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A B C D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

 

PROFESSOR DE INGLÊS 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término 
da prova. 
 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.picos2015@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno contém 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Informática 
Raciocínio Lógico e 

Matemático 

Conhecimentos 

Específicos 

10 05 05 40 
     

 

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, walkmans, réguas, esquadros, 
transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este processo seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato 
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS-PI 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Quando a França tentava transformar um bando de principados briguentos em uma Nação-1 

Estado, Condorcet liderou o país na busca de um sistema educacional que fizesse esse serviço. Para 2 

ele, educar era educar para a cidadania, para construir uma nação. Como nosso futuro não será 3 

grande coisa sem um grau maior de coesão e responsabilidade social, quem sabe fazemos o mesmo? 4 

Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos ausentes ou rebeldes? (...) Ao 5 

contrário do que se pensa, seu comportamento antissocial não resulta de ausência de preocupações 6 

com o certo e o errado, mas de conflitos entre comportamentos observados no mundo que os cerca. 7 

Nós, os adultos, confundimos a cabeça dos jovens com nosso comportamento hipócrita ou imoral. 8 

Os jovens não são amorais ou imorais, mas chocados com as contradições que presenciam. Então, 9 

trata-se de abrir espaço para cultivar a preocupação ética, não plantá-la. 10 

Nossas escolas, embora não estejam melhorando, o momento é bom para pedir-lhes mais 11 

ênfase na responsabilidade social. (...) Os alunos não aprendem civismo em aulas de civismo, mas 12 

em uma escola que pratica justiça, tolerância, equidade e generosidade. Os alunos aprendem pelo 13 

que a escola pratica muito mais que pelos sermões em aula. A escola tem de ensinar pelo exemplo. 14 

Se o professor trata o aluno rico de forma diferente da que trata o pobre, falece o aprendizado de 15 

equidade. Se o professor chega atrasado, a lição de pontualidade vai na direção oposta. 16 

Há as oportunidades dadas pelo trabalho comunitário e por visitas que engajam o aluno em 17 

problemas sociais e pessoais (...). Há também escolas que trazem pessoas comuns (...) para narrar 18 

problemas pessoais que tiveram e em que um julgamento moral foi importante. Por exemplo, 19 

alguém que teve problema com drogas ou uma tragédia na família. 20 

Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em seu último livro, o vazio moral 21 

incomoda. As sociedades buscam reencontrar seu rumo e formas mais sadias de convivência. É 22 

alvissareiro registrar que em nossas terras começam a acontecer coisas fascinantes que ilustram uma 23 

nova busca de valores. 24 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

LUIZ CLÁUDIO CASTRO  

 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                     Página | 4  

 

  CARGO: PROFESSOR DE INGLÊS 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL PICOS-PI 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01)  

"Mas como enfiar princípios de moral na cabeça de alunos 

ausentes ou rebeldes?" (L.5) 

 

Segundo o texto, essa atitude dos alunos revela 

 

A) um comportamento direcionado para a inércia. 

B) o descompromisso com a moral vigente. 

C) um processo contínuo de autoalienação. 

D) a presença de um julgamento moral, constante. 

 

02)  

"Então, trata-se de abrir espaço para cultivar a 

preocupação ética, não plantá-la." (L.9/10) 

 

O trecho em destaque 
 

A) afirma ser o jovem avesso a mudanças 

comportamentais. 

B) apresenta uma proposição contraditória, pois, para 

que se aperfeiçoe algo, há de se iniciá-lo primeiro. 

C) evidencia a existência latente de princípios éticos. 

D) visualiza a tendência hipócrita, futura, concluindo que 

qualquer esforço maior é desnecessário. 

 

03) De acordo com o texto, 
 

A) o comportamento ético resulta de um processo, até 

mesmo articulado, voltado para a leitura e a análise, 

por parte dos jovens, do mundo circunvizinho. 

B) a estrutura de uma nação desenvolvida deve estar 

diretamente ligada ao entrelaçamento harmônico 

entre currículos escolares voltados para o estudo da 

moral e aulas direcionadas à aprendizagem dos 

valores éticos. 

C) o enfraquecimento da Escola, evidenciado pelas 

constantes atitudes não democráticas, não propicia a 

transformação do jovem em um cidadão atrelado aos 

princípios éticos. 

D) a assimilação da ética não se solidifica diante do 

quadro de distanciamento e de rebeldia próprio do 

jovem. 

 

04) Por "o vazio moral" (L.21) entende-se 
 

A) vestígios de amoralidade. 

B) despreocupação com os limites entre o certo e o 

errado. 

C) presença de atitudes imorais. 

D) desconhecimento do bem e do mal.  

 

05) A ação verbal que está devidamente explicada é 
 

A) "tentava" (L.1) — passado que se processa antes de 

outro. 

B) "fazemos" (L.4) — presente com valor de futuro. 

C) "construir" (L.3) — futuro certo. 

D) "confundimos" (L.8) — passado concluído. 

06) No texto, funciona como agente da ação verbal o 

termo 

 

A) "princípios de moral" (L.5). 

B) "os adultos" (L.8). 

C) "as oportunidades" (L.17). 

D) "coisas fascinantes" (L.23).  

 

07) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

A) "Mas" (L.5) tem valor adversativo. 

B) "antissocial" (L.6) e "amorais" (L.9) exercem a 

mesma função sintática. 

C) "certo" e "errado" (L.7) são qualificadores do nome. 

D) "comunitário" (L.17) restringe o significado de 

"trabalho" (L.17). 

 

08) A expressão "quem sabe" (L.4) mostra 

 

A) insegurança, por faltar ao futuro coesão e 

responsabilidade. 

B) dúvida, devido ao grau de afastamento e 

irresponsabilidade social da Nação. 

C) possibilidade de transformação, caso contrário os 

prognósticos não serão ideais. 

D) esperança de uma aproximação sociocultural com a 

França. 

 

09) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é 

 

A) Como nos diz o historiador Francis Fukuyama em 

seu último livro, o vazio moral incomoda." (L.21/22) 

B) "Quando a França tentava transformar um bando de 

principados briguentos em uma Nação-Estado, 

Condorcet liderou o país na busca de um sistema 

educacional que fizesse esse serviço." (L. 1/2). 

C) "O momento é bom para pedir-lhe mais ênfase na 

responsabilidade social." (L. 11/12). 

D) "Se o professor chega atrasado, a lição de 

pontualidade vai na direção oposta." (L.16). 

 

10) Na palavra ―responsabilidade‖ (L.12), tem-se como 

base inicial de sua formação: 

 

A) um substantivo 

B) um verbo 

C) um adjetivo 

D) um pronome 
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ÁREA LIVRE 

 

 

 

11) Assinale a alternativa correta da função VALOR do 

Microsoft Excel 2010: 

 

A) Utilizado para criação de fórmulas com números. 

B) Converte um argumento de texto em um número. 

C) Converte números irracionais em números inteiros. 

D) Utilizado para converter frações periódicas em 

números inteiros. 

 

12) No Microsoft PowerPoint 2010 no grupo Modos de 

Exibição Mestres o usuário tem disponível quantos 

modos? 

 

A) Um modo de exibição mestre. 

B) Dois modos de exibição mestres. 

C) Três modos de exibição mestres. 

D) Quatro modos de exibição mestres. 

 

13) O Word 2010 disponibiliza diversos modelos de 

cabeçalho para inserir nos documentos, exceto: 

 

A) Austero 

B) Austin 

C) Avalon 

D) Baias 

 

14)  Analise as informações abaixo a respeito da quebra 

de página no Microsoft Excel 2010: 

 

I - A linha tracejada especifica uma quebra de página 

manual; 

II - A linha sólida especifica uma quebra de página 

automática. 

 

Qual alternativa apresenta informação verdadeira? 

 

A) Apenas I está correta 

B) Apenas II está correta 

C) I e II estão corretas 

D) I e II estão incorretas 

 

15) Sobre o Microsoft Power Point 2010 julgue os itens 

abaixo: 

 

I- O atalho Ctrl + M tem a função de criar novo slide 

após a miniatura selecionada no momento. 

II- O atalho F2 termina a edição de texto em um espaço 

reservado. 

 

A) Apenas o item I é falso. 

B) Apenas o item II é falso. 

C) Apenas os itens I e II são falsos. 

D) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMÁTICA                                                                               QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) A soma dos algarismos do sexto termo da sequência 

(1, 11, 21, 1211, 111221,...) é: 

 

A) 10 

B) 11 

C) 12 

D) 9 

 

17) Josué, Samuel e Lucas são irmãos. Um deles é 

pastor, outro é professor, e o outro é cantor. Sabe-se 

que: 1) ou Josué é pastor, ou Lucas é pastor; 2) ou 

Josué é professor, ou Samuel é cantor; 3) ou Lucas é 

cantor, ou Samuel é cantor; 4) ou Samuel é 

professor, ou Lucas é professor. Portanto, as 

profissões de Josué, Samuel e Lucas são, 

respectivamente, 

 

A) Professor, pastor e cantor. 

B) Pastor, professor e cantor. 

C) Professor, cantor e pastor. 

D) Pastor, cantor e professor. 

 

18) Qual barco simbolizado abaixo pertence à sequência 

lógica no lugar da interrogação? 
 

 

 
 

 

 

 

 

A)  
 

 

B)  
 

 

C)  
 

 

D)  
 
 

19) Considere verdadeiras as proposições abaixo: 

 

I. Bruno mora na Bahia; 

II. Luíza não mora em São Paulo. 

 

Entre as alternativas abaixo, a única que é 

verdadeira é: 

 

A) Bruno mora na Bahia se, e somente se, Luíza não 

mora em São Paulo. 

B) Bruno não mora na Bahia ou Luíza mora em São 

Paulo. 

C) Se Luíza não mora em São Paulo, então Bruno não 

mora na Bahia. 

D) Ou Bruno Mora na Bahia, ou Luíza não mora em São 

Paulo. 

 

20)  Cinco casas foram pintadas com as cores Azul, 

Branca, Marrom, Roxa e Verde. A casa Verde está 

imediatamente à esquerda da casa Roxa. A casa 

Marrom está à direita da casa Roxa. A casa Amarela 

está imediatamente à esquerda da casa Marrom. A 

casa Verde está à esquerda da casa Branca. A casa 

Branca está à esquerda da casa Marrom. A ordem 

das casas, sendo a primeira a casa mais à esquerda 

e a última a casa mais à direita, é: 

 

A) Verde, Branca, Amarela, Roxa e Marrom. 

B) Branca, Amarela, Verde, Marrom e Roxa. 

C) Verde, Roxa, Branca, Amarela e Marrom. 

D) Amarela, Verde, Roxa, Marrom e Branca 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

   RACIOCÍNIO LÓGICO E  MATEMÁTICO                              QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Analyze the following items: 

 

I – Pronouns are words we use in the place of a full 

sentence. 

II – We use he/him to refer to men, and she/her to refer 

to women. When we are not sure if we are talking about 

a man or a woman we use they/them. 

III – English clauses Always have a subject. If there is no 

other subject we use it or there. We cal this a dummy 

subject. 

 

How many items are correct? 

 

A) zero 

B) one 

C) two 

D) three 

 

22) Fill the gap with the correct option. ―Lady! Look what 

you did tom y hair. I hope you‘re proud of 

_____________.‖ 

 

A) myself 

B) yourself 

C) itself 

D) himself 

 

23) Mark the incorrect alternative: 

 

A) I saw a programme really good on tv last night. 

B) My sister‘s got two young children. 

C) Are you OK? You look terrible! 

D) I‘ve just bought a new printer. 

 

24) All the sentences are correct, EXCEPT: 
 

A) This car is certainly better but it‘s much more 

expensive. 

B) I‘m feeling much happer now. 

C) The balloon got bigger and bigger. 

D) Everest is the highest mountain in the world. 

 

25)  ―My __________ roo mis Always clean.‖ Fill the 

gap with the right choice: 
 

A) parents 

B) parent‘s 

C) parents‘s 

D) parents‘ 

26) The verb CAN has the same intention in all 

alternatives, except: 

 

A) She can speak several languages. 

B) They can run but they can‘t hide. 

C) He can swim like a fish. 

D) You can go home now if you like. 

 

27) Mark the incorrect option. Uncount often refer to: 

 

A) Substances: food, water, wine, salt, bread, iron... 

B) Human feelings or qualities: anger, cruelty, 

happiness, honesty, pride... 

C) Activities: help, sleep, travel, work... 

D) Concrete ideas: beauty, death, fun, life... 

 

28) Fill the blank space with the right choice. ―Let‘s stay 

a bit longer, ________?‖ 

 

A) shall we 

B) are we 

C) don‘t we 

D) do we 

 

29) Complete the gaps with right terms. ―I spoke to her 

yesterday and she _________ that she ________ 

to buy the office supplies this morning.‖ 

 

A) say – be going 

B) said – was going 

C) says – is going 

D) said would go 

 

30) Mark the correct alternative: 

 

A) Jake‘s father makes a films. 

B) Jane is an old friend. 

C) She was wearing a orange skirt. 

D) I‘m a engineer. 

 

31) A prepositional phrase is made up of a preposition 

and a noun phrase. Complete the following 

sentence with a better prepositional element: ―Each 

individual note comes and goes ___ days.‖ 

 

A) In a few. 

B) In an over. 

C) At little. 

D) At. 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA                        QUESTÕES DE 21 A 60 
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32) Superlatives are used, however, to compare to 

show the difference between more than two things 

or more than two people. Mark the right example of 

a SUPERLATIVE: 

 

A) More exciting than happy. 

B) The most happy and happier. 

C) The most exciting and the most smart. 

D) The most exciting and cleverest. 

 

33) An adverb is a word or set of words that modifies 

verbs, adjectives, or other adverbs. Adverbs answer 

how, when, where, why, or to what extent—how 

often or how much (e.g., daily, completely). Which 

one is the best answer for the following question: 

―How often do you have dinner on your dates?‖ 

 

A) You would have dinners on my dates. 

B) I have dinners on my dates. 

C) I rarely have dinners on my dates. 

D) I should have dinners on my dates. 

 

34) Identify the right reflexive pronoun for the following 

sentence: ―Donna and Mary have started ___ a new 

schedule.‖ 

 

A) she. 

B) her. 

C) herself. 

D) themselves. 

 

35) The verb ―lay‖ means ‗to put something down 

carefully in a flat position‘. It must have an object. 

―Lie‖ is a verb which means ‗to be in or put yourself 

into a flat position‘. It is an irregular verb and it 

doesn‘t take an object. Lie can also mean ‗say 

something which is not true‘. Pay attention on these 

statements above and complete the following 

sentence: ―I ___ to my father about who broke his 

favorite chair.‖ 

 

A) laid. 

B) lay. 

C) lyed. 

D) lied. 

 

36)  ―This‖ can be pronoun or adjective. Mark the 

sentence in which the word ―this‖ is a pronoun. 

 

A) This house was cursed by demons. 

B) This cat killed a rat. 

C) This girl is a genius. 

D) This could be for sale. 

37) This is where I have ___ a life. I don't ___ anything 
about where I was born. 

 
A) Build/ realize. 
B) Builded/ realized. 
C) Built/ realize. 
D) Built/ realizing. 
 
38) They have told us that what they now understand as 

'benefits' __ not necessarily what they would ___ 
expected. 

 
A) Is/ have. 
B) Is/ has. 
C) Are/ had. 
D) Are/ have. 

 

Read the news report and answer the questions 39 and 

40. 

 

Drug Lord escapes prison. 

 

This is about the elaborate escape route that freed 

Mexico's notorious drug dealer from a maximum security 

prison. In a security video, Joaquin Guzman – commonly 

known as El Chapo – sits, waiting for the right moment to 

leave. As he paces his cell, he looks behind him and 

uses a blind spot in the shower area to make his 

escape.The mile-long tunnel would have required noisy 

digging equipment and produced tons of dirt for disposal. 

A calculation based on the height, width and 

extension of the tunnel estimates the earth removed 

would have filled 379 lorries. It was also air conditioned 

and allowed enough room for a speedy exit. 

During the escape, Guzman disposed of a 

bracelet that only he and a few other high-risk inmates 

had to wear. The authorities believe there may have 

been a motorcycle waiting for his escape. 

The Mexican national security commissioner, 

Monte Alejandro Rubido, has said all the state's security 

forces are coordinating to capture Guzman. He added, 

the government will continue to inform the public on what 

they're doing to progress the situation. 

He was last seen sitting in his cell at ten to nine in 

the evening local time. 

Four days later, investigations and a manhunt 

continues to find the prisoner. Mexico's attorney general 

said 34 people had been questioned in connection with 

the escape. 3.8 million US dollars is on offer for the 

capture of Mexico's most wanted drug lord. 
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39) According to the context, how would you explain the 

meaning of (1) ‗pace‘ and (2) ‗disposal‘? 

 

A) (1) to give something, (2) to throw inside. 

B) (1) to throw inside, (2) to give something. 

C) (1) to walk back and forth, (2) to throw away. 

D) (1) to throw away, (2) to walk back and forth. 

 

40) How can you summarize the news? 

 

A) Joaquin Guzman, commonly known as El Chapo, is 

a Mexican drug lord. He was in a maximum security 

prison but managed to escape. A security camera 

filmed him moments before he escaped. He sat on 

his bed and then went to the shower area where the 

camera could not see him. The escape tunnel was a 

mile long and big enough to be moved through 

quickly. The dirt from the tunnel could fill 379 lorries. 

B) Joaquin Guzman, commonly known as El Chapo, is 

a Mexican land lord. He was in a maximum security 

prison but paid to escape. A security camera filmed 

him moments before he escaped. He sat on his bed 

and then went to the shower area where the camera 

could not see him. The escape tunnel was a mile 

long and big enough to be moved through quickly. 

The dirt from the tunnel could fill 379 lorries. 

C) Joaquin Guzman, commonly known as El Chapo, is 

a Mexican drug lord. He was in an American 

security prison but managed to escape. A security 

camera took him moments before he was grabbed 

by police officers. He sat on his bed and then went 

to the shower area where the camera could not see 

him. The escape tunnel was a mile long and big 

enough to be moved through quickly. The dirt from 

the tunnel could fill 379 lorries. 

D) Joaquin Guzman, commonly known as El Chapo, is 

a Mexican drug lord. He was in a maximum security 

prison but managed to escape. A security camera 

filmed him moments before he escaped. He sat on 

his bed and then went to the shower area where the 

camera could take him. The escape tunnel was a 

mile long and big enough to be moved through 

quickly. The dirt from the tunnel could fill 379 lorries. 

 

41) We use tags in spoken English but not in formal 

written English. They are not really questions but 

are a way of asking the other person to make a 

comment and so keep the conversation open. 

Choose a tag question which is not as usual. 
 

A) It's beautiful, isn't it? 

B) He has been, shouldn‘t he? 

C) It can't be, can it? 

D) Jenny doesn't know James, does she? 

42) Complete the following sentence with the correct 

conditional: ―f I had worked in some other field (…)‖  

 

A) ―I probably would have remain more preoccupied 

with my own work.‖ 

B) ―I probably would hadn‘t remained more 

preoccupied with my own work.‖ 

C) ―I probably would have remained more preoccupied 

with my own work.‖ 

D) ―I probably would have remain more preoccupied 

with my own work.‖ 

 

43) Which modal is used to express strong belief or 

obligation? 

 

A) Can. 

B) Could. 

C) Must. 

D) Might. 

 

44) The past perfect form is fairly often used in English. 

Correct the mistakes in the following past perfect 

sentence: ―The work had started the moment she'd 

left the terminal patient there.‖ 

 

A) The work hadn‘t started the moment she had leave 

the terminal patient there. 

B) The work has started the moment she left the 

terminal patient there. 

C) The work had started the moment she'd leave the 

terminal patient there. 

D) There is not a mistake in the sentence. 

 

45) Which negative form is correct according to 

Grammar? 

 

A) I know not him. 

B) She didn‘t write to me. 

C) She don‘t write to me. 

D) I didn‘t should know him. 

 

46) Das alternativas abaixo, qual a única que admite a 

utilização do artigo indefinido ―an‖. 

 

A) University 

B) European 

C) Hotel 

D) Honest 

 

47) Das alternativas abaixo, qual a única que o artigo A 

não está empregado corretamente? 

 

A) A Union 

B) A University 

C) A Hour 

D) A Hotel 
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48) Escolha a alternativa em que todas as palavras se 
apresentam no plural corretamente. 

 
A) Lice – Oxen – Children – Toys 

B) Articles – Louse – Cities – Matchies  

C) Apartments – Babyes – Cliffs – Wolfs 

D) Dogs – Gooses – Mans – Womans 

 
49) Where did she take a nap? ___________ 
 
A) Ester 

B) At Ester 

C) At Ester‘s 

D) Ester‘s 

 
50) J.K. Rolling, _______ wrote Harry Potter, became 

famous as writer. 
 
A) Whom 

B) Who 

C) Which 

D) What 

 
51) Os verbos auxiliares ―Should‖, ―Would‖ e ―Could‖ 

são a forma do ―past tense” de: 
 
A) May, Will e Can 

B) Should‘nt, Would‘nt e Could‘nt 

C) Shall, Gone e Must 

D) Shall, Will e Can  

 
52) O verbo auxiliar Should pode ser utilizado: 
 
A) Houver perguntas sobre baixa ou alta 

probabilidade. 

B) Em situações hipotéticas. 

C) Para fazer um pedido de forma educada. 

D) Para pedir ou dar conselhos. 

 
53) O verbo auxiliar Could pode ser utilizado: 
 
A) Para dar uma hipótese ou sugerir uma possibilidade 

B) Para representar baixa probabilidade 

C) Para representar alta probabilidade 

D) Para fazer pedidos informais 

 
54) Who is ________ man over there? 
 
A) This 

B) These 

C) Those 

D) That  

 
55) Ms. Rieny‘s driver was ill yesterday, so she had to 

drive ________. 
 
A) Himself 

B) Herself 

C) Yourself 

D) Itself 

56) Complete: I am from Brazil. My mother is from 
Brazil. ______ _____ from Brazil. 

 
A) We were 
B) Me and She 
C) We is 
D) We are 
 
57) They ________ here for 15 years 
 
A) Has worked 
B) Have worked 
C) Have work 
D) Work 
 
58) All of my change I __________ on you 
 
A) Spended 
B) Was spent 
C) Spent 
D) Did spend 
 
Leia o texto para responder as questões a seguir: 
 
British Gas is to offer more than two million smart meter 

customers free electricity for eight-hour periods at 

weekends. From this weekend, it is launching a new plan 

called FreeTime which gives smart meter customers free 

electricity between 9am and 5pm on Saturday or 

Sunday. Customers will be able to choose which day of 

the weekend they would prefer to have the free 

electricity, when they will be able to mow the lawn or 

catch up on box sets without this adding to their energy 

costs. 

 
Disponível em www.ondemandnews.com. Acesso em: 
11 de jul. 2016 (adaptado). 
 
59) Sobre o que o texto fala? 
 

A) Que a British Gas oferece eletricidade 
gratuitamente aos finais de semana 

B) Que a British Gas oferece eletricidade mais barata 
aos finais de semana 

C) Que a British Gas oferece eletricidade para duas 
milhões de pessoas, oito vezes por semana 

D) Que a British Gas oferece eletricidade 
gratuitamente durante toda a semana 

 
60) Durante qual horário a eletricidade é mais barata ou 

gratuita? 
 

A) Dias de sábado e domingo das nove da noite até às 
cinco da manhã a energia é mais barata. 

B) Dias de sábado e domingo das nove da manhã até 
às cinco da tarde a energia é gratuita. 

C) Dias de sábado e domingo das nove da noite até às 
cinco da manhã a energia é gratuita. 

D) Dias de sábado e domingo das nove da manhã até 
às cinco da tarde a energia é mais barata.  

 

http://www.ondemandnews.com/

