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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – PROFESSOR - INGLÊS 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    



                   

Página 2 de 12 

 

Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
____________________________________________ 
Texto para as questões 1, 2 e 3:  
 

Eu faço não com a cabeça 
 

O homem se aproxima no ponto de ônibus. 
Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas 
que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para 
ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. 
Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com 
a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta. 

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma 
pessoa acocorada junto à parede. Estou com pressa, 
respondo sem falar. 

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso 
de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria 
hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma 
malha a mais na vasta rede. 

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no ca-
lor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se 
eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água 
filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar 
o leite. Então não compro. 

Traço a cidade na reta dos meus passos, na 
fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me 
falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar 
de tudo o que me falta. 

Então estendo a mão para pedir também. E 
nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o 
vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as va-
rejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa. 

Vou eu no corredor das ruas. 
Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me 

leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me 

serviu o jantar. 
Eu tão gentil. 
– Moça?… a senhora podia… 
– Não posso. 
– … dizer onde fica a “Praça XV”? 
As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas 

para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para 
as mulheres, que espancarão os meninos porque nada 
ganharam.  

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em 
potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam. 

O cego vende lixas de unha que não compro 
porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que 
não compro porque não tenho barba. E agulhas de cos-
tura, que não compro porque não são da marca que me 
agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, por-
que todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo 
dia não há dinheiro que chegue. 

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora 
poderia…  

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora po-
deria… 

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não 
atende. Madame está viajando. Aqui não mora nin-
guém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cui-
dado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. 
Passe outro dia. 

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Des-
vio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me 
olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou 
com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com 
a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. 
Faço não. Não. Com a cabeça. 
Marina Colasanti 
____________________________________________ 
1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, 

Marina Colasanti pretende  revelar que: 
 
I – não tem interesse pela venda de produtos comerci-
alizados na rua, sem procedência, sem qualidade e 
sem fiscalização.  
II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela ci-
dade afora, já tão contaminada por gente economica-
mente desfavorecida.  
III – despreza os encontros rotineiros com os pedin-
tes, a mendicância e a desonestidade social. 
IV – não quer se envolver com as questões sociais, in-
dignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos 
grandes centros.  
 
De acordo com o contexto apresentado, está correto 
o que se afirma em: 
 

A) III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
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Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me serviu o 
jantar. 
Eu tão gentil.” 
 

Considerando o contexto em que se insere o trecho 
acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em 
sua expressividade, a presença de:  
 
 

A) humor. 
B) ironia. 
C) intertextualidade. 
D) polissemia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as 

situações vivenciadas nesta crônica culminam para 
que a narrativa apresentada: 
 

I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura 
diante das dificuldades, mentiras ou verdades, revela-
das pelo cotidiano social de quem vive às margens da 
sociedade.  
II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos 
cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados 
socialmente. 
III – revele o comportamento preconceituoso e arro-
gante de muitas pessoas economicamente desfavore-
cidas.   
IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge 
não se importar com o sofrimento alheio.  
 

De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as 
proposições que: 
 

A) apenas I está correta. 
B) apenas II está correta. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Em análise o emprego da vírgula no período com-

posto: 
 
I – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
II – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada, e tornaram-se um dos melhores negócios do 

país. 
III – Os supermercados, na última década, cresceram 
muito e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
IV – Na última década, os supermercados cresceram 
muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
  
Sobre os casos apresentados, está correto o que se 
verifica APENAS em: 
 

A) I e III. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.   
____________________________________________ 

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos: 

 
I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pes-
soas é o serviço voluntário nos fins de semana. 
II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de 
cenário para o nosso piquenique.  
III – Os moradores de rua que são analfabetos recebe-
rão aulas noturnas na universidade.  
IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no 
site dos vestibulares  precisam fazer nova inscrição 
para acesso ao edital.  
 

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e de-
pois das orações sublinhadas mudaria o sentido pro-
posto em: 
 

A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns pe-

ríodos para análise: 
 

I – Não deixam de ser impressionantes, neste mo-
mento, as discussões acerca da política de ajuda hu-
manitária.   
II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão 
passada, os levantamentos de preços.  
III – Está comprovado, diante da coleta de dados e de-
poimentos, as fraudes na construção do novo viaduto. 
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IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos can-
didatos, muitos boatos relacionados às irregularidades 
da prefeitura.   
 

De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer 
que: 
 
A) apenas III está incorreto. 
B) apenas II e IV estão corretos. 
C) I, II, III e IV estão corretos. 
D) apenas I e IV estão corretos. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

7. Em se tratando da concordância verbal com o 

pronome “se”: 
 
I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da 
política nacional.  
II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa 
não feita resolvesse a formação pessoal.  
III – Durante a apresentação da peça teatral, obser-
vou-se pequenos desvios no texto.   
IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os 
empregados do setor de marketing. 
 

De acordo com as regras gramaticais, está correto o 
que se apresenta em: 
 

A) I e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjuga-

das no modo Imperativo, estão devidamente empre-
gadas nos períodos abaixo. 
 

I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com 
esse tempo chuvoso. 
II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque 
tens prova o dia todo amanhã.   
III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, 
do contrário, você perderá metade deles pelo cami-
nho até a escola.  
IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para pro-
curar jabuticabas maduras. 
 
Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos 
como correta(s): 

 
A) II e IV. 
B) III e IV. 
C) I, II e III. 
D) apenas III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os 

exemplos: 
 

I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas 
as condições de higiene eram muito precárias. 
II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das 
crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da 
casa. 
III – Não seria mesmo possível que entre você e eu 
houvesse tantas intrigas e desafetos. 
IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu reco-
lher e lavar as louças.  
 
Observadas as regras gramaticais, é correto o que se 
apresenta em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HA-

VER: 
 

I – Quantas soluções haveriam, se todos se compro-
metessem a ajudar. 
II – Imagino que devem existir poucos atletas em con-
dições de vencer a maratona. 
III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em 
extrema pobreza no Brasil.  
IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o 
mundo, haverá esperanças. 
 

O emprego dos verbos citados está correto em: 
 

A) II e IV, apenas. 
B) II e III. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 



                   

Página 6 de 12 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma 

criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, 
possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. 
Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma 
cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se 
fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com 
quantas cabeças ficaria a assutadora criatura?   

 
 

A) 35 

B) 36 

C) 33 

D) 34 

E) 32 

____________________________________________ 

12. Considere as proposições  p  e  q  mostradas 

nos itens abaixo: 
 

p: Bruno é cantor 

q: Caio é maestro 
 

Como podemos representar por meio de conectivos 
lógicos a proposição composta dada: 
 

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno 
não é cantor e Caio não é maestro.” 
 

A) (p  q) → (~p  ~q) 
B) (p  q)  (~p  ~q) 
C) (p  q)  (p  q) 
D) (p  q)  (~p  ~q) 
E) (p  q) → (~p  ~q) 
____________________________________________ 

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem 

alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do 

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava 
em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer 
uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto an-
dar, exatamente no meio da subida, para descansar. 
Qual é o andar em que mora Sabrina? 
 

A) 22 

B) 24 

C) 18 

D) 20 

E) 26 

____________________________________________ 

14. Considere que em determinado departamento 

da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 
8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar 
uma comissão interna nesse departamento contendo 
4 funcionários. De quantos modos podemos formar 
essa comissão interna considerando que André pre-
cisa obrigatoriamente estar nela? 
 
A) 120 

B) 210 

C) 24 

D) 35 

E) 21 

____________________________________________ 

15. Considere a proposição composta  

 

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gan-
cheiro.” 
 
A negação dessa proposição será: 
 

A) se nasci em Governador Celso Ramos então não 
sou Gancheiro. 
B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gan-
cheiro. 
C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gan-
cheiro. 
D) se não nasci em Governador Celso Ramos então 
sou Gancheiro. 
E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gan-
cheiro. 
____________________________________________ 

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de 

rearranjo das letras de uma palavra para produzir ou-
tras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a 
palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O 
número total de anagramas que podemos formar com 
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essa palavra em que as consoantes aparecem sempre 
juntas e em qualquer ordem, é de: 
 

A) 36 

B) 24 

C) 06 

D) 48 

E) 72 

____________________________________________ 

17. Omar escreveu em árabe o número da casa 

dele, que possui três algarismos, em uma placa deco-
rativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das 
centenas do número da casa de Omar, obtemos o nú-
mero da casa de Hana, e ao se remover o algarismo 
das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o 
número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se so-
mar os números das casas dos três, obtém-se um total 
de 672. Com base nessas informações, pode-se con-

cluir que o algarismo  do número da casa de Omar é 
o 
 

 
 

A) 7 

B) 3 

C) 5 

D) 8 

E) 4 

____________________________________________ 

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, inde-

pendente do valor lógico das proposições que a cons-
tituem, são chamadas tautologias. Entre as opções 
abaixo, é uma tautologia: 
 
A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é 
cantor. 
B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é 
cantor. 
C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é can-
tor. 
D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é can-
tor. 
E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor. 
____________________________________________ 

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreve-

ram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminató-
ria foram desclassificados 21 deles por não cumprirem 
uma das tarefas previstas no regulamento. Dos ho-
mens que permaneceram no concurso, 27 usavam al-
guma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatua-
gem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes 
que usavam piercing e que possuíam alguma tatua-
gem pelo corpo foram para a final do concurso, pode-
mos concluir que o número mínimo de homens finalis-
tas foi: 
 

A) 13 

B) 5 

C) 14 

D) 7 

E) 27 

____________________________________________ 

20. Para organizar seu treino para uma maratona 

de corrida da qual participará, Samuel, um corredor 
profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 
dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 
12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da 
distância que correu no dia anterior, formando assim 
uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá 
percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para 
essa maratona? 
 

A) 11,625 km 

B) 23,25 km 

C) 23,50 km 

D) 23,625 km 

E) 22,50 km 

____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 
 
 

 
 

____________________________________________ 

21. What kind of event is Jon describing in the co-

mic strip? 
 

A) a coffee shop moment. 
B) a day in barbershop. 
C) a candy shop visit. 
D) a day at work. 
E) a SPA day. 
____________________________________________ 

22. In the third squared box, how can the sen-

tence: “I got my hair cut today.” said by Jon be rewrit-
ten without changing its meaning. 
 

A) My hair can’t be cut today. 
B) I will cut my hair today. 
C) I won’t cut the hair today. 
D) I had my hair cut today. 
E) I would like to get a hair cut today. 
____________________________________________ 

TEXT 01: 
 
Booking With Airbnb? Here’s Your Survival Guide 
Summer travelers who are planning vacations face a 
modern dilemma: Splurge on a traditional hotel, or 

potentially save a few bucks by renting someone’s 
home on Airbnb? 
By now, you have probably heard the horror stories 
about Airbnb, the tech start-up that connects trave-
lers with complete strangers who are making some 
extra cash by renting out their homes. Scores of 
guests have groaned about hosts who have canceled 
reservations at the last minute. Some even say hosts 
falsely accused them of property damage, demanding 
compensation. And in rare cases, poorly maintained 
property has led to deaths. 
 
Yet Airbnb is proving an irresistible hotel alternative 
for travelers. Two million people worldwide stay at an 
Airbnb rental each night, according to the San Fran-
cisco-based company. The perks are enticing: Beyond 
savings, some homes are more spacious or in a better 
location than a hotel. But those benefits come with 
higher risk: You are at the mercy of a host who has 
less at stake than a commercial business. 
Fret not, frugal traveler. In a past life, I was a Supe-
rhost on Airbnb, meaning I hosted many groups that 
left me flawless reviews — and I am well aware of the 
shortcuts and loopholes that some dishonest hosts 
take to maximize their profit at the expense of guests. 
So here’s my advice for ensuring you have a smooth 
stay at an Airbnb, along with some tips on becoming a 
well-reviewed guest. 
 
Read Listings Carefully 
This may sound obvious, but bear with me: Read — 
don’t skim — an Airbnb listing. Airbnb hosts and their 
homes vary widely in quality, and you can learn a 
great deal just from closely reading the listing and its 
reviews. 
Don’t automatically assume that an Airbnb offering 
will have all the perks of a hotel, because, well, it’s so-
meone’s house. Many hosts will be transparent in 
their listing and mention a lack of air-conditioning or a 
driveway that is difficult to find at night. Other hosts 
say they have strict house rules — for example, no 
loud parties after 10 p.m. Sometimes, hosts will say 
up front that the night life on the street outside their 
home is noisy. 
Hosts, too, have imperfections, so read guest reviews 
to learn about them. Perhaps the sheets were dirty or 
the house was low on toilet paper. I recommend boo-
king only listings with reviews that are at least 90 per-
cent positive. 
If you can live with an Airbnb lodging’s flaws, go ah-
ead and book the reservation. But if you can’t, move 
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on to the next listing or consider booking a hotel. 
Doing research and setting your expectations go a 
long way to having a good time at an Airbnb. 
Protect Yourself 
A big trade-off with an Airbnb is there’s no security 
personnel or hotel manager to help when something 
goes wrong. The onus is on you to protect yourself. 
For starters, try to keep all your conversations inside 
Airbnb’s messaging app. This is a helpful safeguard 
________ case something goes awry. For example, if a 
host said in the messaging app _____ the house is 
handicapped accessible but you find that it is not, 
send a photo to the host to complain. ________, if so-
mething appears to be broken, like the dishwasher, 
message the host with a photo to document the da-
mage so you aren’t blamed _____ it later. 
If you fail to reach a resolution with the host, you can 
ask Airbnb’s dispute-resolution staff to mediate — 
and all your communications with the host will be visi-
ble to Airbnb. 
Airbnb has some other recommendations: Do a safety 
check after you enter the house and make sure there 
is a first-aid kit and a fire extinguisher. If something 
seems odd, contact the host and then, if necessary, 
call Airbnb’s customer service line. 
 
Nick Shapiro, who oversees Airbnb’s trust and risk ma-
nagement, said the company takes additional safety 
measures like performing background checks on Ame-
rican hosts and guests, and all reservations are scored 
for risk. 
“We work hard to ensure that our guests have a posi-
tive and safe experience when traveling with us,” he 
said. 
To play it extra safe, always have a backup plan. Jot 
down some attractive hotels near your reservation in 
case your Airbnb stay falls through. Hosts may cancel 
reservations for a variety of reasons. I once had to 
cancel a reservation for a family during the winter 
when a frozen pipe burst and flooded the house. 
Be a Good Guest 
All of those tips are irrelevant if you can’t book on Air-
bnb in the first place because hosts don’t like you. 
Fortunately, being a superb guest is relatively easy. 
Jasper Ribbers, a co-author of “Get Paid for Your Pad,” 
a book about his experience as an Airbnb Superhost, 
recommends that guests fill out their profiles with as 
much detail as possible, including completing verifica-
tions of their identity. This helps give a host confi-
dence that you are a real person with nothing to hide. 

The rest is common sense: Be communicative and po-
lite, follow the house rules and treat the rental as you 
would a friend’s home. That’s usually enough to earn 
you a perfect review from a host. 
Mr. Ribbers noted that guests sharing a home with 
the host face more of a challenge. If you are visiting a 
foreign country, carefully research that country’s reli-
gious beliefs or traditions. In Thailand, for example, 
where people are accustomed to taking off their 
shoes in the home, it’s impolite to point your toes at 
somebody. 
 “So make sure your feet are pointing somewhere 
else,” Mr. Ribbers said. “Make sure that you unders-
tand what the preferences of the host are to make the 
experience for you and the host good.” 
____________________________________________ 

23. The closest translation for the word in boldface 

type in text one: Booking With Airbnb? Here’s Your 
Survival Guide 
 

A) Gastar demais, abrir a mão, ostentar. 
B) Conter-se financeiramente, ser econômico. 
C) Não gastar, ser pão duro. 
D) Explorar o lugar. 
E) Pagar com cartão de crédito. 
____________________________________________ 

24. What can one infer “Airbnb” really does? 

 

A) It is a company which supplies oxygen worldwide. 
B) It is a famous hotel chain that has thousands of ho-
tels in North America. 
C) It is a start-up that works with rooms and houses 
rentals all over the world. 
D) It is an international airline. 
E) It is an international bank. 
____________________________________________ 

25. What are some of the benefits presented in the 

article for those who use Airbnb booking system? 
 
A) All the rented places are quiet and peaceful. 
B) The safety. It is a lot safer. In fact it is safer than 
renting a room at a hotel. 
C) The communication with the host is very easy. Ow-
ners are always available when you need something. 
D) The cleaning and room service. 
E) One of the things mentioned was the savings and 
the extra space someone has by renting an Airbnb 
apartment or house. 
____________________________________________ 
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26. The sentence: I am well aware of the shortcuts 

and loopholes that some dishonest hosts take to maxi-
mize their profit at the expense of guests. Appears in 
the text as a sentence: 
 

A) In the present progressive. 
B) In the present continuous. 
C) In the past continuous. 
D) In the present perfect continuous. 
E) In the simple present. 
____________________________________________ 

27. What is the closest meaning for “frugal trave-

lers” according to text 1? 
 

A) A traveler who does not spend much money on 
things. 
B) Someone who spends a lot of money on goods. 
C) A traveler that does not have money at all. 
D) Somebody who really likes fruits. 
E) A traveler that has fruit allergies. 
____________________________________________ 

28. Which of the options below could correctly fill 

the blank spaces in text 1: 
 
A) In – where – likewise – for. 
B) On – who – likewise – by. 
C) In – that – although – at. 
D) At – that – though – by. 
E) In – that – likewise – for. 
____________________________________________ 

29. Which of the words below, taken from text 1, 

cannot be considered an adverb: 
 

A) Poorly. 
B) Potentially. 
C) Closely. 
D) Dirty. 
E) Falsely. 
____________________________________________ 

30. The underlined word in: So here’s my advice for 

ensuring you have a smooth stay at an Airbnb -  could 
be classified as: 
 

A) A past simple one. 
B) A present continuous one. 
C) A past continuous one. 
D) A past participle one. 

E) A gerund one. 
____________________________________________ 

31. When text 1: Booking With Airbnb? Here’s Your 

Survival Guide tells you “ don’t skim. “ it is telling you 
to: 
 
A) Don’t lose your temper reading the article. 
B) Read with attention and not superficially. 
C) Don’t mark your skin when reading the article. 
D) Read the article superficially. 
E) Take a quick look at the article. 
____________________________________________ 

TEXT 2  
 
Hosts Russia will enter their own World Cup as the lo-
west-ranked side of all 32 teams competing in the 
tournament. Russia had been ahead of Saudi Arabia 
when Fifa's previous standings were released in May, 
but have slipped four places to 70th in the new ran-
kings. England move up one place to joint 12th, 
alongside Denmark. Gareth Southgate's Three Lions 
will face Belgium, Tunisia and Panama in Group G, 
______ are ranked third, 21st and 55th respectively in 
the list. Reigning World Cup champions Germany top 
the list with five-time winners Brazil second, while 
Portugal and Argentina complete the top five. The five 
top ranked sides who failed to qualify for the World 
Cup are Chile (ninth), Netherlands (17th), Wa-
les(18th), Italy (19th) and USA (25th).Both Northern 
Ireland and Scotland have slipped in the rankings, with 
the former down two places to 29th while the latter 
drop eight places to 42nd. 
____________________________________________ 

32. According to the text, how many times has Bra-

zil won FIFA World cup? 
 

A) Two times. 
B) Four times. 
C) Six times. 
D) Five times. 
E) None. 
____________________________________________ 

33. How many teams will take place in this world 

cup? 
 

A) Thirty-two teams. 
B) Thirty- two teams plus Russia. 
C) 19 teams. 
D) 25 teams. 
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E) Eighteen teams plus Russia. 
____________________________________________ 

34. Based on what you have just read about the ar-

ticle, what is the most appropriate title for it: 
 

A) How to rank teams in an official competition. 
B) World Cup 2018: Russia enter own tournament as 
lowest-ranked side. 
C) Russia’s chances to win the 2018’s edition of FIFA’s 
World Cup. 
D) Brazilian supremacy. The champion is back. 
E) Host’s security problems versus fun during the com-
pletion. 
____________________________________________ 

35. The sentences: Russia had been ahead of Saudi 

Arabia when Fifa's previous standings were released in 
May – and - Both Northern Ireland and Scotland have 
slipped in the rankings.  are respectively in: 
 

A) Past perfect – past perfect. 
B) Past simple  - present perfect. 
C) Present perfect – present perfect. 
D) Simple past – simple past. 
E) Present perfect – simple past. 
____________________________________________ 

36. The word that correct fills the blank space in 

text 2 is: 
 
A) Which. 
B) What. 
C) Where. 
D) Who. 
E) Whose. 
____________________________________________ 

37. The underlined word in text 2 could only be re-

placed by: 
 

A) Whose. 
B) Which. 
C) That. 
D) Where. 
E) This. 
____________________________________________ 

Read the cartoon to answer questions 38r to 40: 

 
____________________________________________ 

38. Cartoons are usually meant to be funny and so-

metimes intended to make people think too. For the 
sake of laughing, the funny moment about the car-
toon above is that: 
 

A) By the looking on the other girl’s face, she agreed 
with the mother’s opinion. 
B) The girl does what her mother wants her to do and 
doesn’t realize she isn’t independent at all. 
C) The girl said she is strong like that because she goes 
to the gym. 
D) The girl’s mother can’t exercise. 
E) The girl’s mother wanted her daughter to watch a 
classic movie about the independence of the country. 
____________________________________________ 

39. The words: as long as – in the girl’s sentence 

represents: 
 
A) a modal verb. 
B) an adverb. 
C) a comparison. 
D) an adjective. 
E) a conjunction. 
____________________________________________ 

40. A mind of her own – is closest in meaning to: 

 
A) Uma mulher que só segue o que as outras pessoas 
falam. 
B) Uma mulher com opinião própria. 
C) Uma mulher indecisa. 
D) Uma mulher solícita. 
E) Uma mulher altruísta. 
____________________________________________ 
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