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Função: Professor de Inglês – PEB II 
 
Português 
 

Capítulo I – Mudança  
Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham 
caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas 
como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. 
Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos 
galhos pelados da catinga rala.  
Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o 
baú de folha na cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa 
correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a 
cachorra Baleia iam atrás.  
 
 

(RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 62. ed. 
Rio de Janeiro: Record, 1992. p.9) 

 
 
De acordo com a abertura do romance, responda as seguintes questões. 
 
 
1-É incorreto  afirmar que: 
a) Os personagens são: sinhá Vitória, Fabiano, o menino mais velho, o menino mais novo e a 
cachorra Baleia. 
b) Os personagens estão caminhando em busca de um lugar melhor para viver. 
c) Os personagens estão há horas procurando uma sombra durante o período da seca. 
d) A cachorra chama-se Baleia em comparação ao maior mamífero marinho por comer muito e 
ser obesa. 
 
2-Julgue as seguintes afirmativas: 
I. “Planície avermelhada” introduz a ideia de calor extremo. 
II. “Rio seco”, “galhos pelados” e “catinga rala” criam a imagem de um lugar muito quente e seco, 
onde a vegetação é praticamente inexistente. 
III. O cansaço e a fome podem ser vistos como resultado das circunstâncias específicas em que 
as personagens se encontram, um produto do meio onde estão. 
IV. Os juazeiros são usados para indicar o progresso da andança dos personagens. Primeiro eles 
são apresentados como “manchas verdes” e em seguida sua folhagem pode ser avistada 
sugerindo que houve aproximação. 
São corretas: 
a) afirmativas I e II. 
b) afirmativas III e IV. 
c) afirmativas I, II e III. 
d) todas as afirmativas estão corretas. 
 
 



 

3-Os fatos são narrados: 
a) em primeira pessoa. 
b) em segunda pessoa. 
c) em terceira pessoa. 
d) não é possível determinar em qual pessoa o texto é narrado. 
 
 
4-São características da linguagem utilizada: 
a) frases longas, imagens rebuscadas.  
b) frases curtas, imagens diretas, adjetivação mínima. 
c) frases complexas, imagens indiretas, vocabulário rebuscado. 
d) frases longas, adjetivação extensa, ausência de imagens.  
 
 
5-A obra é tão bem trabalhada que as figuras começam pelo título da mesma: “VIDAS SECAS”. O 
primeiro vocábulo dá sentido de abundância enquanto o segundo dá idéia de vazio, ou seja, há: 
a) um paradoxo. 
b) uma antítese. 
c) um pleonasmo. 
d) uma gradação. 
 
 
6-“Cambaio” significa: 
a) magreza excessiva. 
b) ausência de recursos financeiros.  
c) pele seca. 
d) pernas arqueadas.  
 
 
7-Assinale a alternativa em que todas as palavras contenham hiato. 
a) Ciúme, dia, luar, pais 
b) Poético, série, país, luar 
c) Jeito, dia, país, ciúme 
d) História, pais, dia, país 
 
 
8-De acordo com as regras de composição e derivação, escolha a alternativa em que o hífen é 
usado incorretamente. 
a) Couve-flor 
b) Micro-onda 
c) Mal-nutrido 
d) Super-requintado 
 
 
9-Está incorretamente grafada a palavra da alternativa: 
a) Recesso.  
b) Excessão. 
c) Possesso. 
d) Excesso. 
 



 

10-Relacione as frases às figuras de linguagem: 
I. Na sala apenas, quatro ou cinco candidatos 

II. São como cristais suas lágrimas 
III. Os pés das mesas quebraram. 
IV. Um doce abraço o menino recebeu do prefeito. 
1. Catacrese 
2. Sinestesia 
3. Elipse 
4. Hipérbato 

 
Assinale a alternativa correta: 
a) I – 3; II – 4; III – 1: IV – 2 

b) I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3 
c) I – 1; II – 3; III – 2; IV – 4 
d) I – 2; II – 1; III – 3; IV – 1 

 
Conhecimentos Gerais 
 

 
11-O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou sem vetos a Lei 14.350, de 2022, que amplia o 
acesso ao Programa Universidade para Todos (Prouni) para: 
a) alunos que fizeram, sem nenhum tipo de bolsa, o ensino médio em escolas particulares.  
b) alunos com qualquer valor de renda familiar bruta per capita. 
c) alunos que zeraram a redação do Enem. 
d) alunos que obtiveram menos que 450 pontos de média nas notas do Enem no ano anterior. 
 
12-Neste 28 de abril celebra-se o Dia da Educação, data criada durante o Fórum Mundial da 
Educação realizado no Senegal, em 2000. Líderes de 164 países, incluindo o Brasil, estiveram 
presentes no evento. Julgue as seguintes afirmativas: 
I. No evento mencionado, os países assinaram o documento Marco de ação de Dakar: educação 
para todos, que declara que todos os países envolvidos devem ter um compromisso em expandir, 
melhorar e assegurar a educação de jovens ao redor do mundo até 2030. 
II. No cenário pandêmico atual, a educação brasileira tem enfrentado dificuldades e desafios que, 
aliados à crise financeira e política, impõem obstáculos na garantia dos tópicos estabelecidos. 
III. Neste ano, escolas públicas e privadas começam, oficialmente, a implementar o Novo Ensino 
Médio. Gradual, a mudança começará pelo 1º ano dessa etapa de ensino e deve atingir todos os 
três anos até 2024. A reformulação, que foi anunciada em 2017, prevê três grandes mudanças: o 
estudante poderá eleger parte das disciplinas, a carga horária mínima aumentará de 2400 para 
3000 horas e haverá um olhar mais voltado ao mercado de trabalho, com a possibilidade de 
seguir uma formação técnica. 
São corretas as afirmativas: 
a) apenas afirmativa I. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) todas afirmativas estão corretas.  
 
13-A Lei 12.711/12, mais conhecida como “Lei de Cotas”, completa uma década em 2022. A 
própria norma prevê sua revisão neste ano – o que reacendeu o debate sobre o tema e promete 
mobilizar o Congresso. Atualmente, a Lei de Cotas prevê que _____ das vagas em universidades 
e institutos federais sejam direcionadas para pessoas que estudaram em escolas públicas. Desse 
total, metade é destinada à população com renda familiar de até _____ salário-mínimo per capita. 
Preenche corretamente as lacunas: 



 

a) 30%; 1. 
b) 40%; 1,5. 
c) 50%; 1,5. 
d) 60%; 1. 
 
14-De acordo com a história de Cunha, o povoamento desordenado do Facão se deu: 
a) com a descoberta das primeiras jazidas de ouro nas “minas gerais”. 
b) com o início do cultivo agrário local que incluía milho, soja e trigo. 
c) com o início da criação de gado leiteiro e de corte no local. 
d) pela localização da cidade que favorecia o tropeirismo. 
 
15-A povoação e fundação oficiais da região do Facão, que era a denominação antiga de Cunha, 
se deram com a edificação: 
a) da capelinha do Alto da Mantiqueira. 
b) da capela da Nossa Senhora da Conceição. 
c) da capela de Jesus, Maria e José da Boa Vista. 
d) da capelinha de Nossa Senhora do Facão. 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 
Read the text and choose the option according to it: 

 
Having reached the highest point of our route according to plan we discovered something the map 
had not told us. It was impossible to climb down into the King valley. The river lay deep between 
mountain sides that were almost vertical. We couldn't find any animal tracks, which usually show 
the best way across country, and the slopes were covered so thickly with bushes that we could not 
see the nature of the ground. We had somehow to break through to the river which would give us 
our direction out of the mountain into the inhabited lowlands.  
Our guide cut a narrow path through the bushes with his long knife and we followed in single file. 
Progress was slow. Then, when we thought we had really reached the river, we found ourselves 
instead on the edge of a cliff with a straight drop of 1,000 feet to the water below. We climbed back 
up the slope and began to look for another way down. We climbed, slipped, sweated and 
scratched our hands to pieces and finally arrived at the river. Happily we strode downhill along its 
bank without having to cut our way. However, after a few miles the river entered a steep-sided gap 
between rocks and suddenly dropped thirty-five feet over a waterfall. There was no path alongside 
it and no way round it. 
Then one of the guides saw a way of overcoming the difficulty. There was a fallen tree lying upside 
down over the waterfall with its leafy top resting on the opposite bank below the falls. Without 
hesitation he climbed down the slippery trunk to show us how easy it was. Having got to the fork of 
the tree, he moved hand over hand along a branch for four or five feet with his legs hanging in 
space, then he dropped onto the flat bank the other side, throwing his arms in the air like a 
footballer who has scored a goal, and cheerfully waving us on.  
 
16-Question: Having reached the highest point on their route, the travelers expected to be able to: 
a) Track animals to the river. 
b) Put away the maps they had been using. 
c) Approach the river from a different direction. 
d) Get down to the river without much difficulty. 



 

For the question 17 to 25, fill in the blanks with the correct alternative. 
 

17-I have lost my passport. I can´t find it _______. 
a) anywhere 
b) nowhere 
c) everywhere 
d) somewhere 
 
18-Have you sent that e-mail to Mr. O'Neill? Yes, I’ve ______done that.  
a) still 
b) already 
c) yet 
d) now 

 
19-If you are in Madrid, you can come visit me ________ you like. 
a) soon 
b) whenever 
c) always 
d) whatever 

 
20-I______ getting up early. I do it every day. 
a) used to 
b) used 
c) am used to 
d) would 

 
21-I thought you______________. 
a) were going to have lunch with us. 
b) go to have lunch with us. 
c) will to have lunch with us. 
d) have gone to have lunch with us. 
 
22-If I ______ you, I’d take the risk. 
a) were 
b) am 
c) have been 
d) would be 
 
23-I will wait _____ 6:30, but then I am going home. 
a) from 
b) at 
c) until 
d) with 

 
24-My parents have been married_____ forty-nine years. 
a) since 
b) for 
c) until 
d) on 

 



 

25-George _________ fly to London tomorrow. 
a) to going 
b) goes to 
c) is going to 
d) go to 

 


