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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ – PI  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ- PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

PROFESSOR DE 

INGLÊS 

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.urucui2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO BAIXO 
 

TEXTO 
 

TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL! 
 

Em 1997, em um show de um grupo chamado movimento Funk Clube, um funkeiro pegou o 1 
microfone da mão de um dos integrantes do grupo e, olhando para as dançarinas em cima do palco, gritou: 2 
"Há! Eu tô maluco". 3 

O grito foi repetido pelos integrantes do grupo e logo sampleado pelos DJs de todos os bailes do 4 
Rio e, pouco tempo depois, de todo o Brasil. Logo todos os brasileiros gritavam que estavam malucos, e teve 5 
gente gritando até no exterior. 6 

Se tratando do funk, eu poderia usar várias histórias como essa aqui, mas esse grito pra mim é o 7 
exemplo que eu mais gosto de usar. 8 

Isso, só uma cultura realmente popular é capaz de fazer: dar o poder ao público na arte, sem 9 
deixar de valorizar o artista. 10 

No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" um vídeo na internet sem muito roteiro, sem muita 11 
produção, mas fez tanto sucesso que mesmo com tantos problemas que o Brasil está passando, todo mundo 12 
está gritando que "tá tranquilo, tá favorável". 13 

Mais do que uma música, o Mc Bin Laden estourou uma gíria, pois toda vez que alguém falar que 14 
"tá tranquilo", alguém irá, no mínimo, pensar que "tá favorável". 15 

Mc Bin Laden é o maior fenômeno do funk da atualidade, esconde o quanto ganha, mas dizem que 16 
é cerca de R$ 60 mil por dia. 17 

Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. Catra o que era o funk pra ele. Ele então respondeu: 18 
"O funk é um presente de Deus para nós, é a válvula de escape para todos nós favelados". 19 

Vendo o que o funk proporcionou na vida dele e de vários outros MCs, inclusive na minha, eu 20 
concordo plenamente com a resposta do Mr. Catra. 21 

Mesmo com tantos problemas que os bailes funk enfrentam para continuar existindo - falo das 22 
proibições de todos os órgãos públicos que praticamente perseguem os produtores desses bailes -, mesmo 23 
com tanta corrupção nas rádios e televisões - falo dos famosos "jabás" que todos os chamados grandes 24 
artistas pagam -, o funk, sem dinheiro e sem espaço, consegue penetrar nas festas de todas as classes e até 25 
nos grandes programas de televisão. 26 

Isso tudo acontece por um espaço que ainda pode ser ocupado de maneira democrática e popular: 27 
a internet. 28 

Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse a internet o funk não existiria mais. Eu discordo, mas 29 
concordo que nesse momento a internet está cumprindo um papel importantíssimo na vida dessa cultura. 30 

Se mesmo com tanta perseguição e negação de sua existência, o funk consegue ser a cultura 31 
musical que mais tem vídeo postado e assistido na internet, imagina o funk sendo tratado da maneira que 32 
lhe é de direito? 33 

Para aqueles que não suportam ouvir funk eu tenho más notícias: o funk ainda vai acontecer. 34 
Tenho essa certeza porque quando eu era criança não era fácil ouvir música e o funk nem existia. 35 

Hoje se tem uma facilidade enorme em ouvir a música que quiser e as crianças já nascem ouvindo funk. 36 
Que venham novos MCs, que venham novos vídeos e, consequentemente, outros sucessos, pois, na 37 

internet, além de ainda estar tranquilo, também está favorável. 38 
 

MC LEONARDO. TÁ TRANQUILO, TÁ FAVORÁVEL. IN: Caros amigos, p.22, n. 228, Abr. 2016. - MC LEONARDO é cantor, 
compositor e fundador da APAFUNK. 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUÍ-PI 

01) O texto 

 

(A) Evidencia a descrença de que o funk não 

supere o preconceito. 

(B) Destaca a aceitação do funk pelos meios de 

comunicação. 

(C) Aponta para consolidação do funk com o 

passar do tempo. 

(D) Deixa claro a força exercida pelo dinheiro para 

a propagação do funk. 

 

02) A leitura do texto permite inferir: 

 

(A) A conduta da juventude na aceitação do funk, 

não raro, está condicionada às informações 

veiculadas pelos órgãos de comunicação. 

(B) Os interesses comerciais contrapõem-se à 

lógica da cultura popular.   

(C) A sociedade brasileira já não aceita a 

intervenção do poder público nas 

manifestações artísticas de natureza popular. 

(D) O descontentamento de todos os segmentos 

da sociedade brasileira com a proliferação do 

funk. 

 

03) Nos três últimos parágrafos, o texto 

transmite, essencialmente, uma mensagem de 

 

(A) Persistência na luta em favor do funk. 

(B) Valorização da arte como expressão cultural. 

(C) Superação das dificuldades através das novas 

gerações. 

(D) Reconhecimento de que ainda há um caminho 

árdua na aceitação do funk. 

 

04) A alternativa cujo fragmento evidencia uma 

opinião do autor é 

 

(A) “...o funk ainda vai acontecer.” (L.34). 

(B) “Já ouvi muita gente dizendo que se não fosse 

a internet o funk não existiria mais.”(L.29) 

(C) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro.” 

(L.11). 

(D) “Tenho essa certeza porque quando eu era 

criança não era fácil ouvir música e o funk 

nem existia. (L.35). 

 

 

05) Com referência aos aspectos linguísticos, 

pode-se afirmar: 

 

(A) Na frase  “(...) alguém falar que “tá tranquilo” 

(L.14/15),   o vocábulo “que”, em destaque,  

tem o mesmo valor morfológico do vocábulo 

“que” em “Vendo o que o funk proporcionou 

na vida dele...” (L.20), também em negrito. 

(B) “de todos os órgãos públicos” (L.23) e “desses 

bailes” (L.23) exercem a mesma função 

sintática. 

(C) As aspas em, "Há! Eu tô maluco" (L.3), 

introduzem o discurso indireto. 

(D) O vocábulo “até” (L.25) pode ser tomado 

como expressão expletiva. 

 

06) Quanto à norma culta, ocorre erro em: 

 

(A) “No início desse ano, Mc Bin Laden "estourou" 

um vídeo na internet sem muito roteiro,” 

(L.11) 

(B) “...mesmo com tantos problemas que o Brasil 

está passando,” (L.12). 

(C) “Isso tudo acontece por um espaço que ainda 

pode ser ocupado de maneira democrática e 

popular: a internet.” (L.27/28). 

(D) “Certa vez, um repórter perguntou para o Mr. 

Catra o que era o funk...” (L.18). 

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre a forma verbal transcrita e a ação por 

ela expressa é: 

 

(A) “gritavam” (L.5) - ação acabada no passado. 

(B) “enfrentam” (L. 22) - Ação momentânea no 

presente. 

(C) “venham” (L.37) - ação hipotética no 

presente. 

(D) “existiria” (L.29) -  ação habitual no futuro. 

 

08) Quanto ao predicado, o nome é o elemento 

central da frase-declaração em: 

 

(A) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4). 

(B) “..., todo mundo está gritando...” (L. 12/13). 

(C) “o Mc Bin Laden estourou uma gíria” (L.14). 

(D) “...quando eu era criança...”(L.35). 
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09) A alternativa em que há equivalência entre o 

fragmento transcrito e a ideia indicada ao lado 

é: 

 

(A) “...fez tanto sucesso” (L.12) - causa. 

(B) “Logo todos os brasileiros gritavam...” (L.5) -  

conclusão. 

(C) “Mesmo com tantos problemas que os bailes 

funk enfrentam para continuar existindo” 

(L.22) - explicação. 

(D) “...pois, na internet, além de ainda estar 

tranquilo, também está favorável.” (L.37/38) - 

oposição. 

 

10) Das frases abaixo, apenas uma está de acordo 

com a norma padrão. 

 

(A) “Se tratando do funk, eu poderia usar várias 

histórias como essa aqui” (L.7). 

(B) “Vendo o que o funk proporcionou na vida 

dele e de vários outros MCs, inclusive na 

minha,..” (L.20). 

(C) “...e teve gente gritando até no exterior.” 

(L.5/6). 

(D) “O exemplo que eu mais gosto de usar.” 

(L.7/8). 

 

11) Ao usar a partícula “se” em  “Hoje se tem 

uma facilidade enorme em ouvir a música 

que quiser,..” (L.36), o Autor 

 

(A) ficou dispensado de identificar o agente da 

ação destacada. 

(B) não teve como determinar o autor da ação 

evidenciada na frase. 

(C) deixa subentendido que, em casos de voz 

passiva, é preferível não indicar o agente da 

ação verbal. 

(D) mostrou o fato como provável, além de 

dependente de outro acontecimento. 

 

12) No texto, 

 

(A)  “...para todos nós favelados” (L.19) completa 

o sentido de “válvula” (L.19). 

(B) “O grito foi repetido pelos integrantes do 

grupo” (L.4)  é um predicado nominal. 

(C) “tranquilo” (L.15) é um modificador de  

“alguém” (L.15). 

(D) “ penetrar” (L.25)  e “perseguem” (L.23) são 

formas verbais com a mesma regência.  

 

 

 

 

 

13) Com relação aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmativa 

verdadeira. 

 

(A)  A oração “...que ainda pode ser ocupado de 

maneira democrática e popular: a internet” 

(L.27/28) possui valor de substantivo. 

(B)  Se o vocábulo “certa” (L.18) for transposto 

para depois do nome  com o qual se relaciona 

não provoca  alteração de sentido. 

(C) Na oração “...o funk não existiria mais.” 

(L.29), se o verbo existir for trocado pelo 

verbo “haver”, o sujeito se mantém o mesmo. 

(D) O vocábulo “brasileiros” (L.5) é formado por 

derivação imprópria. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 
À TIRINHA ABAIXO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
14) Um texto, como uma situação comunicativa, é 

constituído de uma parte visível - a sua 

materialidade de linguagem - e também de 
implícitos, como ocorre nessa tira. 

 

Nela está implícita a ideia de que: 
 

(A) O interlocutor que questiona o “gênio” do 
espelho não entendeu a pergunta desse 

último. 
(B) A personagem da primeira fala apresenta 

semelhança entre as suas estruturas física e 
moral. 

(C) O diálogo dos interlocutores contesta o 
sentido de um outro texto da literatura infantil 
preexistente. 

(D) A ausência de interação entre as personagens 
foi resultante do uso de níveis de linguagem 
diferentes. 

 
15) Constitui uma afirmação correta sobre os 

elementos linguísticos do texto a indicada em 
 

(A) Em “...me faz tão pequeno” tem predicado 
verbo-nominal. 

(B) O plural de caráter é caráteres. 
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(C) A expressão “é que” do primeiro quadrinho 

introduz uma oração com valor predicativo. 

(D) O verbo fazer possui nesse contexto regência 
de verbo transitivo indireto. 

(E)  
 

 

 

16) Com relação a segurança da informação e 

internet analise os itens abaixo: 

 

I- Cookies são vírus que guardam informações 

que são utilizadas pelos usuários. 

II- O Hoax é uma mensagem alarmante e falsa, 

que chega por e-mail. 

III- O worm é um programa que se autorreplica. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

Com relação à imagem abaixo do MS Excel 2010 

responda as questões 17 e 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Ao pressionar a tecla Enter na célula E9, o 

retorno obtido será: 

 

(A) 720 

(B) #VALOR! 

(C) #NOME? 

(D) SOMA(E4:E8) 

 

18) Desejando realizar a soma das vendas de 

geladeiras, o usuário decidiu clicar na célula 

I4 e digitar a fórmula    =E6:H6  ao 

pressionar Enter o retorno será: 

 

(A) 76 

(B) 285 

(C) #VALOR! 

(D) =E6:H6 

 

 

 

 
 

19) Com relação a Intranet e Internet analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I- Enquanto o acesso às informações na web é 

global, em uma intranet o acesso à maior parte 

das informações é restrito aos membros da 

organização. 

II- Tanto a Internet quanto a Intranet usam a pilha 

de protocolos TCP/IP. 

III- Uma desvantagem da Intranet é a sua 

limitação a um espaço geográfico, ou seja, 

apenas no local de funcionamento como uma 

organização ou empresa. 

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Todas as afirmativas são falsas. 

 

20) Para responder as assertivas abaixo considere 

que o computador esteja com o sistema 

Windows 8 em português e com acesso a 

internet. 

 

I- Para abrirmos o menu Iniciar do Windows 8 

basta clicar sobre o canto inferior esquerdo da 

área de trabalho com o botão esquerdo do 

mouse. 

II- A opção Programas e Recursos do Windows 

8 mostra os programas instalados e permite a 

desinstalação. 

III- Em Acesso à conta do Windows 8, o usuário 

pode realizar o login com uma Conta da 

Microsoft ou com uma Conta Local.  

 

(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 

INFORMÁTICA                                                                                 QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  A elaboração dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) teve de seguir o que está previsto na 

Lei de Diretrizes Básicas (LBD). Podemos identificar 

como aspectos constantes na LDB todas as opções 

abaixo, exceto: 

 

(A) A consolidação e o aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

possibilitando o prosseguimento de estudos. 

(B) A preparação básica para o trabalho e a cidadania 

do educando, para continuar aprendendo, de modo 

a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a 

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores. 

(C) O aprimoramento do educando como pessoa 

jurídica, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento puramente filosófico.  

(D) A compreensão dos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos, 

relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina. 

 

22) Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) No que se refere aos objetivos do ensino da Língua 

Estrangeira, é importante que primeiro se delimite 
uma visão de linguagem mais restrita, vinculada 
aos contextos prioritariamente técnicos aos quais 
se relaciona e que se considerem os 
conhecimentos posteriores e a “bagagem” cultural 
que cada aluno possui para que se possa 
relacionar o que se aprende ao que já se sabe. 

(B) O professor deve tentar fazer com que seus alunos 
compreendam a importância de estudar a Língua 
Estrangeira para sua vida, fazendo com que 
assimilem a relevância da disciplina na escola. É 
necessário frisar que os objetivos da LE na escola 
são diferentes dos objetivos da LE em um curso de 
idiomas. 

(C) As novas mídias e tecnologias disponíveis, como a 
internet, a TV a cabo, as páginas de 

relacionamento, abrem um leque de possibilidades 
para a ação educacional. No entanto, a utilização 
desses meios de ajuda ao ensino depende 
prioritariamente do interesse do professor em 

tornar suas aulas interativas, abandonando os 
antigos métodos de decoreba e tradução. 

(D) Ainda há um problema grave nas escolas: a falta 
de importância que os professores das outras 
disciplinas e os gestores das escolas dão para a 
disciplina de LE. Muitos acreditam que ela serve 
apenas preencher a carga horária mínima. Às 

vezes, nem mesmo os próprios professores de 

línguas têm noção do quanto à disciplina é 

importante para a inclusão. 
 
 
 
 
 

23)  Assinale a opção correta: 

 

(A) Abordagem da gramática e da tradução 
(AGT): trabalha o ensino da primeira língua a 

partir da segunda. As explicações ocorrem na 
língua materna do aluno e a ênfase está na 
forma verbal. De acordo com o autor, é o 
método que possui mais tempo de uso na 
trajetória do ensino de línguas, porém vem 
sofrendo críticas por deixar de lado o enfoque 

à oralidade, por utilizar como fonte de 

atividades livros, fazendo com que não haja 
necessidade do professor dominar o idioma, 
apenas os aspectos gramaticais. O intuito 
dessa abordagem está em tornar o aluno um 
apreciador da cultura e da literatura da 
segunda língua. 

(B) Abordagem direta (AD): trabalha somente 
com a segunda língua, fazendo um 
contraponto com a AGT. Todas as aulas são 
dadas utilizando o novo idioma, com ênfase 
na língua oral e a utilização de diálogos 
situacionais. Defende a ideia de que a 
segunda língua é aprendida à medida que o 

aluno consegue aprender a “pensar na 
língua”. Trabalha de forma que primeiro se 
conheçam situações para sistematização, e 
então a gramática vai aos poucos surgindo, 

mas sem qualquer enfoque de grande 
importância. Utiliza o método de repetição. 

(C) Abordagem para a leitura (AL): esse método 
surgiu a partir da preocupação com a língua 
escrita, pois acreditava-se que esta não 
estava sendo priorizada no ensino nas escolas 
francesas. O foco principal desta abordagem é 
desenvolver a habilidade para a leitura, por 
isso trabalha-se mais com exercícios escritos e 

questionários baseados em textos. É uma 
proposta de aliar a AGT com a AD, 
promovendo o enfoque para a escrita da 
primeira e a preocupação em expor o aluno à 
língua da segunda. A gramática apenas é 
necessária para auxiliar na compreensão do 
que está sendo lido. 

(D) Abordagem audiolingual (AAL): surgiu durante 
a Ditadura Militar no Brasil devido à 

necessidade dos exércitos de formar falantes 
em pouco tempo. Consiste no aluno ouvir 
diálogos e falas em laboratórios de línguas e 
depois reproduzi-los oralmente. Defende que 

a língua é a fala e não a escrita, que ela é um 
conjunto de hábitos condicionados através do 
estímulo e resposta, que o aluno deve ser 
exposto a fatos, assim como na AD, que as 
línguas são idênticas, promovendo a 
comparação entre as línguas e suas culturas. 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
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What do you do? 

 

To find out what someone’s job is to say ‘What do you 

do’ Here, Phoebe talks about her job: ‘I work for a large 

European car maker. I work on car design. In fact I run 

the design department and I manage a team of 

designers: 20 people work under me. It’s very 

interesting. One of my main responsibilities is to make 

sure that new model designs are finished on time. I’m 

also in charge of design budgets. I deal with a lot of 

different people in the company. I’m responsible for co-

ordination between design and production: I work with 

managers at our manufacturing plants.’ 

 

24) In the excerpt “In fact I run the design 

department and I manage a team of designers…” 

The underlined term means: 

 

(A) To sponsor, support or nominate. 

(B) To process, refine, manufacture, or subject to 

analysis or treatment. 

(C) To get passed or through. 

(D) To manage or conduct. 

 

25)  In the excerpt “One of my main responsibilities is 

to make sure that new model designs are finished on 

time.” The underlined term means: 

 

(A) To have or produce (a particular effect or result). 

(B) To change or transfer the ownership of, usually by 

means of a legal document. 

(C) To establish something without doubt; make certai

n. 

(D) To manage so that one's means are sufficient for o

ne's needs. 

 

26) “I’m Alicia. I work in a public library in the 

afternoons from two until six.” According to the 

sentence we can say that: 

 

(A) She has a part-time job. 

(B) She has a full time job. 

(C) Her work finishes after a fixed period. 

(D) She works voluntarily in the library. 

 

27) “Fred is a van driver, but he was fed up with long 

trips.” According to the sentence we can say that: 

 

(A) Fred is pretty excited about his work. 

(B) The long trips were making Fred upset. 

(C) Fred is trying to take some break from being a van 

driver. 

(D) Fred is thinking about getting another job. 

28) All the alternatives below can be considered as 

tips for a presentation in English, except: 

 

(A) Try to make your presentation in the 

morning because your audience is relaxed 

and more receptive. 

(B) Use audio-visual resources. They are quite 

important when you are giving a 

presentation in English. 

(C) The audience may ask complicated or 

embarrassing questions, so try to anticipate 

what questions may be asked and prepare 

their answers so that you don’t get yourself 

into trouble. 

(D) Shake hands and offer a hug to the family of 

the deceased. Do so in a quiet and reserved 

manner. Keep your interaction brief, as 

there are probably others waiting to speak 

with the family. 

 

29)  Mark what you should not do in a job 

interview: 

 

(A) Show enthusiasm in the position and the 

company.  

(B) Make good eye contact with your 

interviewer(s). 

(C) Avoid using poor language, slang, and pause 

words. 

(D) Tell sexist jokes during the interview to 

break the ice. 

 

30)  “__________ the defendant is now dead, 

there is little reason to proceed with the case.” Fill 

the blank space with the correct term: 

 

(A) When 

(B) Through 

(C) Whereas 

(D) Although 

 

31)  “Some schools have a ______ number of 

years of required work experience.” Fill the gap 

with the proper term: 

 

(A) profits 
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(B) minimum 

(C) leadership 

(D) green 

 

32) Analyze the following items: 

 

I - Modal auxiliary verbs are used to moderate the main 

verb, that is to enhance or restrict the verb to a certain 

context. 

II - Modals are followed by only the base form of the 

verb and are not used alone unless there is a clear 

connection to a main verb. 

III - To show respect and politeness, most people use 

modal expressions when making requests. 

 

How many items are correct? 

 

(A) none 

(B) one 

(C) two 

(D) three 

 

33) Mark the correct alternative: 

 

(A) They going to meet us at the theater. 

(B) He should to eat his dinner. 

(C) I had better go now. 

(D) You must not to use that pencil. 

 

34) Mark the correct alternative: 

 

(A) Yesterday I go to the dance. 

(B) What happened last night? 

(C) I could played basketball. 

(D) I have met Johanna for five years. 

 

35) Analyze the following items: 

 

I - Future progressive tense is used to indicate 

condition which will be taking place at some time in the 

future. 

II - The future progressive tense is formed by 

adding will be to the -ING form of the main verb. 

III - The future progressive tense is not as common as 

other tenses, and it can some-times be replaced by 

simple future, present progressive or even simple 

present. 

 

How many items are correct? 

 

(A) none 

(B) one 

(C) two 

(D) three 

 

36) “Being happy doesn’t mean that everything is 

perfect. It means that _________ decided to look 

beyond imperfections.” Fill the blank space with 

the correct option: 

 

(A) one is 

(B) you are 

(C) you 

(D) you have 

 

37) Mark the incorrect alternative: 

 

(A) It is John's bicycle. 

(B) Those are the childrens’ toys. 

(C) I'm going to Joe's. 

(D) The girls' bicycles are in the repair shop. 

 

38) “If we did all the things we are capable of, we 

would literally astound ourselves.” Which 

alternative justifies correctly the use of the 

underlined term? 

 

(A) It represents specific people or things. 

(B) It represents a thing or things. 

(C) We use it when we want to refer back to the 

subject of the sentence or clause. 

(D) We use it when each of two or more subjects 

is acting in the same way towards the other. 

 

39) Virginia Woolf _________ my favorite author 

when I _________ a college student. 

 

(A) was, was 

(B) is, is 

(C) was, were 

(D) were, were 

 

40)  “You don’t have to be beautiful to turn me 

on.” The underlined term can be classified as: 
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(A) noun 

(B) adjective 

(C) subject 

(D) object 


