


Modo do verbo é utilizado para se referir a
uma categoria ou forma do verbo que indica
se o verbo expressa um fato, uma ordem ou
comando ou um desejo ou possibilidade. Na
construção presente na citação ocorre o
emprego do:

a) modo subjuntivo
b) modo imperativo - pedido
c) modo imperativo - ordem
d) modo imperativo - convite
e) modo imperativo

QUESTÃO 05
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Come see your life in my crystal glass –

- Twenty-five cents is all you pay

Let me look into your past –

Here’s what you had for lunch today:

Tuna salad and mashed potatoes,

Collard greens pea soup and apple juice,

Chocolate milk and lemon mousse.

You admit I’ve got told it all?

Well, I know it, I confess,

Not by looking, in my ball,

But just by looking at your dress.

SILVERSTEIN, S. Falling up. New York: Harper Collins Publishers, 1996.

3



A curiosidade a respeito do futuro pode exercer um fascínio peculiar sobre algumas

pessoas, a ponto de colocá-las em situações inusitadas. Na letra da música Crystal

Ball, essa situação fica evidente quando é revelado à pessoa que ela

A. recebeu uma boa notícia.

B. ganhou um colar de pedras.

C. se sujou durante o almoço.

D. comprou vestidos novos.

E. encontrou uma moeda.

CONTEÚDO: TEXT STUDY

QUESTÃO 06
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Disponível em: <www.notonthehighstreet.com>. Em: 17 fev. 2019.
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Trava-língua é um conjunto de palavras formando uma frase que seja de difícil
articulação em virtude da existência de sons que exijam movimentos seguidos
da língua que não são usualmente utilizados. Com base no poema acima, o autor
refere-se a alguém que

A. sugere que nós não damos atenção às belezas naturais do mundo.
B. defende a necessidade de preservação da vida marinha ameaçada.
C. ganha a sua vida vendendo conchas próximo à beira do mar.
D. adora recolher conchas enquanto caminha pela orla marítima.
E. desafia qualquer um a vencê-lo em um trava-língua elaborado por ele.

QUESTÃO 11

CONTEÚDO: TEXT STUDY
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Disponível em: http://www.independent.co.uk. Acesso em: 11 jun. 2014.
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Quem usa as diversas redes sociais com certeza já se deparou com milhares de “memes” da
internet. São quadrinhos, imagens e sátiras em diversas situações, bombardeando sites
como 9gag, Facebook etc. Com base no “meme” anterior, o autor do texto
a) compartilha com seus colegas professores uma forma muito divertida de ensinar os

tempos verbais às crianças.
b) critica os países que acreditam que investir em eventos esportivos é mais importante do

que garantir a educação.
c) promove uma reflexão crítica a respeito dos modelos de sucesso transmitidos pela mídia

na sociedade moderna.
d) ironiza o fato de que o atleta Neymar faz uso de uma prática antiesportiva para enganar

os árbitros de futebol.
e) destaca que muitos jogadores de futebol nunca concluíram seus estudos e, assim,

cometem erros primários.

CONTEÚDO: TEXT STUDY

QUESTÃO 12
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https://www.youtube.com/watch?v=iWudeSJW50Y
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https://www.youtube.com/watch?v=iWudeSJW50Y


Maybe I’m foolish, maybe

I’m blind Thinking

I can see through this

And see what’s behind

Got no way to prove it so maybe I’m lying

But I’m only human after all

I’m only human after all

Don’t put your blame on me

Take a look in the mirror And what do you see? 

Do you see it clearer

Or are you deceived in what you believe?

‘cause I’m only human after all

You’re only human after all

Don’t put the blame on me 

Don’t put your blame on me

Some people got the real problems

Some people out of luck

Some people think I can solve them

Lord heavens above

I’m only human after all

I’m only human after all

Don’t put the blame on me 

Don’t put the blame on me

Don’t ask my opinion

Don’t ask me to lie 

Then beg for forgiveness

For making you cry, making you cry

‘cause I’m only human after all

I’m only human after all

Don’t put your blame on me 

Don’t put the blame on me
10



Some people got the real problems

Some people out of luck

Some people think I can solve them

Lord heavens above

I’m only human after all

I’m only human after all

Don’t put the blame on me

Don’t put the blame on me 

I’m only human, I make mistakes

I’m only human that’s all it takes

To put the blame on me 

Don’t put your blame on me

I’m no prophet or Messiah

Should go looking somewhere higher

I’m only human after all

I’m only human after all

Don’t put the blame on me 

Don’t put the blame on me

I’m only human, I do what I can

I’m just a man, I do what I can

Don’t put the blame on me 

Don’t put your blame on me

Disponível em: https://www.vagalume.com.br. Acesso em: 24 ago. 2017.
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Com uma combinação perfeita entre a profundidade do soul e do

gospel e a força do hip-hop e do rap, o britânico Rory Graham,

também conhecido como Rag ‘n’ Bone Man, está surpreendendo a

indústria musical. Seu primeiro disco, Human, estreou no topo da

parada britânica vendendo algo em torno de 117 mil cópias,

tornando-se o álbum de estreia com maior número de vendas da

última década no Reino Unido.
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Com base na letra da canção que dá nome ao álbum, o eu lírico

A. coloca em evidência suas limitações enquanto ser humano como forma de

evitar que as pessoas o culpem.

B. sugere que o ser humano não deve esperar por nenhuma ajuda divina para

superar seus obstáculos.

C. destaca a imensa capacidade do ser humano de cometer erros, o que faz com

sejamos seres imperfeitos.

D. insinua que o ser humano não sabe procurar as respostas certas para os seus

problemas existenciais.

E. reconhece que o ser humano possui um potencial ilimitado para transformar a

realidade que o circunda.

QUESTÃO 13

13



Complete as orações escritas no PRESENT CONTINUOUS:

1. The children ______________________________________________________________________(play) in the garden.

2. She _____________________________________________________________________________(drive) fast today.

3. They _____________________________________________________________________________________________(not talk) 

to each other today

4. At the moment my wife ______________________________________________________________________(feed) 

the dogs and I ______________________________________________________ (water) the plants.

5. Why____________________________________________________________________ (you read) the letter again? 

Because I______________________________(check) for spelling mistakes.

QUESTÃO 14
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6. John__________________________________________(not study) at the moment. 

He_______________________(read) a comic book.

7. What a nice dress you_________________________________________________________(wear) 

today.

8. Where is Carla? She _____________________________________(sit) in the living room. What 

__________________________(she do)? She

QUESTÃO 14
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Complete as alternativas abaixo passando o verbo em parênteses para o “Past
continuous”:

a) I _________________a very pleasant book last night. (to read)

b) He _________________ TV when his mother arrived. (to watch)

c) _______Rachel _____________ a new book? (to read)

d) My father and my little brother ______________________ soccer yesterday. (not / to
play)

e) ________ they ___________ together yesterday? (to work)
f)________he___________ to music? (to listen)
g) My mother ___________________lunch with her friends last week. (not / to have)
h)________you _________street dance? (to do)

QUESTÃO 15
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COMPLETE OS ESPAÇOS COM OS VERBOS ESCRITOS CORRETAMENTE NO
PRESENT PERFECT:

a) I _____________________________ at the gym lately. (Exercise)

b) ___________ they _______________ their wedding? (Organize)

c) We_______________________________ to the U.S.A. (Be) 

d) Rita _______________________________ to England. (Travel) 

e) Allan  ________________________ a delicious apple pie. (Make)

QUESTÃO 16


