C) Monitoring mistakes. 
(D) Talking about feelings. 
 

45 Check the alternative which contains the L2 learning strategies that are related to strategic 

competence. 
(A) Social strategies. 
(B) Memory strategies. 
(C) Compensation strategies. 
(D) Metacognive strategies. 
 

46 One of the key assumptions of the English for Specific Purposes approach is the  

(A) teaching of a particular kind of language. 
(B) learner-centered curriculum. 
(C) emphasis on rote learning. 
(D) one-size-fits-all learning. 
 

47 The goal of Communicative Language is to promote the development of learner’s communicative 

competence. According to Canale and Swain (1980), communicative competence encompasses four 
kinds of knowledge. The mastery of speech acts conventions is related to 
(A) strategic competence. 
(B) discourse competence. 
(C) grammatical competence. 
(D) sociolinguistic competence. 
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48 In the utterance “much of whose lifestyle has changed little since then” (4th paragraph), the verb tense 

refers to an action that 
(A) started in the past and continues to the present.  
(B) happened before another one in the past. 
(C) finished in a specific time in the past. 
(D) was interrupted in the present time. 
 

49 Check the alternative in which the underlined suffix is a homophone of the one underlined in “In this 

respect, far from being stuck in the past, they can be considered as one of the most advanced 
communities in the world! (12th paragraph) 
(A) You drive on, wondering what has happened to this part of the United States of America.  (3rd 

paragraph)  
(B) Amish teenagers tend to be as normally rebellious as any other American teens, until they 

are baptized. (10th paragraph)  
(C) The men and the women in the buggy look like they jumped out of a novel by Fennimore Cooper. 

(2nd paragraph) 
(D) You are in Amish country, and the men and women you have just seen are Amish, part of a strange 

religious group that settled in America in the 18th century, and much of whose lifestyle has changed 
little since then. (4th paragraph) 

 

50 According to the BNCC (Base Nacional Comum Curricular), the English language teaching should 

(A) focus on American English.    
(B) take into account speech genres. 
(C) consider grammar as an end in itself. 
(D) emphasize decontextualized situations. 

 
 
 
 
 
 
 


