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1. Which of the following alternatives presents a correct explanation 
for the Present Perfect Tense? 
a) The Present Perfect can be used with time expression such 

as: “many times” and “several times” 
b) The Present Perfect can be used with time expressions such 

as: “when I was a child” and “at that moment” 
c) We use the Present Perfect to say that an action happened at 

a specified time before now 
d) The Present Perfect is used to describe a specific event 
 

2. Which of the following constructions is used to describe a Present 
Perfect action in the Passive Voice? 
a) have/has + past participle 
b) have/has + being + past participle 
c) have/has + been + past participle 
d) have/has + been + present participle 
 

3. Mary left the party at 7 p.m. John arrived at the party at 10 p.m. If 
I want to describe both events in the same sentence, then I must 
use: 
a) The Simple Past Tense to describe Mary’s action and the 

Present Perfect Tense to describe John’s action. 
b) The Past Perfect Tense to describe Mary’s action and the 

Simple Past Tense to describe John’s action. 
c) The Present Perfect Tense to describe Mary’s action and the 

Simple Past Tense to describe John’s action. 
d) The Simple Past Tense to describe Mary’s action and the Past 

Perfect Tense to describe John’s action. 
 

4. The __________ Tense and the _________ Tense can be used 
together to express that an action in the past was interrupted. 
a) Past Perfect + Simple Past  
b) Simple Past + Past Perfect Continuous 
c) Past Continuous + Simple Past 
d) Past Perfect Continuous + Past Continuous 
 

5. Which of the following alternatives is a classification for a 
Conditional Clause? 
a) Future Possible 
b) Present Possible 
c) Present Real 
d) Past Unreal 
 

6. The prefix “a-” has the meaning of: 
a) bad, abnormal 
b) completely, thoroughly 
c) against 
d) not, without 
 

7. Choose the alternative that presents two examples of inflectional 
suffixes: 
a) –al, -ary 
b) –ful, -ize 
c) –er, -est 
d) –ness, -ess 
 

8. The adverbs “totally, rather, incredibly” are examples of: 
a) Adverbs of degree 
b) Adverbs of frequency 
c) Adverbs of manner 
d) Adverbs of place 
 
 
 
 

9. Adverbs of frequency are the only adverbs that: 
a) come after the verb 
b) come before the verb 
c) come at the end of the sentence 
d) can come both after and before the verb 
 

10. Adjective clauses are introduced by: 
a) Relative Pronouns 
b) Personal Pronouns 
c) Possessive Adjectives 
d) Object Pronouns 
 

11. Which of the following noun clauses is being used as a Subject 
Complement? 
a) Whoever ate my lunch is still in the cafeteria. 
b) He said that he was sick. 
c) Billy’s mistake was that he refused to take lessons. 
d) Mary is not responsible for what Billy did. 
 

12. “John might buy the new video game next summer”. The modal 
verb “might” indicates that: 
a) John is 100% certain he will buy the video game. 
b) It is possible that he will but the video game 
c) John doesn’t have the money to buy the video game. 
d) It is my opinion that John will buy the video game. 
 

13. Which alternative represents the exact opposite of the sentence “I 
have few lessons to study.”? 
a) I have much lessons to study. 
b) I have a little lesson to study. 
c) I have many lessons to study. 
d) I have less lessons to study. 
 

14. “We lost the game, ______ the fact that we practiced all week.” 
a) in spite 
b) although 
c) even though 
d) despite 
 

15. “George told me that Jerry couldn’t go to Elaine's birthday 
because he had to finish a report. He promised his boss it would 
be on his desk the following day.” 
a) Jerry said to George: “I couldn’t go to Elaine’s party because I 

had to finish a report. I promised my boss it would be on his 
desk tomorrow.” 

b) Jerry said to George: “I can’t go to Elaine’s party because I 
have to finish a report. I promise my boss it would be on his 
desk today.” 

c) Jerry said to George: “I can’t go to Elaine’s party because I 
have to finish a report. I promised my boss it will be on his 
desk tomorrow.” 

d) Jerry said to George: “I couldn’t go to Elaine’s party because I 
had to finish a report. I promised my boss it may be on his 
desk today.” 

 

16. Bill is a very thoughtful person. If he is on the cell phone and he 
enters a library, _______________. 
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. 
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17. “I’ve had many unpleasant experiences in life”. Which phrasal 
verb could best replace the underlined sentence? 
a) to go through 
b) to go by 
c) to go on 
d) to go down 
 

18. “John said he will drop by later”. John will: 
a) visit my house later 
b) go to his house later 
c) leave his house later 
d) leave my house later 
 

19. The idiomatic expression “beat around the bush” means: 
a) to be eager to buy or obtain something from someone. 
b) to hit someone repeatedly with great force 
c) to avoid talking about what is important 
d) to run away from a dangerous or unpleasant situation 
 

20. In which alternative was the transitive phrasal verb incorrectly 
separated? 
a) John switched on the radio. 
b) John switched it on. 
c) John switched the radio on. 
d) John switched on it. 
 

21. O Projeto pedagógico é um instrumento teórico-metodológico que 
visa ajudar a enfrentar os desafios do cotidiano da escola, só que 
de uma forma: 
a) Refletida, inconsciente e não sistematizada. 
b) Refletida, consciente e sistematizada. 
c) Irrefletida, consciente e não sistematizada. 
d) Irrefletida, inconsciente e sistematizada. 

 

22. Segundo a LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios, exceto: 
a) Pluralismo de ideias pedagógicas. 
b) Igualdade de condições para o acesso na escola. 
c) Concepções pedagógicas monolíticas. 
d) Igualdade de condições para a permanência na escola. 

  

23. A LDB prevê que cabe à União autorizar, reconhecer, supervisionar 
e credenciar os estabelecimentos de seus sistemas de ensino. 
Prevê também que, na estrutura educacional, deve haver um 
Conselho Nacional de Educação, com funções: 
a) Normativas e de supervisão e atividade permanente.  
b) Normativas e de subordinação e atividade temporária. 
c) Não normativas e de encadeamento e atividade permanente. 
d) Normativas e de subordinação e atividade temporária. 

  

24. Assinale a alternativa incorreta. É uma incumbência do município: 
a) Supervisionar os estabelecimentos de seu sistema de ensino. 
b) Autorizar os estabelecimentos de seu sistema de ensino. 
c) Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas.  
d) Baixar normas, desde que não complementares, para o seu 

sistema de ensino. 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Segundo a LDB, são assim entendidas aquelas que são instituídas 
por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas 
jurídicas que atendem a orientação confessional e ideologia 
específicas e ao disposto no inciso anterior. Trata-se da instituição 
de ensino de categoria: 
a) Laica. 
b) Comunitária. 
c) Confessional. 
d) Filantrópica. 

 

26. Impedir ou embaraçar a ação da autoridade judiciária, membro do 
Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público, no 
exercício de função prevista na ECA, prevê punição de: 
a) Trabalho voluntário. 
b) Detenção de 6 meses a 2 anos.  
c) Detenção de 2 a 4 anos. 
d) Pagamento de cestas básicas. 

 

27. Produzir cena de sexo explícito envolvendo criança é: 
a) Delito não previsto pela ECA. 
b) Crime com pena de 4 a 8 anos de detenção e multa. 
c) Crime com pena de 8 a 12 anos de detenção. 
d) Crime com pena de trabalho comunitário compulsório. 

 

28. Não é um dos princípios que regem a aplicação das medidas 
específicas de proteção estipuladas pela ECA: 
a) Condição da criança e do adolescente como sujeitos de 

direitos. 
b) Proteção integral e prioritária. 
c) Responsabilidade primária e solidária do Poder Publico. 
d) Interesse inferior da criança e do adolescente. 

 

29. Assinale a alternativa incorreta. As medidas de proteção à criança 
e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos 
reconhecidos pela ECA forem ameaçados ou violados. A 
autoridade competente poderá determinar as seguintes medidas: 
a) Inclusão em programa oficial de auxílio à família, à criança e 

ao adolescente. 
b) Requisição de tratamento médico e psicológico em regime 

hospitalar. 
c) Requisição de tratamento psiquiátrico em regime 

ambulatorial. 
d) Exclusão de programa de acolhimento familiar. 

 

30. O Projeto Político Pedagógico é: 
a) Instrumento político utilizado com base no princípio da 

escola autônoma, que pressupõe a centralização 
administrativa e a autonomia financeira da escola.  

b) Instrumento técnico utilizado com base no princípio da escola 
não autônoma, que pressupõe a descentralização 
administrativa e a autonomia financeira da escola. 

c) Instrumento técnico-político utilizado com base no princípio 
da escola não autônoma, que pressupõe a centralização 
administrativa e a autonomia financeira da escola. 

d) Instrumento técnico-político utilizado com base no princípio 
da escola autônoma, que pressupõe a descentralização 
administrativa e a autonomia financeira da escola. 
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Analise um fragmento da entrevista do Ministro da Saúde, Alexandre 
Padilha, ao jornalista Otávio Cabral: 
 
(...)  
Pesquisas mostram que o brasileiro considera a saúde o pior serviço 
prestado pelo governo. O que está sendo feito para mudar essa 
percepção? Nosso maior desafio é melhorar o atendimento à 
população. O SUS precisa ter obsessão pela qualidade. O Brasil é o 
único país com mais de 100 milhões de habitantes que resolveu ter um 
sistema nacional público e gratuito. A Índia, a China, o Paquistão, a 
Indonésia e os Estados Unidos não fizeram isso. O sistema brasileiro 
tem 1 milhão de internações por mês, mais de 3,5 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais. Mas essa dimensão não pode impedir 
que o SUS se preocupe com a qualidade. 
 
Sim, mas como melhorar o atendimento? 
Há duas linhas principais: a melhoria dos gastos e o combate aos 
desvios de recursos. Já começamos a criar políticas de incentivo 
financeiro pela qualidade. As equipes de saúde que prestarem um 
serviço melhor à população poderão ter o repasse de recursos federais 
dobrados. Já lançamos esse programa nos postos de saúde dos bairros. 
As equipes são cadastradas, acompanhadas por um painel de 
indicadores de qualidade e pesquisas de avaliação do usuário. Quem 
reduzir o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento vai 
receber mais. 
 
(...) 
Fonte: Revista Veja, 16/11/2011, adaptado. 
 

31. Na primeira pergunta, o Ministro: 
a) Apoia o brasileiro que considera a saúde o pior serviço 

prestado pelo governo. 
b) Utiliza argumento para explicar o descontentamento dos 

brasileiros, mas fala da importância da preocupação com a 
qualidade. 

c) Compara o sistema de saúde do Brasil com o dos outros 
países, tratando da similaridade dos sistemas. 

d) Critica a visão do brasileiro. 
 

32. Sobre a segunda pergunta, assinale a alternativa correta: 
a) De acordo com o Ministro, o mau atendimento se deve ao 

investimento em áreas da saúde que não são importantes. 
b) Políticas de incentivo financeiro não fazem parte da conduta 

deste ministério. 
c) O desvio de recursos é um problema que atenta contra o 

devido atendimento. 
d) Não fará diferença no repasse dos recursos federais a 

avaliação do usuário. 
 

33. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão separadas 
de acordo com a norma culta: 
a) Trans-a-tlân-ti-co. 
b) Boi-a-da. 
c) Tec-no-lo-gi-a. 
d) E-pis-co-pa-do. 

 

34. Complete as lacunas, de acordo com a norma culta, e aponte a 
alternativa correta: 
No jantar reunindo os parlamentares, a ______ _______ agiu 
com tamanha perspicácia. 

 
a) Malicioza – condesa. 
b) Maliciosa – condessa. 
c) Malicioza – condessa. 
d) Maliciosa – condesa. 

35. Em relação à concordância nominal, analise as sentenças abaixo: 
I. A viagem foi sensacional, pois nadamos em rios e lagoas 

calmos e fizemos caminhadas na mata. 
II. Elas próprias resolveram as equações matemáticas. 

III. Precisamos correr para o refeitório, pois já é meio-dia e 
meio. 

IV. Durante a excursão, conheci pessoas o mais interessantes 
possível. 

a) Apenas II e IV estão corretas. 
b) Apenas I, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, II e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 

 

36. Acerca da concordância verbal, assinale a alternativa incorreta: 
a) Uma manada de elefantes correu em direção aos tigres. 
b) Ribeirão Pires qualifica, cada vez mais, os professores da rede 

municipal de ensino. 
c) A maior parte dos hóspedes daquele hotel é estrangeira. 
d) Vossa Excelência queres uma ajuda para carregar as malas? 

 

37. Analise, acerca da regência dos termos, as afirmativas abaixo: 
I. Agradeci-lhes, com os olhos marejados, a surpresa. 

II. Como é exagerada, nós aspiramos todas as manhãs ao 
perfume dela. 

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e II estão incorretas. 

 

38. Indique a lacuna que completa, de acordo com a devida regência, 
as lacunas abaixo: 
Eu sou residente ___ rua das Laranjeiras. 
É preferível comer vegetais e legumes ___ frituras. 
a) À – a. 
b) Na – à. 
c) Na – a. 
d) À – do que. 

 

39. Analise as sentenças abaixo: 
I. Nada me preocupa tanto quanto a sua felicidade. 

II. Quero-lhe muito bem! 
a) Apenas em I o pronome foi empregado corretamente. 
b) Apenas em II o pronome foi empregado corretamente. 
c) Em I e em II os pronomes foram empregados corretamente. 
d) Em I e em II os pronomes foram empregados incorretamente. 

 

40. Há termo empregado incorretamente em: 
a) Por que você não para de falar nesse assunto? 
b) Quero saber o porquê dessa discussão. 
c) Aonde você vai? 
d) Apesar de terem ganhado o jogo, os argentinos jogaram mau. 

 

41. Assinale a alternativa que exprime a mesma ideia da frase abaixo: 
A sua aparição na festa de inauguração da revista era 
indubitável. 
a) Havia dúvidas se apareceria na festa. 
b) Foi indescritível a sua aparição na festa. 
c) Seria imperdoável se não comparecesse à festa. 
d) Era evidente que compareceria à festa. 
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42. A Cúpula América do Sul e Países Árabes, realizada em Brasília em 
2005, promove um novo momento nas relações diplomáticas 
entre as nações participantes. Sobre os interesses geopolíticos de 
algumas dessas nações, marque V (verdadeiro) ou F (falso), 
respectivamente, nas afirmativas abaixo e aponte a alternativa 
correta: 
(...) a Colômbia luta contra guerrilhas terroristas, narcotráfico e 
grupos paramilitares, sendo aliada dos Estados Unidos. 
(...) a Líbia busca transformar a imagem negativa de pátria do 
terrorismo. 
(...) a Síria é aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio e 
tornou-se a principal mediadora do conflito Israel-Palestina. 
(...) a Arábia Saudita busca equilibrar seus preços 
internacionalmente. Como aliado dos norte-americanos, media 
os conflitos entre os países árabes e os EUA. 
a) F, V, V, V. 
b) V, V, F, F.    
c) V, V, F, V.    
d) F, F, V, V. 

 

43. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o continente europeu 
precisou de auxílio para a sua reestruturação econômica. Desta 
forma os Estados Unidos da América criaram um projeto de 
reconstrução para os países europeus, conhecido como:  
a) COMECON.     
b) APEC.     
c) Plano Marshall.     
d) Tratado de Versalhes.     

 

44. Em uma P.G. crescente, a soma do 2° termo com o 3° termo é 60 e 
a soma do 4° com o 5° termo é 540, então a razão é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 5. 
d) 8. 

 

45. Dividiu-se um número sucessivamente por 3 e 5 e a soma dos dois 
quocientes é igual a 48. Sabendo-se que as divisões foram exatas, 
qual é esse número? 
a) 105. 
b) 60. 
c) 75. 
d) 90. 

 

46. Comprei uma casa por R$ 72.500,00. Algum tempo depois a vendi 
por R$ 82.650,00. Qual foi a porcentagem do meu lucro? 
a) 16%. 
b) 1,8%. 
c) 14%. 
d) 2,1%. 

 

47. O quadrado da idade de Malu é igual ao quádruplo da sua idade 
mais 21 unidades. Qual é a idade de Malu? 
a) 12. 
b) 14. 
c) 7. 
d) 8. 

 

48. Qual a taxa mensal que foi aplicada à R$ 5.450,00 por 8 meses, 
sendo que rendeu R$ 654,00 de juros? 
a) 0,0018%. 
b) 0,025%. 
c) 0,12%. 
d) 1,5%. 
 

49. Um avô deixa em testamento R$ 100.000,00 que deve ser dividido 
em partes proporcionais às idades de seus 2 únicos netos. 
Sabendo que seus netos Lucas e Jonas têm respectivamente 21 
anos e 29 anos, qual a diferença entre as duas quantias recebidas? 
a) R$ 22.000,00. 
b) R$ 15.000,00. 
c) R$ 16.000,00. 
d) R$ 8.000,00. 

 

50. Se 3 pedreiros constroem um muro de 45 m de extensão em 6 
dias, em quantos dias 10 pedreiros construirão um muro de 500 m 
de extensão e de mesma altura que o outro, trabalhando no 
mesmo ritmo? 
a) 20. 
b) 6. 
c) 18. 
d) 12. 

 
 




