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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com inicio às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO. 

 

TEXTO 

 

Ataque ao direito de defesa 

MAURÍCIO DE OLIVEIRA CAMPOS JÚNIOR 
  

A advocacia foi, ao longo da história, respeitada como instituição dedicada à defesa da 1 
liberdade, do Estado democrático de Direito, da cidadania. Essas prerrogativas foram 2 
inquestionáveis, sobretudo porque sempre se soube que, sem elas, os abusos seriam inevitáveis 3 

diante da tendência quase natural do poderoso Estado subjugar indivíduos sob sua autoridade. 4 
Mesmo em períodos de exceção, a advocacia brasileira foi reconhecida como voz livre 5 

e independente, a serviço de infelizes assombrados por acusações de toda sorte. 6 
Hoje, por outro lado, em pleno Estado democrático de Direito, o discurso populista e 7 

repleto de pudor quer suprimir dos investigados o direito de se defender, sonegando-lhes o próprio 8 

direito a um advogado, como se estivéssemos a revitalizar a máxima inquisitorial de que o inocente 9 
não precisa de advogado, enquanto o culpado não o merece. 10 

Pior, o Estado repressor já não se satisfaz com a punição justa do acusado, apurada após 11 
o processo em que se lhe assegure o contraditório e a amplitude de defesa com os meios a ela 12 
inerentes, inclusive o direito de não fazer prova contra si mesmo. 13 

Com naturalidade preocupante, a histeria própria dos justiçamentos tem transformado o 14 

advogado em alvo preferencial de investigações. Não são apenas tentativas de minar a defesa técnica 15 
com a relativização de direitos constitucionais do cidadão, a banalização da utilização de 16 

instrumentos violadores da intimidade, a supressão do direito a certos meios de provas ou a 17 
interposição de recursos a pretexto de que sejam protelatórios. 18 

Agora atacam o próprio advogado, impedindo-o de orientar seu cliente, de com ele 19 

conversar reservadamente, de construir suas justificativas e seus argumentos. 20 
Nas interceptações telefônicas, querem ouvi-los em conversas que deveriam ser 21 

resguardadas pelo mesmo sigilo que orienta as confissões aos ministros religiosos e as revelações 22 
íntimas aos médicos. 23 

Querem ouvir o acusado confessar o crime àquele a quem ele pede ajuda. Ou, então, 24 
querem que o próprio advogado sucumba e, sem alternativa, faça seu constituinte confessar a tese 25 
do acusador ou firme acordo de delação premiada. 26 

Afinal, se o investigado não confessar o crime, a construção de uma versão defensiva 27 

que não se ajuste ao modelo de fato preconcebido pelo acusador ou a simples seleção dos meios de 28 
prova que a defesa ousar usar em favor do investigado serão consideradas mentiras urdidas que se 29 
opõem à busca da "verdade". 30 

É preciso alertar a sociedade para o perigo de chegarmos ao dia em que a única voz ativa 31 
seja a da acusação; dia em que os advogados, tão subjugados quanto os próprios investigados, não 32 

serão mais a voz livre e independente de infelizes assombrados por acusações criminais. 33 
Dia em que o linchamento sumário da opinião pública não vexará em destituir 34 

investigados e seus advogados do que até então era básico: o simples direito de defesa. 35 

 36 
 

Opinião. Folha de São Paulo, 10 junho de  2016. (Visita ao site: 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao). 

 

 

 

 

http://www1.folha.uol.com.br/opiniao
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 

01) Segundo o texto, é possível inferir: 
 

(A) Hoje em dia se decreta prisão preventiva do 

advogado para evitar que o réu exerça a sua 

defesa. 

(B) A defesa do investigado só é considerada 

quando  ocorre a confissão pelo acusado sobre 

o crime que lhe é imputado. 

(C) O Estado democrático de direito é uma mera 

ilusão, pois não há garantias individuais aos 

acusados, atualmente. 

(D) A confissão é meio de prova judicial que 

consiste na declaração de ciência ou 

conhecimento, feita por quem é parte no 

processo ou por seu representante, por isso 

não pode ser contestada. 

 

02) Em sua composição, o texto apresenta 
 

(A) Parágrafos predominantemente longos, em 

que a temporalidade dos fatos encontra sua 

marca exclusiva nas diferentes desinências 

verbais. 

(B) Predomínio da linguagem denotativa, ora usa 

em constatações, ora na emissão de juízos de 

valor sobre o assunto enfocado. 

(C) Pronunciamentos de diferentes enunciadores 

do discurso, todos eles contendo 

considerações que contrapõem o presente e 

passado. 

(D) Emprego de expressões referenciais em que é 

constante a presença de termos 

ressignificados por causa do sentido 

conotativo. 

 

03) Uma análise do texto permite afirmar: 
 

(A) A declaração “alertar a sociedade” (L.31) tem 

valor subjetivo. 

(B) A afirmação “que a defesa ousar usar em favor 

do investigado” (L.29) tem sentido explicativo 

em relação à afirmação anterior. 

(C) A expressão “ou” (L.28) tem valor excludente. 

(D) O vocábulo “inevitáveis” (L.3) é um 

modificador do verbo com o qual se relaciona. 

 

04) No texto, a expressão 

 

(A) “quanto” (L.32) exprime consequência. 

(B) A expressão “em alvo preferencial” (L.15) 

completa o sentido da palavra  “transformado” 

(L.14). 

(C) “próprio” (L25) conota reforço. 

(D) A forma verbal “faça” (L.25) expressa ação 

momentânea ao ato da fala.  

 

05) A alternativa em que a relação estabelecida 

pela preposição transcrita à esquerda está 

corretamente indicada é 

 

(A) “em” (L.5), na frase “mesmo em períodos de 

exceção”. - meio. 

(B) “de” (L.15), em, “de investigações”.  - posse. 

(C) “por” (L.33), em, “por acusações”. - espécie. 

(D) “para” (L.31), em, “para o perigo”. -  

consequência. 

 

06) Em uma das alternativas, a forma pronominal 

pode ser empregada de forma facultativa, 

enclítica ou proclítica: 

 

(A) “após o processo em que se lhe assegure o 

contraditório e a amplitude de defesa” 

(L.11/12). 

(B) “sonegando-lhes o próprio direito a um 

advogado” (L.8/9). 

(C) “o Estado repressor já não se satisfaz com a 

punição justa do acusado” (L.11). 

(D) “querem ouvi-los em conversas” (L.21). 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

  

07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, 

é correto afirmar: 

 

(A) Os conectores “que” e “que”, em “sempre se 

soube que, sem elas, os abusos seriam 

inevitáveis” (L.3) e “conversas que deveriam 

ser resguardadas pelo mesmo sigilo” 

(L.21/22), são iguais do ponto de vista 

morfológico. 

(B) A expressão “de pudor” (L.8) funciona como 

paciente da ação nominal. 

(C) A forma verbal “tem transformado”, em “a 

histeria própria dos justiçamentos tem 

transformado o advogado em alvo 

preferencial de investigações.” (L.14/15), 

expressa um fato que se repete, estando muito 

próximo do presente. 

(D) O vocábulo “Agora”, em, “Agora atacam o 

próprio advogado” (L.19), conota uma ideia de 

tempo estático, impedindo a noção de 

repetição da ação no tempo. 

 

 

08) A declaração que constitui o último parágrafo 

do texto tem caráter 

 

(A) Analítico 

(B) Restritivo 

(C) Retificador 

(D) Individualista 

 

 

AS QUESTÕES 9 A 10 ESTÃO 

RELACIONADAS AO TEXTO A SEGUIR 

 

TEXTO 

 
 

Eu vi uma rosa 
 

1. Eu vi um rosa 
2. - Uma rosa branca - 
3. Sozinha no galho. 
4. No galho? Sozinha 
5. No jardim, na rua. 
 

6. Sozinha no mundo. 
 

7. Em torno, no entanto, 
8. Ao sol de meio-dia, 
9. Toda a natureza 
10. Em formas e cores 
11. E sons esplendia. 
 

12. Tudo isso era excesso. 
 

13. A graça essencial, 
14. Mistério inefável 
15. - Sobrenatural - 
16. Da vida e do mundo, 
17. Estava ali na rosa 
 

18. Sozinha no tempo. 
 

19. Tão pura e modesta, 
20. Tão perto do chão, 
21. Tão longe na glória, 
22. Da mística altura, 
23. Dir-se-ia que ouvisse 
24. Do arcanjo invisível 
25. As palavras santas 
26. De outra Anunciação. 

 

Manuel Bandeira 
 
09) Esse texto apresenta 
 

(A) Natureza como fonte de provisão para o 
homem. 

(B) Apreensão da realidade através de impressões 
sensoriais. 

(C) Insatisfação do homem em face do 
desconcerto do mundo. 

(D) Tentativa humana de quebrar o isolamento em 
que vive a humanidade. 

 

10) O que se afirma a respeito do termo transcrito 
está correto em 

 

(A) “uma” (v.1) individualiza a palavra “rosa” 
(v.1). 

(B) “a” (v.9) pode ser retirado do contexto sem 
alterar-lhe o sentido. 

(C) “Da vida e do mundo” (v.16) amplia o sentido 
do substantivo “Mistério” (v.14). 

(D) “De outra Anunciação” (v.26) restringe o 
sentido de “palavras” (v.25). 
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 

 

 

 
11) Atualmente o Brasil passa por um fenômeno 

chamado bônus demográfico que ocorre 

quando há, proporcionalmente, um maior 

número de pessoas em idade ativa aptas a 

trabalhar. A respeito do bônus demográfico 

brasileiro, marque a opção correta: 

 

(A) O bônus demográfico é resultado da redução 

da taxa de fecundidade (as famílias têm menos 

filhos) e da diminuição da mortalidade em 

uma população – quando as pessoas passam a 

viver menos. 

(B) Sob o ponto de vista da economia, um período 

de bônus demográfico significa que um país 

tem menos força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas 

para produzir e pagar impostos e assim 

alavancar o crescimento econômico. 

(C) No entanto, o País tem mais de 10 milhões de 

jovens que pertencem a geração do “nem-

nem”, nem estudam e nem trabalham e são 

visto mais como um problema do que como 

uma solução. E isso decorre da evasão escolar 

que pode ser explicada por várias razões, 

como a necessidade de começar a trabalhar 

cedo para sustentar a família, a falta de 

perspectiva de vida e a gravidez precoce. 

(D) Todas as alternativas anteriores estão erradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Com base no tema abordado na imagem 

abaixo, assinale a opção INCORRETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Todos os anos, cerca de um terço de todos os 

alimentos para consumo humano, é 

desperdiçado, juntamente com toda a energia, 

água e produtos químicos necessários para 

produzi-la e descartá-la. 

(B) Se fosse um país, seria o terceiro maior 

emissor do mundo, ficando na frente até da 

China e dos Estados Unidos, sugerindo que um 

uso mais eficiente dos alimentos poderia 

contribuir substancialmente para os esforços 

globais para reduzir as emissões de gases do 

efeito estufa e diminuir o aquecimento global. 

(C) No mundo industrializado, a maior parte do 

lixo vem de consumidores que compram 

muito e jogam fora o que não comem. 

(D)  Nos países em desenvolvimento, a causa 

principal é a agricultura ineficiente e falta de 

instalações de armazenamento adequadas. 

 

 

 

 

 

ATUALIDADE– QUESTÕES DE 11 A 15 
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

13) Em março de 2016, veio uma decisão histórica. 

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

reconheceu a publicidade infantil como 

abusiva e determinou como ilegal o uso de 

publicidade destinada a esse público. Com 

relação a isso, podemos afirmar, EXCETO: 

 

(A) A repercussão visa influenciar a atuação das 

empresas no país (para evitar processos), e 

iniba a quantidade de ações judiciais por parte 

dos consumidores. 

(B) Para defensores da proibição, as crianças 

precisam ser protegidas porque estão mais 

vulneráveis e suscetíveis à persuasão da 

mensagem publicitária para o consumo. 

(C) Pesquisas no mundo inteiro mostram que a 

publicidade de alimentos com alto teor de 

sódio, gordura saturada, gordura trans e 

bebidas com baixo valor nutricional está 

associada ao aumento da obesidade entre os 

pequenos. 

(D) O comportamento das crianças seria 

fortemente influenciado pelos comerciais, que 

levariam a um excesso de consumo e na 

reprodução de conceitos e valores não-éticos. 

 

14) “A polícia judiciária portuguesa cumpriu, na 

madrugada desta segunda-feira (21), a 25ª 

fase da Operação Lava Jato, em Lisboa. O 

operador financeiro Raul Schmidt Felippe 

Junior, que estava foragido desde julho de 

2015, foi preso preventivamente. Esta foi a 

primeira operação internacional realizada 

pela Lava Jato e foi batizada pelas autoridades 

portuguesas de 'Polimento'.” Adriana Justi, Do 

G1/PR, de 21/03/2016.  

O noticiário faz referência a uma operação da 

Polícia Federal conhecida como “Lava Jato”. 

Qual o objetivo direto dessa operação? 

(A) Impedir a evasão de divisas, a fim de 

proteger a política econômica do país, 

impedindo operações de câmbio não 

autorizada. 

(B) Desarticular organizações criminosas que 

tinham como finalidade o desvio e a lavagem 

de dinheiro no âmbito da Petrobrás. 

(C) Impedir a privatização fraudulenta da maior 

empresa estatal do Brasil. 

(D) Prender os falsificadores de lotes de vacinas 

que põem em risco a vida de muitas crianças. 

 

15) Em abril de 2016, os Estados Unidos, por meio 

do Centro de Controle e Prevenção de doenças 

Transmissíveis (CDC), anunciaram a 

confirmação da relação entre Zika e a 

ocorrência de microcefalia em bebês cujas 

mães foram infectadas pelo vírus. O Brasil é 

um dos países com o maior número de casos 

investigados. Sobre essa epidemia, julgue os 

itens a seguir: 

    

I - O Brasil, que é pioneiro no estudo do Zika 

vírus associado à microcefalia. O CDC é 

parceiro do Brasil nas investigações, como 

parte do esforço mundial para as descobertas 

relacionadas ao tema. 

II - A relação entre o Zika e a microcefalia já 

havia sido reconhecida e anunciada pelo 

governo brasileiro em novembro de 2015, 

quando o vírus foi identificado em amostras de 

sangue e tecidos de um bebê com microcefalia 

e também no líquido amniótico de duas 

gestantes. 

III - Uma mulher que se infecte com o Zika 

durante a gravidez tem mais riscos de ter um 

bebê com microcefalia e outras graves más-

formações no cérebro. Mas isso não significa 

que todas as mulheres infectadas com o vírus 

na gravidez terão bebês com esses problemas, 

diz o centro. 

 

(A) Apenas um item está correto. 

(B) Apenas dois itens estão corretos. 

(C) Todos os itens estão corretos. 

(D) Todos os itens estão errados. 
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CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

 
 
 
 

 

16)  Os aspectos técnicos de como realizar a avaliação 
são secundários, ainda que não irrelevantes. Na 
medida em que fazem referência a como realizar 
uma série de operações, são de importância para os 
professores, mas é mais transcendental ou 
prioritário dotá-los de conceitos e instrumentos 
críticos para avaliar o conteúdo da avaliação e a 
utilização da mesma (LUDKE & MEDIANO, 
1992:119). 

 

Considerando o expresso no texto acima e a 

importância dos instrumentos de avaliação da 

aprendizagem marque a alternativa INCORRETA 

sobre as provas objetivas: 

 

(A) As provas objetivas avaliam a extensão de 

conhecimentos e habilidades. 

(B) As provas objetivas possibilitam a elaboração 

de um maior número de questões, abrangendo 

um campo maior da matéria dada. 

(C) As provas objetivas potencializam a 

interferências de opiniões subjetivas do 

professor e do aluno. 

(D) As provas objetivas possibilitam uma correção 

mais rápida. 

 

17)  Processo que envolve todos os atores da escola 

com vista a negociar patamares adequados de 

aprimoramento, a partir dos problemas 

concretos vivenciados. O que se espera é que o 

coletivo da escola localize seus problemas, suas 

contradições, reflita sobre eles e estruture 

situações de melhoria a superação, demandando 

condições do poder público, mas, ao mesmo 

tempo, comprometendo-se com melhorias 

concretas. 

 

O texto acima caracteriza: 

 

(A) A Avaliação da Aprendizagem 

(B) A Avaliação Institucional  

(C) A Avaliação em Larga Escala  

(D) A Avaliação de Rede 

 

18) Analise os itens I, II, III e IV sobre a história do 
pensamento pedagógico. 
 

I. O capital cultural é distribuído desigualmente 
entre grupos e classes. 

II. Aqueles que têm mais capital cultural são mais 
bem-sucedidos na escola. 

III. A educação é o processo de reprodução das 
diferenças culturais e sociais. 

IV A escolarização é a base para uma mobilidade 
social limitada que dá aparência de realidade à 
meritocracia. 

Os itens acima fazem parte das concepções, 
pensamentos de: 

 

(A) Althusser 
(B) Bourdieu e Passeron 
(C) Gramsci 
(D) Freire 
 

19) Entrelaçando termos cristãos e marxistas e 
referindo-se a Buber, Hegel e Marx, Freire 
retoma a relação originária entre dialética e 
diálogo, e define a educação como a 
experiência basicamente dialética da 
libertação humana, que poder ser realizada no 
diálogo crítico entre educador e educando. 
Paulo Freire é representante da tendência 
pedagógica: 
 

(A) Liberal 
(B) Libertária 
(C) Libertadora 
(D) Histórico-crítica  
 
20) É INCORRETO sobre a organização curricular 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 
9394/96. 

 

(A) A parte diversificada do currículo deve 
expressar as prioridades estabelecidas no 
projeto da unidade escolar e a inserção do 
educando na construção do seu currículo. 

(B) O desenvolvimento da parte diversificada 
pode ocorrer no próprio estabelecimento de 
ensino ou em outro estabelecimento 
conveniado. 

(C) A parte diversificada destina-se a atender as 
características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. 

(D) O desenvolvimento da parte diversificada 
implica em profissionalização e na 
diversificação de experiências escolares com 
o objetivo de enriquecimento curricular ou 
mesmo, aprofundamento de estudos quando 
o contexto assim exigir. 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS– QUESTÕES 

DE 16 A 20 
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Read the text and answer the questions 21-25 

Madame Tussauds 

Madame Tussauds is a wax museum in London with branches in a number of major cities. It was 1 

founded by wax sculptor Marie Tussaud and was formerly known as “Madame Tussaud’s”, but the apostrophe 2 

is no longer used. Madame Tussauds is a major tourist attraction in London, displaying waxworks of historical 3 

and royal figures, film stars sports stars and infamous murderers. 4 

Marie Tussaud was born Anna Maria Grosholtz (1761-1850) in Strasbourg, France. Her Mother 5 

worked as a Housekeeper for Dr. Philippe Curtius is Bern. Switzerland, who was a physician skilled in wax 6 

modelling. Curtius taught Tussaud the art of wax modelling. 7 

Tussaud created her first wax figure, of Voltaire, is 1777. Other famous people she modelled at that 8 

time include Jean – Jacques Rousean and Benjamin Franklin. During the French Revolution she modelled many 9 

prominent victims. 10 

In 1802, she went to London having accepted na invitation from Paul Philidor, a magic lanterna and 11 

fantasmagoria pioneer, to exhibit her work alongsid his show at the Lyceum Theatre London. 12 

Madame Tussaud’s wax museum has now grown to become a major tourist attraction in London, 13 

incorporating (until 2010) the London Planetarium in its West wing. It has expanded and will expand with 14 

branches in Amsterdam, Bangkok, Berlin, Blackpool, Dubai, Hollywood, Hong Kong, Jakarta, Las Vegas, New 15 

York City, Shanghai, Sydney, Vienna and Washington, D.C. Today’s wax figures at Tussauds include historical 16 

and royal figures, film stars, sports stars, and famous murderes. Known as “Madame Tussauds” museums (no 17 

apostrophe), they are owned by a leisure company called Merlin Entertainments following the acquisition of 18 

the Tussauds Group in May 2007. 19 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – QUESTÕES DE 21 A 40 
 



21) Who was Marie Tussauds? 

 

(A) A Hollywood actress 

(B) A politician Washignton 

(C) A sculptor of wax 

(D) A medical 

 

22)  "Madame Tussauds" today is the name of a: 

 

(A) Movie theater 

(B) Museum 

(C) Theater 

(D) show house 

 

23) What makes the museum Madame Tussauds 

important? 

 

(A) Displaying wax figures of historical and real 

(B) The display of historical figures and real wax 

(C) The display of famous films 

(D) The sculptor's view 

 

24) Marie Tussaud was born in Strasbourg, 

France, but in Which country his mother 

worked as a housekeeper for Dr. Philippe 

Curtius? 

 

(A) Switzerland 

(B) Amsterdam 

(C) Vienna 

(D) Hollywood 

 

25) Who taught the art of modeling Tussaud? 
 

(A) Anna Maria Grosholtz 

(B) Your mother 

(C) She taught herself 

(D) Dr. Philippe Curtius 

 

26) When Tussaud created her first wax 

likeness? 

 

(A) In 1777 

(B) In 1802 

(C) In 1770 

(D) In 2010 

27) What's the first image that Tussaud wax 

carving? 

 

(A) Jean – Jacques Rousean 

(B) Benjamin Franklin 

(C) Voltaire 

(D) Paul Philidor 

 

28) Tussaud wax sculpturein all below 

EXCEPT: 

 

(A) Film stars  

(B) Sports stars  

(C) Infamous murderers 

(D) Historical buildings 

 

29) To what or to whom the word "they" 

highlighted on line 22? 

 

(A) Madame Tussauds” museums 

(B) A leisure company 

(C) Wax figures 

(D) Branches  

 

30) All sentences with pronouns below are 

correct, EXCEPT: 

 

(A) Please don’t tell she about I 

(B) My bicycle is broken. It needs repairs 

(C) What’s wrong with them? They look sad 

(D) We live near her. We come to school 

together every day 

 

31) All sentences with the names in the plural 

are correct, EXCEPT 

 

(A) I put the books on the shelves 

(B) He  saw he mice under the chairs 

(C) Look at the sheeps in the field 

(D) Can you see those beautiful babies? 
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32) There are some English words that exist 

only in the plural and always agree with 

verbs in the plural. Among them, the most 

used are: 

 

I. Clothes 

II. Belongings 

III. Savings 

IV. Outskirts 

 

After analyzing the above we can conclude that: 

 

(A) Only I, II and III are correct 

(B) Only I, III and IV are correct 

(C) Only II, III and IV are correct 

(D) I, II, III and IV are correct 

 

33) All sentences below are correct, EXCEPT 

 

(A) My parents have a beautiful old swiss clock 

(B) My bedroom is white red  

(C) This house was built by a famous French 

architect 

(D) Rhey live in a nice quiet neighborhood 

 

34) All sentences with the verb have is in the 

negative form correctly, EXCEPT 

 

(A) I haven’t got a dog 

(B) My brother hasn’t got long hair 

(C) We didn’t have full-time jobs 

(D) Did you have a good rest on the weekend 

 

35) It has may be replaced by have got to indicate 

possession, personal characteristics, 

experience and diseases. This usage is more 

common in British English. This occurs in all 

of the following EXCEPT. 

 

(A) Have you got a brother? 

(B) I’ve got a cold 

(C) She hasn’t got brown hair 

(D) We don’t have a car 

36) Alguns estudos mais recentes sobre o 

ensino de línguas estrangeiras defendem 

que o ensino de inglês em escolas públicas 

deve ter um objetivo educacional: 

 

(A) A preparação dos alunos para a entrada no 

ensino superior. 

(B) O conhecimento sobre a cultura da língua 

inglesa, atendendo às necessidades da 

globalização. 

(C) A compreensão sobre como ocorre a 

comunicação e o desenvolvimento da 

reflexão crítica por meio de uma língua 

estrangeira. 

(D) A domínio da língua inglesa para a 

formação plena do indivíduo. 

 

37) Almeida Filho é um especialista na área de 
Aprendizagem e Ensino de Línguas, 
segundo ele, a operação global de ensino de 
língua estrangeira é composta de quatro 
dimensões e inclui: 
 

(A) Avaliação das habilidades de ouvir, falar, 

ler e escrever. 

(B) Crenças, valores, atitudes, emoções. 

(C) Planejamento de curso, escolha ou 

confecção do material didático, concepções 

didático-metodológicas a serem 

vivenciadas e métodos de avaliação. 

(D) Valores sociais, econômicos, políticos e 

culturais do aluno. 

 
38) Todas as afirmações abaixo constituem 

importância social na aprendizagem da 
Língua Inglesa, EXCETO: 
 

(A) Auxiliar as relações sociais e culturais do 
aluno 

(B) Possibilitar um desenvolvimento 
intelectual mais sólido através do aspecto 
cultural que o idioma possui 

(C) Desenvolver as potencialidades individuais 
e ao mesmo tempo o trabalho coletivo 
através da interatividade com o outro 

(D) Aprender o idioma sem a interação com 
outros indivíduos, uma vez que isso 
possibilita um aprendizado melhor e maior. 
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39) Look at the pictures and check the 

alternative INCORRECT: 

 

 

(A)  

 

 

 

 

(B)  

 

 

 

 

(C)  

 

 

 

 

(D)  

 

 

 

40) Note the image and check the alternative that 

meets the correct spaces and respectively 

 

 

 

 

 

 

 

This is my family. This is my mum______________me. 

The boy ___________ me is my brother. The man 

______________ is my father. My brother and I are 

_____________ our parents 

 

(A) Behind – nex to – on the left – between 

(B) Behind – on – left – between 

(C) Nex to – beteween – in - behind 

(D) Next to – between – behind – on the left 

 

- In the drawer 

- On the left 

 - At the book 

 - At the top of the stairs 


