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Questões Resolvidas 

 

QUESTÃO 46 

Read the dialogue and mark the right option to fill in the gaps respectively. 
A: _________ you go to Anne’s party yesterday? 
B: Yes, I ________. 
A: Who ________ you go with? 
B: I ________ with my girlfriend. Were you there? 
A: No, I ________.  

 

a) Did / did / went / was / weren’t  
b) Were / was / were / go / didn’t  
c) Was / was / did / was / weren’t  
d) Were / was / did / went / wasn’t 
e) Did / did / did / went / wasn’t 

 

Comentários:  

 
A primeira lacuna deve ser preenchida por “DID”.  A presença do verbo “go” no infinitivo indica que 
há um auxiliar “do, did, will” no lugar da lacuna. A presença da palavra “yesterday” no fim da frase 
indica qu a frase está no passado. O passado exige o auxiliar “did” para fazer a pergunta. 

A segunda lacuna deve ser preenchida por “DID”. A pergunta foi feita com “did”, portanto, a 
resposta curta deve ser dada utilizando o mesmo auxiliar (Yes, I did). 

A terceira lacuna deve ser preenchida por “DID”. A pergunta se refere à festa do dia anterior e, por 
isso, deve-se usar o auxiliar “did” para perguntar com quem a pessoa foi.  

A quarta lacuna deve ser preenchida por “WENT”. A conversa está se passando toda no tempo 
passado. Por isso, devemos usar “went” ao invés de “go”. 

A quinta lacuna deve ser preenchida por “WASN’T”. A pergunta foi feita com o verbo “be” no 
passado “were you there?”, logo a resposta deve também utilizar o verbo “be” no passado e na 
negativa, já que a resposta começa com a palavra “no”. O verbo “be” no tempo passado que 
concorda com o pronome “I” é “wasn’t”. 

 

Gabarito: E 
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QUESTÃO 47 

 

Read the sentences and mark the correct option to fill in the blanks respectively. 

Fabi is ______ teammate. We usually create new english tests every week. We live _____ São Paulo 
and we love to eat in different restaurants every day. We also love _______ english during our 
Podcasts. 

a) My / in / speaking  
b) Your / at / speaking  
c) Her / on / speaks  
d) My / in / speak  
e) His / in / speak  

 

Comentários:  

A primeira lacuna deve ser preenchida por “MY”. O início do período seguinte deixa claro que o 
texto trata do narrador e Fabi, ao começar com o pronome “we”. 

A segunda lacuna deve ser preenchida por “IN”. Por regra, sempre que vai se falar EM alguma 
cidade, usa-se a preposição “in”.  

A terceira lacuna deve ser preenchida por “SPEAKING”. Trata-se de uma particularidade da língua 
inglesa onde verbos como “like”, “love” ou “hate”, quando usados para descrever algo do qual se 
gosta ou uma atividade que se gosta de fazer, trazem o verbo seguinte no gerúndio, ainda que esse 
verbo não faça parte de um tempo verbal “continuous”. Esse gerúndio vai fazer o papel de infinitivo. 

 

Gabarito: A 

QUESTÃO 48 

 

 

What’s the main verb tense used in the comic strip? 

a) Present Continuous 
b) Present Simple 
c) Simple Past 
d) Future Simple 
e) Persent Perfect 
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Comentários:  

 

A alternativa A está incorreta. Não há nenhuma estrutura no “Present Continuous” na tirinha. Nem 
mesmo a palavra “hunting” é “Present Continuous” nesse caso, porque “hunting” exerce função de 
adjetivo no contexto apresentado. 

A alternativa B está correta. Todas as falas do diálogo estão no “Present Simple”. 

A alternativa C está incorreta. Não há nenhum verbo usado na tirinha que esteja no tempo passado. 
Isso elimina a alternativa. 

A alternativa D está incorreta. Não se pode observar o auxiliar “will” indicativo de futuro, e nem a 
expressão “going to” que também serve como indicativo de futuro. Isso elimina a alternativa. 

A alternativa E está incorreta. Não se pode observar a presença dos auxliares “have” ou “has” 
acrescidos do verbo conjugado no particípio passado, que é a estrutura do “present perfect”. Isso 
elimina a alternativa. 

 

Gabarito: B 

QUESTÃO 49 

Use the verbs in the parentheses to complete the following statements. 

I- He always _______(run) early in the morning. 
II- We need to ______(take) care of the elderly due to coronavirus outbreak.  
III- Jack used to ______(live) in Boston. But now, he lives in Sao paulo. 

Now mark the option which completes them respectively. 

a) run / take / live  
b) runs / take / lived  
c) ran / takes / lived  
d) runs / take / live  
e) run / takes / lives  

 

Comentários:  

A primeira lacuna deve ser preenchida por “runs”. A frase está no presente e o sujeito é “he”. 
Portanto, o verbo precisa ser conjugado com a letra “S” no final.  

A segunda lacuna deve ser preenchida por “take”. A frase está no presente e o sujeito é “we”. 
Portanto, o verbo dave permanecer em sua forma original no infinitivo (take). 

A terceira lacuna deve ser preenchida por “live”. A expressão “used to” pode ser traduzida como 
“costumava” e, assim como no português,  após essa expressão usa-se o verbo no infinitivo, ainda 
que esteja falando de um fato passado. Ex: Ele costumava fazer…/He used to do… 

Gabarito: D 
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QUESTÃO 50 

Look at the picture below. 

What are they doing in the picture? 

a) They are destroying the snowman. 
b) They are building a snowman. 
c) They are laughing at the snowman. 
d) They are throwing snowballs. 
e) They don’t like the snowman they built. 

 

Comentários:  

 

A alternaiva A está incorreta. Ao analisar a imagem, não é possível concluir que elas estão 
destruindo o boneco de neve, mas sim construindo-o. 

A alternativa B está correta. A imagem nos conduz a acreditar que elas estão, de fato, construindo 
um boneco de neve. 

A alternativa C está incorreta. Elas não estão rindo do boneco de neve. Elas estão rindo porque 
estão se divertindo brincando na neve. 

A alternativa D está incorreta. Uma das meninas está com uma bola de neve em uma das mãos, 
mas não há nenhum indício, baseado na imagem, de que ela pretende jogar a bola de neve na outra 
menina. 

A alternativa E está incorreta. Não se pode concluir que elas não gostaram do boneco de neve que 
construíram porque elas estão rindo enquanto terminam os últimos detalhes do boneco. Não há 
nenhum indício de insatisfação nos rostos delas. 

 

Gabarito: B 
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