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1. Choose the correct suffix to complete the gap in the 
sentence: “under the floor there was a rumbling sound of 
machine____.” 
a) –er. 
b) –ful. 
c) –ery. 
d) –ess. 
 

2. Complete the sentence with a noun made from the verb 
“bore”: “Greg often suffers from _____ in the school 
holidays.” 
a) Boring. 
b) Boredom. 
c) Bareness. 
d) Bored. 
 

3. Choose the alternative that presents two examples of 
derivational suffixes: 
a) able – ness. 
b) ly – ed. 
c) ing – s. 
d) less – est. 
 

4. Complete the sentence with one of the passive voice 
clauses: “______ to you yet?”. 
a) Has the book been gave back. 
b) Has the book been give back. 
c) Has the book been given back. 
d) Has the book being give back. 
 

5. In which of the following sentences was the gerund form of 
the verb used incorrectly? 
a) He admitted taking the money. 
b) She took a long time to get over losing her dog. 
c) The man was found guilty of committing the crime. 
d) If he wants to improve his cooking skills, he will need 

improving his methods. 
 

6. Choose the correct synonym of the phrasal verb in the 
sentence: “He mustered up enough to go to the horror 
film.” 
a) Have good grades. 
b) Go to a specific location. 
c) Make money. 
d) Gather courage. 
 

7. Which phrasal verb could best replace the bolded verb in 
the sentence: “He is going to have to accept to his past.” 
a) To end up. 
b) To mend up. 
c) To face up. 
d) To go through. 
 
 
 
 
 
 

8. Choose the sentence in which either “such…that” or 
“so…(that)” was used incorrectly: 
a) It was such a funny excuse that his father laughed 

instead of yelling at him. 
b) The movie was such fascinating she watched it twice. 
c) The music was so loud the police had to interfere. 
d) The vacation apartment was so luxurious that we didn’t 

want to leave 
 

9. In which alternative was the adjective spelled correctly? 
a) I wish she weren’t so cynic. No one can trust her. 
b) My son is very athletical. He is the quarterback of the 

football team. 
c) I’ll always remember the day we met. It was such a 

magical evening. 
d) You’ll have to do a chronologic listing of the events that 

led to the invasion.  
 

10. “Are we _______ to leave on vacation? Everyone has 
arrived _____ John; is there ______ we can leave without 
him?” 
a) Already – except – anyway. 
b) All ready – accept – any way. 
c) Already – accept – anyway. 
d) All ready – except – any way. 
 

11. Cybil said to Nina: “I can’t go to Richard’s birthday because I 
have to finish a report. I promised my supervisor it will be on 
his desk tomorrow. I’m sorry.” Nina told me that Cybil… 
a) Can’t go to Richard's birthday because she had to finish 

a report. She promised her supervisor it will be on his 
desk tomorrow. She was sorry. 

b) Couldn’t go to Richard's birthday because she has had 
to finish a report. She has promised her supervisor it 
would be on his desk the following day. She was sorry. 

c) Couldn’t go to Richard's birthday because she had to 
finish a report. She had promised her supervisor it 
would be on his desk the following day. She was sorry. 

d) Can’t go to Richard's birthday because she have to 
finish a report. She promised her supervisor it should 
be on his desk tomorrow. She is sorry. 

 

12. The Board of Directors didn't approve of the project for a 
new cafeteria in the company. They opposed … 
a) To having more costs this year. 
b) Having more costs this year. 
c) To have more costs this year. 
d) Have more costs this year. 
 

13. Brian was puzzled. He was sure he had paid the telephone 
bill the previous month. This morning, though, he received 
a letter from the telephone company saying they were still 
waiting for a payment. He decided to call them. There was 
some sort of misunderstanding because he clearly…   
a) Remember to pay the phone bill. 
b) Remembered pay the phone bill. 
c) Remembered paying the phone bill. 
d) Remembered to pay the phone bill. 
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14. Bill is a very thoughtful driver. If he is driving and someone 
calls him on his cell phone, _______________. 
a) He immediately stops to talk on the phone. 
b) He immediately stops talk on the phone. 
c) He immediately stops talking on the phone. 
d) He immediately stops to talking on the phone. 
 

15. The relative pronoun “That” can never be used: 
a) To introduce a restrictive clause. 
b) To introduce a limiting clause. 
c) To introduce a descriptive clause. 
d) To introduce a relative clause. 
 

16. Based on which modal verb is it possible to infer “It is likely 
he will buy the car”? 
a) He might buy the car. 
b) He should buy the car. 
c) He can buy the car. 
d) He would buy the car. 
 

17. Identify the function of the underlined noun phrase: “I 
didn’t know that Consuelo doesn’t speak English”. 
a) Direct object. 
b) Indirect object. 
c) Subject complement. 
d) Object of a preposition.  
 

18. Classify the underlined clause: “Once they saw the storm 
coming, they immediately shut the windows.” 
a) Noun clause. 
b) Verbal clause. 
c) Adverbial clause. 
d) Prepositional clause. 
 

19. Which alternative presents an unreal past event? 
a) If Billy studies hard enough, he will surely pass the 

exam. 
b) If I were richer, I would definitely buy that house. 
c) She should buy that car if she had the money. 
d) If I had shown more interest, I might have got the job. 
 

20. Which of the alternatives is not commonly used in everyday 
English? 
a) I don’t have many friends in this town. 
b) She has many toys in her apartment, let’s go there. 
c) He surely needs a lot of help with his studies. 
d) How much money have you got? 
 

21. “I assured him that I would come to his presentation. 
Furthermore, I also invited a number of important 
representatives from the local chamber of commerce.”. The 
word “Furthermore” is used in this sentence: 
a) To present contrasting ideas. 
b) To add information. 
c) To present two ideas which contrast, but do not 

contradict each other. 
d) To indicate a change of subject. 
 

22. The idiomatic expression “make a mountain out of a 
molehill” means: 
a) To overcome. 
b) To overact. 
c) To over-react. 
d) To overbid. 
 

23. Which pair of words has a false friend relation with each 
other? 
a) Novel – Cartoon. 
b) Data – Information. 
c) Exciting – Happy. 
d) Pretend – Intend. 
 

24. Complete with the correct alternative “I’m looking forward 
__ ________ __ you soon”. 
a) to hearing from 
b) from hear of 
c) from hearing from 
d) to hear from 
 

25. “He really admires his older brother.”. “Admire” could be 
replaced with: 
a) Looks into. 
b) Looks down to. 
c) Looks up to. 
d) Looks on to. 
 

26. Com relação às dimensões do tempo no trabalho 
pedagógico é correto afirmar: 
a) O tempo pode ser entendido como um conceito 

objetivo, carregado de afetividade e, portanto, sentido 
do mesmo modo por toda criança. Considerar um 
tempo geral para a realização da atividade sem 
particularizar essa questão. 

b)  O tempo pode ser entendido como um conceito 
objetivo, desprovido de afetividade e, portanto, 
sentido de um modo diferente por cada criança. 
Considerar o tempo que ela necessita para a realização 
da atividade é uma forma de desrespeito para as 
outras crianças. 

c) O tempo pode ser entendido como um conceito 
subjetivo, desprovido de afetividade e, portanto, 
sentido do mesmo modo por todas as crianças. 
Considerar o tempo que ela necessita para a realização 
da atividade é uma forma de incitar a desorganização. 

d) O tempo pode ser entendido como um conceito 
subjetivo, carregado de afetividade e, portanto, 
sentido de um modo diferente por cada criança. 
Considerar o tempo que ela necessita para a realização 
da atividade é uma forma de respeitar-lhe o próprio 
ritmo. 
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27. Assinale a alternativa incorreta. O educador deve ser um 
sensibilizador em relação às questões ambientais e as da 
ciência. Sua função será, então, a de ajudar os alunos a 
sistematizarem os conhecimentos gerados, não no sentido 
de dar-lhes a resposta final, e sim de continuar alimentando 
sua postura investigativa.  Ao organizar o trabalho junto às 
crianças, é imprescindível que o educador: 
a) Busque ampliar seus próprios conhecimentos sobre os 

conteúdos a serem trabalhados com as crianças. 
b) Selecione previamente os materiais necessários. 
c) Centralize a coleta de dados em fonte única. 
d) Observe e registre as hipóteses que aparecem nas 

conversas, jogos e brincadeiras, socializando os 
conhecimentos construídos pelo grupo. 

 

28. Não é uma das modalidades de avaliação: 
a) Somativa. 
b) Diagnóstica. 
c) Formativa. 
d) Retroativa. 

 

29. O ECA considera criança a pessoa até: 
a) 13 anos de idade completos. 
b) 12 anos de idade incompletos. 
c) 12 anos de idade completos. 
d) 13 anos de idade incompletos. 

 

30. Assinale a alternativa incorreta. O ECA afirma que nenhuma 
criança será objeto de qualquer forma de: 
a) Mimo excessivo. 
b) Negligência. 
c) Crueldade. 
d) Opressão. 

 

31. Assinale as alternativa incorreta. A garantia de prioridade à 
criança e ao adolescente compreende: 
a) Primazia de receber proteção e socorro em 

circunstâncias especiais. 
b) Precedência de atendimento nos serviços públicos. 
c) Precedência de atendimento em serviços de relevância 

pública. 
d) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 
 

32. Assinale a alternativa correta quanto à saúde da criança e 
do adolescente: 
a) Têm direito a proteção à vida mediante a efetivação de 

diretrizes sociais públicas ou privadas 
b) Têm direito de proteção à saúde mediante a efetivação 

de políticas sociais públicas que permitam o 
nascimento e o desenvolvimento 

c) Têm direito a proteção à vida desde que submetidos a 
políticas e privadas que convirjam para o nascimento e 
desenvolvimento 

d) Têm direito a proteção à saúde desde que submetidos 
a diretrizes privadas que coadunem-se para o 
nascimento e desenvolvimento 

 

33. A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino em instituições: 
a) Livres. 
b) Próprias. 
c) Disponíveis. 
d) Rediviva. 

 

34. Para a LDB, a educação deve ser inspirada nos princípios de: 
a) Arrojo. 
b) Generosidade. 
c) Liberdade. 
d) Estabilidade. 
  

35. Assinale a alternativa incorreta. O ensino será ministrado 
com base nos seguintes princípios: 
a) Unicidade de condições para o acesso e permanência 

na escola. 
b) Liberdade de aprender e divulgar a cultura. 
c) Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 
d) Valorização do profissional da educação escolar. 

 

36. Em relação à concordância dos termos, analise as 
proposições abaixo: 

I. Os indicados ao prêmio sois vós. 
II. Discutiu-se a semana toda as medidas que têm de ser 

tomadas pela polícia civil e militar. 
III. Deve haver médicos especializados em transplante de 

córnea nesse hospital. 
IV. Um bando de rolinhas invadiram a plantação. 

 
a) Apenas II e III estão em desacordo com as normas de 

concordância. 
b) Apenas I e IV estão em desacordo com as regras de 

concordância. 
c) Apenas II e IV estão em desacordo com as normas de 

concordância. 
d) Apenas III está em desacordo com as normas de 

concordância. 
 

37. Indique a alternativa em que houve troca do significado dos 
substantivos: 
a) A cisma=ato de cismar / o cisma=dissidência. 
b) O grama=unidade de peso / a grama=relva. 
c) A moral=ânimo / o moral=honestidade. 
d) O coma=perda dos sentidos / A coma=cabeleira. 

 

38. Indique a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas abaixo: 
Ela _____ estava em dúvida se os passaportes deviam ou 
não _______ às declarações. 
 
a) Mesma – ir anexas 
b) Mesmo – irem anexas. 
c) Mesma – ir anexos. 
d) Mesmo – irem anexos. 
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39. Aponte a alternativa em que o emprego do pronome está 
incorreto: 
a) Aquela é a pousada cujas as piscinas me referi. 
b) Esta confusão deverá ser resolvida entre mim e ti. 
c) Mamãe me deu duas receitas para eu fazer no Natal. 
d) Vossa Excelência tem um compromisso com seu filho 

amanhã. 
 

40. Assinale a alternativa incorreta em relação à regência dos 
termos: 
a) Na oração “Você deve ter paciência”, o verbo dever 

indica obrigação; em “Ela deve de ser casada”, o verbo 
dever indica probabilidade.  

b) O verbo aspirar no sentido de pretender é transitivo 
indireto. 

c) O verbo atender admite dupla regência.  
d) O verbo implicar, no sentido de acarretar, é transitivo 

indireto.  
 

41.  Aponte a alternativa em que a oração se classifica como 
oração sem sujeito: 
a) Naquela manhã aconteceu o milagre.  
b) Muitos armamentos havia escondidos nas favelas.  
c) Vive-se muito bem naquele condomínio.  
d) Ninguém será incriminado.  

 

42. Assinale a alternativa em que é obrigatória a utilização da 
crase: 
a) Deu o bônus a quem merecia.   
b) Diga parabéns a sua mãe.  
c) Meteu-se a fazer o que não deveria.  
d) Dedico uma manhã as obras assistenciais. 

 

43. A pontuação está correta na alternativa: 
a) A endocrinologista me recomendou; coma devagar. 
b) O Rio de Janeiro, em relação à segurança pública, deve 

ser, incisivo. 
c) No verão, não deixe de levar na bolsa, todos os dias, 

protetor solar. 
d) Aguardavam, inquietos, o resultado; das eleições. 

 

44. A Presidente eleita Dilma Rousseff anunciou oficialmente 
que em seu governo o cargo de Presidente do Banco 
Central será ocupado por: 
a) Henrique Meirelles. 
b) Antônio Palocci. 
c) Alexandre Tombini. 
d) Eduardo Dutra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. O processo natural de formação do relevo depende de dois 
tipos de forças simultaneamente: as internas e as externas. 
As forças externas são o conjunto de elementos que 
modelam o relevo, onde o principal deles é o 
intemperismo. Sobre este processo, pode-se afirmar que: 
a) É o processo de formação de rochas que sustentam as 

formas de relevo ao redor do globo. 
b) Existe o intemperismo físico, causado, entre outros, 

pela ação do gelo em áreas polares. 
c) Existe o intemperismo químico, causado pela ação de 

substâncias básicas na decomposição das rochas. 
d) Refere-se ao acúmulo de sedimentos nas áreas baixas 

do relevo, caracterizando a formação de planícies. 
 

46. Os lados de um triângulo medem respectivamente 6 cm,      
7 cm e 8 cm. Qual é o perímetro de um outro triângulo 
semelhante a esse, sabendo que o lado menor dele mede    
3 cm? 
a) 10,5 cm. 
b) 8,5 cm. 
c) 13,5 cm. 
d) 15,5 cm. 

 

47. Durante a manhã, li     de um livro, a tarde li     do que 

restou e ainda faltam 150 páginas para acabar essa leitura. 
Quantas páginas têm esse livro? 
a) 600. 
b) 1.200. 
c) 780. 
d) 240. 

 

48. Três números são tais que o primeiro está para o segundo 
assim como 3 está para 4, enquanto o segundo está para o 
terceiro assim como 5 está para 7. Quanto é a diferença 
entre o maior e o menor desses números sendo que a soma 
dos três é 189? 
a) 39. 
b) 15. 
c) 35. 
d) 72. 

 

49. Em uma festa há 37% de homens, 49% de mulheres e 28 
crianças. Quantas pessoas há nessa festa? 
a) 420. 
b) 380. 
c) 120. 
d) 200. 

 

50. A que taxa mensal devo aplicar a juros simples por 200 dias 
para obter R$ 3.900,00? 
a) 0,03%. 
b) 1,2%. 
c) 9%. 
d) 4%. 

 

 
 




