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EXAME DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

EXPECTATIVA DE RESPOSTAS: 

 

EDIÇÃO ESPECIAL 

QUESTÃO 1: a. A palavra “both” (linha 18) refere-se a: 

1. “thinking” e “feeling” (linha 19) 

b. A expressão “such as” (linha 20) foi utilizada no texto para: 

4. introduzir exemplos 

c. O vocábulo “them” (linha 26) refere-se a: 

2. “participants” (linha 24) 

d. A expressão “perhaps” (linha 64 e linha 66) indica: 

4. uma situação hipotética 

e. O pronome “it” (linha 72) tem por referente: 

3. conversation (linha 71) 

QUESTÃO 2: a) F. O texto é direcionado não apenas para professores, mas também para coaches 

e administradores. 

b) F. A dica 9 sugere ao facilitador que não tenha medo de cometer erros, afinal, 

ele também é um aprendiz.  

c) F. A dica 6 sugere deixar os participantes cientes de que são livres para expressar 

suas emoções.  

d) V. 

e) V. 

QUESTÃO 3: As perguntas sugeridas são: 

* O que lhe vêm à mente quando você pensa sobre explorar a questão da igualdade? 

* Que esperanças e medos você tem sobre esta sessão? 

* O que você precisa para ajudá-lo a se envolver profundamente nessa conversa? 

QUESTÃO 4: As possibilidades de resposta para essa questão são bem variadas. Espera-se que 

o candidato discorra de forma coerente e concisa sobre duas das dez sugestões 

expostas pelo texto. 

QUESTÃO 5: Seja como for, não deixe o medo impedir você. Por favor, converse sobre raça, 

igualdade, ensino e aprendizagem. Gerencie seu próprio desconforto. Não entre 

em pânico ou se abstenha se os outros ficarem desconfortáveis. Confie no 

processo. 
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