CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM BONITA – SC
EDITAL N. º 01/2019

CADERNO DE PROVAS
PROFESSOR DE INGLÊS

ASSINATURA DO CANDIDATO

Execução:
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CADERNO DE PROVAS

PROFESSOR DE INGLÊS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES GERAIS
 Você recebeu do fiscal de sala os materiais: caderno de
provas e cartão-resposta.
 A prova terá duração de 03 (três) horas, incluindo o tempo
de preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.

ou pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) Faltar com respeito com qualquer membro da equipe de

aplicação das provas, autoridades presentes e/ou outros
candidatos;

 O prazo mínimo de permanência na sala é de 01 (uma) hora.

f) Fazer anotação

 Autorizado o início da prova, verifique se este caderno
contém questões objetivas de conhecimentos específicos
e questões de informática.

g) Descumprir as instruções contidas no CADERNO DE

 Verifique se o material está em ordem, e se o seu nome,
CPF e número de inscrição conferem com os que
aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário,
comunique imediatamente o fiscal.
 Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso
esteja incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala
que o substitua, não cabendo reclamações posteriores
nesse sentido. O candidato deverá verificar, ainda, se o
cargo em que se inscreveu se encontra devidamente
identificado no Caderno de Prova.
 Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada uma das questões objetivas, são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D) e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação
em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma
das respostas esteja correta.
 No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada
com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma
contínua e densa, cobrindo todo o espaço compreendido
pelos círculos. A leitora óptica é sensível a marcas
escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente. Exemplo:
 O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma
haverá substituição dele por erro do candidato.
 Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda
que legível.

de informações relativas às suas
respostas em qualquer outro meio que não o permitido
neste Edital;
PROVAS e no CARTÃO-RESPOSTA;
h) Recusar-se a entregar o CADERNO DE PROVAS e o

CARTÃO-RESPOSTA ao término do tempo destinado à
sua realização;
i) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o

Cartão-Respostas;
j) Não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender

ao procedimento de coletar sua impressão digital;
k) Perturbar de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,

incorrendo em comportamento indevido;
l) For surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular

e/ ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.
 Não será permitida, também, a utilização de telefone
celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
 Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da prova. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
 O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos, ou seja 01(uma) hora após
o seu início devendo obrigatoriamente entregar o
CADERNO DE PROVAS e CARTÃO–RESPOSTA. Está
permitido levar apenas o rascunho do gabarito que se
encontra na última página do caderno de prova. Após
decorridos 120 minutos de provas, ou seja, 02(duas) horas, o
candidato poderá levar o CADERNO DE PROVA.

 CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.

 Após a realização da prova, o candidato deverá sair
imediatamente das instalações físicas do local da prova,
não sendo mais permitido a utilização dos sanitários.

 SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato
que, durante a realização das provas:

 Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois
deverão entregar as provas e sair da sala, simultaneamente.

a) Retirar-se do recinto da prova, durante sua realização,

sem a devida autorização;
b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a

 Da análise de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido.

execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) Usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para

a sua realização;
d) Utilizar-se

de régua de cálculo, livros,
calculadoras
e/ou
equipamento
similar,
dicionário, notas e/ou impressos que não forem
expressamente permitidos, gravador, receptor e/

O gabarito preliminar da prova estará disponível em
12/01/2020, a partir das 17h, na página da Unoesc
e da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita.
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 01
Assinale a opção em que a regência verbal está
de acordo com a norma culta da língua
portuguesa:
a) Todos aspiravam o cargo com maior salário.
b) O candidato esqueceu dos documentos.
c) Preferia mais estar em uma sala confortável do
que nesta.
d) Todos obedeceram ao edital deste concurso.
QUESTÃO 02
Dentre as frases a seguir, em quais a vírgula foi
empregada corretamente?
I.
Viajou no feriado, foi à praia com os
novos amigos.
II.
A prefeitura ressaltou, a chamada dos
concursados imediatamente.
III.
Os candidatos chegaram cedo, e a sala
estava fechada.
IV.
Muitas vezes, o candidato encontra-se
nervoso.
a) II e IV.
b) I, II e III.
c) I, III e IV.
d) II e III.
QUESTÃO 03
Analise as palavras nas frases quanto às
recomendações da norma culta sobre
acentuação gráfica.
I. Após ler o edital, adquiri uma apostila com os
conteúdos da prova.
II. Os candidatos mantêm postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
III. O candidato mantém postura adequada
também quanto ao uso de aparelho
telefônico.
IV. Referente à prova, ninguém poderá lê-la
antes da hora.
Assinale a alternativa que contém apenas
assertivas corretas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 04
Assinale a opção em que todas as palavras
estão grafadas de acordo com as normas
ortográficas da língua portuguesa.

a)
b)
c)
d)
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Paralizia, através, talvez, altivez.
Previlégio, japonesa, estágio, presságio.
Mexer, hesitar, descanço, atrazo.
Exceção, gesto, jeito, extinção.

QUESTÃO 05
Assinale a opção que preenche corretamente
as lacunas nas frases a seguir.
I. As candidatas estavam .............................
nervosas durante a prova.
II. .......................... muitos anos que não há
concurso público para minha função.
III. ........................... poucos candidatos para
aquela vaga de advogado.
IV. Levarei
a
ata
de
presença
..................................... às provas.
a) Meias – Faz – Havia – anexas.
b) Meio – Fazem – Haviam – anexa.
c) Meio – Faz – Havia – anexa.
d) Meias – Faz – Haviam – anexas.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 06
Um digital influencer postou um vídeo sobre
sua rotina de alimentação e malhação diária em
uma de suas redes sociais. O número de
visualizações desse vídeo, depois de ser
postado, foi monitorado mensalmente e é
representado pela tabela a seguir:
Tempo (meses) Número de visualizações
0
75
1
525
2
3.675
3
25.725
Sendo V(t) o número de visualizações depois
de t meses, qual modelo representa o número
de visualizações, em função do tempo, nos três
primeiros meses após a postagem do vídeo?
a) 𝑉(𝑡) = 75 + 450𝑡
b) 𝑉(𝑡) = 75 + (450)𝑡
c) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (7)𝑡
d) 𝑉(𝑡) = 75 ∙ (5)𝑡
QUESTÃO 07
Com relação ao círculo trigonométrico, analise
as afirmações a seguir:
I. O ângulo 𝜽 = 𝟓𝝅⁄𝟏𝟐 radianos, ao ser
convertido para graus, torna-se 𝜽 = 𝟕𝟓°.
II. Os valores de 𝐜𝐨𝐬(𝟏𝟖𝟎°) e 𝒔𝒆𝒏(𝟏𝟖𝟎°) são,
respectivamente, -1 e 0.
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III. Se 𝒔𝒆𝒏(𝜶) = 𝟏⁄𝟐 e 𝐜𝐨𝐬(𝜶) = √𝟑⁄𝟐, então
𝒕𝒈(𝜶) = √𝟑⁄𝟑.
É correto o que se afirma apenas em:
a) I e II.
b) I e III.
c) II e III.
d) I, II e III.
QUESTÃO 08
Os números complexos ou imaginários
surgiram após tentativas de resolução de
equações de segundo e terceiro graus em que
os matemáticos se deparavam com a raiz
quadrada de números negativos, que não
podem ser expressas no conjunto dos
números reais. Sendo assim, passou-se a
denotar essas raízes usando a letra “i”, em que
𝒊 = √−𝟏. No contexto dos números complexos
é correto afirmar que:
a) 𝑖 16 = 1.
b) √−36 = 36𝑖.
c) No número complexo 𝑧 = 14 + 3𝑖, a parte real
é 3 e a parte imaginária é 14.
d) O número 𝑧 = −4 − 3𝑖 é um número
imaginário puro.
QUESTÃO 09
A tabela a seguir apresenta os dados da idade
mediana da população brasileira entre os anos
1980 e 2015, sendo que os dados a partir de
2020 são projetados.
Ano
1980
1985
1990
1995
2000
2008
2010

Idade mediana
20,2
21,2
22,4
23,9
25,3
27,9
28,8

Ano
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045

Idade mediana
31,2
33,5
35,8
37,9
39,9
42,0
44,2

Os mesmos dados da tabela
representados no gráfico a seguir:

estão

Com base nos dados apresentados na tabela e
no gráfico pode-se afirmar que
a) A idade mediana da população brasileira está
aumentando a cada ano, apresentando
pequenos intervalos de decrescimentos entre
os anos 1980 e 2015.
b) Considerando que o crescimento da idade
mediana da população entre os anos 2000 e
2008 foi linear, então a idade mediana da
população brasileira em 2005 era de 26,1
anos.
c) Considerando que a taxa de variação da idade
mediana da população entre 2040 e 2045 se
mantenha constante, então a idade mediana
da população brasileira em 2050 será de 46,6
anos.
d) A taxa média de variação da idade mediana da
população brasileira entre 1980 e 1985 foi de
0,2 ano por ano.
QUESTÃO 10
Júnior e João estão pagando a conta após
fazerem um lanche em uma lanchonete. Júnior
comeu um pastel e tomou um suco de laranja,
sendo que o valor total de sua conta foi de R$
5,40. João comeu dois pastéis e tomou um
suco de laranja, e o valor total de sua conta foi
de R$ 8,20. Qual é o valor de cada pastel nessa
lanchonete?
a) R$ 2,60.
b) R$ 2,70.
c) R$ 2,80.
d) R$ 2,90.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem Bonita, cabe à câmara, com a sanção
do prefeito, dispor sobre todas as matérias de
competência do município e, especialmente:
a) Autorizar a alienação de bens imóveis.
b) Fixar os subsídios e a verba de representação
do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores.
c) Eleger sua mesa, bem como destituí-la na
forma regimental.
d) Conceder licença aos vereadores, por motivo
de saúde, para tratar de interesse particular,
ou missão temporária.
QUESTÃO 12
Segundo a Lei Orgânica do Município de
Vargem
Bonita,
ao
prefeito
compete,
privativamente:
a) Exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da
administração municipal na área de sua
competência.
b) Expedir instruções para execução de leis,
regulamentos e decretos.
c) Decretar desapropriação e instituir servidões
administrativas.
d) Autorizar a constituição de consórcio com
outros municípios.
QUESTÃO 13
Conforme o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos para os servidores da prefeitura
municipal de Vargem Bonita, é cargo em
comissão e as funções executivas de
confiança:
a) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
b) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
obrigatoriamente, por servidores ocupantes de
cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município.
c) Conjunto de funções e responsabilidades,
criado por lei, com denominação e
vencimentos pagos pelos cofres públicos e
acessível a todo brasileiro.
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d) Conjunto de funções e responsabilidades
definidas
com
base
na
estrutura
organizacional,
serão
exercidos,
preferencialmente, por servidores ocupantes
de cargos de carreira técnica ou profissional,
lotados no município, estado ou União.
QUESTÃO 14
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, é
correto afirmar:
a) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos sem prejuízo da
remuneração.
b) A critério da Administração, poderá ser
concedida ao servidor efetivo licença para
tratar de assuntos particulares pelo prazo de
até dois anos consecutivos e sem
remuneração.
c) A cada dois anos de exercício, o servidor faz
jus a uma licença remunerada como prêmio
por assiduidade às suas funções pelo período
de três meses consecutivos.
d) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor
ausentar-se do serviço por 30 dias
consecutivos em razão de seu casamento.
QUESTÃO 15
Nos termos do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Vargem Bonita, sobre
provimento dos cargos públicos é correto
afirmar:
a) Admissão é o ato decorrente da contratação
de servidor municipal, em caráter permanente,
para funções de excepcional interesse do
Município.
b) Reintegração é o reingresso no serviço público
de funcionário demitido ou exonerado, sem
ressarcimento de prejuízos.
c) Readmissão é a reinvestidura do servidor no
cargo anteriormente ocupado ou no cargo
resultante de sua transformação, quando
invalidada a sua exoneração, por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
d) A nomeação é feita em caráter efetivo, quando
decorrente de concurso público, e em
comissão, para cargos declarados em lei de
livre nomeação e exoneração.
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ESPECÍFICAS
English Language Day
What is English Language Day?
English Language Day was first celebrated in 2010,
alongside Arabic Language Day, Chinese
Language Day, French Language Day, Russian
Language Day and Spanish Language Day. These
are the six official languages of the United Nations,
and each has a special day, designed to raise
awareness of the history, culture and
achievements of these languages.
Why is English Language Day celebrated on 23
April?
This day was chosen because it is thought to be
Shakespeare’s birthday, and the anniversary of his
death. As well as being the English language’s
most famous playwright, Shakespeare also had a
huge impact on modern-day English. At the time he
was writing, in the 16th and 17th centuries, the
English language was going through a lot of
changes and Shakespeare’s creativity with
language meant he contributed hundreds of new
words and phrases that are still used today. For
example, the words ‘gossip’, ‘fashionable’ and
‘lonely’ were all first used by Shakespeare. He also
invented phrases like ‘break the ice’, ‘all our
yesterdays’, ‘fainthearted’ and ‘love is blind’.
The story of the English language began in the fifth
century when Germanic tribes invaded Celticspeaking Britain and brought their languages with
them. Later, Scandinavian Vikings invaded and
settled with their languages too. In 1066 William I,
from modern-day France, became king, and
Norman-French became the language of the courts
and official activity. People couldn’t understand
each other at first, because the lower classes
continued to use English while the upper classes
spoke French, but gradually French began to
influence English. An estimated 45 per cent of all
English words have a French origin. By
Shakespeare’s time, Modern English had
developed, printing had been invented and people
had to start to agree on ‘correct’ spelling and
vocabulary. […]
QUESTÃO 16
De acordo com o artigo, analise as assertivas a
seguir:
I. A Língua Portuguesa é uma das línguas
oficiais da ONU.
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II. Acredita-se que Shakespeare nasceu e
morreu na mesma data.
III. Shakespeare cunhou os termos “quebrar o
gelo” e “o amor é cego”.
IV. No século XI, francês era a língua oficial no
Reino Unido.
É correto apenas o que se afirma em:
a) I, II, III e IV.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) III.
QUESTÃO 17
De acordo com o contexto apresentado pelo
artigo, as seguintes palavras têm quais
traduções?
I. Awarness -> consciência
Achievements -> conquistas
Developed -> desenvolveu
Changes -> mudanças
II. Settled -> consciência
Achievements -> conquistas Developed ->
desenvolveu
Changes -> mudanças
III. Creativity -> criatividade
Achievements -> conquistas
Gossip -> desenvolveu
Changes -> mudanças
IV. Awarness -> consciência Achievements ->
conquistas Developed -> desenvolveu
Chosen -> escolhido
Assinale a alternativa que contém apenas
traduções corretas.
a) I, II, III, e IV.
b) II, III e IV.
c) I e IV.
d) III.
QUESTÃO 18
A seguinte frase, retirada do artigo, está na voz
ativa e dá ênfase ao sujeito da frase.
“He (Shakespeare) also invented phrases like
‘break the ice’, ‘all our yesterdays’,
‘fainthearted’ and ‘love is blind’.”
Assinale a alternativa que indica a voz passiva
da frase acima.
a) Phrases like ‘break the ice’, ‘all our yesterdays’,
‘fainthearted’ and ‘love is blind’ were also
invented by him.
b) Phrases like ‘break the ice’, ‘all our yesterdays’,
‘fainthearted’ and ‘love is blind’ were also
inventing by him.
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c) Phrases like ‘break the ice’, ‘all our yesterdays’,
‘fainthearted’ and ‘love is blind’ had also been
invented by him.
d) Phrases like ‘break the ice’, ‘all our yesterdays’,
‘fainthearted’ and ‘love is blind’ will also be
invented by him.
THE SCIENCE OF PERSUASION
Persuasion is key to business and to much more
besides. In many walks of life and in many
situations, persuading people to do what you want
them to do is the key to success. Is persuasion a
science with rules that can be taught and learnt, or
is it simply a matter of instinct and personal
experience? Researchers have looked into
different aspects of persuasion and come up with
some interesting results.
One advertising copywriter, for example,
came up with an approach to selling a product on
a TV shopping channel via phones sales that
differed from the norm for such advertising. Instead
of being instructed: ‘Operators are waiting, please
call now’, viewers were told ‘If operators are busy,
please call again’. This might appear to have been
a risky tactic, putting potential buyers off by
suggesting that they would have to waste their time
calling repeatedly until they finally got through to
someone to take their order. But the results were
extraordinary and an unprecedented number of
sales resulted. The advert suggested that instead
of there being lots of operators sitting there and
hoping people would call, there were so many
people who wanted the product that people might
have to wait until they could get it. This showed just
how desirable the product was. Potential
customers decided that, if so many other people
wanted it, they definitely wanted it too.
What role does choice have in persuading
people to buy or get something? One study looked
at the choices employees made when offered
different retirement programmes. This showed that
the more choices people were given, the less likely
they were to choose anything at all. Another study
in a supermarket revealed a similar effect of choice.
A particular supermarket displayed either 6 or 24
different kinds of jam. When there were 24 jams to
choose from, 3% of customers went to the display
and bought one of the jams. When there were 6
jams on display, 30% of customers did so. […]
QUESTÃO 19
No primeiro parágrafo o autor levanta a
questão se...
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a) Os negócios são diferentes de outros aspectos
da vida no que diz respeito à persuasão.
b) Persuasão é tão importante quanto as
pessoas dizem que é.
c) É possível generalizar sobre como a
persuasão funciona.
d) Ciência e persuasão têm alguma conexão.
QUESTÃO 20
O autor diz que as instruções mencionadas no
segundo parágrafo...
a) Parecem ser uma boa ideia.
b) Foram dadas erroneamente.
c) Eram necessárias dadas as circunstâncias.
d) Não têm qualquer efeito prático na vida real.
QUESTÃO 21
Como algumas pessoas regiram às instruções
mencionadas no segundo parágrafo?
a) Muitas compraram mais que uma unidade.
b) O interesse dessas pessoas pelo produto
cresceu.
c) Compraram algo que não queriam.
d) Não compraram o produto.
QUESTÃO 22
Em ambos os estudos mencionados no
terceiro parágrafo...
a) Algumas das escolhas provaram ser mais
atrativas que outras.
b) O número de escolhas afetava a decisão das
pessoas.
c) Quanto mais escolhas eram oferecidas, mais
as pessoas compraram.
d) Quanto menos escolhas eram oferecidas,
menos as pessoas compraram.

QUESTÃO 23
Winston Churchill era o Primeiro Ministro
Britânico durante a Segunda Guerra Mundial.
Ele proferiu esse discurso na Câmara dos
Comuns em 1940, quando uma invasão alemã
à Grã-Bretanha era esperada a qualquer
momento.
“We shall go __ to the end. We shall fight __
France, we shall fight ___ the seas and oceans,
we shall fight with growing confidence and
growing strength ___ the air, we shall defend
our island, whatever the cost may be.
We shall fight ___ the beaches, we shall fight
___ the landing grounds, we shall fight ___ the
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fields and ___ the streets, we shall fight ___ the
hills; we shall never surrender.”
Assinale a sequência de preposições (in/on)
que completa corretamente o discurso de
Churchill.
a) On, in, on, in, on, on, in, in, in.
b) On, in, on, on, on, on, on, in, in.
c) In, in, on, in, on, on, in, in, on.
d) In, in, on, in, at, on, in, on, in.
QUESTÃO 24
Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a
pisar na Lua em 20 de julho de 1969. Na
ocasião, estima-se que 500 milhões de pessoas
assistiam e ouviam quando ele disse a famosa
frase: “That’s one small step for ___ man, one
giant leap for mankind.”
Assinale a alternativa que, correta e
gramaticalmente, completa a frase dita por
Armstrong.
a) A.
b) An.
c) For.
d) Não é necessário colocar nenhuma palavra.
QUESTÃO 25
Em abril de 1912, o transatlântico Titanic
colidiu com um iceberg e afundou em sua
viagem inaugural. Como consequência de seu
naufrágio, e também da falta de botes salvavidas e de muitas outras medidas de segurança
que foram negligenciadas, mais de 1.500 vidas
foram perdidas.
Utilizamos, em inglês, a construção gramatical
chamada Orações Condicionais (Conditional
Clauses) para exemplificar algo imaginário que
poderia ter acontecido se ações diferentes
tivessem sido tomadas. Analise a seguinte
oração:
If the safety measures had been taken, many
lives could have been saved.
Assinale a alternativa que significa o mesmo
que a oração acima.
a) Many lives were saved because safety
measures were not taken.
b) Safety measures make no difference when it
comes to building ships.
c) Many lives were not saved because safety
measures were not taken.
d) Many lives were not saved because safety
measures were taken.
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QUESTÃO 26
O reported speech, ou discurso indireto, é a
maneira de falar sobre algo que alguém disse
ou até mesmo para repassar uma notícia.
Falado na voz de quem está contando a ação e
não na de quem a viveu, esse mecanismo do
idioma possibilita melhorar as técnicas de
conversação.
Analise a seguinte oração: “I told my boss I
won’t be able to go to the meeting next week.”
Assinale a alternativa cuja frase, em discurso
indireto, indica o mesmo que a oração
apresentada.
a) Jack said that he had told his boss he wouldn’t
be able to go to the meeting the following week.
b) Jack said that he has told his boss he wouldn’t
be able to go to the meeting the following week.
c) Jack said that he has told his boos he won’t be
able to go to the meeting the following week.
d) Jack said that he would tell his boss he won’t
be able to go to the meeting the following week.
QUESTÃO 27
Assinale a alternativa que, correta e
gramaticalmente, completa as frases.
1- Would you like_____________ to my party?
2- Do you mind____________ so loudly?
3- It was very interesting____________ my old
house again.
4- He works at weekends____________ more
money.
5- On Sundays she enjoys____________
and_____________ anything.
a) 1- coming / 2 - not talking / 3- to see / 4- to earn
/ 5- relaxing; not doing.
b) 1- to come / 2 - not talking / 3- to see / 4- to
earn / 5- relaxing; not doing.
c) 1- to come / 2 - talking / 3- to see / 4- to earn /
5- relaxing; not doing.
d) 1- to come / 2 - not talking / 3- seeing / 4earning / 5- relaxing; not doing.
QUESTÃO 28
Assinale a alternativa que, correta e
gramaticalmente, completa as frases.
1- A proton is ________than an electron?
2- In the US, coffee is _________ with men
than with women.
3- The Nile river is _________ than the
Amazon river.
4- The Atacama desert is_________ than the
Sahara desert.
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a) 1 – heavier / 2 – more popular / 3 – longer / 4
– dryer.
b) 1 – heavier / 2 – more popular / 3 – more long
/ 4 –drier.
c) 1 – heavier / 2 – more popular / 3 – longer / 4
– drier.
d) 1 – more heavy / 2 – more popular / 3 – longer
/ 4 – drier.
QUESTÃO 29
Em inglês, os adjetivos geralmente vêm antes
do substantivo, como, por exemplo: “She has a
beautiful voice.” Porém, uma frase pode conter
mais de um adjetivo. Quando isso ocorre, devese seguir uma ordem gramatical, sendo:
OPINIÃO / TAMANHO / IDADE / FORMATO /
COR / PADRÃO / ORIGEM / MATERIAL, e por
fim o substantivo.
Assinale a alternativa que contém a frase que
segue o padrão descrito.
a) It is an expensive little brand new long purple
striped French silk scarf.
b) It is an expensive brand new little long purple
striped French silk scarf.
c) It is an expensive little brand new purple long
striped French silk scarf.
d) It is an expensive little brand new long striped
purple French silk scarf.
QUESTÃO 30
Os verbos modais (Modal Verbs) são usados
no passado (Past Tense) para fazer deduções
ou especulações sobre ações no passado.
Analise a oração: “I must have left my umbrella
at the office.”
Assinale a alternativa que signifique o mesmo
que a oração apresentada.
a) I am not sure I left my umbrella at the office.
b) I am sure I did not leave my umbrella at the
office.
c) I am sure I have never had an umbrella.
d) I am sure I left my umbrella at the office.
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