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Cargo: Professor PEB II- Inglês 
  
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede. 
 
“Disney para os brasileiros, votos para Obama” 
 
De olho no eleitorado da Flórida, estratégico em quase toda a 
eleição presidencial americana, o presidente Barack Obama 
anunciou na semana passada um conjunto de medidas para 
facilitar a concessão de vistos para turistas brasileiros. Num 
país que se recupera de uma crise econômica, a medida 
atende essencialmente às necessidades do comércio local. 
Em 2010, 1,2 milhão de brasileiros visitaram a Flórida, 
deixando US$ 6 bilhões em suas caixas registradoras. 
Também são brasileiros os principais investidores do mercado 
imobiliário local. Obama não pretende elevar o status do 
turista brasileiro, que segue obrigado a pedir visto para entrar 
no país, ao contrário do que ocorre com viajantes de outras 
procedências. A ideia é diminuir o tempo de espera nos 
consulados, que chega a 76 dias em São Paulo e 49 em 
Brasília. No passado, os brasileiros eram tratados como 
imigrantes em potencial pelas autoridades americanas. Não é 
mais assim. Com a ajuda do real valorizado que carregam no 
cartão de crédito, são vistos agora como turistas capazes de 
movimentar a economia. 
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01. No texto, encontramos muitos exemplos de substantivos   
a) Epicenos. 
b) Próprios. 
c) Sobrecomuns. 
d) Derivados. 
  
02. “No passado, os brasileiros eram tratados como imigrantes 
em potencial pelas autoridades americanas”. Isso não ocorre 
mais porque: 
a) Os brasileiros têm, agora, um conjunto de medidas para 

facilitar a concessão dos vistos. 
b) Os brasileiros são os principais investidores do mercado 

imobiliário. 
c) Houve uma valorização da moeda brasileira, o que faz com 

que o turista brasileiro seja visto como uma potencia na 
movimentação da economia americana. 

d) Os EUA é um país que se recupera da crise econômica. 
 
03. O texto afirma, em outras palavras, que o turista brasileiro 
a) Tem um eleitorado na Flórida que é estratégico para a 

eleição presidencial. 
b) Visita a Flórida, deixando lá um bom dinheiro. 
c) É o principal investidor do mundo imobiliário do país. 
d) Está sendo muito paparicado por Barack Obama. 
 
04. Temos um discurso direto em: 
a) “Ei, você está me ouvindo, a Disney e a Flórida estão 

abertas para negócios”. 
b) O governador do Texas, ao retirar sua candidatura à 

Presidência dos EUA, disse que Washington precisa de 
um governo mais humilde. 

c) O repórter aproveitou uma de suas transmissões ao vivo e 
pediu em casamento a âncora do jornal. 

d) Só se falou em Luíza nas redes sociais, depois que seu pai 
apareceu no comercial de um condomínio dizendo que 
reuniu a família em sua homenagem. 

 
05. Em “O iraniano Mahmoud Ahmadinejad poupou-nos de 
sua presença na última turnê à América Latina”, subentende-
se que: 
a) Ele ainda não nos esqueceu. 
b) Ele virá ao Brasil. 

c) Ele não veio ao Brasil. 
d) Ele fez uma turnê ao Brasil. 
 
06. Na manchete da Revista Veja, “Naufrágio moral no Costa 
Concórdia”, alusivo a um acidente com um navio, 
recentemente, pode-se depreender, pela expressão “naufrágio 
moral”: 
a) Que não há qualquer conotação na expressão. 
b) Que a expressão tem uma conotação pejorativa. 
c) Que a conotação da expressão é positiva. 
d) Que os fatos ocorridos recentemente sobre o acontecido 

com o referido navio foram bastante explorados pela mídia, 
mas esta não faz alusão à moralidade do comandante do 
navio em questão. 

 
07. Quanto à acentuação, estão corretas todas as palavras da 
alternativa: 
a) Juíz, raíz, ônibus, mágoa. 
b) Vôo, herói, traquéia, feiúra. 
c) Crêem, papéis, pêra, pêlo. 
d) Acadêmico, purê, tênis, bebê. 
 
08. O verbo “ser”, assim como outros que são irregulares no 
radical, é classificado como: 
a) Abundantes. 
b) Anômalos. 
c) Defectivos. 
d) Pronominais. 
 
09. Em qual das expressões grifadas nas frases abaixo há 
sentido denotativo? 
a) Todos trabalham, até os pequenos. 
b) Deus é o espírito perfeito que governa o mundo. 
c) Não chegaram ainda as encomendas. 
d) Não aconteceu nada. 
 
10. A palavra ou expressão assinalada na questão anterior, 
denota: 
a) Inclusão. 
b) Realce. 
c) Explicação. 
d) Exclusão. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
Read the text to answer the following questions:  
 

The Russian Revolution is the collective term for a 
series of revolutions in Russia in 1917, which destroyed 
the Tsarist autocracy and led to the creation of the Soviet 
Union. The Tsar was deposed and replaced by a provisional 
government in the first revolution of February 1917 (March in 
the Gregorian calendar; the older Julian calendar was in use in 
Russia at the time). In the second revolution, during October, 
the Provisional Government was removed and replaced with 
a Bolshevik (Communist) government. 

The February Revolution (March 1917) was a 
revolution focused around Petrograd (now St. Petersburg). In 
the chaos, members of the Imperial parliament 
or Duma assumed control of the country, forming the Russian 
Provisional Government. The army leadership felt they did not 
have the means to suppress the revolution and Tsar Nicholas 
II of Russia, the last Tsar of Russia, abdicated. 
The Soviets (workers' councils), which were led by more 
radical socialist factions, initially permitted the Provisional 
Government to rule, but insisted on a prerogative to influence 
the government and control various militias. The February 
Revolution took place in the context of heavy military setbacks 
during the First World War, which left much of the army in a 
state of mutiny. 
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11. De acordo com o texto, a Revolução Russa:  
a) Colocou no poder o último Czar da Rússia;  
b) Derrubou a autocracia russa;  
c) Deu mais poderes ao rei;  
d) Serviu para mudar o calendário russo.  
 
12. Choose the correct option:  
a) Tsar Nicholas II of Russia was the last president of Russia;  
b) The Provisional Government permitted Tsar Nicholas to rule 

the revolution;  
c) The revolution was an isolated act;  
d) The Soviet Union was created after the Russian Revolution.  
 
13. De acordo com o texto:  
a) A revolução focou-se nos arredores de São Petersburgo;  
b) A revolução foi apenas de ideais e não teve confrontos 

armados;  
c) O país usa o calendário Juliano até os dias de hoje.  
d) O ápice da revolução foi a troca de calendários.  
 
14. Assinale a alternativa correta:  
a) O Czar Nicholas abdicou mas continuou no poder;  
b) Mesmo abdicando, o Czar continuou a influenciar no 

governo;  
c) A revolução de fevereiro aconteceu durante a Primeira 

Guerra Mundial;  
d) A revolução de outubro foi mais violenta que a de fevereiro.  
 
15. “March in the Gregorian calendar; the older Julian 
calendar was in use in Russia at the time”.  
The underline words are, respectively:  
a) Substantive, noun, numeral  
b) Noun, adjective, article  
c) Substantive, numeral, preposition  
d) Noun, proposition, adjective  
 
16. Assinale a alternativa em que o “immediate future” é 
usado:  
a) They are going to dinner at the beach.  
b) I won’t buy you that shirt.  
c) I will travel to Miami.  
d) I would like to travel to Miami.  
 
17. Quanto ao plural das palavras abaixo, assinale a 
alternativa correta:  
woman– child– family– notebook  
a) Womans– childies– families– notebookes  
b) Women– children– families– notebooks  
c) Womens– childyes– familys– notebookies  
d) Woman– children– familys– notebooks  
 
18. Quanto ao grau do adjetivo comparativo, assinale a 
alternativa correta:  
a) I’m younger than your brother.  
b) You are the best friend that a person could have.  
c) Paris is the most beautiful city of the world, but Rome is also 

beautiful.  
d) My father is as the best in math as my teacher.  
 
19. Choose the option that is according to the interrogative 
form:  
a) I could help you with your job?  
b) Did you bought our lunch?  
c) You are the man that my mother told me about?  
d) Is she the beautiful actress that you told me, isn’t she?  
 
20. Choose the option that the reflexive pronoun is used:  
a) I have to buy a new book for my class.  
b) This is the car that I want to buy.  
c) I don’t know why you are doing it by yourself.  
d) This coat is mine, I don’t know where is yours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




