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LEIA ATENTAMENTE O TEXTO A SEGUIR E
RESPONDA ÀS QUESTÕES QUE SE SEGUEM:

"Tudo em ’Torto arado’ é presente no mundo rural do Brasil.
Há pessoas em condições análogas à escravidão"

Quando Bibiana e Belonísia nasceram, tinham outros
nomes. O baiano Itamar Vieira Junior tinha 16 anos quando
começou a escrever Torto arado (Todavia), que ganhou nesta
quinta-feira o Prêmio Jabuti de melhor romance, e suas prota-
gonistas tinham outras identidades. A essência da narrativa,
no entanto, permaneceu inalterada: a história de duas irmãs,
contada a partir de sua relação com o pai e com a terra onde
viviam. O título, retirado do poema Marília de Dirceu, de To-
más Antônio Gonzaga, tampouco mudou. O que veio depois
foi a vontade de levar a história para o sertão da Chapada
Diamantina, longe da capital ou do Recôncavo Baiano, onde
a maioria dos seus conterrâneos ambientam suas narrativas.
"A gente fala do sertão, do semiárido, parece que se trata de
uma coisa só, mas o sertão da Chapada tem uma regularidade
de chuva, uma diversidade de paisagem, de mato, que salta
aos olhos", conta Vieira Junior, hoje com 41 anos, ao EL
PAÍS, por telefone.

Profundamente influenciado pelas leituras de Graciliano
Ramos, Jorge Amado e Rachel de Queiroz, ele escreveu as
primeiras 80 páginas da obra, mas o manuscrito se perdeu
durante uma mudança da família. Vieira Junior só retoma-
ria a história vinte anos depois, quando, formado geógrafo
e funcionário público do INCRA, conheceu as realidades de
indígenas, quilombolas, ribeirinhos e assentados no sertão
baiano e maranhense. "Ao longo de 15 anos, aprendi muito
sobre a vida no campo e vi um Brasil muito diverso do que
vivemos cotidianamente nas cidades. Existe uma vida muito
pulsante no campo, uma vida que está em risco, porque es-
sas pessoas vivem em constante conflito na defesa de seus
territórios. Tudo isso reacendeu a chama de escrever Torto
arado", conta o escritor, que lembra que o Brasil é um dos
países com maiores índices de violência no campo. No ano
passado, foram registrados 1.883 conflitos, incluindo 32 as-
sassinatos, de acordo com o levantamento anual realizado
pela Comissão Pastoral da Terra (CPT).

Em 2017, quando escrevia a segunda - e definitiva -
versão do romance, nove trabalhadores rurais com os quais
Vieira Junior teve contato foram assassinados, seis deles em
uma chacina. "Foi um ano brutal", lembra. São as vidas e

lutas dessa gente que estão contadas em sua obra, que acom-
panha a família das irmãs Bibiana e Belonísia no cotidiano
de Água Negra, uma fazenda onde os trabalhadores aram a
terra sem receber salário, tendo apenas o direito de cons-
truir casebres de barro que precisam ser reconstruídos a cada
chuva, pois o fazendeiro não autoriza construções de alve-
naria. Quando não estão plantando e colhendo nas terras do
patrão, cultivam roças nos próprios quintais para comer e
ganhar um pouco dinheiro vendendo abóbora, feijão e batata
na feira. São quase todos negros, descendentes de escraviza-
dos libertos havia poucas décadas, como é o próprio autor.
Descendente de negros escravizados vindos de Serra Leoa e
da Nigéria e de indígenas Tupinambás, Vieira Junior cons-
truiu um sertão real, que tem vida e verde, graças, em parte,
às histórias dos avós paternos, que viveram no campo, na
região de Coqueiros do Paraguaçu, no Recôncavo Baiano.

O torto arado que dá nome ao livro é um objeto que,
usado pelos antepassados das protagonistas na lida com a
terra, atravessa o tempo para representar essa herança es-
cravocrata de tantas desigualdades. Narrado primeiramente
por Bibiana, depois por Belonísia e, na terceira parte, por
outra personagem, o romance já começa com o clímax de um
acidente: crianças, as duas irmãs ? filhas de Zeca Chapéu
Grande, um líder comunitário e espiritual encontram uma
faca da avó Donana. A partir daí, a linguagem, central na
narrativa desde a prosa melodiosa com que o autor escreve,
torna-se ainda mais importante. O não dito é tão importante
quanto o que está impresso no papel. Uma irmã torna-se a
voz da outra, e, como estão descritos os gestos, mas não as
palavras das personagens, o leitor não sabe quem foi muti-
lada até chegar a um terço do romance.
(FONTE: El País. Texto de Joana Oliveira. Disponível em https://brasil.elpais.com/cultura/2020-12-

02/tudo-em-torto-arado-ainda-e-presente-no-mundo-rural-brasileiro-ha-pessoas-em-condicoes-analogas-a-

escravidao.html)

01. (CONCURSO CRATO/2021) A autora do texto
emprega variadas estratégias para desenvolver seu
tema. Divide-se entre a realidade e a ficção, como
também entre o presente e o passado, por exemplo.
Também alterna a autoria, em uma dimensão mi-
croestrutural, inserindo em seu texto trechos que
correspondem a declarações do autor do romance,
Itamar Vieira Júnior.

Que outra estratégia pode ser associada a esse jogo
de construção de sentido?

A) A oposição entre o Brasil rural e a realidade urbana
dos países africanos citados no texto, quando ela opõe
Coqueiros de Paraguaçu e Serra Leoa e Nigéria.
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B) A sugestão de uma divisão entre o mundo laico e o
mundo religioso, quando ela se refere à CPT e ao IN-
CRA, respectivamente.

C) A oposição entre a realidade rural e a realidade ur-
bana retratada pelos autores baianos citados no texto,
quando ela opõe Itamar Vieira Júnior e Tomás António
Gonzaga.

D) A história acidentada da criação do romance, quando
se refere às duas versões escritas, nas quais apenas na
segunda versão as protagonistas recebem os nomes de
Bibiana e Belonísia.

E) O caráter antagônico das irmãs, indicado pelos signifi-
cados de seus nomes: Bibiana (bibi = perigo) e Belo-
nísia (bellum = paz).

02. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva que contém apenas palavras acentuadas pelo
mesmo motivo que Belonísia recebe acento:

A) prêmio - recôncavo - reconstruídos

B) Marília - avós - histórias

C) Nigéria - territórios - água

D) geógrafo - índices - décadas

E) Tupinambás - Tomás - avó

03. (CONCURSO CRATO/2021) No trecho "Vieira
Junior só retomaria a história vinte anos depois,
quando, formado geógrafo e funcionário público do
INCRA, conheceu as realidades de indígenas, qui-
lombolas, ribeirinhos e assentados no sertão baiano
e maranhense.", temos um emprego de vírgula exi-
gido:

A) pela inversão entre sujeito e predicado.

B) pela presença de enumeração.

C) pelo emprego de conjunção adversativa.

D) pelo vocativo.

E) pela oração subordinada substantiva apositiva.

04. (CONCURSO CRATO/2021) Diamantina, semiá-
rido e lida são palavras formadas, respectivamente,
por:

A) sufixação, parassíntese e sufixação.

B) prefixação e sufixação, sufixação e parassíntese.

C) derivação regressiva, justaposição e aglutinação.

D) derivação imprópria, hibridismo e parassíntese.

E) sufixação, prefixação e derivação regressiva.

05. (CONCURSO CRATO/2021) Quanto aos seus as-
pectos tipológicos, pode-se dizer que o texto é:

A) dissertativo-argumentativo.

B) narrativo.

C) dissertativo-argumentativo e narrativo.

D) predominantemente narrativo.

E) predominantemente dissertativo-argumentativo.

06. (CONCURSO CRATO/2021) No trecho "O que
veio depois foi a vontade de levar a história para
o sertão da Chapada Diamantina, longe da capital
ou do Recôncavo Baiano, onde a maioria dos seus
conterrâneos ambientam suas narrativas.", as pa-
lavras destacadas devem ser corretamente classifi-
cadas como:

A) pronome demonstrativo - pronome relativo - pronome
possessivo

B) pronome pessoal do caso oblíquo - pronome demons-
trativo - pronome relativo

C) pronome pessoal do caso reto - pronome relativo - pro-
nome demonstrativo

D) pronome relativo - pronome demonstrativo - pronome
possessivo

E) artigo - advérbio de lugar - pronome possessivo

07. (CONCURSO CRATO/2021) No trecho "O torto
arado que dá nome ao livro é um objeto que, usado
pelos antepassados das protagonistas na lida com
a terra, atravessa o tempo para representar essa
herança escravocrata de tantas desigualdades.",
os termos destacados exercem, respectivamente, a
função sintática de:

A) adjunto adnominal na forma de oração adjetiva restri-
tiva e núcleo do objeto direto.
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B) complemento nominal e núcleo do objeto indireto.

C) adjunto adverbial e núcleo do complemento nominal.

D) adjunto adnominal na forma de oração adjetiva expli-
cativa e núcleo de adjunto adnominal.

E) aposto e agente da passiva.

08. (CONCURSO CRATO/2021) No trecho "Vieira
Junior construiu um sertão real, que tem vida e
verde, graças, em parte, às histórias dos avós pa-
ternos", somente seria possível substituir a palavra
destacada sem promover alterações de ordem sin-
tática ou semântica se empregássemos o termo con-
tido na alternativa:

A) relatos.

B) mentiras.

C) depoimentos.

D) aventuras.

E) narrativas.

09. (CONCURSO CRATO/2021) No trecho "Tudo isso
reacendeu a chama de escrever Torto arado", conta
o escritor, que lembra que o Brasil é um dos países
com maiores índices de violência no campo, a ex-
pressão destacada exemplifica um processo de sig-
nificação das palavras conhecido como:

A) catacrese.

B) metáfora.

C) símile.

D) sinédoque.

E) hipálage.

10. (CONCURSO CRATO/2021) No trecho "São
quase todos negros, descendentes de escravizados
libertos havia poucas décadas, como é o próprio au-
tor.", é correto afirmar que o termo destacado:

A) estabelece concordância de número com o substantivo
ao qual se refere (autor).

B) estabelece concordância de número com o adjetivo ao
qual se refere (descendentes).

C) estabelece concordância de número com o substantivo
ao qual se refere (décadas).

D) estabelece concordância de número com o adjetivo ao
qual se refere (negros).

E) não estabelece concordância de número por ser um
verbo impessoal.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

11. (CONCURSO CRATO/2021) Considere os con-
juntos A = {1, 2, 3}, B = {2, 3, 5} eC = {2, 3, 4}.
Efetuando a operação B − (A ∩ C), obtemos:

A) {2}

B) {5}

C) {}

D) {4}

E) {4, 5}

12. (CONCURSO CRATO/2021) Fatorando o polinô-
mio x3 + 2x2y − xy − 2y2 encontramos:

A) (x+ y) (x2 − 2y)

B) (x− 2y) (x+ y2)

C) (x2 − y) (x+ 2y)

D) (x− 2y) (x− y2)

E) (x2 − y) (x+ y2)

13. (CONCURSO CRATO/2021) Uma viagem feita a
uma velocidade constante de 80 Km/h demora 5 h
para chegar ao destino. Se a velocidade for aumen-
tada em 25%, em quanto tempo essa mesma viagem
seria feita mantendo a velocidade constante?

A) 3 h

B) 6 h

C) 2,5 h

D) 4 h

E) 3,5 h
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14. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale a alterna-
tiva verdadeira a respeito de matrizes.

A) É sempre possível somarmos duas matrizes.

B) É sempre possível multiplicarmos duas matrizes.

C)
(
1 2
3 4

)(
2 3
4 5

)
=

(
2 6
12 20

)
D) Só é possível multiplicarmos duas matrizes quando o

número de colunas da primeira matriz (primeiro fator),
for igual ao número de linhas da segunda matriz (se-
gundo fator).

E) Só é possível multiplicarmos duas matrizes quando o
número de linhas da primeira matriz (primeiro fator),
for igual ao número de colunas da segunda matriz (se-
gundo fator).

15. (CONCURSO CRATO/2021) Atribua o valor ló-
gico verdadeiro (V) ou falso (F) às proposições
abaixo:

I) 7 é divisível por 49 ou 3 > 9

II) Se Fortaleza é a capital da Bahia então 2 + 2 = 4

III) (−3)2 = 32 se, e somente se, 4.7 + 1 = 29

IV) 3−2 = 6 e 7.9 = 63

V) Se 8 = 23 então o ser humano é imortal.

Agora, a sequência correta (de I a V, nessa ordem)
é:

A) V V V F F

B) V F F V F

C) V V F F V

D) F V F V F

E) F V V F F

COMPETÊNCIA SÓCIO-EMOCIONAL

16. (CONCURSO CRATO/2021) Em relação aos obje-
tivos da EDUCAÇÂO INTEGRAL, assinale a ques-
tão incorreta:

A) Tem como pressuposto o desenvolvimento integral dos
alunos, por meio dos aspectos intelectual, social, afe-
tivo e físico.

B) Visa promover, através de situações de aprendizagem,
uma ampliação da capacidade de conviver e participar
da vida pública.

C) A vida comunitária e social tem fundamental impor-
tância na construção do conhecimento.

D) Tem como objetivo exclusivo a permanência integral
do estudante na instituição de Educação, promovendo
assim um amplo acesso aos conteúdos científicos.

E) O processo educativo perpassa pelo respeito ao desen-
volvimento pleno dos alunos, incluindo suas singulari-
dades e diversidades.

17. (CONCURSO CRATO/2021) Associe a 2ª coluna
de acordo com a 1ª.

1. Abertura para experiências

2. Conscienciosidade

3. Extroversão

4. Neuroticismo

5. Agradabilidade

( ) Autodisciplina, preferência pelo comportamento pla-
nejado ao invés do espontâneo.

( ) Preocupação com a harmonia social, inclinação a tole-
rância e empatia.

( ) Predisposição a emoções positivas, envolvimento com
o mundo exterior, preferência pelas interações sociais.

( ) Propensão a instabilidade emocional, vulnerabilidade
ao stress.

( ) Interesse por novas vivências emocionais e cognitivas,
tendência a curiosidade, criatividade e imaginação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA, de cima para baixo.

A) 2, 5, 3, 4, 1

B) 5, 2, 3, 4, 1

C) 5, 2, 1, 4, 3

D) 2, 5, 3, 1, 4

E) 3, 2, 1, 4, 5

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA PREFEITURA DE CRATO

4



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR-SECITECE

UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI-URCA
COMISSÃO EXECUTIVA DE VESTIBULAR-CEV

18. (CONCURSO CRATO/2021) A Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDB), determina no
art. 43, que a Educação Superior tem por finali-
dade, EXCETO:

A) estimular o conhecimento dos problemas do mundo
presente, em particular os nacionais e regionais, pres-
tar serviços especializados à comunidade e estabelecer
com esta uma relação de reciprocidade;

B) incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientí-
fica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecno-
logia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo,
desenvolver o entendimento do homem e do meio em
que vive;

C) estimular a construção do desenvolvimento cognitivo
do sujeito, priorizando apenas o crescimento intelec-
tual em detrimento do pensamento crítico;

D) suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cul-
tural e profissional e possibilitar a correspondente
concretização, integrando os conhecimentos que vão
sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistemati-
zadora do conhecimento de cada geração;

E) promover a extensão, aberta à participação da popu-
lação, visando à difusão das conquistas e benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica
e tecnológica geradas na instituição.

19. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I. Uma criança, geralmente, forma seus primeiros vín-
culos de vida com os pais, cuidadores e pessoas pró-
ximas, na fase do desenvolvimento que corresponde à
primeira infância.

II. A divisão do ciclo do desenvolvimento humano em
etapas não recebe influência da cultura e da sociedade.

III. Os traços de personalidade tornam-se relativamente
mais consistentes durante a vida adulta.

IV. Fatores ambientais e hereditários influenciam o pro-
cesso de desenvolvimento humano.

Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, V, V, F

B) V, F, V, V

C) V, F, F, F

D) F, F, F, V

E) F, V, V, V

20. (CONCURSO CRATO/2021) Assinale com V (ver-
dadeiro) ou F (falso) os itens abaixo.

I. Ética e cidadania são concebidas na educação
quando os agentes educativos reconhecem os valores,
considerando-os e promovendo um exercício profissi-
onal que inclua ações humanizadoras.

II. As competências socioemocionais sugerem a constru-
ção de habilidades que promovam desenvolvimento
pessoal, sendo adquiridas no processo de interação fa-
miliar, social, educacional e profissional.

III. O desenvolvimento das habilidades sociomocionais re-
quer planejamento de aulas dinâmicas, aos qual os edu-
cadores possam incentivar aos alunos a autopercep-
ção, a autorresponsabilidade, a autonomia, bem como
a sensibilidade ao entorno (comunitário e social). En-
tretanto, tais atividades promovem atrasos no conteúdo
sistemático e científico, sendo estes prioritários.

IV. A relação entre o educador e o aluno, deve ser funda-
mentada na lógica verticalizada. Os professores pos-
suem domínio do conhecimento adquirido e repassa a
instituição de ensino sem a necessidade de treinamen-
tos específicos.

Marque a opção com a sequência correta, de cima
para baixo.

A) V, F, F, V

B) F, F, V, F

C) V, V, V, F

D) F, V, F, F

E) V, V, F, F

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA

21. (CONCURSO CRATO/2021) Analise as afirma-
ções abaixo e assinale aquela que corresponde a um
tipo de memória volátil.

A) Disco Rígido (HD);

B) Disco de Estado Sólido (SSD);
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C) Pen Drive;

D) CD/DVD;

E) Memória RAM.

22. (CONCURSO CRATO/2021) Analise os itens
abaixo e assinasse aquele que corresponde ao co-
mando utilizado para desligar um computador que
possui sistema operacional baseado em Linux?

A) restart;

B) shutdown;

C) desoff;

D) offdes;

E) chmod.

23. (CONCURSO CRATO/2021) Qual a função da
tecla de atalho Ctrl + = (lê-se CONTROL mais
IGUAL) no editor de texto Microsoft Word?

A) Justificar o texto selecionado;

B) Preservar a formatação;

C) Aumentar o tamanho da fonte;

D) Formatar os caracteres como subscrito;

E) Ajustar uma tabela ao conteúdo.

24. (CONCURSO CRATO/2021) Analise a pla-
nilha abaixo e assinale a alternativa que
expressa a fórmula utilizada para calcu-
lar o desconto em B2 com possibilidade de
expandi-la para o intervalo de B3 até B6.

A) = A2*5%

B) = A2*10%

C) = C2*A2

D) = A2/C2

E) = SE(A2>1500; A2*10%; A2*5%)

25. (CONCURSO CRATO/2021) A realização de bac-
kups periódicos é uma técnica relacionada com se-
gurança. Esta técnica está associada a qual princí-
pio da segurança da informação?

A) Criptografia;

B) Confidencialidade;

C) Disponibilidade;

D) Autenticidade;

E) Simetria de dados.

CONHECIMENTOS GERAIS

26. (CONCURSO CRATO/2021) O conceito de Estado
é abordado por diversos pensadores ao logo da evo-
lução da sociedade, formando um conjunto de teo-
rias que vão desde Aristóteles à Max Weber, sendo
abordado pelos filósofos contratualistas à partir da
concepção de um "contrato social", ou seja, o ho-
mem abdica do estado natural para garantir a soci-
abilidade política e social, ou o "Estado Moderno".
Nesse sentido podemos afirmar que:

I. Thomas Hobbes, na sua obra "Leviatã", sustenta em
sua concepção de Estado de natureza que "O homem
é o lobo do próprio homem"apontando para um es-
tado de conflito permanente entre os homens, que sem
um "acordo"estabelecendo direitos e deveres, o ho-
mem permaneceria em guerra pela busca de domínio
sobre outros homens.

II. Para John Locke em sua obra "Segundo tratado sobre
o governo civil"o Estado é basicamente um corpo po-
lítico, dotado de legislação e de força concentrada para
a manutenção de uma harmonia social, preservando
a propriedade privada e protegendo os indivíduos de
ameaças internas e externas à nação.

III. Para John Locke em sua obra "Contrato Social"o Es-
tado é basicamente um corpo político único, dotado de
legislação, força e soberania para proteger o indivíduo
e a propriedade privada, privando-os, contudo, das li-
berdades individuais, presentes no estado natural.
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IV. Para Jean Jacques Rousseau, autor do "Contrato So-
cial", parte da tese de que o homem nasce sem uma
noção prévia do é bom ou mal, mas a sociedade o cor-
rompe e o transforma em um indivíduo, corrupto, mi-
serável moralmente, necessitando, portanto, da criação
do Estado para garantir direitos civis aos homens, ba-
seados em regras de comum acordo. O Estado passa
a ser guardião dessas regras, que permite a vida em
sociedade.

V. Para Thomas Hobbes, em sua obra "Leviatã", os ho-
mens nascem livres, pacíficos e sociáveis por natureza,
a organização social do Estado os tornam violentos,
miseráveis e marginalizados, ou seja, sua natureza é
corrompida pelas organizações sociais. De acordo com
as premissas acima, assinale a alternativa correta.

A) As premissas II, III, IV e V estão corretas

B) As premissas I, III e IV estão corretas

C) As premissas II, III e V estão corretas

D) Apenas as premissas I e II estão corretas

E) As premissas I, II e IV estão corretas

27. (CONCURSO CRATO/2021) A Constituição de
1988 assegura o "direito fundamental à vida", con-
tudo assegurar esse "direito"exige que o Estado
oferte um conjunto de ações basilares que pos-
sibilitem a permanência desse direito a todos os
cidadãos, incluindo saúde, educação e segurança
pública. Para ofertar os serviços públicos para a
sociedade a administração pública necessita de pro-
fissionais para o exercício do serviço público. Dessa
forma, o servidor público é um servidor da soci-
edade e para a sociedade, exigindo-se assim uma
conduta ética e moral no exercício da sua função.
Esse padrão ético e moral que inclui um conjunto
de normas, princípios e virtudes para garantir de
forma eficiente os interesses da coletividade.

Das alternativas abaixo, qual representa os con-
ceitos de ética e eficiência?

A) Ética caracteriza-se pela virtude, a capacidade de fazer
o bem. Eficiência diz respeito ao conhecimento adqui-
rido para o desenvolvimento de determinada função;

B) Ética refere-se a um conjunto de preceitos sobre o que
é moralmente certo ou errado. É a parte da filosofia de-
dicada aos princípios que orientam o comportamento

humano. Eficiência representa a capacidade de atingir
o efeito esperado, da forma desejada;

C) Ética refere-se a um conjunto de regras de conduta de-
sejáveis em um grupo social. Eficiência refere-se a um
conjunto de conhecimentos ou habilidades atribuídas a
um indivíduo por sua função;

D) Ética refere-se a um conjunto de regras que serve de
base para delinear o comportamento social de uma po-
pulação. Eficiência representa a capacidade de atingir
o efeito esperado, da forma desejada;

E) Ética refere-se a um conjunto de preceitos sobre o que
é moralmente certo ou errado. É a parte da filosofia de-
dicada aos princípios que orientam o comportamento
humano. Eficiência refere-se a um conjunto de conhe-
cimentos ou habilidades atribuídas a um indivíduo por
sua função;

28. (CONCURSO CRATO/2021) "O Cariri respira
e vive cultura. Seja por tradição popular ou for-
mação acadêmica, diversos agentes culturais estão
reunidos na região. Literatura, música, poesia, cor-
del, dança, teatro, pintura e tantas outras formas
de arte são abundantes"(Reportagem Jornal o Povo
em 11 de julho de 2017).

O município de Crato é conhecido como a "capi-
tal da cultura", e através de diversas instituições
localizadas no município a cultura tem sido pro-
movida, sendo um condutor para a transformação
social, fortalecimento de laços de pertencimento e
engajamento de diversos grupos sociais. Estas ins-
tituições são:

A) Sociedade de Cultura Artística do Crato (SCAC), Ins-
tituto Cultural do Cariri (ICC), Palacete da estação
ferroviária, Centro Cultural do Banco do Nordeste
(CCBNB);

B) Sociedade de Cultura Artística do Crato (SCAC), Ins-
tituto Cultural do Cariri (ICC), Palacete da estação fer-
roviária, Fundação Casa Grande;

C) Sociedade de Cultura Artística do Crato (SCAC), Ins-
tituto Cultural do Cariri (ICC), Palacete da estação fer-
roviária, Banda Cabaçal, Seminário São José, Museu
histórico, Museu paleontológico e Academia dos Cor-
delistas do Crato;
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D) Sociedade de Cultura Artística do Crato (SCAC), Ins-
tituto Cultural do Cariri (ICC), Palacete da estação
ferroviária, Centro Cultural do Banco do Nordeste
(CCBNB), Fundação Casa Grande, Museu histórico;

E) Sociedade de Cultura Artística do Crato (SCAC), Ins-
tituto Cultural do Cariri (ICC), Palacete da estação
ferroviária, Centro Cultural do Banco do Nordeste
(CCBNB), Banda Cabaçal; Fundação Casa Grande,
Museu histórico, Museu paleontológico.

29. (CONCURSO CRATO/2021) Após a redemocrati-
zação, o Ceará rompe com o ciclo dos "coronéis"na
condução do Estado, iniciando um novo ciclo polí-
tico com as eleições de 1986. O governador eleito
em 1986 com o voto popular foi:

A) Tasso Jereissati;

B) Lúcio Alcântra;

C) Gonzaga Mota;

D) Ciro Gomes;

E) Beni Veras;

30. (CONCURSO CRATO/2021) A Obra "Os Ser-
tões"narra um dos acontecimentos mais violentos
que se insurgiu contra uma comunidade que aco-
lhia os sertanejos e resgatava-os das suas vidas mi-
seráveis. Acusada de ser um movimento "político",
incomodando os latifundiários, a comunidade foi
dizimada pelo exército em 1897 com uma sangrenta
"guerra". A luta do sertanejo por um pedaço de
chão para viver e trabalhar torna-se uma ameaça
para o poder econômico e político da época, poder
este, que submete homens, mulheres e crianças a
condições de vida miseráveis, pois são oprimidos
pela "seca"e pela violência do Estado.

Esta Obra foi escrita por:

A) Graciliano Ramos e narra a perseguição e destruição da
comunidade de "Canudos", fundada por Antônio Con-
selheiro no interior da Bahia;

B) João Cabral de Melo Neto e narra a perseguição e des-
truição da comunidade "Caldeirão de Santa Cruz do
Deserto"fundada por Antônio Conselheiro no interior
de Pernambuco;

C) Euclides da Cunha e narra a perseguição e destruição
da comunidade de "Canudos", fundada por Antônio
Conselheiro no interior da Bahia;

D) Raquel de Queiroz e narra a perseguição e destrui-
ção da comunidade "Caldeirão de Santa Cruz do De-
serto"fundada por Antônio Conselheiro no interior do
Ceará;

E) Graciliano Ramos e narra a perseguição e destrui-
ção da comunidade "Caldeirão de Santa Cruz do De-
serto"fundada por Antônio Conselheiro no interior do
Ceará;
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PROFESSOR (LÍNGUA INGLESA)

DIDÁTICA E LEGISLAÇÃO

31. (CONCURSO CRATO/2021) A prática escolar
consiste na concretização das condições que as-
seguram a realização do trabalho docente. Tais
condições não se reduzem ao estritamente "peda-
gógico", já que a escola cumpre funções que lhe
são dadas pela sociedade concreta que, por sua
vez, apresenta-se como constituída por classes so-
ciais com interesses antagônicos (LIBÂNEO, 2014,
19/21).

Libâneo (2014) organiza um levantamento das ten-
dências pedagógicas que têm se firmado nas escolas
pela prática dos professores, fornecendo uma breve
explanação dos pressupostos teóricos e metodológi-
cos de cada uma.

I. A Pedagogia Liberal sustenta a ideia de que a escola
tem por função preparar os indivíduos para o desem-
penho de papeias sociais, de acordo com as aptidões
coletivas.

II. A tendência Liberal Renovada acentua, igualmente, o
sentido da cultura como desenvolvimento das aptidões
coletivas. Mas a educação é um processo externo, não
interno; ela parte das necessidades e interesses coleti-
vos necessários para a adaptação ao meio.

III. A tendência liberal tecnicista subordina a educação à
sociedade, tendo como função a preparação de "recur-
sos humanos"(mão-de-obra para indústria).

IV. O papel da escola na Tendência liberal renovada pro-
gressivista é o de adequar as necessidades coletivas ao
meio social e, para isso, ela não deve se organizar de
forma a retratar, o quanto possível, a vida.

V. A pedagogia progressista tem-se manifestado em três
tendências: a libertadora, mais conhecida como peda-
gogia de Paulo Freire, a libertária, que reúne os de-
fensores da autogestão pedagógica; a crítico-social dos
conteúdos que, diferentemente das anteriores, acentua
a primazia dos conteúdos no seu confronto cor as rea-
lidades sociais.

Está correto o que se afirma, apenas, em:

A) I e IV.

B) I e V.

C) II e III.

D) II e IV.

E) III e V.

32. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com Ilma
Passos A. Veiga (2013), para nortear a organização
do trabalho da escola, a primeira ação fundamen-
tal é a construção do Projeto Político-Pedagógico.
Concebido na perspectiva da sociedade, da educa-
ção e da escola, ele aponta um rumo, uma direção,
um sentido específico para um compromisso esta-
belecido coletivamente.

A autora também afirma que a concepção do Pro-
jeto Político-Pedagógico como organização do tra-
balho de toda a escola está fundamentada nos prin-
cípios que devem nortear a escola democrática, pú-
blica e gratuita.

Considerando as afirmações do excerto assinale (V)
para as afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as
FALSAS.

( ) Liberdade é um princípio constitucional. Liberdade de
expressão. Liberdade de ação. Liberdade na escola
para aprender, ensinar, pesquisar, avaliar e socializar a
arte e o saber voltados para uma intencionalidade defi-
nida coletivamente. O princípio de liberdade está sem-
pre associado à ideia de autonomia. Se pensarmos na
liberdade na escola, devemos pensá-la na relação entre
gestores, professores, funcionários e alunos que assu-
mem a co-responsabilidade na construção do projeto
político-pedagógico e na relação destes com o contexto
social em que a escola está inserida.

( ) Solidariedade é também um princípio constitucional.
Para Heller (1992), solidariedade implica disponibili-
dade para traduzir o sentimento de apoio e fraternidade
a grupos, movimentos ou outras coletividades.

( ) Pluralismo de ideias é entendido como o respeito ao
outro, às diferentes opiniões, à diversidade do pensar
e agir. Parte da diversidade como algo inevitável e
desejável, pois há diferentes pessoas, grupos e, cer-
tamente, diferentes motivações, perspectivas, conheci-
mentos, posicionamentos e atitudes.
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( ) Igualdade de condições para acesso e permanência na
escola de ensino médio. Saviani afirma, com muita
propriedade, que "só é possível considerar o processo
educativo em seu conjunto sob a condição de se dis-
tinguir a democracia como possibilidade no ponto de
partida e democracia como realidade no ponto de che-
gada"(1982, p.63).

( ) Qualidade, que não pode ser privilégio de minorias
econômicas e sociais. O desafio que se coloca à es-
cola de ensino médio é o de propiciar uma escola de
qualidade para todos, no sentido de garantir o acesso e
permanência dos que nela ingressam.

( ) Transparência do projeto político-pedagógico da es-
cola de ensino médio, a qual depende da inserção da
comunidade no cotidiano escolar, do envolvimento dos
diferentes segmentos nas discussões e na socializa-
ção das informações, o que gera o sentimento de per-
tença, de confiança e de clareza das intencionalidades
entre os protagonistas: professores, alunos, técnico-
administrativos, pais.

( ) Participação, que implica criação e ampliação de ca-
nais e espaços públicos para o diálogo, a discussão e o
debate a serviço de um projeto político-pedagógico de
qualidade que, assentado no pilar da educação eman-
cipatória, considere os determinantes sociais e as pos-
sibilidades concretas da escola. A participação é o
princípio básico da democracia. Ela não pode se resu-
mir ao instante da eleição, do voto, mas exige abertura
para o debate.

Marque a opção que apresenta a sequência COR-
RETA

A) V - F - V - F - V - V - F.

B) V - V - V - V - V - V - V.

C) V - F - F - F - V - V - V.

D) V - V - F - F - V - V - V.

E) V - F - V - V - V - F - F.

33. (CONCURSO CRATO/2021) No livro Documen-
tos de identidade; uma introdução às teorias do
currículo (1999), Tomaz Tadeu da Silva, afirma que
a partir das teorizações críticas de base marxista, a
questão da desigualdade - tomada como fenômeno
vinculado à injustiça - se estabeleceu nesse campo
de discussão. A preocupação em compreender, na

perspectiva de transformar, os contextos através
dos quais a escola atuava de forma discriminató-
ria em relação às classes trabalhadoras mobilizou a
produção de autores das denominadas teorias críti-
cas, como Bordieu, Passeron, Michel Apple, Paulo
Freire, por exemplo, e de correntes de pensamento
como a Nova Sociologia da Educação.

Com as teorias críticas aprendemos que o currí-
culo é:

A) Um espaço de poder.

B) Um espaço exclusivamente técnico.

C) Um espaço obrigatoriamente de repetição.

D) Um espaço por excelencia dos saberes clássicos.

E) Um espaço unicamente para os saberes estabelecidos
pelos documentos legais.

34. (CONCURSO CRATO/2021) De acordo com o Art.
4º O dever do Estado com educação escolar pública
será efetivado mediante a garantia, entre outros,
de:

I. educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro)
aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da se-
guinte forma: a) pré-escola; b) ensino fundamental; c)
ensino médio;

II. atendimento educacional especializado gratuito aos
educandos com deficiência, transtornos globais do de-
senvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
transversal a todos os níveis, etapas e modalidades,
preferencialmente na rede regular de ensino;

III. acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e
médio para todos os que não os concluíram na idade
própria;

IV. oferta de educação escolar regular para jovens e adul-
tos, com características e modalidades adequadas às
suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se
aos que forem trabalhadores as condições de acesso e
permanência na escola;

V. atendimento ao educando, em todas as etapas da edu-
cação básica, por meio de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;

Está correto o que se afirma, apenas, em:
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A) I, II, III e IV.

B) I e V.

C) II, III e V.

D) II, III, IV e V.

E) I, II, III, IV e V.

35. (CONCURSO CRATO/2021) As Diretrizes Curri-
culares Nacionais (DCNs) são normas obrigatórias
para a Educação Básica que orientam o planeja-
mento curricular das escolas e dos sistemas de en-
sino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo
Conselho Nacional de Educação (CNE). Mesmo de-
pois que o Brasil elaborou a Base Nacional Comum
Curricular (BNCC), as Diretrizes continuam va-
lendo porque os documentos são complementares:
as Diretrizes dão a estrutura; a Base o detalha-
mento de conteúdos e competências.
https://todospelaeducacao.org.br/noticias/o-que-
sao-e-para-que-servem-as-diretrizes-curriculares/

Nessa direção, as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais (DCNs) e a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) afirmam que as bases que dão sustentação
ao projeto nacional de educação responsabilizam
o poder público, a família, a sociedade e a escola
pela garantia a todos os estudantes de um ensino
ministrado com base em princípios, dentre eles:

I. igualdade de condições para o acesso, inclusão, per-
manência e sucesso na escola;

II. liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a
cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III. pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV. valorização do profissional da educação escolar;

V. gestão democrática do ensino público, na forma da le-
gislação e normas dos sistemas de ensino;

A) II e V estão incorretas

B) V está incorreta

C) I e V estão incorretas

D) V está incorreta

E) Todas estão corretas

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

LÍNGUA INGLESA

36. (CONCURSO CRATO/2021) Read the text and
choose the ONLY alternative which best replace
the verbs in parentheses by their passive voices.

EASTWOOD, John. A basic English grammar exercises.

A) Was built/were built/were sold/was made/can be
bought

B) Were built/ was built/ was sold/ were made/ can be
bought

C) Were buy/ were built/ was sold/ was made/ can be
brought

D) Was built/ were built/ were sold/ was made/ could
bought

E) Was built/ were built/ were sold/ were made/ could be
brought

37. (CONCURSO CRATO/2021) Currently, one of the
most important guidelines, for education, in Brazil,
is the BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
Since 2015, it has been developed by teachers and
politicians all over the country, and the English lan-
guage plays a very important role in this new con-
text. About the topic, mark the alternative which
DOES NOT bring a competence for the sixth grade
of elementary school in its final years.

A) Interact in situations of oral exchange, showing initia-
tive to use the English language.

B) Collect information from the group, asking and answe-
ring about family, friends, school and community.

C) Request clarification in English about what you did not
understand and the meaning of unknown words or ex-
pressions.

D) Recognize, with the support of cognate words and
clues from the discursive context, the subject and the
main information in oral texts on familiar themes.
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E) Interview colleagues to learn about their life stories.

38. (CONCURSO CRATO/2021) Social media is,
nowadays, one of the most outstanding ways to
teach and learn vocabulary in second or foreign
language. In the following Instagram post we may
classify the words WET and BAE, respectively, as:

Disponível em >https://www.instagram.com/funny.english.memes/?hl=pt-br

A) Adjective and Adverb

B) Adjective and Adverbial Phrase

C) Adjective and Noun

D) Adjective and Verb

E) Adjective and preposition

39. (CONCURSO CRATO/2021) According to Brown
(2001), for most foreign and second language le-
arners who are already literate in a previous lan-
guage, reading comprehension is primarily a mat-
ter of developing appropriate, efficient comprehen-
sion strategies. In his book, the author highlights
some of those strategies presented following, EX-
CEPT:

A) Identify the purpose in reading

B) Skim the text for main ideas

C) Scan the text for specific information

D) Read the same paragraph 15 times in 30 seconds

E) Use semantic mapping or clustering

40. (CONCURSO CRATO/2021) Look at the fol-
lowing data about some criminals and choose the
alternative which best complete the blank spaces in
the text.

Smokey Joe is Skinny Bones. In fact, Chuck
Scarface is and Skinny Bones is of the
gang. Scarface is of the three men. Skinny
Bones is Smokey Joe. Skinny Bones is
whereas Scarface is of all. This gang is very
dangerous. Scarface is Smokey Joe. But be ca-
reful, because Skinny Bones is . Scarface is
Smokey Joe. However, Skinny Bones is a very cle-
ver thief. He is of the gang. Scarface works
Skinny Bones but Smokey Joe is thief the police
has ever met! But he is quite rich though. He is
Scarface. In fact, Scarface is and Skinny Bones is

of the gang. The police say that Skinny Bones
is and criminal they have ever met! Due
to his intelligence, he is thief to catch! These
are criminals in Liverpool!

A) Older/the oldest/the youngest/the shortest/taller than/
the thinnest/the fattest/ less dangerous than/the most
dangerous/more intelligent than/the most intelligent/
as hard as/the laziest/luckier than/ the poorest/ the ri-
chest/ the most successful/ the brightest/the most diffi-
cult/ the most famous.

B) Oldest/the oldest/the youngest/the shortest/taller than/
the thinnest/the fattest/ less dangerous than/the most
dangerous/more intelligent than/the most intelligent/
as hard as/the laziest/luckier than/ the poorest/ the ri-
chest/ the most successful/ the brightest/the most diffi-
cult/ the most famous.

C) Older/the oldest/the youngest/the shortest/taller than/
the thinnest/the fattest/ less dangerous then/the most
dangerous/more intelligent than/the most intelligent/
as hard as/the laziest/luckier than/ the poorest/ the ri-
chest/ the most successful/ the brightest/the most diffi-
cult/ the most famous.

D) Older/the oldest/the youngest/the shortest/taller than/
the thinnest/the fattest/ less dangerous than/the most
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dangerous/more intelligent than/the most intelligent/
as hard as/the laziest/luckier than/ the poorest/ the ri-
chest/ the most successful/ the brightest/the most diffi-
cult/ the less famous.

E) Older/the oldest/the youngest/the shortiest/taller than/
the thinnest/the fattest/ less dangerous than/the most
dangerous/more intelligent than/the most intelligent/
as hard as/the laziest/luckier than/ the poorest/ the ri-
chest/ the most successful/ the brightest/the most diffi-
cult/ the most famous.

41. (CONCURSO CRATO/2021) Listening, speaking,
writing and reading are considered, by most theo-
reticians, as the four skills needed to develop com-
petence in a second or foreign language. Brown
(2001), brings in his book six different categories
which are expected for students to carry out in the
classroom. Among these categories, the Imitative,
which uses drills, as its base, also includes a variety
of microskills for oral communication. Point out the
ONLY alternative rightfully used for this purpose.

A) Retain chunks of language of different lengths in short
term memory

B) Recognize reduced forms of words

C) Recognize cohesive devices in spoken discourse

D) Distinguish between literal and implied meanings

E) Produce chunks of language of different lengths

42. (CONCURSO CRATO/2021) Look at the given
Map, then follow the instructions and choose the
alternative which gives the information where you
are supposed to get.

Go ahead in Church Road direction, turn right in Ma-
rina Drive, turn right in King´s Avenue. Then, after
the theatre, turn right again in Victoria St., and you can
appreciate Da Vinci´s masterpieces at the .

A) Theatre

B) Cinema

C) Museum

D) Hospital

E) Restaurant

43. (CONCURSO CRATO/2021) Brown (2001), advo-
cates that despite our history of treating the four
skills in separate segments of a curriculum, there is
a recent trend toward skill INTEGRATION. That
is, rather than designing a curriculum to teach the
many aspects of one skill, say, reading, curricu-
lum designers are taking more of a WHOLE LAN-
GUAGE approach whereby reading is treated as
one of two or more interrelated skills. A course that
deals with reading skills, then, will also deal with re-
lated listening, speaking and writing skills. A lesson
in a so-called reading class, under this paradigm,
might include, EXCEPT:

A) A pre-reading discussion of the topic to activate sche-
mata

B) Listening to a lecture or a series of informative state-
ments about the topic of a passage to be read

C) Listening only vocabulary related to the given topic

D) Focus on a certain reading strategy

E) Writing a paraphrase of a section of the reading pas-
sage

44. (CONCURSO CRATO/2021) In the following Ins-
tagram post we can see the usage of MUST. For
the context, this modal verb implies an idea of:
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A) Suggestion

B) Advice

C) Obligation

D) Counseling

E) Coaching

45. (CONCURSO CRATO/2021) According to Brown
(2001), an elementary school teacher once asked
her students to take a piece of paper and pencil
and write something. A little boy raised his hand
and said, "Teacher, I ain’t got no pencil."The tea-
cher, somewhat perturbed by his grammar embar-
ked on a barrage of corrective patterns: "I don’t
have a pencil. You don’t have a pencil. We don’t
have pencils."Confused and bewildered, the child
responded, "Ain’t nobody got no pencils?". This
example shows that children of certain age are fo-
cused on the here and now, on the functional pur-
poses of language. About that, choose the ONLY
alternative which best illustrates a tip for teaching
children of such age.

A) Explain grammar using terms like "present progres-
sive"or "relative clause".

B) Some grammatical concepts, especially at the upper le-
vels of childhood, must be highlighted.

C) Show children all of the syntactical structure of the
sentences.

D) Rules stated in abstract terms ("to make a statement
into a question, you add do or does") should be avoi-
ded.

E) Certain more difficult concepts or patterns do not re-
quire more repetition than adult needs.

46. (CONCURSO CRATO/2021) Read the following
dialog and mark the ONLY alternative which best
completes the blank spaces.

Bill: Why aren’t you coming out tonight?
Zachary: Because I don’t have any money. If I ,
I with you
Bill: Well, what about the movies tomorrow?
Zachary: It depends. If my parents me some
money, I .
Bill: You always have an excuse! Why didn’t you
come to Josh?s party last week?
Zachary: I didn’t come because I lost my wallet and all
my money. If I my wallet, of course I !

A) Had some money/ would go/lend/ will go/ hadn’t lost/
would have come

B) Had had some money/ would go/lend/ will go/ hadn’t
lost/ would have come

C) Had some money/ would’ve gone/lend/ will go/ hadn’t
lost/ would have come

D) Had some money/ would go/lend/ will go/ had lost/
would have come

E) Had some money/ would go/lend/ would go/ hadn’t
lost/ would have come

47. (CONCURSO CRATO/2021) Brown (2001) ad-
vocates that a lesson plan model should include,
essentially, the following steps:

A) Goal (s)/Materials and Equipments/Procedures/Evaluation/Extra-
Class work
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B) Goal (s)/ Objectives/ Materials and Evaluation/Extra-
Class work

C) Goal (s)/ Objectives/ Materials and Equipments

D) Goal (s)/ Objectives/ Materials and Equipments/Proce-
dures/Evaluation/Extra-Class work

E) Goal (s)/ Objectives/ Materials and Equip-
ments/Procedures

48. (CONCURSO CRATO/2021) In the following Ins-
tagram post, we see the usage of an expression
which means to say something that we do not like.
The correct alternative which puts the sentence in
the reported speech is:

A) Elton John said he will not be everybody’s cup of tea

B) Elton John said he was not everybody’s cup of tea

C) Elton John told me he is not going to be everybody’s
cup of tea

D) Elton John said he is not everybody’s cup of tea

E) Elton John told peter he is not everyone’s cup of tea

49. (CONCURSO CRATO/2021) According to Krie-
dler (1998), If it is hard to say what meaning is,
it is fairly easy to show what knowledge speakers
have about meanings in their language and there-
fore what things must be included in an account of
semantics. The author says that we have many ways
to demonstrate semantic knowledge, EXCEPT:

A) Anomaly

B) Paraphrase

C) Synonymy

D) Semantic Feature

E) Nonverbal communication

50. (CONCURSO CRATO/2021) The plural of goose,
wife, mouse and hero are, respectively:

A) Wifes, gooses, mouses, heroes.

B) Wifes, geese, mice, heroes.

C) Wives, geese, mice, heros.

D) Geese, wives, mice, heroes.

E) Goose, wifes, mouses, heroes

51. (CONCURSO CRATO/2021) English idioms and
slangs are present in our daily routines as teachers.
The following image brings an idiom which means:

Disponível em>https://www.instagram.com/p/CI-vcDoJXs9/

A) To be involved in a situation that is too difficult to deal
with.

B) The need to find another job

C) To change something about your personal life

D) Exchange goods with someone

E) To deal with an easy situation
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52. (CONCURSO CRATO/2021) Check the correct al-
ternative to complete the sentence.
"He prefers home, instead of with fri-
ends".

A) Staying - going out

B) Staying - go out

C) Stay - going out

D) Stay - go out

E) Stayying - gone out

53. (CONCURSO CRATO/2021) According to Jakob-
son (1958), there are three categories of translation,
they are Interlingual; Intralingual and Intersemio-
tic. Choose the ONLY alternative which describes
the first one.

A) Interlingual translation, or rewording, is an interpreta-
tion of verbal signs by means of other signs of the same
language

B) Interlingual translation, or translation proper, is an in-
terpretation of verbal signs by means of some other
language

C) Interlingual translation, or transmutation, is an inter-
pretation of verbal signs by means of signs of nonver-
bal sign systems

D) Interlingual translation, or paraphrase, is the construc-
tion of meaning using intersemiotic and intralingual to-
ols

E) Interlingual translation, or semantic field, is the orga-
nization of the vocabulary in order.

54. (CONCURSO CRATO/2021) Complete the inter-
view below with the correct interrogative pronoun:
Mr. Smith is applying for a job. Right now, he is
being interviewed by Mrs. Joy, head of the person-
nel department.

Mrs. Joy: is your full name, please?
Mr. Smith: Thomas Wilson.
Mrs. Joy: are you from?
Mr. Smith: Canada.
Mrs. Joy: were you born?
Mr. Smith: I was born on March 7, 1956.
Mrs. Joy: did you know about our job offer?
Mr. Smith: Through the ad you put in the newspaper.

A) What - Where - How - Why

B) Who - How - Where - When

C) What - Where - When - How

D) What - Who - When - How

E) How - Who - When - What

55. (CONCURSO CRATO/2021) Gomes and Reis
(2019) advocate that researchers in field of Educa-
tion and Applied Linguistics emphasize the growth
of studies on digital games in Brazil. Choosing a
game to practice English with children of elemen-
tary school is always a challenge, point out the al-
ternative which best describes the steps that should
be followed to use games in classroom.

A) Selection/Game analysis/ practical exploitation of the
game/ application of a practical activity

B) Selection/ practical exploitation of the game/ applica-
tion of a practical activity

C) Selection/Game analysis/ practical exploitation of the
game

D) Selection/Game analysis/ application of a practical ac-
tivity

E) Game analysis/ practical exploitation of the game/ ap-
plication of a practical activity

56. (CONCURSO CRATO/2021) Read what Sarah
says about a typical working day using simple pre-
sent sentences:
"I usually get up at 7 o’clock and have a big break-
fast. I walk to work, which takes me about half an
hour. I start work at 8.45. I never have lunch. I fi-
nish work at 5 o’clock. I’m always tired when I get
home. I usually cook a meal in the evening. I don’t
usually go out. I go to bed at about 11 o’clock. I
always sleep well".
Now, check the correct option:
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A) She never has breakfast.

B) Sarah walks to work every day.

C) She starts work about half an hour.

D) Sarah normally sleeps 5 o’clock.

E) She is always in bed midnight

57. (CONCURSO CRATO/2021) Change the fol-
lowing sentences into negative form.

"The children went to the school."
"She buys some clothes every weekend"

A) The children not went to the school.
She not buys some clothes every weekend.

B) The children don’t go to the school.
She don’t buy some clothes every weekend.

C) The children won’t went to the school.
She doesn’t buy clothes every weekend.

D) The children didn’t go to the school.
She doesn’t buy clothes every weekend.

E) The children didn’t go to schools.
She doesn’t buy clothes every weekend.

58. (CONCURSO CRATO/2021) Choose ONLY the
third conditional sentence:

A) If you had money, you would travel by plane.

B) If she had gone to the movies, she would have met
Jane.

C) If he loses election, he will retire from public life.

D) If I were you, I wouldn’t buy that house.

E) If I had seen you yesterday, I would go with you

59. (CONCURSO CRATO/2021) Complete sentences
below using much, many, few and little
1. My mother did not have money.
2. She only has days left before retirement.
3. We still have eggs.
4. He has time, so she can?t stop by on her
way to work.

A) many - little - few - much

B) little - much - many - few

C) much - few - many - little

D) few - many - little - much

E) few - many - little - much

60. (CONCURSO CRATO/2021) In the sentence "The
man me to leave this message", the word mis-
sing is:

A) talked

B) spoke

C) said

D) told

E) tell
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