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Exemplo: 

 

TURNO: MANHÃ 

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

 

 

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

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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 Atualidades Conhec. Pedagógicos Conhec. Específicos 

10 05 05 20 
     

 

02- A prova terá duração de 3 (três 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: ____________________________________________________________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.anapurus2016@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS-MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL ANAPURUS-MA 

PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 

Exemplo: 

A D A B 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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TEXTO 1 

 

A construção de um Estado Democrático de Direito somente torna-se possível mediante o 1 

respeito à igualdade essencial dos seres humanos, haja vista que o princípio da igualdade constitui um 2 

valor fundamental e balizar inerente à Democracia. 3 

Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica do princípio da igualdade, é de 4 

fundamental importância. Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um contexto em que se 5 

busca o respeito à diversidade, como mecanismo de igualdade de direitos entre todos os membros da 6 

sociedade. Apenas em uma sociedade em que o indivíduo tenha a liberdade de escolher livremente sua 7 

forma de expressão espiritual, sem com isso sofrer qualquer tipo de cerceamento de seus direitos ou 8 

tratamento discriminatório, é que se pode dizer que há liberdade e igualdade de tratamento, haja vista 9 

que a manifestação de credo é um dos muitos aspectos inerentes à própria condição humana. 10 

“Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos civis, sociais e políticas, em razão de uma 11 

discriminação religiosa. Não se pode conceber a existência de liberdade religiosa, quando, por motivos 12 

religiosos, se negam os direitos fundamentais inerentes à cidadania. O exercício pleno da cidadania 13 

não pode subsistir com violações aos direitos humanos fundamentais”. 14 

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.                                                                 

             (adaptado de JusBrasil, 21/05/2016) 

 
01)  De acordo com as ideias do Texto 01, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I. Por a liberdade religiosa estar contida dentro do 

princípio da igualdade, aquela exerce papel fundamental 

na construção de um Estado Democrático de Direito. 

II. Um Estado que discrimina o cidadão por sua religião 

não adota o sistema Democrático de Direito; nele não 

há, portanto, a defesa dos direitos humanos 

fundamentais. 

III. A cidadania dar-se-á juntamente com a existência da 

liberdade religiosa; assim, é papel principal de um 

Estado Democrático defender a disseminação de direitos 

sociais, civis e políticos. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas II e III estão corretas. 

D) I, II e III estão corretas. 

 

02) Há uma conjunção sublinhada que possui o mesmo 
valor semântico que o termo “haja vista” (linha 9) 
do Texto em: 

 
A) Por mais que você insista, seu time irá perder o 

jogo! 
B) Tenho aprendido muito e continuo não sabendo. 
C) As aulas foram suspensas, por conseguinte, o 

estudo precisa ser reorganizado. 
D) Vejo que ainda está relutante, porquanto você o 

expresse através do semblante. 
 
03) Assinale a alternativa que apresenta uma 

substituição possível do termo destacado do Texto 

01, que mantém a correção gramatical e o seu 

sentido original: 

 
A) “se busca” (linha 5/6) por “buscam”. 

B) “há” (linha 9) por “existe”. 

C) “haja vista que” (linha 9) por “de modo que”. 

D) “se pode conceber” (linha 12) por “pode ser 

concebida”. 
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04) Levando-se em consideração os conceitos de frase, 
oração e período, assinale o período retirado do 
Texto 01 composto por exatamente 2 (duas) 
orações: 

 
A) “Neste sentido, a liberdade religiosa, dentro da ótica 

do princípio da igualdade, é de fundamental 
importância.” 

B) “Todavia, tal ideal somente poderá prosperar em um 
contexto em que se busca o respeito à diversidade, 
como mecanismo de igualdade de direitos entre 
todos os membros da sociedade.” 

C) “Enfim, ninguém pode ser privado de seus direitos 
civis, sociais e políticos, em razão de uma 
discriminação religiosa.” 

D) “O exercício pleno da cidadania não pode subsistir 
com violações aos direitos humanos fundamentais.” 

 

05)  Assinale a alternativa que apresenta um termo do 
Texto 01 o qual exerça a mesma função morfológica 
que a partícula “que” (linha 5): 

 
A) “que” (linha 2) 
B) “que” (linha 7) 
C) “que” (linha 9) (1º na referida linha) 
D) “que” (linha 9) (2º na referida linha) 
 

06)  Em relação à coesão e à coerência do Texto 01, 
julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F). 
Em seguida, assinale a alternativa com a ordem 
correta das respostas, de cima para baixo: 

 
(__) Existem termos que desempenham importante função 

de articulares do texto. A palavra “isso” (linha 8) serve 
como um termo anafórico dentro do período a que 
pertence. 

(__) O pronome demonstrativo “Neste” (linha 4) está 
incorretamente empregado, devendo ser substituído 
por “Nesse”. 

(__) Analisando-se o texto, há erro de paralelismo 
semântico no trecho “Enfim, ninguém pode ser 
privado de seus direitos civis, sociais e políticos, em 
razão de uma discriminação religiosa.” (linhas 11 e 
12). 

 
A) V – V – F  
B) F – V – V 
C) V – F – V 
D) F – V – F 
 

07) Assinale a alternativa onde o acento indicador de 
crase foi INDEVIDAMENTE empregado na frase: 

 
A) Amanhã iremos à festa de aniversário de minha 

colega. 

B) Ele saiu às duas horas. 

C) Dei uma flor à menina. 

D) Passará à dedicar-se mais aos estudos. 

 

TEXTO II 
 

Eu era ainda muito criança, mas sabia uma 

infinidade de coisas que os adultos ignoravam. Sabia 

que não se deve responder aos cumprimentos dos 

glimerinos, aquela raça de anões que a gente 

encontra quando menos espera que fazem tudo para 

nos distrair de nossa missão; sabia que nos lugares 

onde a mãe-de-ouro aparece à flor da terra não se 

deve abaixar nem para apertar os cordões dos 

sapatos, a cobiça está em toda parte e morde manso; 

sabia que ao ouvir passos atrás ninguém deve parar 

nem correr, mas manter a marcha normal, quem 

mostrar sinais de medo estará perdido na estrada. 

  
VEIGA, José J. Os cavalinhos de Platiplanto. Contos. 18. ed. Rio de 

Janeiro: 1989. p. 61. 

 

08) O texto revela a criança como um ser: 

 

A) Imaturo para lidar com os imprevistos. 

B) Facilmente iludido pelos conhecimentos dos adultos. 

C) Frágil e dependente da experiência e da proteção dos 

adultos. 

D) Conhecedor dos riscos que a vida oferece ao homem 

e de como enfrentá-los. 

 

09) Marque a alternativa em que todas as palavras 

apresentam divisão de sílaba correta: 

 

A) “cri-an-ça” (L.1), “sa-bi-a” (L.1), “dis-tra-ir” (L.6). 

B) “pa-ssos” (L.10), “si-na-is” (L.12), “igno-ra-vam” 

(L.2). 

C) “sa-bia” (L.6), “qu-an-do” (L. 5), “a-ba-i-xar” (L.8). 

D) “si-nais” (L.12), “a-nõ-es” (L.4), “mu-i-to” (L.1). 

 

10) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um hiato 

e um dígrafo. 

 

A) “aquela” (L.4), “coisas” (L.2), “passos” (L.10). 

B) “ignoravam” (L.2), “sabia (L.6),  “onde” (L.7). 

C) “distrair” (L.6), “sabia” (L.6),  “missão” (L.6). 

D) “cordões” (L.8), “ouvir” (L.10), “muito” (L.1).   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

12 

http://www.coladaweb.com/biologia/botanica/flor
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11) Em junho desse ano, um furacão político atingiu a 

União Europeia, já que um de seus membros 

resolveu, após consulta por meio de plebiscito, que 

irá sair do rol de países integrantes em data ainda 

incerta. Que membro é este? 

 

A) Inglaterra. 

B) Escócia. 

C) Reino Unido.  

D) País de Gales. 

 

12)  No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, 

a mais alta corte do Brasil, mudou importante 

jurisprudência da Corte, que teve grande impacto 

não só no meio jurídico, mas em todo âmbito social, 

nesta decisão, afirmando que: 

 

A) É possível a execução da pena privativa de liberdade 

depois de decisão condenatória confirmada em 

segunda instância.  

B) É impossível a execução de pena privativa de 

liberdade depois de decisão condenatória 

confirmada em segunda instância.  

C) É possível o aborto para fetos com microcefalia. 

D) A lei de ficha limpa não seria utilizada nas eleições 

municipais do corrente ano. 

 

13)  A União Brasileira de Escritores (UBE) enviou, no 

dia 03/02/2016, à Academia Sueca a indicação de 

_______________para o Prêmio Nobel de Literatura deste 

ano (2016). A diretoria da entidade elegeu a 

escritora paulistana por unanimidade: “é a maior 

escritora brasileira viva e a qualidade de sua 

produção literária é inquestionável", disse Durval de 

Noronha Goyos, presidente da UBE, em comunicado. 

A quem o texto faz referência? 

 

A) Lygia Bojunga  

B) Adélia Prado.  

C) Ana Miranda.  

D) Lygia Fagundes Telles. 

 

14)  A qual mesorregião pertence o Município de 

Anapurus-MA? 

 

A) Leste Maranhense. 

B) Norte Maranhense. 

C) Oeste Maranhense. 

D) Sul Maranhense. 

15) Segundo o Censo 2010, podemos afirmar 

corretamente sobre a população de Anapurus-MA: 

 

A) O número de analfabetos é superior ao de 

alfabetizados.  

B) A população feminina é numericamente superior à 

de homens.  

C) A população é de aproximadamente de 14 mil 

habitantes.  

D) A religião predominante é a evangélica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ATUALIDADES                                                                              QUESTÕES DE 11 A 15 
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16) Segundo o Art. 4 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, o dever do Estado com educação escolar 

pública será efetivado mediante a garantia de: 

 

I. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade. 

II. Atendimento educacional especializado gratuito aos 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento 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 

adultos, com características e modalidades 

adequadas às suas necessidades e disponibilidades, 

garantindo-se aos que forem trabalhadores as 

condições de acesso e permanência na escola. 

 

A) Todas os itens estão corretos; 

B) Apenas os itens I e II estão corretos; 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos; 

D) Nenhum item está correto 

 

17) Em consonância com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil, a avaliação é 

entendida como: 

 

A) Uma prática escolar adequada para o trabalho com 

crianças e que não deve acontecer na educação 

infantil. 

B) Uma estratégia utilizada pela escola, conforme cada 

criança, no intuito de controlar o desenvolvimento 

comportamental do mesmo. 

C) Um indicador com o propósito de diagnosticar o 

nível de aprendizagem da criança, visando à tomada 

de decisões sobre o ingressa deste para o Ensino 

fundamental. 

D) Um instrumento de acompanhamento e registro de 

etapas alcançadas com vista à organização da 

proposta pedagógica. 

 

18) De acordo com os tipos e as características da 
Avaliação da Aprendizagem, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

A) A avaliação é um elemento muito importante no 
Processo de Ensino e Aprendizagem, porque é através 
dela que se consegue fazer uma análise dos conteúdos 
tratados num dado capítulo ou unidade temática. 

B) A avaliação reflete sobre o nível do trabalho do 
professor como do aluno, por isso a sua realização não 
deve apenas culminar com atribuição de notas aos 
alunos, mas sim deve ser utilizada como um 
instrumento de coleta de dados sobre o 
aproveitamento dos alunos.  

C) Segundo o professor Cipriano Carlos Luckesi, "a 
avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados 
relevantes do processo de ensino e aprendizagem que 
auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu 
trabalho. 

D) Uma avaliação que busca a transformação social não 
deve ter como objetivo o avanço e o crescimento do 
seu educando. 

 

19) Sobre a Educação de Jovens e Adultos descrita na lei 
Federal nº 9394/96, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 
A) A educação de jovens e adultos será destinada àqueles 

que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no 
ensino fundamental e médio na idade própria. 

B) Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 
jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os 
estudos na idade regular, oportunidades educacionais 
apropriadas, consideradas as características do aluno, 
seus interesses, condições de vida e de trabalho, 
mediante cursos e exames. 

C) O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a 
permanência do trabalhador na escola, mediante ações 
integradas e complementares entre si. 

D) A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 
preferencialmente, com a formação superior, na forma 
do Estatuto dos Jovens e Adultos. 
 

20) Planejar é estudar, organizar, coordenar, ações a 
serem tomadas para a realização de uma atividade 
visando solucionar um problema ou alcançar um 
objetivo. Identifique a alternativa que NÃO aponta os 
elementos constitutivos do planejamento de ensino: 

 
A) Deve trabalhar com a dimensão do aluno ideal, para 

não se desobrigar da qualidade de ensino. 
B) Nesse processo, as condições objetivas de trabalho 

interferem. 
C) O projeto político-pedagógico deve ser considerado na 

realização do planejamento de ensino. 
D) Apresenta a intencionalidade e a sistematização que o 

processo educativo requer. 

   CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADvel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Realiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aproveitamento&action=edit&redlink=1
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21) Something happened ___ April 20, 1999, or the 

months leading up to that date that Sheriff John 
Stone desperately wants to hide.' 

 
A) On. 
B) In. 
C) At. 
D) From. 
 

22) I cannot say what accounts ___ this difference -- 
perhaps the glum British weather. In any case, we 
need to ensure that none of our employees fall ___ 
that habit. 

 
A) Under/ to. 
B) For/ of. 
C) In/ of. 
D) For/ into. 
 

23) You know something, Jack: I sometimes confuse Jane 
___ her sister. 

 
A) For. 
B) In. 
C) With 
D) Of 
 

24) Schedule a time for your husband to reveal anything 
he has hidden ___ you; in return, offer to forgive 
whatever he confesses on the condition that he is 
willing to do things differently in the future. 

 
A) Of. 
B) For. 
C) Unto. 
D) From. 
 

25) Which one is the correct spelling of the ordinal 
number in: “5.111”? 

 
A) Five thousandth, one hundred and eleven. 
B) Fifth thousand, first hundred and eleventh 
C) Five thousand, one hundred and eleventh 
D) Five thousand, first hundred and eleventh 
 

26) There ____ no significant differences on any factor 
between students assigned to the experimental 
group and those in the control group. 

 
A) Was. 
B) Were. 
C) Be. 
D) Not are. 
 
 
 

 
 
 

 

27) Amount of teaching experience ____ equally 
distributed between 5 and 20 years, but three 
teachers had less than 5 years of teaching 
experience, and one teacher had more than 20 years 
of experience teaching. 

 
A) Was. 
B) Were. 
C) Are. 
D) Not are. 
 

28) A good twenty-first-century educator ___ one who is 
cognizant of the rapidly changing technology trends 
and is able to apply those trends to the educational 
setting in a manner that will ensure students ___ not 
left behind in the wake of progress and have the 
necessary skills to compete in the global world 

 
A) Have been/ are. 
B) Are/ are. 
C) Is/ are. 
D) Will be/ has been. 
 

29) Remembering that we can put adverbs and adverb 
phrases at the front, in the middle or at the end of a 
clause. Choose the wrong sentence. 

 
A) The elder queen Elizabeth II occasionally has been 

forced to change its mind. 
B) Why do you always have to eat so fast? 
C) Helen can definitely never predict what will happen. 
D) I sometimes come back mamma’s home. 
 

30) Action words can be said as either active voice or 
passive voice. Choose a right example of a passive 
voice. 

 
A) The legislative committee approved the new policy. 
B) The new policy was approved by the legislative 

committee. 
C) We designed the cigarette ads to appeal especially to 

children. 
D) We are designing the cigarette ads to appeal 

especially to children. 
 

31) Ireland's young men, facing a hopeless situation at 
home, had been ___ their native land to fight in the 
service of foreign armies. 

 
A) Left. 
B) Leaving. 
C) Leave. 
D) Leaved. 
 
 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES DE 21 A 40 
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32) Prior to student teaching overseas, it is unlikely that 
she would ___ anticipated just how significantly the 
time she would ___ in Australia, Kenya, and Italy, 
respectively, would impact her professional and 
personal life. 

 
A) Have/ spent. 
B) Has/ spend. 
C) Have/ spend. 
D) Has/ spent. 
 

33) Choose the best synonym to the following phrasal 
verb tense: “Larry and Mark don't know when they 
are going to get round to writing the thank you 
letters.” 

 
A) Larry and Mark don't know when they are going to 

hide the thank you letters. 
B) Larry and Mark don't know when they are going to 

live by writing the thank you letters. 
C) Larry and Mark don't know when they are going to 

send the thank you letters. 
D) Larry and Mark don't know when they are finally 

going to find time to writing the thank you letters. 
 

34) How would you replace “scenario” in the following 
context: “Mark Hobbes has written scenarios, 
translated and adapted scripts. In 1989, he prepared 
a TV drama “Bloom”. Hobbes has also written 
scenarios for Children’s theaters and TV programs.” 

 
A) Mark Hobbes has written sets, translated and adapted 

scripts. In 1989, he prepared a TV drama “Bloom”. 
Hobbes has also written set for Children’s theaters 
and TV programs. 

B) Mark Hobbes has written screenplays, translated and 
adapted scripts. In 1989, he prepared a TV drama 
“Bloom”. Hobbes has also written screenplays for 
Children’s theaters and TV programs. 

C) Mark Hobbes has written set designs, translated and 
adapted scripts. In 1989, he prepared a TV drama 
“Bloom”. Hobbes has also written scenarios for 
Children’s set designs and TV programs. 

D) Mark Hobbes has written images, translated and 
adapted scripts. In 1989, he prepared a TV drama 
“Bloom”. Hobbes has also written images for 
Children’s theaters and TV programs. 

 

35) We understand ‘imperative’ as noting or pertaining 
to the mood of the verb used in commands, requests, 
etc. Choose the wrong context. 

 
A) Don't talk during the lesson. 
B) Do not talk during the lesson. 
C) Does not talk during the lesson. 
D) Please, don’t talk during the lesson. 
 
 
 
 

36) Instead of ___ it, I delete it. I put the phone down on 
the table and open the CD box. 

 
A) Send. 
B) Sends. 
C) To send. 
D) Sending. 
 

37) The rise of electronic music and rave culture ____ to 
percolate, and Hank naturally sees it as an 
abomination. 

 
A) Have begun. 
B) Has begun. 
C) Has began. 
D) Have begin. 
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38) Read the BBC news and choose the right statement: 
 
The deal was signed last week by President Juan Manuel 
Santos and Farc leader Timoleon Jimenez after nearly 
four years of negotiations. 
But it needed to be ratified by Colombians in order to 
come into force. 
Farc rebels had agreed to lay down their weapons after 
52 years of conflict to join the political process. 
President Santos has previously warned that there is no 
plan B for ending the war, which has killed 260,000 
people. 
With votes in from more than 99% of polling stations 
counted, 50.2% opposed the accord while 49.8% 
supported it - a difference of less than 63,000 votes out of 
13 million ballots. 
Turnout was low at less than 40%. 
The surprise result means the peace process is now 
shrouded by uncertainty. 
It is a major setback to President Juan Manuel Santos, 
who since his election in 2010 had pledged to end a 
conflict blamed for displacing about eight million people. 
Less than a week ago, President Santos was celebrating 
with world leaders and Farc commanders the end of Latin 
America's last and longest-running armed conflict at a 
ceremony in the historic city of Cartagena. 
The rebels were making plans to lay down their weapons 
and become a political party within six months. 
But the president is now facing one of the most difficult 
moments in Colombia's recent history. 
If he sticks to his word about there being no plan B, the 
bilateral ceasefire will be lifted and the war will resume, 
our correspondent says. 
Opposition to the peace accord was led by influential 
former President Alvaro Uribe. He argued that the 
government was treating Farc too leniently. 
He said that if the 'no' vote prevailed, the government 
should go back to the negotiating table. 
Correspondents say that the government had been 
accused of taking victory for granted. 
 
A) Voters in Colombia haven’t rejected a landmark peace 

deal with Farc rebels in a shock referendum result, 
with 50.24% voting against it. 

B) Voters in Colombia have accepted a landmark peace 
deal with Farc rebels in a shock referendum result, 
with 50.24% voting against it. 

C) Voters in Colombia have forgotten a landmark peace 
deal with Farc rebels in a shock referendum result, 
with 50.24% voting against it. 

D) Voters in Colombia have rejected a landmark peace 
deal with Farc rebels in a shock referendum result, 
with 50.24% voting against it. 

 
 
 
 
 
 

39) How can we explain “will” in the following context: 
“If he sticks to his word about there being no plan B, 
the bilateral ceasefire will be lifted and the war will 
resume, our correspondent says.” 

 
A) It’s an open condition, what is said in the condition is 

possible. This condition refers either to present or to 
future time. 

B) It’s an open condition, what is said in the condition is 
possible. This condition refers either to past or to 
future time. 

C) It’s an open modal tense, what is said in the condition 
cannot be possible. This condition refers either to 
present or to future time. 

D) It’s an open condition, what is said in the condition is 
possible. This condition refers only to present time. 

 

40) Choose the best synonym to “shroud” in the 
following context “The surprise result means the 
peace process is now shrouded by uncertainty.” 

 
A) Opened. 
B) Covered. 
C) Accepted. 
D) Hoped. 


