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PORTUGUÊS 

 
As crianças fazem as leis 

 
1 A MENINA me havia advertido: para 
entender a sua escola eu teria de me esquecer 
de tudo o que eu sabia sobre as outras 
escolas... Lembrei-me da pedagogia de 
Ricardo Reis: "... tendo as crianças por nossas 
mestras...". E ali estava eu, um velho, 
aprendendo de uma criança! 
2 Quis aprender um pouco mais. 
Perguntei: "Vocês não têm problemas de 
disciplina? Não há, entre vocês, os valentões 
que há em todas as escolas, que agridem, 
ofendem, ameaçam e amedrontam?" 
"Ah", ela me respondeu. "Temos sim. Mas 
para esses casos temos o tribunal..." 
"Tribunal?", perguntei curioso. Mais uma coisa 
que eu nunca vira em escolas! Ela então me 
explicou: "As leis de nossa escola foram 
estabelecidas por nós mesmos, alunos. Temos 
então de zelar para que essas leis sejam 
cumpridas. A responsabilidade com o 
cumprimento das leis é nossa e não dos 
professores e do diretor. Somos nós, e não 
eles, que temos de tomar as providências para 
que a vida da escola não seja perturbada.        
Quando um aluno se torna um problema ele é 
levado a um tribunal - tribunal mesmo, com 
juiz, advogado de defesa, advogado de 
acusação - e é julgado. E a comunidade de 
alunos toma a decisão cabível". 
3 Voltei à Escola da Ponte um ano 
depois e fui informado de que o tribunal 
deixara de existir. A razão? Um aluno terrível 
fora levado a julgamento. O juiz - não me 
lembro se menina ou menino - nomeou o 
advogado de acusação, e o réu nomeou seu 
próprio advogado. No dia marcado, reunidos 
os alunos, o advogado de acusação proferiu a 
sua peça, tudo de mau que aquele menino 
havia feito. O diretor, que apenas assistia à 
sessão, relatou-me sua impressão: "O réu 
estava perdido. A peça acusatória era 
arrasadora..." 
4 Chegou a vez do advogado da defesa 
que ficou mudo e não conseguiu falar. A 
presidência do tribunal nomeou então um 
advogado "ad hoc", uma menina que teve de 

improvisar. E essa foi sua linha de 
argumentação: 
5 "Vocês são todos religiosos, vão ao 
catecismo e aprendem as coisas da igreja. 
Vocês aprenderam que quando alguém está 
em dificuldades é preciso ajudá-lo. Todos 
vocês sabiam que o nosso colega estava em 
dificuldades. Precisava ser ajudado. Eu 
gostaria de saber o que foi que vocês, que 
aqui estão assentados como júri para proferir 
a sentença, fizeram para ajudar nosso 
colega..."  
6 Seguiu-se um silêncio profundo. 
Ninguém disse nada. 
7 A menina continuou: "Então vocês, 
que nada fizeram para ajudar esse colega, 
agora comparecem a esse julgamento com 
pedras na mão, prontos a apedrejá-lo?" 
8 Com essa pergunta, o tribunal se 
dissolveu porque perceberam que todos, 
inclusive o juiz e o advogado de acusação, 
eram culpados. Como é que estão resolvendo 
agora o problema da indisciplina e da 
violência? 
9 Criaram um novo sistema, inspirado 
numa história da escritora Sophia Mello de 
Breyner Andressen que conta de uma fada - 
acho que o seu nome era Oriana - que vivia 
para ajudar crianças em dificuldades. Como 
funciona? É simples. Quando um aluno 
começa a apresentar comportamento 
agressivo forma-se um pequeno grupo de 
"fadas Orianas" para impedir que a agressão e 
a violência aconteçam. Pelo que me foi 
relatado, as fadas Orianas têm tido resultados 
muito bons. Quem sabe coisa parecida 
poderia funcionar com os "bullies" que 
infernizam a vida dos mais fracos nas escolas... 

RUBENS ALVES  
Extraído de: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2009201106.htm 

 

1. Observando-se as características 
linguísticas do texto, podemos afirmar 
corretamente que:  
a) É notável a predominância da linguagem 
erudita.    
b) A função da linguagem mais enfatizada no 
texto é a fática. 
c) Os trechos em discurso direto buscam dar 
maior clareza e expressividade ao texto.   
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d) O rebuscamento linguístico no texto 
atrapalha o entendimento da mensagem. 
 
2. A linha de argumentação utilizada pela 
menina escolhida para defender o garoto, só 
não teve como consequência direta: 
a) A não condenação do réu. 
b) O arrependimento do réu. 
c) A reflexão do júri e dos demais envolvidos 
no julgamento. 
d) A dissolvição do tribunal.  
 
3. Observe a passagem “A presidência do 
tribunal nomeou então um advogado "ad 
hoc", uma menina que teve de improvisar.” 
(4º parágrafo).  
Assinale a opção correta sobre o termo 
destacado. 
a) Ad hoc é uma expressão latina empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"para isto" ou "para esta finalidade". 
b) Ad hoc é uma expressão anglo-saxônica  
empregada em contexto jurídico cuja 
tradução literal é "pendente de aprovação". 
c) Ad hoc é uma expressão grega empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"de obrigação". 
d) Ad hoc é uma expressão latina empregada 
em contexto jurídico cuja tradução literal é 
"sob julgamento". 
 
4. No trecho “(...) Um aluno terrível fora 
levado a julgamento...” (3º parágrafo).  
A palavra destacada foi acentuada pela 
mesma razão que deveria ser acentuado o 
vocábulo: 
a) Funil.  
b) Trofeu. 
c) Reu. 
d) Lavavel.  
 
5. Na passagem: “Com essa pergunta, o 
tribunal se dissolveu porque perceberam que 
todos, inclusive o juiz e o advogado de 
acusação, eram culpados... (8º parágrafo).”  
A correta função sintática do termo destacado 
está na opção: 
a) Índice de indeterminação do sujeito. 
b) Objeto direto reflexivo.  
c) Sujeito.  
d) Partícula apassivadora. 
 

6. Em: “Todos vocês sabiam que o nosso 
colega estava em dificuldades.” (5º 
parágrafo)  
A correta classificação da oração destacada 
em negrito está na opção: 
a) Subordinada adverbial causal. 
b) Subordinada adjetiva restritiva. 
c) Subordinada substantiva objetiva direta. 
d) Subordinada adverbial proporcional. 
 
7. A opção em que a colocação do pronome 
pessoal oblíquo átono foi feita de acordo com 
o padrão culto da língua é: 
a) Me causava preocupação observar os 
desvios de conduta do corpo discente da 
escola. 
b) Apesar de agridirem-se o diretor nada fez 
para coibir tal comportamento. 
c) Nem os jurados nem os advogados falou-
nos o que precisávamos ouvir sobre o réu. 
d) Não se vá desta forma repentina, sua 
ausência como aluno é um vazio 
incomparável. 
 
8. Na passagem: “(...) O diretor, que apenas 
assistia à sessão, relatou-me sua impressão...” 
(3º parágrafo) 
 A opção em que observamos a mesma 
regência verbal da forma destacada acima é:     
a) O advogado de defesa não assistiu o 
cliente. 
b) Não assisti ao final do julgamento do 
discente. 
c) A menina assistiu o garoto a pedido do 
juiz.    
d) O promotor assistiu a vítima do crime. 
 
9. Em: “O juiz - não me lembro se menina ou 
menino - nomeou o advogado de acusação, e 
o réu nomeou seu próprio advogado.” (3º 
parágrafo)  
A forma verbal destacada classifica-se como: 
a) Verbo de ligação. 
b) Transitivo indireto. 
c) Intransitivo. 
d) Transitivo direto.   
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10.  Observe a passagem: “As leis de nossa 
escola foram estabelecidas por nós mesmos, 
alunos. Temos então de zelar para que essas 
leis sejam cumpridas.” (2º parágrafo).  
A figura de sintaxe presente no trecho acima 
é: 
a) Zeugma.  
b) Silepse de gênero. 
c) Antonomásia. 
d) Silepse de pessoa. 
 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO  

 
11. Segundo os arts. 29 e 30 da Lei Nº 9493/94 
(LDB), a educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança pré-
escolar, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementando a ação 
da família e da comunidade. Observada a faixa 
etária correspondente, a educação infantil 
será oferecida em: 
a) Creches (0-3 anos) e pré-escola (0-5 anos). 
b) Creches ou entidades equivalentes (0-3 
anos) e pré-escola (0-6 anos). 
c) Escolas municipais (0-7 anos). 
d) Escolas privadas em qualquer idade, desde 
que financiadas pelo sistema municipal. 
 
12. Tomando por base as considerações de 
Libâneo no livro Democratização da escola 
pública (1990), assinale as alternativas abaixo 
com V para verdadeiro e F para falso acerca 
das tendências pedagógicas que se vinculam 
respectivamente à Pedagogia Liberal e à 
Pedagogia Progressista: 

Tradicional; renovada progressivista; 
renovada não diretiva; tecnicista/libertadora; 
libertária/crítico-social dos conteúdos. 

Libertadora; libertária/crítico-social dos 
conteúdos/ tradicional; renovada 
progressivista; renovada não diretiva; 
tecnicista. 

Tradicional; escolanovista/construtivista; 
histórico-social. 

Tradicionalista; tecnicista/moderna; 
contemporânea. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) V; F; F; F. 
b) V; F; V; F. 

c) F; F; V; F. 
d) F; F; F; F. 
 
13. Segundo Frigotto apud Gentili, no livro A 
pedagogia da exclusão (1998), as propostas 
educacionais atuais enfatizam quase que 
exclusivamente o ensino por competências, 
concepção vinculada à ótica produtivista, cujo 
papel é desenvolver habilidades de 
conhecimento, de valores e atitudes e de 
gestão de qualidade, definidas pelas 
necessidades do mercado. De acordo com o 
ponto de vista do autor, é CORRETO afirmar 
que a política neoliberal na Educação: 
a) Tem contribuído para uma educação de 
qualidade. 
b) Tem produzido uma sociedade mais justa e 
democrática. 
c) Tem desenvolvido uma consciência mais 
crítica e responsável. 
d) Tem gerado efeitos de polarização e 
exclusão social. 
 
14. Sobre o sentido da charge abaixo, conclui-
se que: 

 
 
I. No que diz respeito à responsabilização 
pelas notas baixas, houve uma mudança de 
foco do aluno para o professor. 
II. A família deixou de acompanhar e cobrar 
bom desempenho dos filhos e passou a lançar 
toda a responsabilidade sobre o professor e a 
escola. 
III. Apesar dos avanços tecnológicos e da 
sociedade como um todo, os alunos 
continuam tirando notas baixas. 
IV. A nossa educação não melhorou nem 
piorou nestes últimos quarenta anos. 
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Estão corretos os itens 
a) Apenas IV. 
b) I e II. 
c) I e III. 
d) Apenas II. 
 
15. Dentre os recursos didáticos mais 
utilizados na educação infantil para a 
transferência didática dos conteúdos de 
matemática, podemos citar, EXCETO: 
a) Ábaco. 
b) Régua. 
c) Sucata. 
d) Exposição-dialogada. 
 
16. As etapas necessárias a um planejamento 
de ensino bem-sucedido se norteiam pelas 
seguintes etapas:  
1. Escolha dos procedimentos didáticos. 
2. Formulação dos objetivos. 
3. Estabelecimentos dos processos 
avaliativos. 
4. Seleção do conteúdo. 
5. Seleção das tecnologias didáticas. 
6. Diagnóstico da realidade do aluno. 
7. Organização dos conteúdos. 
Marque a alternativa que estabelece a ordem 
correta dos itens acima, de cima para baixo: 
a) 3, 5, 1, 7, 4, 2, 6. 
b) 6, 2, 7, 4, 1, 5, 3. 
c) 6, 2, 4, 7, 1, 5, 3. 
d) 3, 2, 4, 7, 1, 5, 6. 
 
17. Não obstante serem interdependentes e 
indissociáveis, os conceitos de alfabetização e 
letramentos se distinguem, conforme nos 
ensina Magda Soares (1998), tanto  em 
relação aos objetos de conhecimento quanto 
em relação aos processos cognitivos e 
linguísticos de aprendizagem. Neste sentido, 
podemos estabelecer a seguinte diferença: 
a) Alfabetização é prática social de leitura e 
escrita, enquanto letramento é prática 
individual de lectoescritura. 
b) Alfabetização é a aquisição estática e finita 
do alfabeto, enquanto letramento é o uso 
dinâmico e infinito do alfabeto. 
c) Alfabetização é aquisição do sistema 
convencional de escrita, enquanto letramento 
é o desenvolvimento de comportamento e 
habilidades de uso competente da leitura e 
escrita em práticas sociais. 

d) Alfabetização é o processo mecânico e 
escolar de aprendizagem de escrita e leitura 
enquanto letramento é o processo 
significativo e extraescolar do ensino de 
leitura e escrita. 
 
18. Dias (1996) defende que é preciso resgatar 
o trabalho com jogos e brincadeiras na 
educação infantil. Assim, na criança, a 
imaginação criadora surge na forma de jogos 
que se transformam num primeiro 
instrumento de enfrentamento da realidade. 
O conhecimento deixa de estar preso ao aqui 
e agora para se transformar em canal de 
expressão de linguagem verbal, experiências 
vividas e interpretação da realidade. Outros 
benefícios didáticos decorrentes do uso do 
lúdico na educação pré-escolar, além da 
capacidade criadora, incluem, EXCETO: 
a) Aprendizagem de normas e regras. 
b) Socialização. 
c) Desenvolvimento da coordenação motora. 
d) Superficialidade nos aspectos cognitivos. 
 
19. “A inclusão postula uma reestruturação do 
sistema de ensino, com o objetivo de fazer 
com que a escola se torne aberta às 
diferenças e competente para trabalhar com 
todos os educandos, sem distinção de raça, 
classe, gênero ou características pessoais” 
(DUTRA, 2009). Inclusão total e incondicional 
na escola significa 
a) Abrir as portas da escola para pessoas com 
deficiência física ou mental. 
b) Garantir o acesso, permanência e sucesso 
na escola de todos os excluídos socialmente. 
c) Introduzir no projeto pedagógico da escola 
o conceito de acessibilidade. 
d) Elaborar currículos apropriados e prover a 
escola de estrutura física adequada a todos os 
tipos de alunos. 
 
20.  Para Sacristán & Goméz (2000), a escola 
deve prover os indivíduos "não só, nem 
principalmente, de conhecimentos, idéias, 
habilidades e capacidades formais, mas 
também, de disposições, atitudes, interesses e 
pautas de comportamento". Com base na lista 
das funções sociais  da escola elaborada por 
esses autores afirmação, faça a 
correspondência da primeira coluna com a 
segunda: 
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1. Função reprodutora 
2. Função educativa 
3. Função compensatória 
4. Função transformadora  
 

Visa a utilizar o conhecimento para 
compreender as origens das influências, seus 
mecanismos, intenções e consequências, bem 
como oferecer para debate público e aberto 
as características e efeitos para o indivíduo e a 
sociedade desse tipo de processo de 
reprodução. 

Visa a garantir a imitação social e cultural 
como requisito para sobrevivência mesma da 
sociedade. 

Visa a provocar e facilitar a reconstrução 
de conhecimentos, atitudes e formas de 
conduta que os(as) alunos(as) assimilam 
direta e acriticamente nas práticas sociais de 
sua vida anterior e paralela à escola. 

Visa a atenuar, em parte, os efeitos da 
desigualdade e preparar cada indivíduo para 
lutar e se defender nas melhores condições 
possíveis, no cenário social. 

 
A sequência correta dos itens é: 
a) 2134. 
b) 3412. 
c) 4321. 
d) 2143. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
TEXT I – Questions 21 to 24 
 

WHY WAVE OF MEXICAN IMMIGRATION 
STOPPED 

By Jeffrey S. Passel and D'Vera Cohn, Special to CNN 
April 26, 2012 

 
 Our analysis of Mexican and U.S. data 
sources indicates that at least as many 
Mexicans and their families are leaving the 
United States as are arriving in the United 
States from Mexico. As a result, the Mexican-
born population in the United States 
decreased from 12.6 million in 2007 to 12 
million in 2011. This appears to be the first 
sustained decline in the number of Mexican 
immigrants since the Great Depression, and it 
is entirely because of a reduction in illegal 
immigration -- more going home and fewer 

coming. Today, we estimate that 51% of all 
Mexican immigrants living in the United States 
are unauthorized. In 2007, that figure was 
56%. 
 Even with the recent decline, 
Mexicans are still by far the largest single 
immigrant group in the United States, 
accounting for 30% of the foreign-born. The 
population of Mexican immigrants in the 
United States is larger than that of most 
countries or states: 10% of Mexican-born 
people worldwide live in the United States. No 
other nation in the world has as many of its 
people living abroad as does Mexico. 
 What caused the big immigration 
wave to stop? We think that many factors 
were at work, on both sides of the border. We 
cannot say how much of a role each of them 
played in tamping down migration to the 
United States and setting up the large reverse 
flows, but they all seem to have had an 
impact. 
 The sharp decline began about five 
years ago, around the time the U.S. housing 
market collapsed. Many construction jobs 
held by Mexican immigrants vanished. The 
continued weakness in the overall U.S. 
economy made it harder to find other jobs as 
well. Although the Great Recession has 
officially ended, the job market is not back to 
what it was. 
 During these same years, U.S. officials 
have heightened enforcement of immigration 
laws along the border and elsewhere. 
Unauthorized border-crossers have faced 
harsher penalties, and deportations have 
risen. We estimate that anywhere from 5% to 
35% of the Mexicans who went home over the 
past five years did so involuntarily. 
 Six states, including Arizona, have 
passed laws intended to reduce unauthorized 
immigration. For these and other reasons, it 
has become more dangerous to try to cross 
the border from Mexico. 
 Developments on the Mexican side of 
the border also could be affecting migration 
flows. Mexico's economy, like that in the 
United States, fell into a deep recession from 
2007 to 2009. But in 2010 and 2011, the Gross 
Domestic Product there grew at higher rates 
than the U.S. GDP, so Mexicans enjoyed a 
somewhat stronger recovery that may have 
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encouraged some to stay home and others to 
return. 
 Another change in Mexico that is just 
beginning to affect migration streams is a 
steep decline in birth rates. In 1960, the 
fertility rate in Mexico was 7.3 -- meaning, on 
average, a Mexican woman could expect to 
have seven children in her lifetime. In 2009, it 
had dropped to 2.4. Declining birth rates have 
pushed up the median age of the Mexican 
population. This has meant that the age group 
in the prime years for emigration, 15- to 39-
year-olds, is a shrinking share of Mexico's 
population. 
 Will the net standstill in migration 
from Mexico continue? We do not know, in 
part because of uncertainties about economic 
trends in both nations and future trends in 
enforcement policies. The decline in Mexican 
birth rates, however, does appear to be a 
long-term change that will limit the size of the 
pool of young people who are the most likely 
to emigrate. 
 But even if Mexican immigration does 
begin to rise again, consider how far it has 
fallen. From 1995 through 2000, we estimate 
that 3 million Mexicans moved to the United 
States, and nearly 700,000, including family 
members born in the United States, went 
home. From 2005 through 2010, we estimate 
that about 1.4 million Mexicans arrived, and 
the same number, including U.S.-born 
children, left. Considering everything, a return 
to the migration levels of the late 1990s now 
seems inconceivable. 

Source: http://edition.cnn.com 

 
21. The Mexican-born population in the United 
States is decreasing due to, EXCEPT: 
a) The Great Recession. 
b) The reduction in illegal immigration. 
c) The Mexico’s economy is growing. 
d)  The rising in birth rates in the United 
States. 

 
22. About the percentage of Mexican 
immigrants in the United States is correct to 
say: 
a) Today they are 5% higher than in 2007. 
b) Only 49% are authorized to live in the 
United States today. 

c) 30% of all Mexican population is living in 
the United States. 
d) 35% of the Mexican-born people who lived 
in the United States went home voluntarily. 

 
23. About the future of the Mexican migration 
to the United States is correct to say: 
a) A new increase in migration is the next 
event after the observed decrease. 
b) US-born children that went to Mexico will 
come back after they are 18 years old. 
c) The rate of migration in the next 10 years 
will be greater than that observed in the 
1990’s. 
d) Considering all the factors it is difficult to 
occur an increase in wave migration during 
the next years. 

 
24. Choose the correct correlation of 
vocabulary: 
A. Standstill  
B. Vanish   
C. Harsh   
D. Heighten   
 
1. Intensify. 
2. Complete cessation of activity or progress. 
3. To pass out of existence. 
4. Severe, cruel. 
 
a) A. 2; B. 3; C. 4; D. 1 
b) A.1; B. 4; C. 2; D. 3 
c) A. 3.; B. 1; C. 4; D. 2 
d) A. 2.; B. 3; C. 1; D. 4 
 
TEXT II – Questions 25 to 29 
 

NEW LAB TO FOCUS ON CREATING 
SUSTAINABLE ENERGY SOURCE 

 
Research will explore using sunlight to convert 
greenhouse gas carbon dioxide and water to 
syngas, the precursor to liquid fuel. 

A state-of-the-art laboratory, which 
aims to use sunlight to power the sustainable 
conversion of CO2 and water to form syngas, a 
high-energy gas mixture with potential as a 
future fuel source, opened this week in the 
Department of Chemistry. 

The Christian Doppler laboratory for 
Sustainable SynGas Chemistry will address 
application-oriented basic research questions 
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to facilitate the creation of a sustainable 
carbon-based economy.  It is jointly funded by 
the Austrian Christian Doppler Research 
Association (Federal Ministry of Economy, 
Family and Youth & the National Foundation 
for Research, Technology and Development) 
and the OMV Group for a period of seven 
years. 

The lab will research ways to use light 
from the sun to power the sustainable 
conversion of the greenhouse gas carbon 
dioxide and water to form syngas, a high-
energy gas mixture containing hydrogen, H2 
(an attractive fuel on its own), and carbon 
monoxide, CO. Syngas is a valuable gas 
mixture and, importantly, it can be 
transformed into liquid hydrocarbons 
(‘gasoline’), also known as liquid fuels. 

Despite its potential as a future fuel 
source, syngas is already used as an invaluable 
chemical feedstock for the petrochemical 
industry, as an intermediate for the 
production of many chemicals such as H2, 
methanol and ammonia. Unfortunately, 
current production of syngas is non-
renewable; it is produced on a mega-ton scale 
by the energy-intensive steam reforming of 
fossil fuels, and subsequent H2 to CO ratio 
adjustment by the water-gas shift reaction. 
This unsustainable process yields fuel cell 
grade H2 and the greenhouse gas CO2. 

Dr Erwin Reisner, Head of the 
Christian Doppler Laboratory, said: “The 
approach of the new laboratory aims to 
develop the basic principles to allow for a 
renewable production of syngas. Our long-
term vision is a transition from a fossil-based 
to a sustainable carbon-based economy.” 

The CD-laboratory will focus on 
developing molecular catalysts, which will 
ultimately be integrated in nanostructured 
materials for syngas generation. This approach 
will allow for the assembly of a small-scale 
device for solar syngas production. The CD-
laboratory will operate with an exceptional 
cross-disciplinary approach at the interface of 
bio-inspired molecular and materials 
synthesis, advanced electrochemistry, 
photochemistry and nanodevice engineering. 
The proposed research project combines a 
high degree of novelty with potentially 

enormous impact on academic science, 
industry and society. 

The Christian Doppler Research 
Association is a non-profit organization that 
supports basic science and technology to 
economically relevant questions. The OMV 
Group is an Austrian-based oil refining 
company with important global activities. 

Source: University of Cambridge -  http://www.cam.ac.uk  

 
25. The new laboratory opened in the 
Department of Chemistry aims: 
a) To develop new drugs. 
b) To produce methanol. 
c) To produce a high energy gas mixture.  
d) To design sustainable vehicles. 

 
26. The research is funded by: 
a) The University of Cambridge. 
b) The Department of Chemistry. 
c) The laboratory for Sustainable SynGas. 
d) The Austrian Christian Doppler Research 
Association and OMV group. 

 
27. SynGas is formed by: 
a) The conversion of the greenhouse gas 
carbon dioxide and water. 
b) The fusion of H2 and carbon monoxide. 
c) A mixture of methanol and ammonia. 
d) The energy of the sun and gasoline. 

 
28. Nowadays SynGas is used: 
a) As a fuel. 
b) As an intermediate for methanol and 
ammonia production. 
c) As a petroleum. 
d) To prevent greenhouse effect. 

 
29.  The Christian Doppler Research 
Association is: 
a) A university from Austria. 
b) A petrochemical industry. 
c) A chemical laboratory. 
d) AN organization that support research. 
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30. In the following strip the word ONE  in “I’ve 
never heard another song that depresses me 
the way this one does…” is referring to: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Sad memories. 
b) Song. 
c) Depression. 
d) His friend. 
 
31. Choose the option where the use of SUCH 
is correct: 
a) He is such stupid. 
b) I was such a wonderful story. 
c) I can’t imagine another such fun situation. 
d) I hope it is not such far. 

 
32. Choose the correct sentence: 
a) Lois arrives always at work late. 
b) I go usually to school by bus. 
c) Amanda lives near we. 
d) Joe never eats breakfast. 

 
33. Choose the correct form of present 
perfect: 
a) I have seen Bill yesterday. 
b) Sarah Jefferson have lived from 1562 to 
1612. 
c) I’ve just had a lunch. 
d) I have been done this work when she goes 
out. 

 
34. Choose the alternative in which the 
reflexive pronoun is correct: 
a) I will take my wallet with myself. 
b) You must relax yourself and try again. 
c) She was only a child and every morning she 
got up and dressed herself. 
d) I dried myself off with my new towel. 

 

35. Choose the alternative where all the words 
are uncountable:  
a) Information – luck – news – banana 
b) Damage – progress – beach - umbrella 
c) Chaos – traffic – weather - advice 
d) News – work – scenery – job 

 
36. The correct sequence to complete the 
blanks is: 
Do you know anybody (1) can help me? 
Phill has a car (2) is 50 years old. 
Do you remember the boy (3) was near us? 
The people (4) work in the office are very 
efficient. 
a) 1. which; 2. that; 3. that; 4. who 
b) 1. who; 2. that; 3. who; 4. who 
c) 1. that; 2. who; 3. whom; 4. who 
d) 1. who; 2. which; 3. which; 4. Whose 

 
37. Choose the correct statement: 
a) We use ANY after if. 
b) In general we use SOME and ANY in 
positive sentences. 
c) In questions where we expect the answer 
“yes” we use ANY. 
d) We use ANY in questions when we offer or 
ask for something. 

 
38. Choose the INCORRECT option about 
adjectives and adverbs: 
a) Good is an adjective and well is the adverb. 
b) Late is an adjective and the related adverb 
is lately. 
c)  We can use an adverb before a past 
participle. 
d) We can use adverbs before adjectives. 

 
39. Ordinal numbers are formed by adding  –th 
to the cardinal number, but there are 
exceptions like 1 st – first, 2 sd - second. 
Complete the blanks: 
 

3 _A_ – third ; 4 th – fourth ; 5 th - _B_ ; 6 
th - _C_ ; 8 th - _D_ ; 20 th - _E_ 
 

a) A. th; B. fiveth; C. sixth; D. eightth; E. 
twenth 
b) A. rd; B. fifth; C. sixth; D. eighth; E. twelfth 
c) A. th; B. fifyth; C. sixth; D. eighyth; E. 
twelth 
d) A. rd; B. fifth; C. sixth; D. eighth; E. twelth 
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40. Complete the blanks with the correct 
prepositions: 
A. She travelled (1) the bicycle.  
B. I used go to work (2) bicycle. 
C. Did you go by car or (3) foot? 
D. Open the door (4) a key. 
 
a) 1. by; 2. by; 3. by; 4. By 
b) 1. on; 2. by; 3. on; 4. With 
c) 1. on; 2. on; 3. by; 4. With 
d) 1. by; 2. on; 3. on; 4. by 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


