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LÍNGUA PORTUGUESA  

TEXTO 

O território da África do Sul era vasto e 

disputado. Abrangia 1,6 mil quilômetros entre 

o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. 

Estendia-se por cerca de 960 quilômetros 

desde a ponta sul, no Cabo das Agulhas, até o 

ponto mais próximo da fronteira norte e do 

Deserto de Kalahari, além de cobrir centenas 

de quilômetros mais a nordeste até a fronteira 

com o Zimbábue. Havia diferentes climas no 

país, tanto amenos quanto severos. O território 

também comportava montanhas íngremes e a 

Grande Escarpada, extensões de valões e 

planícies, uma rica faixa coberta de cana-de 

açúcar em Natal, vinhedos e pomares nas terras 

sombreadas da Montanha Table, além dos 

ricos minérios, incluindo as maiores minas de 

ouro do mundo em Johanesburgo, a cidade 

interiorana situada no planalto. A África do Sul 

assemelhava-se ao Quênia na mistura de 

europeus e africanos – brancos abastados e 

negros pobres – e no notável grupo de cidadãos 

asiáticos bem-sucedidos. Sua história colonial 

era mais longa, uma vez que o país resultava 

da afluência de colonizadores brancos, já 

antiga, originalmente da Holanda. Esses 

colonizadores viveram por tanto tempo na 

África do Sul que a mistura de idiomas deu 

origem a uma nova língua, chamada de 

“africâner”. Mais tarde, correntes de 

colonizadores chegaram da França, em 

pequenos grupos, e da Grã-Bretanha, em 

grande número, além de judeus, que se 

tornaram poderosos em Johanesburgo na época 

em que a cidade administrou uma das mais 

movimentadas bolsas de valores do mundo. 

Durante os últimos duzentos anos, nenhum 

outro país em todo o continente recebeu mais 

imigrantes europeus do que a África do Sul. 

(BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do 

Século XX, 2 ed. São Paulo: Fundamento, 

2011, p. 188).      

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – O Zimbábue assemelhava-se à África do 

Sul.  

II – O território sul-africano era menor que o 

do Quênia.  

III – Na Cidade do Cabo havia as maiores 

minas de ouro no mundo.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Os judeus não foram bem-recebidos na 

África do Sul.  

II – Na África do Sul predominava uma 

população composta de negros ricos e brancos 

pobres.  

III – A África do Sul recebeu, ao longo de sua 

história, um grande número de colonizadores 

holandeses.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 03 

Na primeira parte do texto, o autor utiliza a 

palavra “íngreme”. Assinale a alternativa que 

apresenta um antônimo para tal palavra:  

(A) declivoso.  

(B) escarpado.  

(C) árduo. 

(D) empinado.  

(E) reto.  

QUESTÃO 04 

Na oração “O território também comportava 

montanhas íngremes”, o verbo “comportar” 

está conjugado no:  

(A) pretérito imperfeito.  

(B) pretérito perfeito.  

(C) pretérito mais-que-perfeito.  

(D) pretérito quase perfeito.  

(E) pretérito super perfeito.  

QUESTÃO 05 

São considerados tipos de advérbio, EXCETO:  

(A) negação.  

(B) intensidade.  

(C) dúvida.  

(D) tempo.  

(E) certeza.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 06 

Uma exposição de automóveis importados 

recebeu no último ano 2.200 visitantes. Para o 

próximo ano, a empresa responsável pelo 

evento pretende aumentar o número de 

visitantes em 25%. Se isso vier a ocorrer, pode-

se afirmar que o número de visitantes será de:  

(A) 2.600.  

(B) 2.620.  

(C) 2.700.  

(D) 2.750.  

(E) 2.860.  

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente os números pares antecessor e 

sucessor de 4.054.  

(A) 4.055 e 4.056.  

(B) 4.052 e 4.056.  

(C) 4.052 e 4.053.  

(D) 4.054 e 4.055.  

(E) 4.062 e 4.066.   

QUESTÃO 08 

No final do ano, uma chácara custava               

R$ 5.600,00 de aluguel. No entanto, cobrava-

se uma multa de 10% em caso de danificação 

de algum móvel. Se houvesse um dano, o valor 

a ser pago seria de R$:  

(A) 6.000,00.  

(B) 6.100,00.  

(C) 6.150,00.  

(D) 6.160,00.  

(E) 6.200,00.   

QUESTÃO 09 

Uma equipe de futebol disputa 59 partidas por 

ano. Se manter essa média, quantas partidas 

terá disputado em 13 anos?  

(A) 757.  

(B) 767.  

(C) 772.  

(D) 775.  

(E) 786.  

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o resultado para a seguinte 

operação matemática:  

10,5 + 10% 

(A) 11,55. 

(B) 10,55.  

(C) 10,50.  

(D) 11,50.  

(E) 12,00.   
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ATUALIDADES 

QUESTÃO 11 

O renomado empresário brasileiro, Carlos 

Ghosn, que estava em prisão domiciliar no 

Japão, empreendeu fuga no final do ano de 

2019. Assinale o país para o qual referido 

empresário fugiu:  

(A) Luxemburgo.  

(B) Líbia.  

(C) Líbano.  

(D) México.  

(E) Marrocos.  

 

QUESTÃO 12 

No início do mês de janeiro de 2020, os 

Estados Unidos atacaram, por meio de drones, 

a comitiva em que se encontrava, dentre outras 

pessoas, um importante general iraniano, 

Qasem Soleimani. Assinale o nome do país 

onde referido ataque foi efetuado:  

(A) Irã.  

(B) Iraque.  

(C) Afeganistão.  

(D) Paquistão.  

(E) Índia.    

 

QUESTÃO 13 

Na primeira quinzena de janeiro de 2020, uma 

forte avalanche atingiu um país asiático 

causando a morte de dezenas de pessoas. 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o nome de tal país:  

(A) Bangladesh.  

(B) Japão.  

(C) Vietnã.  

(D) Tailândia.  

(E) Paquistão.  

 

 

 

QUESTÃO 14 

Ainda na primeira quinzena de janeiro de 

2020, um evento um tanto inusitado agitou os 

bastidores do Vaticano, envolvendo o papa 

emérito Bento XVI. Na verdade, o antigo 

pontífice solicitou que seu nome fosse retirado 

de um livro. Assinale a alternativa que 

apresenta corretamente o assunto de que trata 

referida obra:  

(A) a questão do celibato.  

(B) o extremismo islâmico.  

(C) a energia nuclear.  

(D) a questão imigratória.  

(E) o aquecimento global.  

 

QUESTÃO 15 

Um incêndio catastrófico tem destruído parte 

considerável de um país nos últimos meses. 

Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente o nome de tal país:  

(A) Áustria.  

(B) Indonésia.  

(C) Brasil.  

(D) Austrália.  

(E) Egito.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16 

No MS Word 2010, em sua configuração 

padrão, um recurso que agiliza a edição de 

documentos é a inserção de trechos de 

conteúdo reutilizável como título, autor e 

outros campos e propriedades do documento. 

Referido recurso está disponível no grupo 

Texto da guia “Inserir” e é chamado de:  

(A) Legenda.  

(B) Sinopse.  

(C) Partes Rápidas.  

(D) Caixa de Texto.  

(E) Rodapé.  
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QUESTÃO 17 

No que se refere ao MS Excel 2010, assinale a 

alternativa que apresenta a função da tecla de 

atalho CTRL+3 

(A) Aplica ou remove formatação em itálico.  

(B) Aplica ou remove sublinhado.  

(C) Aplica ou remove tachado.  

(D) Insere a data atual.  

(E) Alterna entre ocultar e exibir objetos.   

 

QUESTÃO 18 

Em um arquivo editado MS Power Point 2010, 

em sua configuração padrão, há 19 (dezenove) 

slides com o fundo branco. Assinale a 

alternativa que apresenta o modo de exibição 

indicado para alterar a cor do fundo de todos 

os slides da apresentação:  

(A) Slide simples.  

(B) Slide duplo.  

(C) Slide de design.  

(D) Slide de layout.  

(E) Slide mestre.  

 

QUESTÃO 19 

No que se refere à formatação de um 

documento MS Word (BR) em colunas, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – É possível exibir uma linha vertical entre as 

colunas automaticamente.  

II – Todos os espaços entre as colunas devem 

ser iguais.  

III – O número máximo de colunas é 4 na 

orientação “retrato” e 6 na orientação 

“paisagem”.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

QUESTÃO 20 

Como se sabe, ao realizar pesquisas na 

internet, o Google permite a busca por frases 

exatas quando colocadas entre aspas duplas. 

Nesse sentido, o Google trabalha com um 

caractere especial que permite a busca por uma 

frase mesmo que não se conheça uma ou mais 

palavras dessa frase. Qual caractere é esse?  

(A) > 

(B) ^ 

(C) * 

(D) : 

(E) + 

 

CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS E 

LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL 

QUESTÃO 21 

A Lei n. 9.394/1996 é um diploma legal que 

organiza a educação brasileira prevendo níveis 

e modalidades de ensino no País. Assinale a 

alternativa correta no que se refere aos níveis 

de ensino:  

(A) Educação Básica e ensino Superior.  

(B) EJA e educação superior, apenas.  

(C) Infantil, fundamental e médio, apenas.  

(D) Infantil e médio, apenas.  

(E) Fundamental e médio, apenas.  

QUESTÃO 22 

No que se refere ao Conselho de Escola 

previsto na Lei n. 9.394/1996, assinale a 

alternativa correta:  

I - Prevê a participação do corpo docente e dos 

alunos.  

II - Prevê a participação das comunidades 

escolares e locais.   

III - Prevê a participação dos pais e do diretor.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 23 

No que se refere ao dever do Estado previsto 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

analise os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino superior.  

II – Atendimento no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde.  

III – Acessos aos níveis mais elevados do 

ensino, da pesquisa e da criação artística, 

segundo a capacidade de cada um.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.    

 

QUESTÃO 24 

No que se refere às Diretrizes Curriculares 

nacionais para a Educação Básica, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Organização e programação 

prioritariamente em forma de eixos e séries.  

II – Obrigatoriedade de 180 dias letivos de 

aulas, respeitando-se o calendário agrícola.  

III – Destinação de pelo menos 20% do total da 

carga horária anual aos programas e projetos 

interdisciplinares eletivos criados pela escola.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

 

 

QUESTÃO 25 

No que se refere à questão dos recursos 

públicos destinados à educação previstos na 

Constituição Federal, assinale a alternativa 

correta:  

(A) São destinados à educação em geral, 

independentemente de sua categoria 

administrativa.  

(B) São destinados apenas às escolas públicas.  

(C) São destinados às escolas públicas e 

escolas sem fins lucrativos de cunho 

comunitário, filantrópico ou confessional.  

(D) São destinados ás escolas de municípios 

com baixo IDH apenas. 

(E) São destinados apenas ao ensino 

fundamental enquanto etapa obrigatória.    

 

QUESTÃO 26 

No que se refere à Educação Inclusiva, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – As escolas devem acomodar todas as 

crianças, independente das condições físicas, 

intelectuais, emocionais, sociais e linguísticas.  

II – As escolas de educação infantil devem 

priorizar o atendimento às pessoas com 

deficiência e altas habilidades.    

III – A inclusão está relacionada apenas às 

crianças que possuem algum tipo de 

deficiência.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  
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QUESTÃO 27 

No que se refere à obra de Vygotsky (A 

Formação Social da Mente), analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Ao fazer uma pergunta, a criança mostra 

que, de fato, formulou um plano de ação para 

solucionar o problema em questão, mas que é 

incapaz de realizar todas as operações 

necessárias.  

II – Através de experiências repetidas, a 

criança aprende, de forma não expressa 

(mentalmente), a planejar sua atividade.  

III – A capacidade que a criança tem de 

controlar o comportamento de outra pessoa 

torna-se parte necessária de sua atividade 

prática.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros. 

 

QUESTÃO 28 

Ainda no que se refere à obra de Vygotsky (A 

Formação Social da Mente), analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – A estrutura do processo de decisão na 

criança se assemelha à do adulto.  

II – Os adultos tomam uma decisão preliminar 

internamente.  

III – Os movimentos da criança são repletos de 

atos motores hesitantes e difusos que se 

interrompem e recomeçam, sucessivamente.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

 

 

QUESTÃO 29 

No que se refere à obra de Isabel Solé 

(Estratégias de Leitura), analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Por trás da aparente simplicidade do texto 

esconde-se uma considerável complexidade 

conceitual.  

II – A finalidade do livro é a de ajudar 

professores e outros profissionais da educação 

na tarefa de promover a utilização autônoma de 

estratégias de compreensão da leitura nos 

alunos.  

III – Na leitura, o leitor é um sujeito ativo que 

processa o texto e lhe proporciona seus 

conhecimentos, experiências e esquemas 

prévios.   

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 30 

No que se refere à obra de Jussara Hoffmann 

(Avaliar para Promover), analise os itens a 

seguir e, ao final, assinale a alternativa correta:  

I – Primeiro é preciso mudar a escola e a 

sociedade para depois mudar a educação.  

II – A avaliação de um curso só terá sentido se 

for capaz de possibilitar a implementação de 

programas que resultem em melhorias do 

curso, da escola ou da instituição avaliada.  

III – Avaliar para reprovar não é indicador da 

qualidade da escola ou do professor; isso só 

tem sentido dentro de uma perspectiva 

classificatória e seletiva.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

ENGLISH 

Use the following text to answer the questions 

31 to 43 

TEXT  

 

The Age of Exploration started in the 

1400's. Europeans were desperate to get spices 

from Asia. Spices were used to preserve foods 

and keep them from spoiling. Spices, however, 

were expensive and dangerous to get. 

European rulers began to pay for explorations 

to find a sea route to Asia so they could get 

spices cheaper. 
 Portugal was the first country that sent 

explorers to search for the sea route to Asia. 

After Bartholomew Dias and his crew made it 

to Africa's Cape of Good Hope, Vasco da 

Gama and his crew became the first to sail 

around Africa and through the Indian Ocean to 

India in 1497. Spain, however, would soon 

take over the lead in exploration. When 

Portugal refused to finance Christopher 

Columbus' idea to sail west to find the shortcut 

to the Indies, Columbus convinced Spain's 

King Ferdinand and Queen Isabella to finance 

it. On October 12, 1492, Christopher 

Columbus and his crew reached the island of 

Hispaniola. Although Columbus believed he 

had reached Asia, he had actually discovered 

the entire continent of North America and 

claimed it for Spain. 
 Spain quickly colonized North 

America. Ponce de Leon discovered Florida, 

and the first European settlement in the New 

World was later established at St. Augustine. 

Hernando Cortes crushed the Aztec empire in 

Mexico and claimed it for Spain. Francisco 

Pizarro did the same to the Incan Empire in 

South America. Other explorers such as 

Francisco Coronado and Hernando de Soto 

claimed other portions of North America for 

Spain. Vasco Nunez de Balboa even claimed 

the entire Pacific Ocean for Spain. As the 

Spanish empire grew, explorers forced native 

populations into slavery and to convert to 

Christianity. Meanwhile, France began to 

explore North America. Explorations by 

Giovanni Verrazano and Jacques Cartier 

resulted in French claims of much of Canada 

and the north Atlantic coast. England would 

soon attempt to make its presence known by 

financing pirates such as Francis Drake to 

plunder Spanish settlements and steal gold 

from Spanish sea vessels. England also 

established a settlement in North Carolina in 

1587. Territorial disputes and constant pirating 

resulted in a series of major wars between the 

competing nations. In 1588, the British Army 

defeated the vaunted Spanish Armada. The 

British victory proved a serious blow to 

Spanish influence in the New World. 

 Although Spain still controlled much of 

the New World after defeat, England and 

France were able to accelerate their 

colonization. England soon established 

successful colonies throughout the eastern 

portions of the United States, and France had 

colonies in Canada and the middle portions of 

the United States. By the mid 1700's, new 

territorial disputes between England and 

France eventually resulted in England gaining 

control over much of North America after the 

French and Indian War. English colonies 

flourished in North America until 1776 when 

the colonists declared their independence. The 

Revolutionary War ensued and resulted in 

independence for the colonists. The United 

States of America was formed. 

 

 

QUESTÃO 31 

 What country was the first to send 

explorers to search for a sea route to the 

Asia? 

(A) Spain. 

(B) England. 

(C) Portugal. 

(D) France. 

(E) Answer not available. 

 

QUESTION 32 

Who was the first explorer to sail through 

the Indian Ocean to India? 

(A) Vasco da Gama. 

(B) Christopher Columbus. 

(C) Vasco Nunez de Balboa. 

(D) Hernando Cortes. 

(E) Answer not available. 
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QUESTION 33 

Christopher Columbus believed he had 

reached:  

(A) Asia. 

(B) North America. 

(C) Asia. 

(D) Spain 

(E) Answer not available. 

QUESTÃO 34 

What country established the first 

permanent European settlement in the New 

World? 

(A) England. 

(B) Spain. 

(C) France. 

(D) Portugal. 

(E) Answer not available. 

QUESTÃO 35 

What happened first? 

(A) October 12, 1492. 

(B) Vasco da Gama sails to India. 

(C) Ponce de Leon discovers Florida. 

(D) Vasco Nunez de Balboa claims the 

Pacific Ocean for Spain. 

(E) Answer not available. 

QUESTION 36 

 What happened last? 

(A) 1588. 
(B) The English establish a settlement in 

North Carolina. 
(C) Vasco Nunez de Balboa discovers the 

Pacific Ocean. 

(D) The Revolutionary War. 

(E) Answers not available. 

QUESTÃO 37 

 Which of the following best describes why 

the Age of Exploration occurred? 

(A) England and Spain wanted to expand their 

empires. 
(B) European rulers wanted to find a cheaper 

way to obtain spices from Asia. 

(C) Spain had claimed North and South 

America. 

(D) The English defeated the Spanish 

Armada. 

(E) All answers are correct. 

QUESTÃO 38 

Choose the option that is true according to 

the text: 

I. The English defeated the Spanish 

Armada in 1587. 

II. Vasco da Gama claimed the Pacific 

Ocean for Spain. 

III. Hernando Cortes conquered the Incan 

empire in South America. 

IV. Explorations by Giovanni Verrazano 

and Jacques Cartier resulted in French 

claims of much of Canada 

(A) I and II 

(B) II 

(C) III and IV 

(D) IV 

(E) All answer are correct. 

 

QUESTION 39 

 Choose the option that is false according to 

the text: 

I. Sir Francis Drake was an English 

pirate. 

II. Spain was the first country to search 

for a sea route to the Asia. 

III. Spices were used to preserve food. 

IV. Vasco da Gama sailed for Spain. 

(A) II and IV 
(B) I and III 

(C) II 

(D) I, II and IV 

(E) All answers are correct. 
 

 

QUESTION 40 

What does the word “crew” mean on the 

second paragraph? 

“...Vasco da Gama and his crew became the 

first to sail around Africa...” 

(A) Bando. 
(B) Chefe. 

(C) Tripulação. 

(D) Amigos. 

(E) All answers are correct. 
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QUESTION 41 

What does the word “shortcut” mean on 

the second paragraph? 

“... Columbus' idea to sail west to find the 

shortcut to the Indies...” 

(A) Atalho. 

(B) Desvio. 

(C) Caminho. 

(D) Rota. 

(E) All answers are correct. 

QUESTÃO 42 

What does the word “meanwhile” mean on 

the third paragraph? 

“Meanwhile, France began to explore North 

America.” 

(A) Depois. 
(B) Enquanto isso. 

(C) Entretando. 

(D) Por isso. 

(E) All answers are correct. 

QUESTÃO 43 

What does the word “throughout” mean on 

the fourth paragraph? 

“... England soon established successful 

colonies throughout the eastern portions of 

the United States...” 

(A) Fora. 
(B) Entre. 

(C) Durante. 

(D) Através. 

(E) All answers are correct. 

QUESTÃO 44 

Choose the best option to complete the 

sentences using off, out and up: 

1. You need to back ____, or the 

situation could turn ugly. 
2. He backed ____ of the garage. 

3. Back ____ your documents folder 

before applying the update. 

4. You should be careful. This guy is 

backed ____ by the local gang. 

 

(A) off – out – up – up. 

(B) up – off – up – off.  
(C) off – up – out – out. 

(D) off – off – up – off. 

(E) All answers are incorrect. 

 

QUESTÃO 45 

Choose the best option to complete the 

sentences using tough, though, thought and 

through: 

5. We _____ it would be fun. 

6. _____ I want to go, I really can’t leave 

right now. 

7. I know life is _____, but we survive. 

8. The group walked _____ the park. 

 

(A) though – tough – through – thought. 

(B) tough – through – thought – though.  
(C) thought – though – tough – through. 

(D) through – thought – though – tough. 

(E) All answers are incorrect. 

QUESTÃO 46 

Choose the correct option based on the 

expressions in bold: 

1. Her hopes were dashed when she 

learnt that she was not selected for the 

play. 
2. Jason was whistling merrily as he 

walked home from school. 
3. She blew her top when she was 

scolded for no reason. 
4. May turned pale with fright as the 

snake glided towards her.. 
 

(A) happiness – fear – happiness – anger.  

(B) disappintment – anger – fear – anger. 
(C) curiosity – anger – happiness – fear. 

(D) disappointment – happiness – anger – 

fear. 

(E) All answers are correct. 

QUESTÃO 47 

Choose the option that is grammatically 

correct: 

1. Do you have any other questions? 

2. I prefer the other one. 

3. My boss and your boss really hate one 

another. 

4. We need to think of one other possible 

solution. 
 

(A) 1 and 2. 
(B) 3 and 4. 

(C) 2 and 3. 

(D) 1 and 4. 

(E) All answers are correct. 
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QUESTÃO 48 

Choose the option that is grammatically 

correct: 

1. It take me a long time after college to 

adapt to life in the office. 

2. She cannot stands the thought of 

losing him 

3. What you’re working on besides the 

research project?  

4. We do not want to heard the policies 

one more time. 

 

(A) 1 and 2. 
(B) 3 and 4. 

(C) 2 and 3. 

(D) 1 and 4. 

(E) All answers are incorrect. 

 

QUESTÃO 49 

Find the mistakes and choose the option 

that best corrects the sentence: 

“Many Pirates in the Caribbean Sea was 

sponsored by foreign goverments who 

hoped to discrupt the trade empires of 

Spain and Portugal’’ 

 

(A) were – governments – disrupt. 

(B) much – of – for.  
(C) of – governments – for.  

(D) were – of – governments. 

(E) All answers are correct. 

 

QUESTÃO 50 

Find the mistakes and choose the option 

that best corrects the sentence: 

“The Amazon were the world’s most large 

tropical rainflorest. It covers 2.1 million 

square miles for land, primarily in Brazil, 

Peru, and Colombia.” 

 

(A) was – larger – its – of. 
(B) is – largest – rainforest – of. 
(C) are – largest – of – on.  

(D) is – large – rainforest – on. 

(E) All answers are incorrect. 

 

 

 

 

 

 

 


