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1) O fragmento abaixo foi retirado do livro Usina de 
José Lins do Rego. Observe-o:  
 
“E era assim que se defendia da sêde, nos meses de 
sêca. A água cortava sabão, mas sempre servia para 
se. E quanto mais a usina crescia, quanto mais cres-
cesse, teria imundice para despejar.  
Então o povo cercava as cacimbas, cobrindo-as de 
fôlhas de catolé para que os urubus não metessem. 
Agora porém o açude estava cercado e ninguém po-
dia meter a mão, porque era êle que matava a sêde 
da usina.” 
 
Sabe-se que no contexto linguístico moderno, as pa-
lavras em destaque NÃO possuem acentuação gráfi-
ca. Isto ocorre por que: 
 
I. A língua em seu aspecto linguístico está em cons-
tante transformação o que ocasiona mudanças nos 
signos fonológicos. 
II. A língua está em constante transformação, neste 
caso em específico, ocorre  uma mudança histórica 
das palavras em seu aspecto gráfico e fonológico.  
III. A língua, conforme mostra o texto, se modifica me-
diante aos aspectos sociais. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I e II; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) I, II e III; 
E) N.D.A. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES 2, 3 E 4. 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se pa-
ra o Rio de Janeiro, contra a vontade do pai, para 
iniciar os estudos no conservatório da cidade. “Uma 
idéia fixa me acompanha como o meu destino! Tenho 
culpa, porventura, por tal cousa, se foi vossemecê 
que me deu o gosto pela arte a que me dediquei e se 
seus esforços e sacrifícios fizeram-me ganhar ambi-
ção de glórias futuras?”, escreveu ao pai, aflito e  
cheio de remorso por tê-lo contrariado. “Não me culpe 
pelo passo que dei hoje. [...] “Nada mais lhe posso 
dizer nesta ocasião, mas afirmo que as minhas inten-
ções são puras e espero desassossegado a sua bên-
ção e o seu perdão”, completou.  
http://musicaclassica.folha.com.br 

 
2) Acerca dos termos destacados nos fragmentos 
abaixo, pode-se concluir CORRETAMENTE que: 
 
“No ano seguinte [1860], com o objetivo de consolidar 
sua formação musical, [Carlos Gomes] mudou-se 
para o Rio de Janeiro.” 

“Não me culpe pelo passo que dei hoje.” 
 
A) O primeiro termo pode ficar antes do verbo que a 
estrutura oracional perante a norma culta não seria 
alterada, o mesmo aconteceria com o  segundo pro-
nome, caso fosse transposto para depois do verbo; 
B) Os dois termos devem por obrigação permanece-
rem nos respectivos lugares, haja vista que, qualquer 
mudança implica infração às normas gramaticais; 
C) A obrigatoriedade do pronome antes do verbo   
ocorre apenas no segundo caso, sendo o primeiro 
facultativo, podendo estar antes ou após o verbo; 
D) No primeiro caso observa-se o uso de uma lingua-
gem informal, pois o pronome deve ficar antes do ver-
bo o que justifica o emprego dos padrões cultos gra-
maticais o que se observa no segundo termo em des-
taque; 
E) Transpondo o, ME, para depois do verbo observa-
se uma linguagem com características eruditas, ele-
vando o nível de comunicação existente no fragmen-
to. 
 
3) A leitura do fragmento abaixo, deixa-se acrescentar 
que: 
 
“escreveu ao pai, aflito e cheio de remorso por tê-lo 
contrariado.” 
 
A) Observa-se no fragmento acima uma carga se-
mântica com valor restritivo inerente à vinculação com 
estruturas de ligação da contextualização anterior; 
B) A estrutura oracional presente no fragmento acima, 
reitera características causais que norteiam aspectos 
prévios do texto; 
C) A consequência é algo marcante e determinante 
no período acima, pois as marcas da oralidade e es-
crita sintetizam este limiar; 
D) Está cheio de remorso, denota a conclusão do pe-
ríodo em detrimento aos aspectos previamente abor-
dados; 
E) A concretização do fragmento acima, conota a res-
trição denotativa, presente em todo o fragmento.   
 
4) Observando corretamente as características gra-
maticais do fragmento abaixo, aponte a única alterna-
tiva CORRETA: 
 
“Nada mais lhe posso dizer nesta ocasião, mas afirmo 
que as minhas intenções são puras e espero desas-
sossegado a sua bênção e o seu perdão.” 
 
A) A inserção do acento grave após a palavra desas-
sossegado ratificaria a idéia expressa sem alteração 
na vigência normativa; 
B) Por reiterar as características verbais, a palavra 
desassossegado propicia a omissão do acento grave;  
C) A conjunção, e, nos dois casos possuem valores 
distintos, sendo o primeiro conclusivo e o segundo 
aditivo; 
D) A substituição da vírgula por um ponto e vírgula, 
antes da conjunção adversativa permeia as diretrizes 
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gramaticais; 
E) Observa-se na primeira oração uma indetermina-
ção do sujeito, em razão da conjugação verbal. 
 
5) A leitura da charge permite concluir que: 

http://www.ivancabral.com/search/label/educa%C3%A7%C3%A3o 

 
I. A substituição da palavra, QUE, pela palavra, quan-
to, deixa-se acrescentar a concordância estrutural 
coerente com as normas gramaticais.  
II. O acréscimo da conjunção, E, no segundo balão, 
precedendo a conjunção NEM, ratifica a ideia poster-
gada conclusiva já expressa.  
III. A acentuação da palavra saúde, ocorre pelas mes-
mas regras gramaticais encontradas na palavra raíz. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II e III; 
C) I e III; 
D) Todas estão corretas; 
E) II. 
 

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 6 A 10 
 
 Especialistas concordam que é papel do ensino fun-
damental e médio — e não apenas da universidade 
— cooperar de alguma forma com o processo de for-
mação dos futuros profissionais. Isso não implica en-
sinar jovens estudantes a mexer com planilhas de 
cálculos ou a empreender um novo negócio. Requer, 
sim, dar-lhes recursos para lidar com a realidade e, 
por exemplo, com a competição que um dia virá. En-
tão, a dúvida que permanece é: nossas escolas de 
fato cumprem essa tarefa? 
 Carlos Alberto Ramos, professor do Departamento de 
Economia da Universidade de Brasília, aponta falhas 
nessa missão. Ele identifica um abismo na transição 

entre o sistema escolar e o mercado de trabalho. 
“Nosso modelo educacional é muito segmentado,      
e os conhecimentos de línguas e matemática, por 
exemplo, são muito diferentes dos valores compreen-
didos durante a vida profissional”, defende. 
 O despreparo dos jovens, portanto, é patente. “Desde 
cedo, é preciso ensinar as crianças a pensar e a se 
adequar a novas realidades”, diz Ramos. “Elas con-
tam, inclusive, com uma vantagem para isso: são 
mais flexíveis a mudanças e estão sempre abertas a 
novas tecnologias”. Infelizmente, conclui o especialis-
ta, não é isso o que acontece nas escolas.  
 O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho é um fundamento no país, estabele-
cido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, conjunto de normas que dá o norte ao sistema 
educacional brasileiro. Portanto, tal tarefa cabe a to-
dos os níveis do ensino básico, dos cinco aos 17   
anos. 
Para Cláudio de Moura Castro, especialista em edu-
cação, as escolas de ensino infantil e fundamental 
oferecem aos estudantes, geralmente, a proposta 
correta para a capacitação para a vida profissional. 
Isso significa: ensinar a ler, escrever e falar adequa-
damente já durante a alfabetização infantil. O proble-
ma, segundo o especialista, aparece no ensino mé-
dio. “Nesse nível, as escolas são desmotivadoras, 
oferecendo conteúdos específicos para que os alunos 
estejam preparados para o vestibular”, afirma. “Mas, 
na verdade, não preparam o estudante para nada”.                                                                             
http://veja.abril.com.br/noticia/educacao/bom-profissional-se-faz-escola 

 
6) Acerca dos aspectos linguísticos do primeiro pará-
grafo do texto é CORRETO afirmar que: 
 
A) Ao fazer uso da  preposição, em, após o verbo im-
plicar no primeiro parágrafo, far-se-á emprego da nor-
ma culta, haja vista que, este verbo admite esta rela-
ção de uso da preposição sem alteração de sentido 
do verbo; 
B) A substituição da palavra, que, em (a competição 
que um dia virá) por, qual, reitera a denotação de 
conjunção integrante; 
C) Os dois pontos expressam um sentido denotativo 
de um período composto subordinativo apositivo; 
D) A fim de manter o nexo gramatical, os travessões 
podem ser substituídos por: aspas, parênteses e vir-
gulas, pois mesmo assim não haverá infração às nor-
mas cultas; 
E) A caracterização estrutural inicial do texto se dá de 
forma enfática, norteando a dissertação argumentati-
va de um modo especial pela pergunta no fim do pa-
rágrafo.  
 
7) A alternativa INCORRETA referente ao texto é: 
 
A) Ao trocar a palavra segmentado por dividido ou 
segmentário não se infringe os aspectos semânticos 
e sinonímicos do texto; 
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B) Transpondo para o discurso indireto a fala do se-
gundo parágrafo, obtém-se: Ele identifica um abismo 
na transição entre o sistema escolar e o mercado de 
trabalho, afirmando que o nosso modelo educacional; 
C) A substituição da preposição, dos, em “O despre-
paro dos jovens” pela preposição “ a “ altera a classifi-
cação sintática da expressão; 
D) A substituição da conjunção, portanto, em “O des-
preparo dos jovens, portanto, é patente.” Por “O des-
preparo dos jovens; é, pois, patente. Denota uma al-
teração da conclusão para explicação; 
E) A palavra, inclusive, presente no terceiro parágrafo 
transmite uma noção de adição em relação aos com-
ponentes textuais do período.  
 
8) A respeito do emprego do sinal indicativo de crase 
no fragmento abaixo, conclui-se que o mesmo motivo 
do emprego encontra-se na alternativa: 
 
“O mais curioso é que, a despeito de qualquer discus-
são sobre o dever das escolas, ajudar no desenvolvi-
mento do aluno com vistas à sua colocação no mer-
cado de trabalho”. 
 
A) Fui à Roma do Papa; 
B) Assiste-se às aulas de português; 
C) Sejam bem-vindos à nossa escola; 
D) Fizemos referência à Maria e não ao João; 
E) Todo o trabalho foi aberto à lápis.  
 
9) A acentuação da palavra abaixo, ocorre pela mes-
ma regra de acentuação da palavra que se encontra 
na alternativa: 
 
“são mais flexíveis” 
 
A) É um fundamento no país; 
B) O ensino básico, dos cinco aos 17 anos; 
C) Nesse nível, as escolas são desmotivadoras; 
D) Oferecendo conteúdos específicos; 
E) Especialistas concordam que é papel do ensino 
fundamental e médio. 
 
10)  Acerca do gênero textual, conclui-se CORRETA-
MENTE que: 
 
A) Possui características dissertativas, pois as diretri-
zes deste gênero textual norteia todo  o texto; 
B) A caracterização predominante neste texto é a in-
junção, apesar de apresentar diretrizes dissertativas; 
C) A quebra da estrutura dissertativa do texto, ocorre 
dentre outros fatores, pelo uso da segunda pessoa, 
rompendo com a impessoalidade textual,  no frag-
mento: “nossas escolas de fato cumprem essa tare-
fa?”; 
D) Ao relatar seus pensamentos, ocorre a predomi-
nância do relato pessoal com características injunti-
vas; 
E) O texto foge a alguns padrões normativos. O ex-
cesso de parágrafos é um deles. 
 

11) No artigo 65, capítulo VI da L.D.B (LEIS DE DIRE-
TRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO), Afirma-se  que 
para um professor obter a licença a fim de ministrar 
aulas, com a exceção do ensino superior é necessá-
rio, incluir prática de ensino no mínimo de: 
 
A) 150 horas; 
B) 300 horas; 
C) 350 horas; 
D) 200 horas; 
E) 250 horas. 
 
12) A gravura abaixo faz referência à herança grega. 
Sabe-se que os gregos deixaram para as civilizações 
modernas um legado enorme. No que se refere à e-
ducação foi: 

 

A) A educação liberal; 
B) A educação empírica;  
C) A educação construtivista; 
D) A educação renovada; 
E) A educação filosófica.  
 
13) Segundo os PCN’S, o trabalho educacional e sua 
organização é uma conjuntura da escola e sociedade. 
Para que o trabalho seja coerente NÃO se deve ocor-
rer na escola: 
 
A) Enviar para casa muitas atividades; 
B) Conscientizar que o professor possui autoridade; 
C) Permitir a autonomia discente; 
D) Discriminação de alunos indisciplinados; 
E) Combater a todas formas de  bullying.  
 
14) Segundo os PCN’S os objetivos da avaliação con-
sistem em:  
 
A) Mostrar com clareza e objetividade o valor intelec-
tual do aluno; 
B) Um processo quantitativo e continuo do ensino; 
C) Aplicar uma avaliação inicial e uma final; 
D) Determinar critérios em que o aluno seja aprovado 
ou reprovado; 
E) Sempre ocorrer intervenções pedagógicas. 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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15) Construir o aprendizado entre o conhecer e o sa-
ber são diretrizes estabelecidas entre as salas de au-
la e a pratica social.  Vários são os autores que abor-
dam estes aspectos. Um destes autores tinha a preo-
cupação de descobrir como se estruturava o conheci-
mento.  
 
Sabe-se que estamos falando de:  
 
A) Lev Vygotsky; 
B) Jean Piaget; 
C) Paulo Freire;  
D) Henri Wallon; 
E) La Fontaine. 
 
16) Segundo as teorias sócio– interacionistas sabe-se 
que:  
 
A) O importante para o corpo discente é a aprendiza-
gem social;  
B)Todo o conhecimento da sala de aula deve ocorrer 
de forma construtivista; 
C) O corpo discente de uma instituição, pode  em al-
guns momentos, ser mero receptor das informações  
docentes; 
D) A aprendizagem social e educacional ocorre de 
forma isolada; 
E) O aprendizado tem sua conjuntura caracterizada 
de forma implícita através do contato social e educa-
cional.  
 
17) A evolução da educação é consequência dos a-
vanços tecnológicos e científicos. Esta mudança pode 
ser explicada pela teoria: 
 
A) Sociocultural: A interação ocorre apenas de for-
ma ativa perante a sociedade; 
B) Comportamentalista: Ao receber as influências 
do meio, o homem torna-se o resultado que necessita 
de um prévio planejamento social e cultural; 
C) Cognitivista: O homem é um projeto constante 
que está sempre em mutação norteando uma realida-
de de valor; 
D) Humanista: O homem não passa de um ser passi-
vo e receptivo das ações; 
E) Tradicional: O homem conduz sua própria forma-
ção educacional.  
 
18) Suponha que um professor perca a paciência com 
um aluno e o agrida. Sendo este aluno menor de ida-
de ocorre uma infração ao: 
 
A) Artigo XXV do Estatuto da Criança e Adolescente; 
B) Artigo XVI da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção; 
C) Artigo XXX do Estatuto da Criança e Adolescente; 
D) Artigo XV do Estatuto da Criança e Adolescente; 
E) Artigo IV da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção. 
 
 

19) Observe a charge e o texto abaixo: 

 “IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, defi-
nidos como a variedade e quantidade mínimas, por 
aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimen-
to do processo de ensino aprendizagem.” 
 
Ao não se cumprir com essa lei a charge mostra uma 
ruptura com: 
 
A) O artigo XX do Estatuto da Criança e Adolescente; 
B) O artigo VI da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção; 
C) O artigo XV da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção; 
D) O artigo IV da Lei de Diretrizes e Bases da educa-
ção; 
E) O artigo V Estatuto da Criança e Adolescente. 
 
20) Segundo afirma Libâneo, os aspectos que nortei-
am a avaliação, possuem três funções básicas: Peda-
gógico-didática, função de diagnóstico e função 
de controle.  Acerca das respectivas se conclui que:  
 
I. A terceira: Possui a função de verificação da quali-
ficação e dos resultados escolares.  
II. A segunda: Identifica os progressos e dificuldades 
dos alunos e a atuação do professor. 
III. A primeira: Referência ao papel da avaliação no 
cumprimento dos objetivos gerais e especifico da e-
ducação escolar. 
 
Está CORRETA a alternativa: 
 
A) I; 
B) II; 
C) III; 
D) II e III; 
E) I, II e III. 
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21) Mark the true alternative(s) about the following 
sentences: 
 
She sings beautifully. 
She’s a beautiful girl. 
 
I. In the first sentence, the in-black word is an adjec-
tive. 
II. In the second sentence, the in-black word is an ad-
verb. 
III. In the first sentence the in-black word is an adverb. 
IV. In the second sentence, the in-black word is an 
adjective. 
 
A) Only I is correct; 
B) Only I and II are correct; 
C) Only I, III and IV are correct; 
D) Only III and IV are correct; 
E) None of the answers. 
 
22) Mark the alternative which presents false aspect 
of comparative and superlative adverbs: 
 
A) Short adverbs normally have comparative and su-
perlative forms with - er and - est; 
B) Long adverbs normally have comparative and su-
perlative forms with - er and - est; 
C) Early, fast, hard, high, late, long, loud, low, near, 
soon are examples of short adverbs; 
D) The adverbs well and badly have the same com-
parative and superlative forms as the adjectives good 
(better, best) and bad (worse, worst); 
E) None of the answers. 
 
23) In accordance with Numbers, mark the INCOR-
RECT sentence as its correct written pattern: 
 
A) I will return to these questions in chapter 9; 
B) I will return to these questions in the chapter 9; 
C) See figure 9 below; 
D) The play didn’t get started until the third act; 
E) I will return to these questions in the ninth chapter. 
 
24) In accordance with the rules for definite article and 
the cardinal number (one), mark the wrong sentence: 
 
A) I want to live for a hundred years; 
B) The membership fee for the Club is one thousand 
pounds a year; 
C) Three thousand a hundred; 
D) One thousand, six hundred and two;   
E) None of the answers. 
 
25) Mark the wrong alternative as number written pat-
tern: 
 
A) 7= seven and  7th = seventh; 
B) 13= thirteen and 13th = thirteenth;   

C) 21 = twenty-one and 21st twenty-one; 
D) 3 = three and 3rd = third;    
E) None of the answers. 
 
26) In accordance with numbers, mark the alternative 
which presents the wrong saying calculation in British 
English: 
 
A)  2 + 2 = 4   corresponds with Two and two is/are 
four; 
B) 9 - 4 = 5 corresponds with  Four from nine is/leaves 
five; 
C) 5 x 4 = 20 corresponds with  Five fours are twenty; 
D)  15 ÷ 3 = 5 corresponds with Three(s) into fifteen 
go(es) five (times); 
E) None of the answers. 
 
27) In accordance with the spoken form of saying 
Zero, mark the wrong alternative:  
 
A) Zero is usually said as nought in decimal numbers 
where it occurs before the decimal point; 
B) American English prefers zero, and this is becom-
ing more common in British English too; 
C) Zero is typically said as oh where it occurs after a 
decimal point and in a wide range of numbers such as 
telephone numbers, addresses, years; 
D) Zero is not typically said as oh where it occurs after 
a decimal point and in a wide range of numbers such 
as telephone numbers, addresses, years; 
E) None of the answers. 
 
28) Mark the alternative which presents the true as-
pect of active and passive voice: 
 
A) Passive voice is uncommon in academic discourse 
since it is often felt necessary to shift the focus from 
human agency to the actions, processes and events 
being described; 
B) In academic writing in particular, foregrounding the 
writer/researcher in such processes is not often felt to 
be inappropriate; 
C) Passive voice (along with the present tense) is not 
particularly prevalent in abstracts to academic papers 
and articles; 
D) However, personal subjects and active voice verbs 
do occur frequently in academic discourse, particularly 
where a researcher is laying claim to a different or 
new approach to something, or contrasting their ap-
proach with that of others; 
E) Personal object and active voice are also common 
where speakers/writers provide textual signposting. 
 
29) Mark the alternative which presents a monotransi-
tive - direct object – of active voice: 
 
A) Someone stole the car; 
B) Someone gave him a warning; 
C) Someone broke into their car; 
D) A teacher is been by her; 
E) A nurse was become by Paula. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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30) The following sentence “If I could just have your 
attention for a moment please. Thank you”  repre-
sents: 
 
A) A headteacher speaking to a group of parents be-
fore a meeting begins; 
B) A request to a friend to hold a computer cable 
which will be attached to a printer; 
C) An extract from a letter from an insurance com-
pany; 
D) A comparative form to compare one entity or proc-
ess with another; 
E) None of the answers. 
 
31) Read the following sentence: “If only I could get 
enough money together, I could go and work in Aus-
tralia for a year”. The in-black structure represents: 
 
A) An expression of a strong wish; 
B) The use before a to-infinitive in order to introduce 
an action or event which is sudden and a little unex-
pected; 
C) The  modification of an adverbial phrase or clause 
in front position, subject and verb are inverted; 
D) Only a common modifier just in references to very 
recent events; 
E) None of the answers. 
 

TEXT I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   http://www.cambridge.org 
 
32) In accordance with text I, the word “Americans”, 
refers to: 
 
A) Of or relating to the US; 
B) Of or relating to North or South America; 
C) Someone from the US;  
D) Typical of the way of life in the US; 
E) None of the answers. 
 
33) In the sentence: “They have a flat in London.”, the 
in-black word means: 
 
A) A set of rooms for living in which are part of a larger 
building and are usually all on one floor; 
B) An area of low level ground, often near water; 
C) Women's shoes without high heels; 
D) Lower than a particular note or the correct note; 
E) None of the answers. 
 
 

34)  In the sequence “the word” in text I, the in-black 
word represents: 
 
A) A modifier; 
B) A determiner; 
C) A head; 
D) A complement; 
E) None of the answers. 
 
35) What is true about definite article: 
 
A) It is a pronoun that expresses a non-specific or non
-definite meaning; 
B) It is not contrasted with the indefinite article; 
C) It refers to determiner THE which is used with a 
noun to define and specify entities projected as known 
to speaker/writer and listener/reader; 
D) It is the non-tensed form of a verb that usually com-
bines with to; 
E) None of the answers. 
 
36) Mark the alternative which indicates the true as-
pect of Genitive Case: 
 
A) A word derived from a verb form which ends in -ing 
and is used as a noun; 
B) It  refers to adjectives or adverbs which can be set 
on a scale of ‘more’ or ‘less’ in terms of their qualities, 
properties, states, conditions, relations, etc. (good, 
small, easily, nicely); 
C) It refers to the central element of a phrase. The 
accompanying constituents in the phrase have a 
grammatical relationship with the head; 
D) A case that denotes a possessive relationship with 
another noun phrase in a sentence; 
E) None of the answers. 
  
37) Mark the false sentence in terms of Past Continu-
ous: 
 
A) You weren’t having to explain it to me. I was know-
ing what you were meaning; 
B) We had a pleasant ride back. I was liking James 
more and more and he was very attentive to me, 
showing very clearly how much he enjoyed my visits 
to his home; 
C) Emma had been worrying for some time that she 
was going to crash her meagre budget with all the 
minicabs and taxis she was having to use; 
D) The boy was playing when Peter arrived; 
E) None of the answers. 
 
38) Mark the alternative with the sentence in the Past 
Perfect: 
 
A) We’d been playing five minutes when you turned 
up; 
B) And he went away on holiday and everything, and 
when he got back the other people that worked in 
there said as soon as he’d gone it had started work-
ing; 
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C) I was working last night; 
D) Actually I wanted to check if there’s a twenty-five-
past train; 
E) None of the answers. 
 
39) Mark the alternative which presents a sentence 
with a modal verb in a conditional clause: 
 
A) If you would have allowed them more time, I still 
think they would have done better; 
B) I dare not tell her what’s happened; 
C) We ought to wash this tray, oughtn’t we; 
D) I’ve learnt to become open-minded. I didn’t used to 
be; 
E) None of the answers. 
 
40) Mark the INCORRECT sentence as the use of 
WILL and GOING TO: 
 
A) None of the answers;  
B) I’m gonna have fried mushrooms, you like mush-
rooms don’t you; 
C) I’ll have deep fried mushrooms with … erm … an 
old timer burger; 
D) She’s already going to buy some new shoes; she 
can’t have the coat as well; 
E) She will already buy some new shoes …; she can’t 
have the coat as well.      
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