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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - 
LIC. PLENA (INGLÊS)  
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

 Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

 Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

 Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

 Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

 Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

 Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

 Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

 Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

 Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

 Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

 Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 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 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
____________________________________________ 
Texto para a questão 01: 
 

Mascarados 

 

Saiu o Semeador a semear 

Semeou o dia todo 

e a noite o apanhou ainda 

com as mãos cheias de sementes. 
Ele semeava tranquilo 

sem pensar na colheita 

porque muito tinha colhido 

do que outros semearam. 
Jovem, seja você esse semeador 

Semeia com otimismo 

Semeia com idealismo 

as sementes vivas 

da Paz e da Justiça. (Cora Coralina)  
 
(Fonte: http: brasilescola.uol.com.br/literatura/poesia) 
____________________________________________ 

1. Sobre o texto de Cora Coralina, pode-se destacar: 

 

I. O título do poema é uma referência aos jovens que, 
nos tempos atuais, se escondem atrás de máscaras de 
preconceito e mentiras políticas.   
II. O poema apresenta a incidência da sonoridade da 
letra “s” (“Saiu o Semeador a semear / Semeou...se-
mentes ...”), caracterizando a aliteração, uma figura 
de linguagem. 
III. A repetição da letra “s” registra no texto um eco, 
formalizando um vício de linguagem.  
IV. A palavra “mascarados” revela um sentido depreci-
ativo com relação ao jovem, ironizando a missão idea-
lista do semeador.   
 

De acordo com o texto, está correto o que se apre-
senta: 
 

A) Apenas nas assertivas I e III. 
B) Apenas nas assertivas III e IV. 
C) Apenas nas assertivas I, II e IV. 
D) Apenas nas assertivas II e III. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. Fique atento à ortografia e ao sentido das pala-

vras: 
 

I. Não vai adiantar nada viajar, a fim de se afastar dos 
problemas. 
II. Há cerca de um ano recebi uma proposta de traba-
lho na Rússia. 
III. Preciso sair agora senão chegarei com atraso para 
o embarque. 
IV. Se não for pedir muito, gostaria de mais um copo 
d’água. 
 

De acordo com a ortografia vigente, temos como cor-
reta(s): 
 

A) Apenas as assertivas II e IV. 
B) Apenas as assertivas I, II e IV. 
C) Apenas a assertiva II. 
D) As assertivas I, II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Verifique a forma verbal na análise da concordân-

cia dos períodos: 
 

I. Incluíram-se no processo todas as despesas e dívi-
das existentes. 
II. Não se tratavam de questões políticas, mas étnico-
raciais. 
III. Para a prova, exigia-se todas as certidões negativa-
das.  
IV. Acredita-se em mentiras e fotos das redes sociais.  
 

Segundo as normas da língua padrão, está correto o 
que se apresenta: 
 

A) Apenas nas assertivas I, II e IV. 
B) Apenas nas assertivas I e II. 
C) Apenas nas assertivas I e IV. 
D) Apenas na assertiva I. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.   
____________________________________________ 

4. Sobre os processos de formação de palavras, ob-

serve exemplos de derivação: 
 

I. Amanhecer / soterrar / engatinhar.  
II. Encarecer / marítimo / infelicidade. 
III. Portuguesa / marítimo / poliglota.   
IV. Desrespeitoso / infelizmente / enraizar.  
 

De acordo com as normas da Língua Portuguesa, te-
mos somente exemplos de Derivação Parassintética: 
 

A) Apenas nas assertivas III e IV. 
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B) Apenas nas assertivas I e IV. 
C) Apenas na assertiva I. 
D) Apenas na assertiva II e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

5. Sobre as orações subordinadas substantivas, con-

fira: 
 

I. Os funcionários não sabiam que pagamento não se-
ria feito na data. 
     (Objetiva Direta) 
 

II. Seria importante que todos participassem da reu-
nião de formatura.  
      (Predicativa) 
 

III. O combinado é que você comece o estágio obriga-
tório amanhã.   
       (Completiva Nominal) 
 

IV. É necessário que as notas sejam digitadas até 
sexta-feira.  
        (Subjetiva) 
 
Em consonância com as regras gramaticais, está cor-
reta a classificação em: 
 

A) Apenas I, II e III. 
B) Apenas I e IV. 
C) Apenas I e II. 
D) Apenas I e III. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

6. Confira a classificação de tempo e modo das for-

mas verbais sublinhadas: 
 

I. Era um risco calculado, assim como outras viagens 
ao desconhecido.  
       (Pretérito mais que perfeito do Indicativo) 
 

II. Com isso, não dispararia nenhum tiro contra a po-
pulação. 
      (Futuro do pretérito do Indicativo) 
 

III. Se fosse organizada e atenta, teria conseguido 
nossa aprovação.  
       (Pretérito imperfeito do Subjuntivo) 
 

IV. Entregaremos a chave da casa, quando tiverdes 
quitado as parcelas.  

       (Futuro do Subjuntivo) 
 

Está correto o que se apresenta nas assertivas: 
 

A) Apenas II e IV. 
B) Apenas I, II e III. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

7. Em se tratando de crase, analise os períodos se-

guintes: 
 

I. A dor de cabeça era porque o quarto cheirava a ga-
solina e mofo. 
II. Muitas empresas fazem doação a casas de saúde.  
III. A ordem era manter-se a distância dos seus desa-
fetos.  
IV. Foi desclassificado, pois escreveu a redação a ca-
neta.  
 

Conforme a norma padrão, o acento indicativo de 
crase é obrigatório: 
 
A) Apenas na assertiva I. 
B) Apenas na assertiva III. 
C) Apenas nas assertivas I, II e IV. 
D) Apenas nas assertivas I e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

8. Sobre a crase e os pronomes, confira os seguintes 

casos: 
 

I. Não havia outra opção, exceto contar a verdade 
àquele júri. 
II. O filme à que assistimos não era indicado para me-
nores de 16 anos. 
III. Ele queria descobrir à qual peça eu me referia na 
palestra.  
IV. A verdade é que as críticas dirigiram-se à que 
usava celular em aula.  
 

Pelas regras da Língua Portuguesa, o emprego do 
acento indicativo de crase está INCORRETO em: 
 

A) Apenas II. 
B) Apenas IV. 
C) Apenas I, II e III. 
D) I, II, III e IV. 
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E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

9. Confira as assertivas seguintes, que tratam de al-

gumas funções da linguagem:  
 

I. Está presente nos textos que enfatizam o receptor 
da mensagem, por isso é comum o emprego de ver-
bos no modo imperativo. 
II. Está centrada no referente (no contexto), pois a ên-
fase é a informação.  
III. Coloca em evidência o canal de comunicação, valo-
rizando a situação comunicativa.  
IV. Privilegia a elaboração formal do conteúdo, em-
pregando os recursos de estilo para a valorização da 
mensagem.  
 

Pela ordem como se apresentam as assertivas, respec-
tivamente, são citadas as seguintes funções da lingua-
gem: 
 

A) Conativa – Metalinguística – Fática – Emotiva. 
B) Fática – Metalinguística – Referencial – Emotiva. 
C) Fática – Referencial – Emotiva – Poética. 
D) Conativa – Referencial – Fática – Poética. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

10. Sobre figuras de linguagem, analise os frag-

mentos de textos: 
 
I. “Cantigas de portugueses  
      São como barcos no mar –  
      Vão de uma alma para outra 

      Com riscos de naufragar.” (Fernando Pessoa) 
 

II. “Como um tempo de alegria 

       por trás do terror me acena 

       e a noite carrega o dia 

       no seu colo de açucena.” (Ferreira Gullar) 
  
III. “Tinham o rosto aberto a quem passava. 
         Tinham lendas e mitos 

         E frio no coração. 
        Tinham jardins onde a lua passeava 

         De mãos dadas com a água.” (Eugênio de An-
drade) 
 

IV. “Um beijo fala mais que mil palavras 

         Um toque é bem mais que poesia 

         No seu olhar enxergo a sua alma 

         Sua fala é uma linda melodia”. (Luan Santana) 

 

Na ordem de cima para baixo, a classificação correta 
das figuras de linguagem relacionadas é a seguinte: 
 

A) Comparação – Prosopopeia – Pleonasmo – Hipér-
bole. 
B) Metáfora – Prosopopeia – Pleonasmo – Paradoxo. 
C) Metáfora – Metáfora – Anáfora – Hipérbole. 
D) Comparação – Metáfora – Anáfora – Metonímia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Marcelo criou uma sequência de números em 

que cada termo, a partir do terceiro, é igual a soma 
dos dois termos imediatamente anteriores. Sendo as-
sim, se o primeiro termo de dessa sequência é 3 e o 
segundo termo dessa sequência é 5, então o sexto 
termo será: 
 

A) 38. 
B) 65. 
C) 21. 
D) 13. 
E) 34. 
____________________________________________ 

12. Em determinado município, as placas dos veí-

culos são compostas por 3 letras distintas e 4 algaris-
mos numéricos distintos. Se nesse município só po-
dem ser utilizadas as letras A, B, C e D em suas placas 
e não pode aparecer nenhum algarismo numérico par, 
o total de veículos que podem ser licenciados nesse 
município, é: 
 

A) 8.360. 
B) 40.000. 
C) 4.640. 
D) 15.000. 
E) 2.880. 
____________________________________________ 

13. Considerando que a sequência (5, 6, 8, 10, 14, 

16, 20, 22, 26, X, ...) é construída segundo determi-
nado padrão lógico, pode-se concluir corretamente 
que o termo assinalado com X é o número: 
 

A) 30. 
B) 32. 
C) 29. 
D) 34. 
E) 27. 
____________________________________________ 

14. Considere a proposição composta dada por “se 

eu faço as atividades, então não vou mal na prova”. 
A alternativa que representa a correta negação lógica 
da proposição é: 
 

A) Eu faço as atividades e vou mal na prova. 
B) Se eu faço as atividades então não vou mal na 

prova. 
C) Eu não faço as atividades e não vou mal na prova. 
D) Se eu não faço as atividades então vou mal na 
prova. 
E) Eu faço as atividades ou vou mal na prova. 
____________________________________________ 

15. Considere a proposição composta “se eu faço 

as atividades, então não vou mal na prova”. Sendo 
assim, uma proposição logicamente equivalente é: 
 

A) Eu não faço as atividades e não vou mal na prova. 
B) Se eu não faço as atividades, então vou mal na 
prova. 
C) Eu faço as atividades se, e somente se, vou mal na 
prova. 
D) Eu não faço as atividades ou não vou mal na prova. 
E) Se eu não faço as atividades, então não vou mal na 
prova. 
____________________________________________ 

16. Normalmente, quando se estuda lógica, um dos 

problemas mais comuns é a formação de anagramas a 
partir de determinadas palavras. Então, o número to-
tal de anagramas em que as letras G e R aparecem nas 
duas extremidades, ao se permutar as letras da pala-
vra JARAGUA, é um número: 
 

A) Menor que 40. 
B) Exatamente 40. 
C) Entre 40 e 80. 
D) Exatamente 80. 
E) Maior que 80. 
____________________________________________ 

17. Considere as proposições A: Carlos é enge-

nheiro e B: Bruna é dentista. A forma correta de re-
presentar por meio de conectivos lógicos a proposição 
composta “se Carlos é engenheiro ou Bruna é den-
tista, então Carlos não é engenheiro”, é: 
 

A)  (A  B)  ~B. 

B)  (A  B)  ~A. 

C)  (A  B)  ~A. 

D)  (A  B)  ~B. 

E)  (A  B)  ~A. 
____________________________________________ 

18. Qual o número de maneiras distintas com que 

se pode formar um grupo composto por quatro pes-
soas, sendo uma delas o Carlos, sabendo que estão 
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disponíveis para essa escolha o próprio Carlos e seus 
oito amigos? 
 

A) 84. 
B) 70. 
C) 126. 
D) 35. 
E) 56. 
____________________________________________ 

19. Considere que o valor lógico de uma 

proposição A é falso e que o valor lógico de uma 
proposição B é falso. Sendo assim, o valor lógico da 

proposição (A  B)  ~B é: 
 

A) Falso. 
B) Inconclusivo. 
C) Verdadeiro. 
D) Interrogativo. 
E) Afirmativo. 
____________________________________________ 

20. Bruna criou uma sequência 𝑎𝑛 em que os ter-

mos dessa sequência formam uma progressão aritmé-

tica crescente de 𝑛 termos. Se Bruna criar uma nova 

sequência dada por 𝑏𝑛 = 2𝑎𝑛 , com 𝑛 natural não 

nulo, então 𝑏𝑛 será uma: 
 

A) Progressão geométrica crescente. 
B) Progressão aritmética decrescente. 
C) Sequência limitada decrescente. 
D) Progressão geométrica decrescente. 
E) Progressão aritmética crescente. 
____________________________________________ 

ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 
(Text 1) A Mc Donald’s super-fan has kept a burger and 
fries in a glass cabinet for 10 years - and it still looks fine 
to eat. 
The so-called "indestructible" McDonald's meal has no 
sign of mould or decay, despite having been first served 
up a decade ago. 
Back in 2009, McDonald's closed down all three of its 
restaurants ____ Iceland. 
And one man decided to buy the icy nation's final ham-
burger and fries - so the meal could live on after the 
chain's closure. 
"I had heard that McDonald's never decompose so I 
just wanted to see if it was true or not," Hjortur Smara-
son said. 
It's now been exactly 10 years since Smarason made his 
purchase, and the meal barely looks older. 
In fact, there's a livestream of the burger and fries avai-
lable to watch online _____ free. 
The not-so-happy meal is housed in a glass cabinet in 
Snotra House, a hostel in southern Iceland. 
You can check out the livestream here <https://sno-
trahouse.com/last-mcdonalds/>. 
"The old guy is still there, feeling quite well," said hos-
tel owner Siggi Sigurdur, speaking to BBC News 
<https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-
50262547>. 
"It's a fun thing, of course, ______ it makes you think 
about what you are eating. 
"There is no mould, it's only the paper wrapping that 
looks old." 
Why do McDonald's meals last so long? 

Here's what you need to know... 
· Like many fast food outlets, McDonald's adds chemi-

cals to its ingredients to make them last longer 
· This saves McDonald's money and means you can get 

your meals for cheaper than you would otherwise 

· These chemicals are called preservatives, which 
McDonald's say it adds "only when absolutely neces-
sary, to ensure the food is safe to eat" 

· "They will be used, for example, to prevent our bread 
and cheese from going mouldy and our pickles from 
spoiling," McDonald's explains 

· You can find a full ingredient declaration for all McDo-
nald's foods (including burgers) sold in the UK here 
<https://www.mcdonalds.com/gb/en-gb/good-to-
know/nutrition-calculator.html> 

· The hostel says that people visit _____ around 
the world to see the burger. 
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· And it claims that the livestream website re-
ceives up to 400,000 hits every single day. 

· The meal hasn't always been kept in a glass 
cabinet, however. 

· At first, Smarason stored the burger and fries 
in a plastic bag in his garage. 

· After three years, he donated the meal to the 
National Museum of Iceland - and noticing ba-
rely any change in its appearance. 

· The Museum decided that they weren't equi-
pped to preserve the food, and then returned 
it to its original owner. 

· "I think he was wrong because this hamburger 
preserves itself," Smarason said. 

· The meal was then kept at a different hostel 
in Reykjavik, before being moved to its cur-
rent home. 

· We've asked McDonald's for a statement and 
will update this article with any response. 

Disponível em: www.thesun.uk 
____________________________________________ 

21. In the sentence: A Mc Donald’s super-fan kept 

a burger and fries in a glass cabinet for 10 years – the 
underlined verb has its form in the present as: 
 

A) Knew. 
B) Kneel. 
C) Knee. 
D) Keep. 
E) Know. 
____________________________________________ 

22. According to the context, what would be the 

best translation for the words: mould and decay res-
pectively? 
 

A) Mofo e podre. 
B) Molde e caro. 
C) Mole e podre. 
D) Mofo e decaído. 
E) Mofo e decadente. 
____________________________________________ 

23. What is the interesting fact one can infer after 

reading the text? 
 

A) The fact that Smarason is 10 years old and already 
owns a restaurant. 
B) The fact that a man bought the 3 last fast-food res-
taurants in Iceland. 
C) The fact that there are Mc Donald’s restaurants in 

Iceland. 
D) The fact that Ms Donald’s had to give people mo-
ney. 
E) The fact that a hamburger and some French fries 
lasted for a decade. 
____________________________________________ 

24. According to the article, how long has the food 

been stored for? 
 

A) It has been stored for 40 years. 
B) It has been kept for ten months. 
C) It has been stored for ten years. 
D) It has been stored for 400,000 minutes. 
E) It has been kept for 4 weeks. 
____________________________________________ 

25. The sentence: “ I had heard that Mc Donald’s 

never decompose…” taken from the text is in what 
verb tense? 
 

A) Present perfect. 
B) Past perfect. 
C) Present simple. 
D) Past simple. 
E) Past participle. 
____________________________________________ 

26. The blank spaces that appear in the text could 

be filled in by: 
 

A) On – for – to – from. 
B) For – in – but – to. 
C) In – for – but – from. 
D) Of – of – to – from. 
E) In – of – however – to. 
____________________________________________ 

27. After reading the excerpt when Siggi Sigurdur 

says “ The old guy is still here”, one can infer that he 
refers to: 
 

A) The owner of the restaurant. 
B) The restaurant. 
C) The country. 
D) The hamburger. 
E) The money. 
____________________________________________ 

28. According to the text, what practice does Mc 

Donald’s use in order to keep the food longer? 
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A) The company adds chemical products on their 
food. 
B) The company uses special freezers and coolers to 
keep the food safe. 
C) Mc Donald’s uses only organic food. 
D) Mc Donald’s uses genetically modified ingredients 
to keep the food longer. 
E) The company stores the food in containers that are 
kept in safe places. 
____________________________________________ 

29. What is the main reason for Mc Donald’s do 

such practice according to the article: 
 

A) The practice is a way to prevent food waste. 
B) The practice saves money and customers could pay 
less for the food. 
C) The main reason is to help customers with a balan-
ced diet. 
D) The main reason is to be able to deliver food to 
customers as fast as possible. 
E) The practice allows the company to sell overseas. 
____________________________________________ 

30. False cognates are very confusing words for the 

ones who have decided to learn any second language. 
Analyzing the sentence and its context: These chemi-
cals are called preservatives it’s possible to say that 
the correct meaning/translation for the underlined 
word is: 
 

A) Conservantes. 
B) Preservativos. 
C) Área de preservação. 
D) Preparativos. 
E) Perseverantes. 
____________________________________________ 

(Text 2) NASA are to dough where no man has gone be-
fore - by baking chocolate chip cookies in space. 
 
A cargo ship bound for the International Space Station 
(ISS) took off from the US on Saturday with a special 
space oven and ingredients on board. 
NASA are to dough where no man has gone before - by 
sending astronauts an oven so they can bake chocolate 
chip cookies in space 

Astronauts on the ISS now hope to test the impact 
heat and zero gravity have on the shape and consis-
tency of cookies. 
The experiment is being dubbed the first instance of 
baking in space. 
The dough was provided by Hilton's Double Tree hotel 

chain. 
And they reckon the "landmark microgravity experi-
ment" could make long-duration space travel "more 
hospitable". 
The Cygnus capsule was also loaded with other unu-
sual equipment, including sports car parts and a vest 
to protect against radiation. 
ISS astronauts will test the safety vest to gauge its 
comfort, while Italian carmaker Lamborghini has sent 
up samples of carbon fibre used in its sports cars to 
examine the effects of direct space exposure. 
They are said to be precursors for trips to the Moon 
and Mars. 
The capsule also contains the equipment needed to 
complete a series of spacewalks this month to fix a 
key particle physics detector, as well as a range of re-
search equipment and crew supplies. 
The shipment, weighing about 8,200lb (3,700kg), is 
expected to reach the ISS on Monday. 
____________________________________________ 

31. What is the interesting fact about the news? 

 

A) A car will be shipped to the Moon. 
B) Astronauts will build a new station so they will be 
able to prepare food. 
C) A capsule will be shipped to Mars to help bringing 
some answers about the climate there. 
D) Man will be sent to the Moon again in a capsule. 
E) Astronauts will be able to bake cookies in space. 
____________________________________________ 

32. Which of the options is the most appropriate 

translation for the word: dough? 
 

A) Boneca. 
B) Difícil. 
C) Duro. 
D) Plano. 
E) Massa. 
____________________________________________ 

33. A phrasal verb is a combination of a verb plus 

another particle ( preposition, adverb). The phrasal 
verb:  took off  that appear in the beginning of the 
text is closest in meaning to: 
 

A) Fell. 
B) Removed. 
C) Arrived. 
D) Departured. 
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E) Returned. 
____________________________________________ 

34. The sentence: The capsule also contains the 

equipment needed to complete a series of spacewalks 
this month to fix a key particle physics detector, as 
well as a range of research equipment and crew su-
pplies. is in the: 
 

A) Present continuous. 
B) Simple past. 
C) Simple present. 
D) Past continuous. 
E) Passive voice. 
____________________________________________ 

35. One of the intentions with the experiment, ac-

cording to the article is: 
 

A) Building hospitals in space. 
B) Making their stay in space more like home. 
C) Checking how zero calories food reacts in space. 
D) Turning high-fat cookies into low-fat cookies. 
E) Keeping astronauts busy so they don’t lose focus 
during their stay in space. 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


