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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

PROFESSOR CLASSE B - INGLÊS
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Conhec. Pedagógicos
05

Conhec. Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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.
04- 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.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.concursolandrisales@outlook.com
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QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
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10
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13
14
15
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19
20
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Tudo que hoje é realidade começou muito longe no tempo como ideia. O computador começou a
ganhar vida nos primeiros sistemas filosóficos do Ocidente. Como em "2001, Uma Odisseia no Espaço", de
Stanley Kubrick, o osso de uma carcaça se transforma, nas mãos de um primata, em instrumento bélico, que,
lançado ao alto, vira uma fantástica astronave, que atravessa os vastos céus mergulhados no mistério.
O que hoje se chama globalização vem de muito longe. Apesar de muitos a considerarem a grande
vilã do mundo atual, ela é resultado da longa aventura intelectual da humanidade.
A literatura e a filosofia começaram a produzir obras portentosas quando conseguiram dar caráter
universal à reflexão sobre a condição humana.
A cultura ocidental fez avanços extraordinários a partir do momento em que começou a buscar o
universal em todas as formas de manifestação dos particulares. As melhores obras da literatura mundial
mostram que o mundo vem sendo unificado pela arte há séculos.
O milenar intercâmbio filosófico entre povos e culturas evidencia que é forte e difundida a crença de
que, em princípio, os processos de pensamento, suas formas e conteúdos podem ser avaliados à luz de
critérios intelectuais universalmente compartilhados.
As fronteiras do espírito de há muito vêm sendo derrubadas. A filosofia grega, tão distante de nós no
tempo e no espaço formulou as questões para as quais ainda estamos buscando as melhores respostas. A
filosofia é, de fato, a primeira tentativa bem-sucedida de tornar globais esquemas de pensamento que
qualquer sociologista apressado tenderia a considerar pálido reflexo do contexto em que foram criados.
A ciência levou ainda mais longe o processo de universalização desencadeado pela arte e pela
filosofia. Técnicas de pesquisa e resultados substantivos são avaliados por meio de procedimentos aos quais
se atribui valor transcultural. Experimentos e demonstrações são replicados em diferentes contextos.
Pesquisadores pertencentes a culturas as mais diferentes se submetem aos mesmos rituais de produção e
avaliação de conhecimento. A constituição da "República da Ciência" contribuiu decisivamente para a
emergência de um mundo onde as “coisas do espírito” pudessem ser globalizadas.
Que ninguém se engane: o mundo vem sendo unificado há séculos pela prometeica criatividade
intelectual. No plano das ideias, a pesquisa filosófica e, sobretudo, a científica vêm se encarregando de diluir
as diferenças entre povos e nacionalidades.
Os fenômenos da globalização financeira, que tantos sobressaltos causam hoje, resultaram desse
longo processo de formação de nossa cultura artística, filosófica e científica. As últimas décadas, com todas
as inovações das tecnologias, só fizeram acelerar o processo. (...)
As últimas grandes conquistas tecnológicas imprimiram materialidade a muita coisa que por séculos
permaneceu dormitando no mundo das abstrações, dos sonhos, e das mirabolantes construções do espírito.
Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento as transformações ocorridas desde as remotas técnicas
da metalurgia até os grandes inventos da era industrial.
A partir daí, tudo começou a mudar em velocidade estonteante. O início dos anos 80, quando a
tecnologia de informática se associou a de telecomunicações, tornou possível, nos seus aspectos materiais, a
formação da aldeia global. Arte, filosofia e ciência forneceram as condições espirituais da universalização; a
tecnologia, os procedimentos materiais para viabilizar a globalização.
A grande unificação do mundo, que começou com a arte e com a filosofia e atingiu seu ápice
intelectual na ciência, tem, nos últimos séculos, saído do campo intelectual para se transformar em
tecnologias, que se convertem rapidamente em forças produtivas.
A questão que se coloca é: quais serão as consequências de tudo isso? Só o tempo dirá se o que tem
sido extremamente fecundo no campo das construções intelectuais o será também no domínio das aplicações
técnicas e do sistema produtivo mundial.
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz14069811.htm
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01) Segundo o texto.

05) O texto conduz à reflexão de que só o tempo poderá

A) ideia de globalização, a grande novidade do século,
originou-se com o advento do computador.

A) mostrar se o que tem sido tão produtivo para o intelecto

B) a globalização, como realidade atual, resultou de um
lento processo do intelecto humano.
C) o filme “2001, Uma Odisseia no Espaço" é o exemplo
mais claro de que a evolução da humanidade é, até certo
ponto, inexplicável.
D) a grande vilã do mundo atual, a globalização, é uma
consequência direta da evolução tecnológica.
02) Com base no texto, é CORRETO afirmar:
A) A filosofia grega sempre teve as melhores respostas
para as questões que formulou.

do homem trará conquistas também positivas no uso da
tecnologia e na produção em escala industrial no
mundo.
B) verificar se as aplicações técnicas e o sistema, produtivo
mundial estão se aperfeiçoando sem as construções
intelectuais.
C) averiguar se será melhor investir em construções
intelectuais ou no sistema tecnológico de produção
mundial.
D) demonstrar a importância da tecnologia e do sistema

B) A literatura e a filosofia, mesmo antes da
universalização do conhecimento, conseguiram dar
forma a grandes obras.
C) As obras produzidas pela literatura e pela filosofia, nos
seus primórdios, trabalharam com esquemas globais do
pensamento.

06) Levando-se em consideração o parágrafo em que está
inserida, a expressão "em princípio" (L.14) sugere que

D) A filosofia e a arte foram pioneiras na busca do
universal em suas reflexões sobre a condição humana.

B) é possível que haja um pensamento contrário a essa

produtivo mundial nas construções intelectuais.

A) a afirmação feita não pode ser refutada.

afirmação.
03) No texto, o autor parte do princípio de que
A) a globalização, como ideia, é tão velha quanto o
homem.
B) a ciência se antecipou no processo de universalização do
pensamento.
C) a arte se preocupava mais com a matéria do que com o

C) a afirmação feita foi verdadeira no passado e é falsa no
presente.
D) existem muitos argumentos que contradizem tal
afirmação.
07) A alternativa em que ha correspondência entre a palavra
transcrita e seu significado no texto é

espírito.
D) a literatura avançou nó processo de universalização
iniciado pela ciência.

A) "bélico" (L.3) - ostentoso.
B) "emergência" (L.24) - surgimento.
C) "diluir" (L.26) - anular.

04) De acordo com o texto, a tecnologia tem como grande
mérito
A) tornar mais velozes as transformações das técnicas da
metalurgia.
B) expressar o sonho, as abstrações e as mirabolantes
construções do espírito.
C) materializar o que já havia sido antes pensado pela
literatura e pela filosofia.
D) iniciar as reflexões sobre as grandes mudanças que
levariam à globalização.
CARGO: PROFESSOR CLASSE B - INGLÊS

D) "ápice" (L.39) - apoio.
08) O uso da vírgula em "uma fantástica astronave, que
atravessa os vastos céus" (L. 4) justifica-se pelo mesmo
motivo que em
A) "Como em '2001, Uma Odisseia no Espaço" (L.2).
B) "A filosofia é, de fato, a primeira tentativa" (L.16/17).
C) "No plano das ideias, a pesquisa filosófica" (L.L.26).
D) "Os fenômenos da globalização financeira, que tantos
sobressaltos causam hoje" (L.28)...”.
Página | 4
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09) A palavra “se” inicia uma oração com valor substantivo
em
A)

“O que hoje se chama globalização vem de muito
longe." (L.5).
B) “Pesquisadores pertencentes a culturas as mais
diferentes se submetem” (L.22).
C) “Que ninguém se engane” (L.25).
D) "Só o tempo dirá se o que tem sido extremamente
fecundo” (L.42/43).
10) Leia o trecho abaixo:
"em instrumento bélico, que, lançado ao alto, vira uma
fantástica astronave” (L.3/4).
No fragmento em evidência, a palavra em negrito possui
o mesmo valor morfossintático que a destacada em
A) "a partir do momento em que, começou a buscar" (L.9).
B) "esquemas de pensamento que qualquer sociologista"
(L.17/18).
C) "imprimiram materialidade a muita coisa que por
séculos permaneceu dormitando" (L.31/32).
D) "Não podemos esquecer que se deram em ritmo lento"
(L.33).
11) "Apesar de" (L.5) inicia uma declaração
A)
B)
C)
D)

explicativa.
conclusiva.
concessiva.
comparativa.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) Leia o trecho abaixo:
"A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas quando conseguiram dar caráter universal à
reflexão sobre a condição humana." (L.7/8)
A alternativa em que a reestruturação mantém sentido
do período acima transcrito é
A) Embora a literatura e a filosofia tenham começado a
produzir obras portentosas, conseguiram dar caráter
universal a reflexão sobre a condição humana.
B) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas apesar de conseguirem dar caráter universal
à reflexão sobre a condição humana.
C) A literatura e a filosofia começaram a produzir obras
portentosas a partir do momento em que conseguiram
dar caráter universal à reflexão sobre a condição
humana.
D) Se a literatura e a filosofia começarem a produzir obras
portentosas, conseguirão dar caráter universal à reflexão
sobre a condição humana.
15) A oração "que o mundo vem sendo espiritualmente
unificado pela arte" (L.11) pode ser classificada da
mesma forma que a indicada em
A) “que tantos sobressaltos causam hoje” (L.28).
B) "que se deram em ritmo lento as transformações"
(L.33).
C) “que começou com a arte e com a filosofia” (L.39).
D) "que se convertem rapidamente em forças produtivas."
(L.41).

12) Completa o sentido de um nome a expressão indicada
em
A) "da literatura mundial" (L.10).
B) "de nós" (L.15).
C) "de pensamento" (L.17).
D) "da metalurgia" (L.34).
13) Funciona como agente da ação verbal o termo transcrito
em
A) " pela prometeica criatividade intelectual." (L.25/26).
B) "a primeira tentativa bem-sucedida" (L.17).
C) " o processo de universalização desencadeado pela arte
e pela filosofia." (L.19/20).
D) " a grande vilã do mundo atual,..."(L.5/6).

CARGO: PROFESSOR CLASSE B - INGLÊS
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) Marque V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a
alternativa correspondente.
Constituem objetivos do Sistema de Avaliação da
Educação Básica:
(

(
(
(

(

) Oferecer subsídios à formulação, reformulação e
monitoramento de políticas públicas e programas de
intervenção
ajustados
às
necessidades
diagnosticadas;
) Identificar os problemas e as diferenças regionais do
ensino;
) Produzir informações sobre os fatores do contexto
socioeconômico, cultural e escolar que influenciam o
desempenho dos alunos;
) Proporcionar aos agentes educacionais e à sociedade,
uma visão dos resultados dos processos de ensino e
aprendizagem e das condições em que são
desenvolvidos;
) Desenvolver competência técnica e científica na área
de avaliação educacional, ativando o intercâmbio
entre instituições educacionais de ensino e pesquisa.

A)
B)
C)
D)

V–V–V–V–V
V–F–V–V–F
V–V–F–F–V
V–V–F–V–F

17) De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Ensino Fundamental, as escolas deverão
estabelecer, como norteadores de suas ações
pedagógicas:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, marque a alternativa INCORRETA.
A) No currículo do ensino fundamental, a partir do
sexto ano, será ofertada a língua inglesa.
B) O ensino da História do Brasil levará em conta as
contribuições das diferentes culturas e etnias para a
formação do povo brasileiro, especialmente das
matrizes indígena, africana e europeia.
C) O ensino da arte, especialmente em suas expressões
regionais, constituirá componente curricular
obrigatório da educação básica.
D) Apenas nos estabelecimentos de ensino médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da
história e cultura afro-brasileira e indígena.
20) De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, sendo progressivamente ampliado o
período de permanência na escola, a jornada escolar
no ensino fundamental incluirá quantas horas de
trabalho efetivo em sala de aula?
A) três horas
B) quatro horas
C) cinco horas
D) seis horas

A) Princípios
Éticos
da
Autonomia,
da
Responsabilidade, da Solidariedade e do Respeito ao
Bem Comum.
B) Princípios Políticos dos Direitos e Deveres de
Cidadania, do exercício da Criticidade e do respeito à
Ordem Democrática.
C) Princípios
Estéticos
da
Sensibilidade,
da
Criatividade, e da Diversidade de Manifestações
Artísticas e Culturais.
D) Todas as alternativas acima.
18) A Base Nacional Comum e sua Parte Diversificada
deverão integrar-se em torno do paradigma
curricular, que visa estabelecer a relação entre a
Educação Fundamental com a Vida Cidadã, através
da articulação entre vários dos seus aspectos como,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Vida Familiar e Social
Ciência e a Tecnologia
Meio Ambiente
Violência

CARGO: PROFESSOR CLASSE B - INGLÊS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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QUESTÕES DE 21 A 40

Read the text below and answer the questions 21, 22 and 23
MEET TEENAGER KELLY SILDARU, THE STAR OF THE NEXT WINTER OLYMPICS?
By Henry Young, CNN - Updated 0935 GMT (1735 HKT) March 8, 2018
(CNN) She hails from a land with no real mountains where the highest point is only 318 meters (1,043
feet) above sea level. She was just 15 years old when the Pyeongchang Winter Olympics began. But Estonia's
Kelly Sildaru is already an extreme sports phenomenon, inspiring rivals that have been competing for longer
than she's been alive.
On the slopes of Aspen in 2016, Sildaru became the youngest Winter X Games champion in history,
taking gold in the skiing slopestyle competition aged 13. It was no fluke. A year later she became the youngest
to retain her title, also finishing on the podium in the big air event.
Only a cruciate knee ligament injury sustained in September 2017 prevented the teenager from
reaching similarly dizzying heights at the Games in South Korea, where she would have been one of the gold
medal favorites.
Sildaru, though, has her feet firmly on the grounD) "I think that I've always been a normal kid," she tells
CNN Sport from her school in Tallinn, despite the overwhelming evidence to the contrary. "Since I won my
first X Games, people are watching me when I walk down the street. But I think Estonians are quite shy.
They're not coming up to you and taking pictures. "I think it's quite good to be famous in Estonia — much
easier than in the US."
SKIING SIBLINGS
As 17-year-old snowboarder Chloe Kim captured hearts around the world at PyeongChang 2018, the
world's best female freestyle skier watched on from home. In a quirk of fate, Sildaru celebrated her 16th
birthday on the day the women's Olympic slopestyle competition took place. The Estonian acknowledges it
was "pretty weird" having to watch on television as the medals were handed out to women she has grown
accustomed to beating, but she is wise enough to know that time is on her side. "Hopefully, my best years are
still to come," says Sildaru, five months after her surgery as she prepares to return to the slopes.
"I'm so young that I don't want to go back to snow when I'm not ready and injure myself again. I just
want to take my time as much as I need and then go back."
Fortunately, Sildaru is flanked by two of her closest companions almost everywhere she goes. Her
brother Henry, 11, was already on skis before many children have learned to walk. Their father Tõnis quit his
job "four or five years ago" to facilitate their development and coach full time. "It's really nice that I can travel
with my family members and not some random people or coaches," laughs Sildaru. "They're very supportive."
Unsurprisingly, there's a healthy sense of competition between the siblings, with Henry blossoming into
an exceptional freestyle skier in his own right. "Oh yeah, we drive each other on all the time," says Kelly.
"Every day skiing, we're competing to see who can do a trick better. All the time, everywhere." As the elder
sibling, Kelly might have grown accustomed to setting the standard, but she is modest enough to admit Henry
is hot on her heels. "We were basically at the same level before I injured myself," says Sildaru. "Now, when I
haven't skied for four to five months, I've already seen that Henry is better than me." Is he set on dedicating
his life to skiing too? "Yeah, yeah for sure," she says.

CARGO: PROFESSOR CLASSE B - INGLÊS
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And can they recall a time when they thought of doing anything else? She pauses for thought. "I don't
think we have had it." Their father is quick to stress that it is too early to speak of his young son as an elite
athlete, due to the "enormous competition" among men, but he says "the flame burns even brighter in Henry."
You'd think Kelly would be jealous. You'd be wrong. "Actually, I think I like this. Because when I go back, I can
follow him," she says.
"Before, it was the other way around It was a case of, 'I'm going to do something and Henry is going to
try and do it better than me.' But now he's going to do it and I'm going to follow. "Now it's like he's my older
brother. He's always been my motivation, but now even more so I guess." It's a heart-warming sentiment and
Tõnis, who describes himself as "part trainer, teacher, cook, father and cameraman," has been there to guide
them every step of the way.
Kelly acknowledges that the siblings' ambition to push the boundaries of their sport might "sometimes"
give their father cause for concern. But equally she knows that, however gifted they might be, Tõnis is there
protect them, as well as push. "If he thinks we can't do some tricks or jumps, usually he doesn't let us," Sildaru
explains.
Asked if she would ever defy him and attempt a dangerous trick once she's turned 18, Sildaru laughs:
"He's still my coach -- I'm listening to him."
NEW HORIZONS
She is already the first female skier to land a switch 1260 degree mute (backwards take off, grabbing the
skis in the air) and 1440 degree spin in competition -- both coming in the big air event at the 2017 X Games in
Norway. The latter is the trick Sildaru is most proud of, but she's already formulating plans to execute it even
better. She's also eager to land a triple backflip in competition -- something few women have ever attempted.
"I've never done a triple so I can't say for sure what it will be like, but I think it's basically the same thing
as when you go from a single to a double flip," says Sildaru. "Once you can do doubles with your eyes closed
and you don't stress about them anymore, then it's just one more flip and that's it. When you know how to do
doubles, triples shouldn't be very hard." To hear a teenager speak so stolidly about pushing the boundaries of
her sport is testament to the scale of her ambitions.
It's a mentality entwined in the very DNA of extreme sports. "All the time, whenever someone does
something great or new, we're happy that we're pushing the sport further," she says. Perhaps the only thing
holding Sildaru back at the moment is her size. When she became the youngest ever winner of two X Games
gold medals in Aspen last year, she stood just 5 feet 1 inch tall and weighed 88 pounds -- the lightest and
shortest in the entire competition.
An adult had to push the teenager towards the kicker during her 2017 X Games big air medal-winning
run in Norway. "For me it's always been hard, getting enough speed," she admits, having been unable to
compete in last year's slopestyle competition for that reason. "It's always been quite bad, and I think at some
point it got worse, because the jumps got bigger but I didn't grow. But now it's getting better I think. I'm
gaining weight, or least I'm trying to."
By the time the next Winter Olympics in Beijing comes around, Sildaru will be turning 20 and eager to
make up for lost time. If all goes well, she could go for gold in numerous freestyle skiing events.
"Oh yeah, I really want to," she exclaims. "A few years ago, if I went somewhere for a slopestyle
competition and nearby there was a halfpipe competition in the same resort, I'd do both. But I wouldn't travel
somewhere only for halfpipe. Now though, when I come back from injury, I'm definitely going to do that."
At the most recent FIS Freestyle Junior World Ski Championships, Sildaru won both the slopestyle and
halfpipe events by huge margins. Both are Olympic disciplines Should women's skiing big air be added to the
Olympic calendar by 2022 as is touted, Sildaru has a shot at winning three gold medals in a single Winter
Games.
Estonia, the 158th most populous country in the world, has only won four in its entire history -- all in
cross country skiing.
(https://edition.cnn.com/2018/03/07/sport/kelly-sildaru-freestyle-skiing-siblings-estonia-henrytonis-x-games-winter-olympics/index.html)
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21) The article uses the noun ‘FLUKE’. Replace it with a
synonym. Choose the CORRECT answer.
A)
B)
C)
D)

Accident
Plan
Aim
Target

22) According to the article, what is the meaning of the
word: ‘QUIRK’? Choose the INCORRECT answer.
A)
B)
C)
D)

Singularity
Peculiarity
Curiosity
Normality

23) The article uses the word ‘ENTWINED’. Replace it
with a synonym. All the synonyms are correct,
EXCEPT one. Choose the INCORRECT answer.
A)
B)
C)
D)

Knit
Unraveled
Braided
Weaved

24) Choose the CORRECT answer.
Come just as you are, there’s really no need to ________up.
A) go
B) dress
C) keep
D) check
25) Which set has the right meanings? Choose the
CORRECT answer.
A) Toss (tosse) / Vicious (viciado)

27) What are the first, third and sixth days of the week,
respectively. Choose the CORRECT answer.
What is the fourth day of the week?
A)
B)
C)
D)

Monday, Tuesday and Thursday.
Sunday, Tuesday and Friday.
Monday, Wednesday and Saturday.
Sunday, Wednesday and Saturday

28) In which sentence the modal used does not
correspond to the idea given? Choose the
INCORRECT answer.
A) Passengers can get to London from here in 35
minutes. ( = a possibility)
B) Meat packaging must comply with the new
regulation. ( = a rule)
C) It can rain heavily in this region in autumn. ( =
certainty)
D) My sister will soon be able to read and write ( =
ability)
29) In which sentences the verbs are
appropriately? Choose the CORRECT answer.

used

I. He decided to go with Elliot instead.
II. I love reading long novels.
III. It was hot, so we stopped to have a drink.
IV. She stopped smoking three years ago.
A)
B)
C)
D)

I and III
II and IV
I and IV
All alternatives are correct

30) All the sentences below represent correct examples
of the use of the Present Perfect, EXCEPT one.
Choose the INCORRECT answer.

D) Pasta (alimento) / Push (empurrar)

A)
B)
C)
D)

26) All the sentences are correct, EXCEPT one. Choose
the INCORRECT answer.

31) Which VERB TENSE does not indicate future?
Choose the INCORRECT answer.

B) Scholar (escola) / Senior (senhor)
C) Retired (aposentado) / Rim (rim)

A) I’ll meet you at the airport when you arrive.
B) Let’s talk in the car.
C) He studied for a degree while he was in prison.
D) There were huge traffic jams in the motorway.

CARGO: PROFESSOR CLASSE B - INGLÊS

A)
B)
C)
D)

We have driven all the way here without a break.
She hasn’t yet gone out.
It’s only 9 o’clock and Anna’s already gone to bed.
Has Nicole started her new job yet?

Present Perfect
Present Simple
Present Continuous
Future Simple
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32) How is the ORDINAL NUMBER 30 spelled? Choose
the CORRECT answer.
A) Thirtyieth
B) Thirtyth

36) Complete the article below correctly. The
expressions given are in the order they should
appear. Choose the CORRECT answer:
MEET BRYONY FROST, THE FEMALE JOCKEY WHO
OUTRIDES THE MEN

C) Thirty

By Danielle Rossingh, for CNN - Updated 1303 GMT
(2103 HKT) March 8, 2018

D) Thirtieth
33) All the sentences are correct, EXCEPT one. Choose
the INCORRECT answer.
A) Sam always goes shopping in the morning.
B) Andrew has visited us in several occasions in the
past.
C) We can discuss it at dinner time tomorrow.
D) We’re having a party on Saturday night.
34) What are the fall months in Australia? Choose the
CORRECT answer. )
A) March, April and May
B) September, October and November

(CNN) Unknown ____ year ago, ____female jockey who
grew up surfing and racing ponies is being tipped to
become one of ____ best of all time.
After clinching her first win at ____Cheltenham
Festival in March, as ____ amateur, 22-year-old Bryony
Frost has taken ____ world of racing by storm, with no
fewer than 30 winners since April 2017.
Having only turned professional last July, Frost
became only ____ second female jockey to win ____ topclass Grade 1 race over obstacles when she triumphed on
Black Corton in ____ Kauto Star Novices' Chase at Kempton
Park on Boxing Day.
Now she's hoping to ride in April's Grand National,
____ world's most famous jumps race and one of ____
toughest challenges in ____ sport. Her father, Jimmy, won
on Little Polveir in 1989. (…)

C) December, January and February

(https://edition.cnn.com/2018/03/08/sport/bryonyfrost-horse-racing-intl/index.html)

D) June, July and August
35) Which set of tag questions is accurate? Complete the
dialogue. The expressions given are in the order they
should appear. Choose the CORRECT answer.
I. These sausages are delicious, ______?
II. You haven’t lived here long, ______?
III. It’s a lovely day, ______?
IV. We’re having a glorious summer, ______?
A) aren’t they / have you / isn’t it / aren’t we
B) don’t they / do you / wasn’t it / aren’t they
C) are they / haven’t you / is it / are we
D) do they / haven’t you / is it / are they

A) a / a / the / the / an / the / the / a / the / the / the /
the
B) the / a / the / - / an / the / - / a / the / an / the / C) a / an / the / a / a / the / the / an / the / a / an / the
D) the / an / the / a / an / the / a / a / the / the / the / a
37) Which sentence uses the Past Perfect? Choose the
CORRECT answer.
A)
B)
C)
D)

I studied in Paris for four years from 2000 to 2004.
I was driving home when the police stopped me.
She’s lived in Spain for nearly ten years.
When Maria got home, they had eaten dinner.

38) Which conditional below is not formed correctly and
does not match the definition given? Choose the
INCORRECT answer.
A) If I eat too much, I feel bad) (Zero Conditional)
B) If I’m late, she’ll be angry. (1st Conditional)
C) If he had tried harder, he would have won. (2nd
Conditional)
D) If he worked harder, he would do better. (2nd
Conditional)
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39) The definition below belongs to what season of the
year? Choose the CORRECT answer.
‘‘The season between autumn and spring, lasting
from November to March north of the equator and
from May to September south of the equator, when
the weather is coldest.’’
A) Summer
B) Winter
C) Spring
D) Autumn
40) Complete the sentences with the correct words. The
expressions given are in the order they should
appear. Choose the CORRECT answer.

I.

He failed his driving test, _______ he had practiced
every day for the previous two weeks.

II.
III.
IV.
V.

I read it _______ you were drying your hair.
We kissed _______ hugged each other.
The work was tiring _______ worthwhile.
Is it Tuesday _______ Wednesday today?

A) while, although, but, and, or
B) although, while, and, but, or
C) although, although, or, but, and
D) while, but, or, and, but
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