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PROFESSOR DE INGLÊS
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) 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.
Português
15

Conhecimentos Pedagógicos
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro 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.
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) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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LÍNGUA PORTUGUESA

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
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
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CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
16) As tendências pedagógicas no Brasil surgem
divididas em duas vertentes, as de cunho liberal e
as de cunho progressista. A didática na Tendência
Pedagógica Escola Nova diretiva tem como
características:
I. O aluno como sujeito da aprendizagem.
II. O professor como estimulador e orientador da
aprendizagem.
III. Uma pedagogia embasada na racionalidade técnica.
IV. A valorização do “eu” do aluno e também as
atividades adequadas as suas características
individuais.
V. A participação dos alunos de maneira ativa,
aprendendo pela descoberta.
Estão corretas apenas:
(A) I, II e III.
(B) I, II, IV e V.
(C) I, II, III e IV.
(D) I, IV e V.
17) “O processo avaliativo é parte integrante da práxis
pedagógica e deve estar voltado para atender as
necessidades dos alunos.”
Uma professora que avalia o próprio processo de
ensino e as atividades que realiza em sala de aula,
analisa as respostas dadas pelas crianças,
buscando compreender a lógica utilizada por elas
na realização das tarefas propostas, investigando o
que os alunos pensam sobre o que foi ensinado
realiza uma avaliação:
(A) Classificatória.
(B) Somativa.
(C) Formativa.
(D) Tradicional.

QUESTÕES DE 16 A 20
18) O Projeto Político-Pedagógico representa a
essência da escola. Cada escola possui
características específicas e está inserida em um
contexto social único. Em relação ao Projeto
Político Pedagógico assinale (V) para as afirmativas
verdadeiras e (F) para as falsas.






) Não pode ficar restrito à direção da escola.
) Os membros da comunidade escolar tem que ter
clareza de seus objetivos, metas e ações.
) Deve nortear apenas todo o trabalho pedagógico.
) Deve ser aceito por todos os envolvidos.
) É elaborado de maneira
participativa e
democrática.

A sequência correta de cima para baixo é:
(A) V- V- V- V- F.
(B) V- F- V- F- V.
(C) V- F- F- F- V.
(D) V- V- F- V- V.
19) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lei nº
9394/96, estabelece as incumbências das escolas e
dos docentes. De acordo com a lei não é correto
afirmar que cabe à escola:
(A) Elaborar o Plano Nacional de Educação junto ao
Município.
(B) Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de
cada docente.
(C) Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidos.
(D) Prover meios para a recuperação dos alunos de
menor rendimento.
20) As Diretrizes Curriculares Nacionais são o conjunto
de definições doutrinárias. Para o Ensino
Fundamental apresenta como norteador de suas
ações pedagógicas os princípios:
(A) Da impessoalidade.
(B) Éticos da autonomia.
(C) Da igualdade.
(D) Da isonomia.

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Which noun does not have the correct definition?
Choose the INCORRECT answer.
(A) Car (Countable)
(B) Chocolate (Uncountable)
(C) Music (Countable)
(D) Student (Countable)
22) Choose the CORRECT answer.
“He is a painter ________ work I admire.”
(A) what
(B) whose
(C) who
(D) whom
23) What type of Conditional is the sentence below?
Choose the CORRECT answer.

QUESTÕES DE 21 A 60
26) Read the definition below and choose the answer
that matches the definition given. Choose
the CORRECT answer.
‘‘The form of an adjective or adverb that expresses a
difference in amount, number, degree, or quality.’’
(A) Article
(B) Relative Pronouns
(C) Superlative
(D) Comparative
27) The sentence below uses a specific grammar
structure.
Which
one?
Choose
the CORRECT answer.
‘‘The room has been cleaned.”
(A) Reported Speech
(B) Passive Voice

“If Ken had taken his piano, he could have played
for us.”

(C) Tag Question

(A) Zero Conditional

28) Choose the CORRECT answer.

(D) Relative Pronouns

(B) First Conditional
(C) Second Conditional
(D) Third Conditional
24) All the nouns below have their correct plural form,
EXCEPT for one set. Choose the INCORRECT set.

“She bought the car she wanted, _______?”
(A) doesn’t she
(B) did she
(C) hasn’t she
(D) didn’t she

(A) Box / Boxes

(D) University / Universities

29) All the sentences below use the Reported Speech,
EXCEPT one. Choose the answer that is NOT a
Reported Speech.

25) Complete the sentence below with the correct
verbs. Choose the CORRECT answer.

(A) Sarah said that she couldn’t find her keys.
(B) John said that he didn’t like his job.

“He ________ the meat in the kitchen when he ________ the
beat of the his favourite song.”

(D) Austin said that I looked tired.

(B) Dog / Dogs
(C) Thief / Thiefes

(C) My son doesn’t like school.

(A) cut / hear
(B) cutted / was hearing
(C) was cutting / was hearing
(D) was cutting / heard

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS
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30) Read the definition below and choose the answer
that matches the definition given. Choose
the CORRECT answer.
“A pronoun that does not refer to
any particular person or thing,
for example ‘anybody’, ‘everyone’, or ‘anything’.’’

35) Read the article below and answer the question.
Choose the CORRECT answer:
ANNA HURSEY: 11-YEAR-OLD WELSH ATHLETE
TAKES
COMMONWEALTH GAMES BY STORM
BY CHRIS SCOTT, FOR CNN - Updated 1337 GMT
(2137 HKT) April 6, 2018

(A) Possessive Pronouns
(B) Relative Pronouns
(C) Reflexive Pronouns
(D) Indefinite Pronouns
31) Choose the CORRECT answer.
“Jane is __________ Anna.”
(A) taller than
(B) the tallest
(C) tallest than
(D) the tall
32) Choose the CORRECT answer.
“As soon as it, the _______ tail wagged rapidly.”
(A) is dog
(B) dog
(C) dog has
(D) dog's
33) Choose the CORRECT answer.
“There is a tree, you and another tree, so that
means that you are ________ the trees.”
(A) between
(B) over
(C) in front of
(D) behind
34) Choose the CORRECT answer.

(CNN) What were you doing when you were ____ 11year-old kid?
Playing in ____ park? Sneaking into movies that you were
too young to watch? Or perhaps zoning out in front
of cartoons on ____ TV?
Whatever it was it's unlikely you were competing in ____
major international sporting event. So, kudos to
Welsh table tennis player Anna Hursey who at ____
age of 11 has been taking ____ Commonwealth
Games, which is being held on Australia's Gold
Coast, by storm.
____ youngest athlete at ____ Games hasn't been in
Australia just there for ____ ride either, she has
showed serious talent. (…)
https://edition.cnn.com/2018/04/06/sport/annahursey-11-year-old-athlete-takes-commonwealthgames-by-storm/index.html
All the articles (definite an indefinite) have been
removed from the text. How many articles “THE” are
there in the text above?
(A) 3
(B) 5
(C) 7
(D) 8
36) The words in BOLD can be replaced by? Choose
the CORRECT answer.
“My girlfriend’s family and I love going to the beach.”
(A) He
(B) She
(C) We
(D) It

“I’ve lost my keys, and they have lost _______.”
(A) hers
(B) ours
(C) mine
(D) theirs
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37) Choose the CORRECT answer.
“I _________ what you asked after this episode of
Game of Thrones.”

42) Look at the verbs below There is just ONE verb that
completes the sentence correctly. Choose
the CORRECT answer.
“My job is very interesting. As a director of Human
Resources, I ________ a lot of different people.”

(A) am do
(B) will do
(C) is do

(A) like
(B) take

(D) did
38) Choose the CORRECT answer.

(C) read
(D) meet

“The shops in London usually _______ at 9 o’clock in
the morning.”

43) In which sentences the Possessive Adjectives is
used? Choose the CORRECT answer.

(A) opens

I.
II.
III.
IV.

(B) opened
(C) have open
(D) open
39) Choose the CORRECT answer.
“Please be quiet! We __________ a test.”
(A) do
(B) is do
(C) did
(D) are doing
40) Complete the sentence below with the correct verb.
Choose the CORRECT answer.
“He ______ Gladiator ten times.”
(A) have seen
(B) sees
(C) saw
(D) has seen
41) Complete the definition appropriately. Choose
the CORRECT answer.
“We use __________ mostly to talk predictions based
on general beliefs.”
(A) Past Continuous
(B) Present Continuous
(C) Simple Present
(D) Future Simple

CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS

He lives with his parents.
They are going to wash their hands.
We are going to sell our house.
Do you like your job?

(A) I and III
(B) II and IV
(C) I and IV
(D) All alternatives are correct
44) Complete the sentence below with the correct
prepositions,
respectively.
Choose
the CORRECT answer.
“I’m flying to Spain ______ 8 o’clock _____ the morning
_______the 22nd of April.”
(A) in / on / at
(B) at / in / on
(C) on / at / in
(D) at / on / in
45) Read the sentence below. What VERB TENSES are
used
in
it,
respectively?
Choose
the CORRECT answer.
“I’d been working for the same company for twelve
years when I decided to quit.”
(A) Present Perfect Continuous and Past Continuous
(B) Past Continuous and Past Perfect
(C) Past Perfect and Simple Past
(D) Past Perfect Continuous and Simple Past
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46) Choose the CORRECT answer.
“She taught ________ Chinese using a book and
watching movies.”
(A) herself
(B) himself
(C) themselves
(D) yourselves
47) All the nouns below have their correct plural form,
EXCEPT for one set. Choose the INCORRECT set.
(A) Man / Men
(B) Child / Children
(C) Sheep / Sheeps

51) The sentence below uses a specific grammar
structure.
Which
one?
Choose
the CORRECT answer.
“Sarah and Jonathan said that they were going to
buy a bigger house.”
(A) Reported Speech
(B) Indefinite Pronouns
(C) Tag Question
(D) Relative Pronouns
52) Read the definition below. It is the description of a
Modal
Verb.
Which
one?
Choose
the CORRECT answer.

(D) Tooth / Teeth

“______ means: used to talk about what someone or
something was able or allowed to do.”

48) What type of Conditional is the sentence below?
Choose the CORRECT answer.

(A) can

“If I won the lottery, I’d give all my money to my
parents.”

(D) might

(A) Zero Conditional
(B) First Conditional
(C) Second Conditional
(D) Third Conditional
49) Read the sentence below. What VERB TENSE are
used
in
it,
respectively?
Choose
the CORRECT answer.
“Today he is wearing a sweater and jeans, but
yesterday he was wearing a suit.”

(B) could
(C) must

53) Choose the CORRECT answer.
“The Smith’s live ________ near London.”
(A) somebody
(B) something
(C) anything
(D) somewhere
54) Choose the CORRECT answer.
“It’s a very expensive restaurant, _________?”

(A) Present Continuous and Past Simple
(B) Present Continuous and Past Continuous
(C) Present Perfect and Simple Past
(D) Past Perfect and Simple Present
50) Choose the CORRECT answer.
“Five hundred people ________ by this company
around the world.”
(A) are employed

(A) has it
(B) hasn’t it
(C) is it
(D) isn’t it
55) Choose the CORRECT answer.
“This is _______ ant I’ve ever seen.”
(A) smaller than

(B) employ

(B) the smallest

(C) is employed
(D) is employing

(D) the small
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(C) smallest than
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56) Complete the definition appropriately. Choose
the CORRECT answer.
“When the same person is the subject and object of
the verb we usually use a _______________.”
(A) Possessive Pronoun
(B) Personal Pronoun
(C) Tag Questions
(D) Reflexive Pronoun
57) Read the definition below. It is the description of a
Conditional Sentence. Which one? Choose the
CORRECT answer.
“It’s used to talk about likely events in the future if
something happens.”
(A) Zero Conditional
(B) First Conditional
(C) Second Conditional
(D) Third Conditional
58) Choose the CORRECT answer.
“I know _______ the books are kept.”
(A) who
(B) what
(C) whose
(D) where
59) Complete the sentence below with the correct
modal verb. Choose the CORRECT answer.
"You ______ have a passport before travelling to
another country. It’s mandatory!”
(A) might
(B) can
(C) have to
(D) don’t have to
60) Which noun does not have the correct definition?
Choose the INCORRECT answer.
(A) Salt (Countable)
(B) Cheese (Uncountable)
(C) Key (Countable)
(D) Lion (Countable)
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