LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS/ESPANHOL)
A prova de Língua Estrangeira visa avaliar a compreensão global de textos escritos e o
conhecimento do vocabulário corrente, objetivando os diferentes registros
contemporâneos da “língua-padrão”.
A seleção dos textos obedecerá a seguinte norma: textos originais, não traduzidos e
não adaptados, extraídos de publicações atuais em jornais, revistas e livros; inferir a
significação de palavras e/ou expressões no contexto; distinguir elementos lingüísticos
que determinam a coesão textual; identificar aspectos gramaticais em nível funcional e
contextualizado; empregar palavras do texto em novos contextos.
INGLÊS
I – Compreensão de textos;
II – Vocabulário fundamental;
III – Aspectos gramaticais básicos;
IV – Estratégias de leitura: Compreensão de sentido global do texto e localização de
determinada idéia no texto;
V – Palavras cognatas.
1. Verbs:
To be; to have/ have got; there to be;
Simple present;
Simple future;
Future with "going to";
Simple past;
Present continuous;
Present and past perfect;
Past continuous;
Modal verbs;
Short answers.
2. Pronouns:
Personal pronouns;
Demonstrative;
Possessive;
Indefinite pronouns.
3. Nouns:
Countable and uncountable nouns;
Number (regular / irregular forms);
Gender;
Genitive case.
4. Adjectives:
Demonstrative;
Possessive;
Position of adjectives;
Degree of adjectives.
5. Prepositions
6. Adverbs:
Manner;
Frequency;
Place;
Time.

7. Interrogative words:
Which ; who ; where ; when ; what ; how; many ; how much ; whose.
ESPANHOL
I – Compreensão de textos:
• Textos verbais;
• Textos não-verbais.
II – Vocabulário fundamental
III – Aspectos gramaticais básicos
• Classes de palavras:
Nomes: substantivos e adjetivos; gênero, número e grau; apócope do adjetivo;
Determinantes: artigos ; casos de substantivação, possessivos, demonstrativos;
Indefinidos;
Numerais;
Relativos;
Pronomes pessoais;

•

Verbos: formas pessoais e não pessoais; modo; tempo e aspectos; regulares e
irregulares; perífrases verbais;
Advérbios e locuções adverbiais;
Preposições e locuções prepositivas;
Interjeições.
Oração:
Tipos;

•
•

Elementos constituintes.
Semântica – Sinonímia e antonímia.
Ortografia:

•

Divergências léxicas.

Acentuação tônica e gráfica.

