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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - PEB - NÍVEL I - GRAU A
LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA - INGLÊS
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões), Legislação (10
questões) Conhecimentos Específicos (30 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 2
(duas) horas de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões
devidamente preenchidos e assinados, ao fiscal de sala.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I
A percepção que temos de nossa memória
[...] Você acha que tem má memória? Por quê? Espera que
sua memória seja perfeita? Demora para se lembrar
das coisas, mais do que costumava demorar em outros
tempos? Esquece o nome de pessoas conhecidas com
mais frequência do que no passado? Precisa escrever
tudo para não se esquecer de nada? Se respondeu “sim”
a essas perguntas, podemos afirmar com segurança que
você acredita realmente que tem “má” memória”.
Nesta nossa era tecnológica, em que tudo acontece
depressa, talvez você veja sua memória como um tipo
de dispositivo gravador que serve para guardar os dados
históricos de sua vida. Talvez espere que sua memória
seja perfeita, que armazene o nome de cada pessoa que
você conheceu na vida, que não o deixe esquecer seus
compromissos, ocasiões e acontecimentos especiais, que
o lembre das exigências de um determinado trabalho e do
prazo para entregá-lo, que saiba o que há na geladeira e
quais são os ingredientes necessários para o preparo de
um prato para o jantar, que memorize a agenda de seu
cônjuge, de seus filhos e de outras pessoas queridas.
[...] A lista de coisas que esperamos que nossa memória
guarde é infinita. E quando esquecemos uma única coisa,
reclamamos de nossa capacidade de lembrar. Dizemos que
temos “má memória” ou, pior ainda, nos convencemos de
que estamos nos primeiros estágios do mal de Alzheimer.
Esses pensamentos apresentam alguns problemas.
Primeiro, são percepções subjetivas que temos de nossa
própria memória, e não avaliações objetivas de nossa
real capacidade mental. Assim, são imensuráveis, não
podem ser testados e levam à negatividade. Mais ainda,
essa negatividade cria ansiedade e diminui a autoestima,
agravando os problemas de memória. Ansiedade e outras
emoções negativas prejudicam a capacidade de lembrar [...]
Esses pensamentos negativos também tornam impossível
o desenvolvimento da necessária habilidade de melhorar
a memória, porque eliminam a possibilidade de mudança.
Quanto mais nos convencemos de que temos “má
memória”, mais cresce a probabilidade de simplesmente
aceitarmos isso como um fato e deixarmos de trabalhar para
melhorá-la.

(Douglas J. Mason e Spencer X. Smith. Cuide de sua
memória. Trad. Vera Martins. São Paulo: Arx, 2006. p.33-5.)

1) As perguntas empregadas no início do texto
representam um procedimento que:
a) revela dúvidas do enunciador à medida que busca
respostas em relação ao tema.
b) indica questões limitadas ao grupo que apresenta
problemas de memória.
c) provoca dúvida no leitor quanto à validade da ideia
apresentada.
d) aproxima o leitor da situação apresentada pelo
enunciador.
2) A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o
seguinte posicionamento é defendido:
a) a boa memória deve armazenar todos os dados
históricos da vida de um sujeito.
b) a percepção subjetiva do potencial da memória pode
levar à negatividade.
c) a memória não sofre qualquer prejuízo com o tempo,
com a idade.
d) a memória só pode sofrer influências de fatores internos
e físicos.

3) O emprego da primeira pessoa do plural no discurso no
texto evidencia:
a) distanciamento do interlocutor em relação ao assunto
tratado.
b) isenção por parte do emissor sobre o tema em questão.
c) inclusão do emissor e do leitor nas posturas descritas.
d) aproximação do leitor em relação a práticas que excluem
o emissor.
4) O pronome demonstrativo empregado para introduzir o
último parágrafo do texto tem seu uso melhor explicado
na seguinte opção:
a) refere-se aos pensamentos do interlocutor, daí um
pronome de segunda pessoa.
b) aponta, em uma referência textual anafórica, elementos
já citados anteriormente.
c) indica tratar-se de questões relacionadas a um futuro
próximo em uma referência temporal.
d) poderia ser substituído pela forma “estes” sem qualquer
prejuízo de sentido ou transgressão gramatical.
5) A conclusão a que os autores chegam com a última
frase do texto revela um comportamento, por parte dos
indivíduos, que pode ser entendido como:
a) positivo
b) incoerente
c) limitador
d) saudável
6) Uma importante ferramenta linguística de coesão
textual consiste no emprego do pronome relativo, que
contribui para a sequência de ideias sem a repetição de
palavras. Desse modo, assinale a opção em que NÃO
se destaca um exemplo de pronome relativo.
a) “Espera que sua memória seja perfeita?” (1º§)
b) “Nesta nossa era tecnológica, em que tudo acontece
depressa,” (2º§)
c) “A lista de coisas que esperamos que nossa memória
guarde é infinita.“ (2º§)
d) “Primeiro, são percepções subjetivas que temos de
nossa própria memória,“ (3º§)
7) Após a leitura do texto e considerando o título, é possível
afirmar que as opções abaixo estão relacionadas à
percepção que o indivíduo tem sobre a memória, exceto
uma. Assinale-a.
a) Essa percepção não reflete a real capacidade mental do
indivíduo.
b) Tal
percepção
pode
gerar
negatividade
e,
consequentemente, ansiedade.
c) Essa percepção exige mais das habilidades
memorialísticas do que deveria.
d) Tal percepção contribui para uma avaliação mais
objetiva e diagnóstica.
8) Assinale a opção em que NÃO se indica corretamente o
valor semântico dos conectivos em destaque.
a) “Precisa escrever tudo para não se esquecer de nada?
“ (1º§) – finalidade
b) “talvez você veja sua memória como um tipo de
dispositivo gravador” (2º§) – conformidade
c) “E quando esquecemos uma única coisa,” (2º§) – tempo
d) “Assim, são imensuráveis, não podem ser testados e
levam à negatividade.” (3º§) – conclusão
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15) Considerando que 1 litro de certo produto equivale a um
quilograma do mesmo, então 23.000.000 decigramas
desse produto, em centilitros é igual a:
a) 23
b) 2.300
c) 230.000
d) 23.000

Texto II

9) Os dois textos abordam o mesmo tema, contudo, ao
confrontá-los, percebemos que:
a) o segundo texto apresenta um traço seletivo da memória
associado às preferências.
b) apenas, no primeiro texto, apontam-se falhas da
memória.
c) o segundo texto é mais claro em função da presença de
elementos não-verbais.
d) o conteúdo do primeiro texto nega completamente a
situação descrita no segundo.
10) Assinale a opção em que se faz um comentário incorreto
em relação ao emprego dos sinais de pontuação no
texto II.
a) no primeiro quadrinho, as reticências reforçam o
constrangimento do marido.
b) no segundo quadrinho, o ponto de exclamação enfatiza
o aborrecimento pelo fato de ter esquecido.
c) no terceiro quadrinho, a combinação dos pontos de
interrogação e exclamação anula a sensação de
questionamento.
d) no terceiro quadrinho, o ponto de exclamação na fala da
esposa sinaliza sua raiva.
MATEMÁTICA
11) Com relação a uma pirâmide de base eneagonal é
correto afirmar que:
a) O número de arestas é igual ao dobro do número de
faces.
b) O número de vértices é igual ao total de lados do
polígono da base.
c) É composta por nove triângulos congruentes.
d) A soma das arestas é igual a 10 centímetros.

16) Resolvendo a equação 3X + 2Y = 12 em que X e Y são
números naturais, então a soma de todos os valores
possíveis para Y é:
a) 9
b) 3
c) 6
d) 12
17) A soma entre o maior número de 3 algarismos, sem
repetição, formado pelos algarismos do 7562 e o menor
número de 2 algarismos, com repetição, formado pelos
algarismos do número 2415, é:
a) 767
b) 776
c) 787
d) 876
18) Para acessar sua conta no banco, Marcos deve
digitar primeiramente 3 números diferentes dentre os
algarismos 3, 4, 5, 6; logo em seguida deve digitar 2
letras distintas dentre as letras A,B,C,D. Se Marcos
esqueceu a senha então o total de possibilidades que
deverá testar, sabendo que só conseguirá na última
tentativa, é igual a:
a) 36
b) 96
c) 180
d) 288
19) A tabela indica o número de vitórias, empates e derrotas
de 2 times num campeonato de futebol.

12) O triângulo ABC representa a translação de 2 unidades
do triângulo DEF de vértices D (-3,4), E(5,1) e F(4,-2).
Nessas condições, os vértices do triângulo ABC são:
a) A(-1,6), B( 7,3) e C(6,0)
b) A(-3,6), B( 5,3) e C(4,0)
c) A(-1,4), B( 3,1) e C(4,0)
d) A(-3,6), B( 5,3) e C(6,0)
13) Para azulejar paredes um pedreiro gasta 40 minutos
por metro quadrado. Nas mesmas condições, o tempo
total necessário para que esse pedreiro azuleje 6
decâmetros quadrados de parede é de:
a) 2400 minutos
b) 150 minutos
c) 25 horas
d) 400 horas
14) O resultado da soma, em metros cúbicos, entre 4
hectômetros cúbicos e 20 decâmetros cúbicos é igual a:
a) 4.020.000 m3
b) 420 m3
c) 42.000 m3
d) 400.200 m3
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Sabendo que cada vitória vale 2 pontos, cada derrota
vale 0 pontos e cada empate vale 1 ponto, então é
correto afirmar que:
a) O TIME A teve 2 pontos a mais que o TIME B.
b) O TIME B obteve mais pontos que o TIME A.
c) Se o TIME B, ao invés de uma derrota, tivesse empatado,
então sua pontuação seria igual ao do TIME A.
d) Somando os pontos dos dois times o total será de 59
pontos.
20) Um casal pretende ter 3 filhos, a probabilidade de
exatamente dois deles serem meninos, sabendo que
nasceram em anos diferentes, é de:
a) 45%
b) 62,5%
c) 75%
d) 37,5%
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LEGISLAÇÃO
21) Assinale a alternativa INCORRETA sobre as disposições
da Lei Estadual de Minas Gerais nº 869 de 05/07/1952 no
tocante à apuração de irregularidades.
a) A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência
de irregularidades no serviço público terá a faculdade
de promover-lhe a apuração imediata por meio de
sumários, inquérito ou processo administrativo.
b) São competentes para determinar a instauração do
processo administrativo os Secretários de Estado e os
Diretores de Departamentos diretamente subordinados
ao Governador do Estado.
c) O processo administrativo constará de duas fases
distintas:
Inquérito
administrativo
e
processo
administrativo propriamente dito.
d) O processo administrativo será realizado por uma
comissão, designada pela autoridade que houver
determinado a sua instauração e composta de três
funcionários estáveis.
22) Assinale a alternativa correta sobre as disposições da
Lei Estadual de Minas Gerais nº 869 de 05/07/1952 no
tocante às providências a serem tomadas na apuração
de irregularidades.
a) Quando ao funcionário se imputar crime praticado na
esfera administrativa, a autoridade que determinar a
instauração do processo administrativo deverá aguardar
a decisão administrativa final para encaminhar, quando
for o caso, cópia dos autos ao Ministério Público.
b) Quando ao funcionário se imputar crime praticado na
esfera administrativa, a autoridade que determinar a
instauração do processo administrativo providenciará
para que se instaure simultaneamente o inquérito
policial.
c) Quando ao funcionário se imputar qualquer prática
de crime, a autoridade a que estiver subordinado o
acusado deverá determinar a instauração do processo
administrativo para apurar a prática delituosa e deverá
considerar a hipótese de providenciar que se instaure,
posteriormente, o inquérito policial.
d) Quando ao funcionário se imputar qualquer prática
de crime, a autoridade a que estiver subordinado o
acusado deverá determinar a instauração do processo
administrativo para apurar a prática delituosa e,
simultaneamente, o inquérito policial.
23) Assinale a alternativa correta sobre as disposições da
Lei Estadual de Minas Gerais nº 869 de 05/07/1952 com
referência à realização de concursos.
a) Os concursos deverão realizar-se dentro dos dois anos
seguintes ao encerramento das respectivas inscrições.
b) Os concursos deverão realizar-se dentro dos dezoito
meses seguintes à publicação dos respectivos editais.
c) Os concursos deverão realizar-se dentro dos dois anos
seguintes à publicação dos respectivos editais.
d) Os concursos deverão realizar-se dentro dos seis meses
seguintes ao encerramento das respectivas inscrições.
24) Assinale a alternativa correta sobre o que a Lei Estadual
de Minas Gerais nº 7.109 de 13/10/1977 estabelece para o
desenvolvimento da carreira do pessoal do magistério.
a) Apenas por acesso.
b) Por acesso e progressão horizontal.
c) Apenas por progressão horizontal.
d) Apenas por progressão vertical.

26) Assinale a alternativa correta sobre a carga horária
semanal que a Lei Estadual de Minas Gerais nº 15.301
de 10/08/2004 estabelece para os servidores que
ingressarem na carreira de Analista da Polícia Civil e
forem designados para o desempenho das funções de
Médico, Odontólogo, Enfermeiro e Fisioterapeuta em
exercício na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
a) Vinte horas.
b) Vinte e quatro horas.
c) Trinta horas.
d) Trinta e seis horas.
27) A Resolução nº 4.209 de 16/04/2012 aprova o regulamento
da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social
(DEEAS) da Polícia Militar de Minas Gerais.
Com base na citada Resolução, assinale a alternativa
correta.
a) A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social
é a Unidade de Direção Superior responsável, perante
o Comandante-Geral, pelo planejamento, coordenação,
controle e supervisão técnica e jurídica das atividades
especificas de educação escolar, não lhe cabendo as
atividades de assistência social da Polícia Militar de
Minas Gerais, definidas no mencionado regulamento.
b) A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social
é a Unidade de Direção Intermediária responsável,
perante o Governador do Estado, pelo planejamento,
coordenação, controle e supervisão técnica das
atividades especificas de educação escolar, não lhe
cabendo as atividades de assistência social da Polícia
Militar de Minas Gerais, definidas no mencionado
regulamento.
c) A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social é a
Unidade de Direção Intermediária responsável, perante
o Comandante-Geral, pelo planejamento, coordenação,
controle e supervisão técnica das atividades especificas
de educação escolar e de assistência social da Polícia
Militar de Minas Gerais, definidas no mencionado
regulamento.
d) A Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social é
a Unidade de Direção Superior responsável, perante o
Secretário da Cultura, pelo planejamento, coordenação,
controle e supervisão técnica e jurídica das atividades
especificas de educação escolar, não lhe cabendo as
atividades de assistência social da Polícia Militar de
Minas Gerais, definidas no mencionado regulamento.
28) Assinale a alternativa correta sobre a Resolução nº
4.209 de 16/04/2012 que aprova o regulamento da
Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social
(DEEAS) da Polícia Militar de Minas Gerais.
a) Compete à Diretoria de Educação Escolar e Assistência
Social, em nível tático, as atividades relacionadas à
educação escolar e assistência social na Corporação.
b) Compete à Diretoria de Educação Escolar e Assistência
Social, em nível tático, as atividades relacionadas
à educação escolar alheias à assistência social na
Corporação.
c) Compete à Diretoria de Educação Escolar e Assistência
Social, em nível tático, as atividades relacionadas
à educação escolar e assistência social fora da
Corporação.
d) Compete à Diretoria de Educação Escolar e Assistência
Social, em nível tático, as atividades relacionadas à
educação escolar alheias à assistência social fora da
Corporação.

25) Assinale a alternativa correta sobre o que a Lei Estadual
de Minas Gerais nº 7.109 de 13/10/1977 estabelece como
determinação de deslocamento do funcionário de uma
para outra localidade.
a) Remoção.
b) Adjunção.
c) Lotação.
d) Readaptação.
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29) Assinale a alternativa correta sobre a Resolução
nº 4.025 de 26/03/2012 que define normas para
organização do ensino fundamental com nove anos
de duração no Sistema de Ensino da Polícia Militar de
Minas Gerais.
a) A 1ª (primeira) série terá suas atividades pedagógicas
organizadas de modo a assegurar que, ao final do ano,
todos os alunos sejam capazes, entre outras coisas, de
ler e compreender os diferentes tipos de textos.
b) A 1ª (primeira) série terá suas atividades pedagógicas
organizadas de modo a assegurar que, ao final do ano,
todos os alunos sejam capazes, entre outras coisas,
de produzir frases e pequenos textos com correção
ortográfica.
c) A 1ª (primeira) série terá suas atividades pedagógicas
organizadas de modo a assegurar que, ao final do ano,
todos os alunos sejam capazes, entre outras coisas, de
conhecer os usos e funções sociais da escrita.
d) A 1ª (primeira) série terá suas atividades pedagógicas
organizadas de modo a assegurar que, ao final do ano,
todos os alunos sejam capazes, entre outras coisas, de
utilizar princípios e regras ortográficas e conhecer as
exceções.
30) Considerando a Resolução nº 4.025 de 26/03/2012 que
define normas para organização do ensino fundamental
com nove anos de duração no Sistema de Ensino da
Polícia Militar de Minas Gerais, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) As atividades escolares serão desenvolvidas
diariamente, numa jornada mínima de quatro horas de
aula, de trabalho efetivo, excluído o tempo do recreio,
estendendo-se o espaço da aula numa perspectiva
ampliada.
b) A avaliação do processo de aprendizagem no ensino
fundamental será contínua e baseada em objetivos
definidos para cada série de escolaridade, de forma a
orientar a organização da prática educativa em função
das necessidades de desenvolvimento dos alunos.
c) Será garantido aos pais, a qualquer tempo, o acesso
aos resultados das avaliações da aprendizagem de
seus filhos.
d) A escola acompanhará, sistematicamente, a frequência
dos alunos e estabelecerá contato imediato com
as famílias nos casos de ausência por oito dias
consecutivos ou quinze alternados no mês, a fim de
garantir a frequência de 75% (setenta e cinco por cento),
no final de cada período letivo.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
As questões 31 a 34 referem-se ao texto abaixo:
Religious Intolerance in India
By THE EDITORIAL BOARDDEC. 25, 2014
Hope is in danger of crumbling that Prime Minister Narendra
Modi would rein in the divisive agenda of his militant Hindunationalist supporters and allow India to concentrate on the
important work of economic reform, and the blame lies squarely
with Mr. Modi.
During the last days of its winter session ending on Tuesday,
Parliament was unable to deal with important legislative
business because of repeated adjournments and uproar over
attempts by Hindu groups to convert Christians and Muslims.
The issue has come to a head following a “homecoming”
campaign by the Rashtriya Swayamsevak Sangh and the
Vishwa Hindu Parishad — groups dedicated to transforming
India’s secular democracy into a Hindu state — to “reconvert”
Christians and Muslims to Hinduism.

by a combination of intimidation and bribery, including the
promise of food ration cards. Attacks on Christians and their
places of worship have intensified in recent weeks. One of New
Delhi’s biggest churches burned down on Dec. 1 — arson is
being blamed — and Christmas carolers were attacked on their
way home in the city of Hyderabad on Dec. 12.
More than 80 percent of Indians are Hindus, but Muslims,
Christians and Sikhs form important religious minorities with
centuries of history in India. Religious pluralism and freedom
are protected by India’s Constitution. The issue of religious
conversion is contentious in India. Many Dalits, known formerly
as untouchables, and other low-caste Hindus and Tribals admit
they convert to Islam or Christianity primarily to escape crushing
caste prejudice and oppression. The main architect of the
Constitution, Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar, born a Dalit,
famously converted to Buddhism to escape caste-oppression
under Hinduism.
A version of this editorial appears in print on December 26,
2014, in The International New York Times.
31) According to the text what are being investigated by the
police.
a) Accusations that people have been induced to participate
in mass conversion meetings and attacks on Christians
and their places of worship.
b) Accusations that people have participated in mass
conversion meetings and attacks on Christians and their
places of worship.
c) Accusations that people have been converted and have
attacked Christians and worshipped and animals.
d) All the alternatives are correct.
32) According to the sentence “The issue of religious
conversion is contentious in India” Choose a synonym
for the word “issue”
a) Religion.
b) Object.
c) Affair.
d) Origin.
33) Choose the alternative that describes why many Dalits,
known as untouchables, and Tribals admit they convert
to Islam, Christianity or Buddhism according to the
article
a) To escape from the investigations.
b) To escape caste prejudice and avoid carolers to be
attacked and burned.
c) To escape from the persecution of the Christian
churches.
d) To escape caste prejudice and oppression under
Hinduism.
34) The word “prejudice” can be replaced by:
a) Tolerance
b) Sympathy
c) Bias
d) Love
35) Read the following sentence: “Many Tolkien fans might
be thrilled to watch the Hobbit: The battle of the five
armies.”
As used in the sentence, thrilled means
a) Not satisfied.
b) Very happy.
c) Disappointed.
d) Worried.

In recent weeks, Hindu militants have engineered conversions
of Muslims and Christians in Agra and in the states of Gujarat
and Kerala. Police are investigating accusations that people
have been induced to participate in mass conversion meetings
IBFC_60
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36) Read the following paragraph and choose the best
alternative to fill the blanks:
I don´t really enjoy cold weather. My first experience of heavy
winter was when I was 9 years old and my family went to
Canada. I was used to the kind of snow that falls back home,
which turned into ____________with all people walking
in it. Our winters meant a little bit of white ___________
in my garden. I´ve never experienced the ____________
and _____________. When the Earth ____________and
the snow _____________away in spring, everything looks
more amazing than ever.
a) Slush, frost, blizzards, snowdrifts, thaws, melts.
b) Slush, freeze, thunders, snowdrifts, rains, melts.
c) Slush, storm, rain, snowdrifts, thaws, melts.
d) Slush, stones, torrential, snowdrifts, thaws, melts.
As questões 37 a 40 referem-se à tirinha abaixo:

43) After hours skiing, my face glowed.
a) Was dried up.
b) Was full of color.
c) Was frozen.
d) Was beautiful.
44) My Mom had a twinkle in her eyes.
a) A sign of pain.
b) A piece of grit.
c) A piece of brick.
d) A sign of humor.
45) Peter flashed a look of sadness.
a) Briefly hid.
b) Briefly showed.
c) Briefly faced.
d) Briefly cried.
46) Regarding the correct use of verb tenses, analyze the
sentence below:
Listen! Somebody is knocking on the door! (1st part).
Can you hear it? (2nd part).
The sentence is:
a) Correct only in its 1st part.
b) Correct only in its 2nd part.
c) Totally correct.
d) Totally incorrect.

http://tirinhaspeanuts.blogspot.com.br/
37) Choose the correct alternative that presents the
translation for the word Borrow:
a) Alugar.
b) Emprestar.
c) Retirar.
d) Borrar.
38) The Translation for the word Library is:
a) Biblioteca.
b) Livraria
c) Revistaria.
d) Livreiro.

47) Choose the correct alternative that presents the right
form of passive voice for the sentence below.
They are repairing the roof.
a) The roof is being repaired by them.
b) The roof has been repaired by them.
c) The roof is repairing by them.
d) The roof has repaired by them
Regarding the right use of participle adjectives, choose the
best alternative to fill the sentences:

39) In the sentence “They´ll let you take it home” The object
pronoun “it” refers to:
a) The boy.
b) The Book.
c) The library.
d) The girl.
40) The negative form of the sentence “They´ll let you take
it home” is:
a) They won´t let you take it home.
b) They don´t want to let you take it home.
c) They wouldn´t let you take it home.
d) They would never let you take it home.
41) Read the sentences below, check C on the correct ones,
W on the wrong ones and, then, choose the CORRECT
alternative:
( ) There won’t be class tomorrow.
( ) Are there any milk in the fridge?
( ) There are a new supermarket in the neighborhood.
a) C - W - C.
b) W - C - C.
c) C - C - C.
d) C - W - W.

48) I truly hope it rains in São Paulo soon. Sistema
Cantareira is almost _________.
a) Set up
b) Dressed up
c) Fixed up
d) Dried up
49) Why Peter and Chris are so _________? Are they going
to a party?
a) Looked up
b) Dried up
c) Dressed up
d) Carried out
50) Sarah __________ her best clothes for the prom.
a) Dressed up
b) Took out
c) Put away
d) Put out
Read the text and answer questions 51 to 56

Choose the best alternative for the figurative meaning of
the underlined words for the sentences 42 to 45 below:
42) He beamed at me.
a) Attacked
b) Shouted
c) Smiled.
d) Swore
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The X-Files is an American science fiction horror drama
television series created by Chris Carter. The program
originally aired from September 10, 1993 to May 19, 2002 on
Fox, spanning nine seasons and 202 episodes. The series
revolves around FBI Special Agents Fox Mulder (David
Duchovny) and Dana Scully (Gillian Anderson) investigating
X-Files: marginalized, unsolved cases involving paranormal
phenomena. Mulder believes in the existence of aliens
and the paranormal while Scully, a skeptic, is assigned to
make scientific analyses of Mulder’s discoveries to debunk
his work and thus return him to mainstream cases. Early in
the series, both agents become pawns in a larger conflict
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and come to trust only each other. They develop a close
relationship, which begins as a platonic friendship, but
becomes a romance by series end. In 2002 a movie was
released with the following plot. When a group of women are
abducted in the wintry hills of rural Virginia, the only clues
to their disappearance are the grotesque human remains
that begin to turn up in snow banks along the highway.
With officials desperate for any lead, a disgraced priest’s
questionable visions send local police on a wild goose chase
and straight to a bizarre secret medical experiment that may
or may not be connected to the women’s disappearance. It’s
a case right out of The X-Files. But the FBI closed down its
investigations into the paranormal years ago. And the best
team for the job is ex-agents Fox Mulder and Dr. Dana Scully,
who have no desire to revisit their dark past. Still, the truth
of these horrific crimes is out there somewhere...and it will
take Mulder and Scully to find it! This television 90´s series
follows the adventures and lives of FBI agents investigating
those cases that involve the paranormal or previously
unsolved (especially by conventional means). FBI Special
Agents Mulder, Scully, Doggett and Reyes work to uncover
forces within the United States of America government that
would violate people’s rights, alien creatures and monsters
alike that attack and other mysteries.
Written by Lee Jamilkowski http://filmymp4.com/hollywoodmobile-movies/The-X-Files-I-Want-to-Believe

55) According to the sentence “…while Scully, a skeptic,
is assigned to make scientific analyses of Mulder’s
discoveries to debunk his work…” is correct to say
that:
a) Scully believed in agent Mulder.
b) Scully believed in Mulder and tried to find evidences to
help him.
c) Scully believed in science and tried hard to prove him
wrong.
d) Scully believed the truth was out there.
56)The word “Debunk” in the sentence above can be
replaced by:
a) Flatter.
b) Lie.
c) Prove.
d) Demystify.
57) According to the grammar rules for verb tenses. Choose
the best alternative to fill the blanks:
1- The police ______________________ (arrest) the
suspects last night.
2- They ___________________________
anyone for a month.

51) Read the sentences below, check F on the false ones,
T on the True ones and, then, choose the CORRECT
alternative:
( ) Some women were abducted in wintry hills.
( ) The priest had questionable visions.
( ) Mulder and Scully left FBI.
( ) “X- files” wasn’t a famous television series in the 90´s.
a) T- T- F- F
b) T- F- T- F
c) T- T- F- T
d) T- T- T- T
52) In the movie or the TV sitcom “ X- Files” refers to:
a) The X-files is about alien creatures and monsters that
live in different planets and solve mysteries.
b) The X-files is about alien creatures and monsters alike
that attack and other mysteries.
c) The X-files is about teenagers FBI agents who search
for aliens, creatures and monsters and solve mysteries.
d) The X-files is about alien creatures and monsters that
fall in love with the agents Mulder and Scully and help
them to solve mysteries.
53) Read the sentence “…a disgraced priest’s questionable
visions send local police on a wild goose chase…” the
meaning of the expression “wild goose chase” is:
a) A search that is completely waste of time because
FBI agents cannot care for the person or thing being
searched whether they exist or not.
b) A search that is completely successful because the
person or thing which is being searched is somewhere
asking for help.
c) A search that is completely unsuccessful and a waste
of time because the person or thing being searched for
does not exist or is somewhere else.
d) A search that is completely unsuccessful and a waste of
time because the person or thing being searched works
for the FBI.
54) The correct synonym for the word abduction is:
a) Slaughter.
b) Kidnapping.
c) Murder.
d) Homicide
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(not/steal)

3- Scientists ________________________ (test) new
medicine last year.
4- I ____________________________ (Not/find) my
keys since you left.
5- They _________________________ (work) a lot last
night.
a) Arrested- haven´t stolen- tested- haven´t found- worked.
b) Arrested- haven´t steal- have tested- didn´t find- worked.
c) Have arrested- haven´t steal- have tested- haven´t findhave worked.
d) Arrested- didn´t steal- tested- didn´t find- worked
58) Read the sentence “I´ve never lived my life fully
____________ I met you.” The best alternative is:
a) For
b) While
c) As
d) Until
59) Read the sentence: “Mary is crying her heart out for that
deep rooted problem.” When you say that a problem is
deep-rooted you mean that it is
a) Relieved.
b) Insoluble.
c) Irrelevant.
d) Easy.
60) Fill in the blanks with the right group of words.
Yesterday we spent a day at the camp. I only spent
half _______________ hour milking the cows, because
I didn´t know how to do it. However, there were
_____________________people who knew and would
do if I asked them
After that I called the reception just about an hour
or two before I wanted to head out and even though
they had______________ other riders they just took
me and my husband on the horse ride, so it was only
us ____________the tour guide; a very nice woman,
Joanna. It was out first time riding a horse and she
was great _____________ easing our fears, she picked
great horses for ____________like us, slowed down at
any time and made us feel at ease. She took pictures of
_________ on horses with the spectacular valley as the
background. It was really an amazing activity!
a) Much / a little / hardly any / a lot of / few / beginners/ us.
b) A / little / any / hardly any / a lot of / professionals/ us.
c) Few / a few / hardly any / much / a lot of/ beginners/ us.
d) An / some /No / and / at / beginners / us.
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