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LÍNGUA PORTUGUESA

Prof. Fabrício Dutra

1. CESGRANRIO - 2018 - Transpetro

Prof. Fabrício Dutra 

De acordo com as exigências da norma-padrão da língua portuguesa, a forma verbal
destacada está adequadamente empregada em:

A O Brasil tem frutas para todos os gostos, mas outros produtos também são
importantes nesses tempos em que se valorizam as propriedades funcionais dos
alimentos.

B As pesquisas indicam que a economia melhorou um pouco, mas os jovens que se
formam ainda tem dificuldade para conseguir emprego.

C A produção de material didático e a possibilidade de comparar imagens de órgãos
ou tecidos sadios promete melhorar a formação de profissionais de medicina.

D Os Estados Unidos e alguns países europeus vem investindo nas últimas décadas
em programas de observação de asteroides potencialmente perigosos.

E O crescimento pode melhorar os diversos dilemas do mercado de trabalho no
Brasil, mas não vão resolver a situação econômica a médio prazo.
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Prof. Fabrício Dutra 

2. CESGRANRIO - 2019

Prof. Fabrício Dutra 

De acordo com as exigências da norma-padrão da língua portuguesa, a forma verbal
destacada está adequadamente empregada em:

A O Brasil tem frutas para todos os gostos, mas outros produtos também são
importantes nesses tempos em que se valorizam as propriedades funcionais dos
alimentos.

B As pesquisas indicam que a economia melhorou um pouco, mas os jovens que se
formam ainda tem dificuldade para conseguir emprego.

C A produção de material didático e a possibilidade de comparar imagens de órgãos
ou tecidos sadios promete melhorar a formação de profissionais de medicina.

D Os Estados Unidos e alguns países europeus vem investindo nas últimas décadas
em programas de observação de asteroides potencialmente perigosos.

E O crescimento pode melhorar os diversos dilemas do mercado de trabalho no
Brasil, mas não vão resolver a situação econômica a médio prazo.
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Prof. Fabrício Dutra 

3. CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

A palavra destacada atende às exigências de concordância da norma-padrão da língua
portuguesa em:

A Atualmente, causa impacto nas eleições de vários países as notícias falsas.

B A recomendação de testar a veracidade das notícias precisam ser seguidas, para não
prejudicar as pessoas.

C O propósito de conferir grandes volumes de dados resultaram na criação de serviços
especializados.

D Os boatos causam efeito mais forte do que as notícias reais
porque vem acompanhados de títulos chamativos.

E Os resultados de pesquisas recentes mostram que 67% das pessoas consultam os
jornais diariamente
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Prof. Fabrício Dutra 

4. CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

Segundo a norma culta da Língua Portuguesa, o verbo destacado foi usado de acordo
com as regras de concordância verbal em:

A Houve intensos debates durante a campanha.

B Sempre houveram eleitores descontentes com a situação do país.

C Fazem duas semanas que a campanha eleitoral começou.

D Deve existir muitos eleitores em dúvida.

E Daqui há dez anos, o país estará em melhor situação
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Prof. Fabrício Dutra 

5. CESGRANRIO - 2019 - UNIRIO

Prof. Fabrício Dutra 

A concordância do verbo destacado está de acordo com a norma-padrão em:

A A reclamação dos clientes de Diolino chegaram aos seus ouvidos.

B Surgiu vários motivos para que as pessoas confraternizassem com Diolino.

C Eram os fregueses de Diolino privilegiados porque usufruíam de uma bebida especial.

D Consumia-se bebidas dentro dos automóveis, sobretudo quando se queria o
anonimato.

E Diolino foi, em 1968, um pioneiro na arte de produzirem batidas de coco e de limão.
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Prof. Fabrício Dutra 

6. CESGRANRIO - 2018 - Transpetro

Prof. Fabrício Dutra 

A concordância da forma verbal destacada foi realizada de acordo com as exigências da
norma-padrão da língua portuguesa em:

A Com o crescimento da espionagem virtual, é necessário que se promova novos
estudos sobre mecanismos de proteção mais eficazes.

B O rastreamento permanente das invasões cibernéticas de grande porte permite que
se suspeitem dos hackers responsáveis.

C Para atender às demandas dos usuários de celulares, é preciso que se destinem à
pesquisa tecnológica muitos milhões de dólares.

D Para detectar as consequências mais prejudiciais da guerra virtual pela
informação, necessitam-se de estudos mais aprofundados.

E Se o crescimento das redes sociais assumir uma proporção incontrolável, é
aconselhável que se estabeleça novas restrições de utilização pelos jovens.
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Prof. Fabrício Dutra 

7. CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

Um dos aspectos fundamentais da regência verbal é o uso adequado da
preposição.

A preposição destacada está empregada de acordo com a norma-padrão em:

A Não é bom descuidar-se com a leitura.

B Informei-lhe de que a biblioteca fecharia à tarde.

C Ler textos literários implica em formar cidadãos democráticos.

D Perdoo a todos os vilões dos romances: sem vilões, sem histórias.

E Com um livro na cabeceira, quero chegar em casa o quanto antes.
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Prof. Fabrício Dutra 

8. CESGRANRIO - 2018 - Petrobras

Prof. Fabrício Dutra 

“Os lançamentos tecnológicos a que o autor se refere podem resultar em comportamentos impulsivos nos consumidores
desses produtos”.

A utilização da preposição destacada a é obrigatória para atender às exigências da regência do verbo “referir-se”, de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

É também obrigatório o uso de uma preposição antecedendo o pronome que destacado em:

A Os consumidores, ao adquirirem um produto que quase ninguém possui, recém-lançado no mercado, passam a ter uma
sensação de superioridade.

B Muitos aparelhos difundidos no mercado nem sempre trazem novidades que justifiquem seu preço elevado em relação
ao modelo anterior.

C O estudo de mapeamento cerebral que o pesquisador realizou foi importante para mostrar que o vício em novidades
tecnológicas cresce cada vez mais.

D O hormônio chamado dopamina é responsável por causar sensações de prazer que levam as pessoas a se sentirem
recompensadas.

E As pessoas, na maioria das vezes, gastam muito mais do que o seu orçamento permite em aparelhos que elas não
necessita
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Prof. Fabrício Dutra 

9. CESGRANRIO - 2018 - Transpetro

Prof. Fabrício Dutra 

De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o acento indicador de crase é
obrigatório na palavra destacada em:

A A história da iluminação começou quando o homem construiu, para transportar o
fogo, as tochas primitivas, que pouco a pouco foram aperfeiçoadas.

B A melhoria nas tecnologias de iluminação pode estar agravando a poluição luminosa
principalmente nos grandes centros urbanos.

C A poluição luminosa causa a saúde efeitos negativos, reduz a visibilidade das
estrelas e interfere na observação astronômica.

D A privação das horas de sono torna-se um problema a longo prazo e pode até
resultar em distúrbios crônicos na saúde.

E O mundo da iluminação não foi mais o mesmo depois da invenção da lâmpada
elétrica, logo depois da invenção da iluminação a gás.

CESGRANRIO – 2017 - Transpetro 
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Prof. Fabrício Dutra 

10. CESGRANRIO - 2019 - UNIRIO -

Prof. Fabrício Dutra 

O acento grave indicativo de crase é necessário e está empregado de acordo
com a norma-padrão em:

A É bom manter-nos à distância de dez passos.

B O sol estava à pino e precisamos nos proteger do calor.

C A volta à Portugal, seu país natal, fez meu pai muito feliz.

D Com muito esforço, os idosos acompanham às novas tecnologias.

E Sempre reconhecemos àqueles que são nossos verdadeiros amigos.
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Prof. Fabrício Dutra 

11. CESGRANRIO - 2018 - Transpetro

Prof. Fabrício Dutra 

De acordo com a norma-padrão, o acento grave indicador da crase deve ser
utilizado obrigatoriamente em

A As emissões de gases do efeito estufa têm ocasionado as principais
mudanças climáticas no planeta.

B As pesquisas de opinião mostram que, para os brasileiros, a mudança
climática é maior ameaça a população do que a violência urbana.

C O aumento da temperatura do planeta é consequência de ações humanas
tomadas a partir da Revolução Industrial, no século 18.

D O Greenpeace trabalha para pressionar governos e empresas a diminuir as
emissões de gases de efeito estufa.

E O aquecimento global pode levar o planeta a situações irreversíveis para a
humanidade.
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Prof. Fabrício Dutra 

12. CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

O emprego do acento de crase na palavra em destaque está de acordo com a
norma-padrão em:

A As construções cresciam à olhos vistos

B A preservação ficava à cargo dos órgãos públicos.

C Os moradores fizeram obras à revelia da legislação.

D Os trabalhos encantaram à todos os que aqui viviam.

E As obras nos subúrbios cresceram à partir do século XIX.
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Prof. Fabrício Dutra 

13. CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

O emprego do acento indicativo de crase está de acordo com a norma-padrão
em:

A O escritor de novelas não escolhe seus personagens à esmo.

B A audiência de uma novela se constrói no dia à dia.

C Uma boa história pode ser escrita imediatamente ou à prazo.

D Devido à interferências do público, pode haver mudanças na trama

E O novelista ficou aliviado quando entregou a sinopse à emissora.
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Prof. Fabrício Dutra 

14. CESGRANRIO - 2021 - Banco da Amazônia

Prof. Fabrício Dutra 

Assim como no trecho “E, ainda perplexa, encaminhávamo-nos para a escola.”
(l. 35-36), a colocação do pronome destacado respeita a norma-padrão da
língua portuguesa, em:

A Pediria-lhes para considerar a possibilidade da eternidade.

B A curiosidade não leva-nos a atitudes bobas e despropositadas.

C O prazer que experimenta-se com o sabor dos doces é enorme.

D Poucos se impressionam com a descoberta da possibilidade da eternidade.

E Nos perguntamos até quando vamos sonhar com uma vida eterna de
prazer.
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Prof. Fabrício Dutra 

15. CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

O pronome em destaque está colocado de acordo com a norma-padrão em:

A Os jovens não dedicam-se suficientemente à leitura.

B Quando alguém apresentar-se como salvador, é bom pesquisar sobre sua
história.

C Oferecemos-lhes as melhores condições de pesquisa em nossa biblioteca.

D É preciso estarmos atentos às notícias, pois elas têm deturpado-se.

E Encontraremo-nos em condições de discutir a realidade, caso sejamos
bons leito
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Prof. Fabrício Dutra 

16. CESGRANRIO - 2018 - Banco do Brasil

Prof. Fabrício Dutra 

O pronome destacado foi utilizado na posição correta, segundo as exigências
da norma-padrão da língua portuguesa, em:

A Quando as carreiras tradicionais saturam-se, os futuros profissionais têm de
recorrer a outras alternativas.

B Caso os responsáveis pela limpeza urbana descuidem-se de sua tarefa,
muitas doenças transmissíveis podem proliferar.

C As empresas têm mantido-se atentas às leis de proteção ambiental
vigentes no país poderão ser penalizadas.

D Os dirigentes devem esforçar-se para que os funcionários tenham
consciência de ações de proteção ao meio ambiente.

E Os trabalhadores das áreas rurais nunca enganaram-se a respeito da
importância da agricultura para a subsistência da humanidade.
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Prof. Fabrício Dutra 

17. CESGRANRIO - 2018 - Banco da Amazônia

Prof. Fabrício Dutra 

A norma-padrão em sua variedade formal prevê uma organização da frase em
que a observância da colocação pronominal é fundamental.

A frase em que o pronome oblíquo átono está empregado corretamente,
segundo as regras da colocação pronominal, é:

A Ninguém ensinou-me a manter a cabeça à tona d’água.

B O subconsciente boicota-nos a todo momento de nossa vida.

C O ser humano que molda-se à diferentes realidades vive melhor.

D Boicotaremo-nos todas as vezes que houver a chance de felicidade.

E Se considerar mau menino é justificar o não merecimento da felicidade.v

.
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Prof. Fabrício Dutra 

18. CESGRANRIO - 2016 - IBGE

Prof. Fabrício Dutra 

No trecho do Texto I “onde restam apenas cerca de 10% da vegetação nativa original” (l. 6-7), a
palavra destacada foi empregada de acordo com as exigências da norma-padrão da Língua

Portuguesa.
Do mesmo modo, o emprego do pronome relativo onde atende a essas exigências em:

A A dependência de biomassa ocorre porque não há oferta de fontes industriais de energia nas
regiões onde as populações mais pobres vivem.

B Os anos de 2009 a 2011 correspondem ao período onde a pesquisa foi realizada por meio de
entrevistas em vários estados do Nordeste.

C Esses estudos devem ser complementados por estratégias onde possa ser evitado o
desmatamento provocado pelo uso doméstico da madeira.

D Na época onde o estudo foi realizado, a floresta encontrava-se profundamente reduzida e
fragmentada, devido ao desmatamento desordenado.

E Alguns estudos parecem atender a uma preocupação bastante pertinente onde se podem traçar
estratégias de proteção ambienta
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Prof. Fabrício Dutra 

19. CESGRANRIO - BNDES

Prof. Fabrício Dutra 

No trecho do Texto I “O que ocorreu de fato foi um processo difícil e
conflituado em que, pouco a pouco, a visão inovadora veio ganhando terreno”
(. 29-31), a palavra destacada se refere a um termo do contexto anterior,
assim como em:

A “Não necessito dizer que, para mim, não há verdades indiscutíveis,” (. 8-9)

B “poucos eram os que questionavam, mesmo porque, dependendo da
ocasião, pagavam com a vida seu inconformismo.” (. 15-17)

C “Ocorre, porém, que essa certeza pode induzir a outros erros:” (. 45-46)

D “o de achar que quem defende determinados valores estabelecidos está
indiscutivelmente errado.” (. 46-48)

E “Os fatos demonstram que tanto pode ser como não.” (. 50)
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Prof. Fabrício Dutra 

20. CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

O uso do pronome relativo destacado está de acordo com a norma-padrão em:

A Eram artistas de cujos trabalho todos gostavam.

B A arquitetura, onde é uma arte, faz grandes mestres.

C Visitamos obras que os livros faziam menção a elas.

D Os artistas que todos elogiavam eram sempre os mesmos.

E Os mestres dentre as quais faziam um bom trabalho eram elogiados.
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Prof. Fabrício Dutra 

21. CESGRANRIO - 2016 - ANP

Prof. Fabrício Dutra 

A relação lógica expressa pela palavra em destaque está indicada adequadamente entre
colchetes em:

A “Tornou-se a cultura internacional dominante, principal, a
chamada mainstream, conforme o título do livro escrito pelo sociólogo francês Frédéric
Martel.” (l. 15-18) [concessão]

B “Você pode ouvir Lady Gaga, gostar de Avatar e ler O Código Da Vinci, mas, no final
das contas, a maior parte da cultura que você consome e ama geralmente é nacional.”
(l. 40-44) [condição]

C “Para resumir as coisas, eu diria que todos temos duas culturas: a nossa e a
americana.” (l. 58-59) [causa]

D “Por quê? Porque a língua é muito importante, porque a identidade é muito
importante.” (l. 49-50) [finalidade]

E “Portanto, nós estamos em um mundo cada vez mais global, mas, ao mesmo tempo,
a cultura ainda é e será muito nacional.” (l. 55-58) [conclusão]
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Prof. Fabrício Dutra 

22. CESGRANRIO - 2014 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

A oração que está destacada exprime uma circunstância de tempo em:

A A decoração ficará enfeitando as ruas e praças da cidade enquanto durar a
Copa.

B A participação da torcida ficará mais animada à medida que a seleção
ganhe seus jogos.

C Muitos preferem fazer os próprios enfeites, porque costuma haver
competição de ruas.

D Na hora do jogo todos ficam ligados nos telões, mesmo quem não entende
de futebol.

E As cornetas e as buzinas só não são acionadas se o resultado do jogo é
desfavorá
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Prof. Fabrício Dutra 

23. CESGRANRIO - 2021 - Banco da Amazônia

Prof. Fabrício Dutra 

A frase que apresenta todas as vírgulas corretamente empregadas, de acordo
com a norma-padrão da língua portuguesa, é:

A A menina que descobriu o chicle, também experimentou, a possibilidade da
eternidade.

B São consideradas maravilhosas, aquelas histórias de príncipes e fadas, que
vivem eternamente.

C Aproveitou, a textura, o sabor docinho do chicle, e ainda o comparou com o
mundo impossível da eternidade.

D Muitas crianças, quando se deparam com o desconhecido, passam a
fantasiar sobre ele na tentativa de entendê-lo.

E Quando as crianças sonham, em serem príncipes, princesas e fadas, elas
fantasiam sobre viverem felizes para sempre.
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Prof. Fabrício Dutra 

24. CESGRANRIO - 2018 - LIQUIGÁS

Prof. Fabrício Dutra 

A vírgula está empregada corretamente em:

A A divulgação de histórias falsas pode ter consequências reais desastrosas:
prejuízos, financeiros e constrangimentos às empresas.

B As novas tecnologias, criaram um abismo ao separar quem está conectado
de quem não faz parte do mundo digital.

C As pessoas tendem a aceitar apenas as declarações que confirmam aquilo
que corresponde, às suas crenças.

D Os jornalistas devem verificar as fontes citadas, cruzar dados e checar se
as informações refletem a realidade.

E Os consumidores de notícias não agem como cientistas porque não estão
preocupados em conferir, pontos de vista alternativos.
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Prof. Fabrício Dutra 

25. CESGRANRIO - 2019 - UNIRIO

Prof. Fabrício Dutra 

Considere a seguinte passagem do Texto I: “Dentro do amplo território portuário, os planejadores
urbanos que idealizaram o Plano Porto do Rio haviam concentrado investimentos simbólicos e
materiais nos arredores da praça Mauá, situada na convergência do bairro da Saúde com a avenida
Rio Branco” (ℓ. 16-21)

A reescritura que mantém os aspectos informacionais do trecho e respeita as normas de emprego
dos sinais de pontuação é a seguinte:

A Os planejadores urbanos, que idealizaram dentro do amplo território portuário o Plano Porto do Rio
haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos arredores da praça Mauá, situada na
convergência do bairro da Saúde com a avenida Rio Branco.

B Dentro do amplo território portuário, os planejadores urbanos que idealizaram o Plano Porto do Rio,
haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos arredores da praça Mauá, situada na
convergência do bairro da Saúde com a avenida Rio Branco.
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Prof. Fabrício Dutra 

C Os planejadores urbanos que idealizaram, dentro do amplo território portuário, o
Plano Porto do Rio haviam concentrado, investimentos simbólicos e materiais nos
arredores da praça Mauá, situada na convergência do bairro da Saúde com a avenida
Rio Branco.

D Os planejadores urbanos que idealizaram, dentro do amplo território portuário, o
Plano Porto do Rio haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos
arredores da praça Mauá, situada na convergência do bairro da Saúde com a avenida
Rio Branco.

E Dentro do amplo, território portuário, os planejadores urbanos que idealizaram o
Plano Porto do Rio haviam concentrado investimentos simbólicos e materiais nos
arredores da praça Mauá situada na convergência do bairro da Saúde com a avenida
Rio Branco.

Prof. Fabrício Dutra 
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OBRIGADO, FAMÍLIA
@PROFFABRICIODUTRA

Prof. Fabrício Dutra

LÍNGUA INGLESA

Prof. Roberto Witte
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U.S. FINDS NO EVIDENCE OF ALIEN
TECHNOLOGY IN FLYING OBJECTS, BUT CAN’T

RULE IT OUT, EITHER

Prof. Roberto Witte

Os EUA não encontram nenhuma evidência de 
tecnologia alienígena em objetos voadores, 

mas não podem descartá-la, também

WASHINGTON — American intelligence officials have

found no evidence that aerial phenomena observed by Navy pilots in

recent years are alien spacecraft, but they still cannot explain the

unusual movements that have mystified scientists and the military.

WASHINGTON - Oficiais da inteligência americana não encontraram evidências de que

fenômenos aéreos observados por pilotos da Marinha nos últimos anos sejam espaçonaves

alienígenas, mas ainda não conseguem explicar os movimentos incomuns que confundiram

cientistas e militares.
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The report determines that a vast majority of more than

120 incidents over the past two decades did not originate from any American

military or other advanced US government technology, the officials said. That

determination would appear to eliminate the possibility that Navy pilots who

reported seeing unexplained aircraft might have encountered programs the

government meant to keep secret.

O relatório determina que a grande maioria dos mais de 120 incidentes nas últimas duas décadas

não se originou de nenhuma divisão do exército americano nem de nenhuma outra tecnologia avançada

do governo dos Estados Unidos, disseram as autoridades. Essa determinação parece eliminar a

possibilidade de que os pilotos da Marinha que relataram ter visto aeronaves inexplicáveis possam ter

encontrado programas que o governo pretendia manter em segredo.

But that is about the only conclusive finding in the classified intelligence report,

the officials said. And while a forthcoming unclassified version, expected to be

released to Congress by June 25, will present few other firm conclusions, senior

officials briefed on the intelligence conceded that the very ambiguity of the findings

meant the government could not definitively rule out theories that the phenomena

observed by military pilots might be alien spacecraft.

Mas essa é a única descoberta conclusiva no relatório secreto da

inteligência, disseram as autoridades. E enquanto uma próxima versão não classificada, que deve ser

divulgada ao Congresso em 25 de junho, apresentará poucas outras conclusões firmes, altos funcionários

que receberam um briefing da inteligência admitiram que a própria ambigüidade das descobertas significa

que o governo não pode descartar definitivamente as teorias de que o fenômeno observado por pilotos

militares pode ser uma nave alienígena.
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Americans’ long-running fascination with UFOs has intensified in

recent weeks in anticipation of the release of the government report. Former

President Barack Obama encouraged the interest when he gave an interview last

month about the incidents on “The Late Late Show with James Corden” on CBS.
O fascínio de longa data dos americanos pelos OVNIs se intensificou nas

últimas semanas, em antecipação ao lançamento do relatório do governo. O ex-presidente Barack Obama

encorajou o interesse quando deu uma entrevista no mês passado sobre os incidentes no programa “The

Late Late Show com James Corden” na CBS.

“What is true, and I’m really being serious here,” Mr. Obama
said, “is that there is film and records of objects in the skies that we don’t know
exactly what they are.’’

The report concedes that much about the observed phenomena remains
difficult to explain, including their acceleration, as well as ability to change direction
and submerge. One possible explanation — that the phenomena could be weather
balloons or other research balloons — does not hold up in all cases, the officials said,
because of changes in wind speed at the times of some of the interactions.

“O que é verdade, e estou realmente falando sério aqui”, disse Obama, “é
que há filmes e registros de objetos nos céus que não sabemos exatamente o que são.”

O relatório admite que muita coisa sobre os fenômenos observados permanece difícil de explicar,
incluindo sua aceleração, bem como a capacidade de mudar de direção e submergir. Uma possível
explicação - que os fenômenos podem ser balões meteorológicos ou outros balões de pesquisa - não se
sustenta em todos os casos, disseram os oficiais, por causa das mudanças na velocidade do vento nos
momentos de algumas das interações.
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Many of the more than 120 incidents examined in the report are

from Navy personnel, officials said. The report also examined incidents involving

foreign militaries over the last two decades. Intelligence officials believe that at least

some of the aerial phenomena could have been experimental technology from a

rival power, most likely Russia or China.

Muitos dos mais de 120 incidentes examinados no relatório são da Marinha, disseram as autoridades.

O relatório também examinou incidentes envolvendo militares estrangeiros nas últimas duas décadas.

Oficiais de inteligência acreditam que pelo menos alguns dos fenômenos aéreos poderiam ter sido

tecnologia experimental de uma potência rival, provavelmente da Rússia ou da China.

One senior official said without hesitation that U.S. officials

knew it was not American technology. He said there was worry among intelligence

and military officials that China or Russia could be experimenting with hypersonic

technology. He and other officials spoke about the classified findings in the report

on the condition of anonymity. Um alto funcionário disse sem hesitação que

as autoridades americanas sabiam que não era tecnologia americana. Ele disse que há preocupação entre

oficiais de inteligência e militares de que a China ou a Rússia possam estar fazendo experiências com

tecnologia hipersônica. Ele e outras autoridades falaram sobre as descobertas confidenciais no relatório

sobre a condição de anonimato.
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11 One of the purposes of the text is to confirm that the report
determines the

(A) existence of life on other planets

(B) imminent possibility of aliens’ attack

(C) superiority of American technology

(D) authorities’ ignorance about unusual aircraft

(E) danger of enemy nations’ attacks to the US

11 Um dos objetivos do texto é confirmar que o relatório determina a
(A) existência de vida em outros planetas
(B) possibilidade de um iminente ataque dos alienígenas
(C) superioridade da tecnologia americana
(D) ignorância das autoridades sobre aeronaves incomuns
(E) perigo de ataques de nações inimigas aos Estados Unidos

12 In the 2nd paragraph of the text, in the fragment “That
determination would appear to eliminate the possibility that Navy
pilots who reported seeing unexplained aircraft”, the word who
refers to

(A) alien
(B) military
(C) officials
(D) scientists
(E) Navy pilots

12 No segundo parágrafo do texto, no fragmento
“Essa determinação parece eliminar a possibilidade
de que os pilotos da Marinha que relataram ter visto
aeronaves inexplicáveis”, a palavra que se refere a
(A) alienígena
(B) exército
(C) oficiais/autoridades
(D) cientistas
(E) pilotos da Marinha
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13 In the 6th paragraph of the text, the highlighted expression as
well as, in the fragment “as well as ability to change direction and
submerge” is associated with the idea of

(A) time
(B) addition
(C) purpose
(D) condition
(E) consequence

13 No 6º parágrafo do texto, a expressão destacada
bem como, no fragmento “bem como a capacidade de
mudar de direção e submergir” está associada à ideia
de

(A) tempo
(B) adição
(C) objetivo
(D) condição
(E) consequência

14 In the 7th paragraph of the text, in the fragment “Intelligence
officials believe that at least some of the aerial phenomena could
have been experimental technology from a rival power, most likely
Russia or China”, the report’s authors express

(A) strong desire
(B) irrefutable fact
(C) equivocal probability
(D) reasonable possibility
(E) unrealistic hypothesis

14 No 7º parágrafo do texto, no fragmento “Oficiais de
inteligência acreditam que pelo menos alguns dos fenômenos
aéreos poderiam ter sido tecnologia experimental de uma
potência rival, muito provavelmente da Rússia ou da China”, os
autores do relatório expressam

(A) um forte desejo
(B) um fato irrefutável
(C) uma probabilidade equivocada
(D) uma possibilidade razoável
(E) uma hipótese irreal
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15 After reading the last paragraph of the text “He and other officials
spoke about the classified findings in the report on the condition of
anonymity”, one can infer that the officials

(A) kept secrets.
(B) hid their names.
(C) invented stories.
(D) omitted the truth.
(E) said who they were.

15 Após a leitura do último parágrafo do texto “Ele e outros
oficiais falaram sobre as conclusões classificadas no relatório
sobre a condição de anonimato”, pode-se inferir que os oficiais
(A) guardaram segredo
(B) ocultaram seus nomes
(C) inventaram estórias
(D) omitiram a verdade
(E) disseram quem eles são

15 After reading the last paragraph of the text “He and other officials
spoke about the classified findings in the report on the condition of
anonymity”, one can infer that the officials

(A) kept secrets.
(B) hid their names.
(C) invented stories.
(D) omitted the truth.
(E) said who they were.

15 Após a leitura do último parágrafo do texto “Ele e outros
oficiais falaram sobre as conclusões classificadas no relatório
sobre a condição de anonimato”, pode-se inferir que os oficiais
(A) guardaram segredo
(B) ocultaram seus nomes
(C) inventaram estórias
(D) omitiram a verdade
(E) disseram quem eles são
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CAMINHO DAS PEDRAS

Prof. Roberto Witte
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Siga essa sequência

1. Ler o título do texto (Não ler o texto)

2. Palavras em negrito / grifadas / lacunas

3. Questões Mamão com açúcar

4. Questões não tão FDP

5. Questões FDP

The main purpose of the text is to

(A) introduce the many categories of bank clerks one can find in a financial
institution.
(B) present an overview of the career of a bank clerk to an eventual future
professional.
(C) denounce the disadvantages associated with the clerk profession.
(D) discuss all the benefits offered to employees who work in a bank.
(E) ask for changes in the way bank recruiters select their future employees.

Questões FDP

Fim
De
Prova
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Consequentemtente; Assim; 
Portanto; Dessa forma
• Therefore
• Consequently
• Thus
• Hence
• As a result
• For that reason 
• So
• Then
• And so

Entretanto; Contudo; Todavia; 
Mas; Por outro lado; 

• Nevertheless 
• Nonetheless 

• However 
• Conversely 

• But
• On the other hand

• Though
• Still 

Além de; Além do mais; do 
mesmo modo; igualmente
• Furthermore
• Moreover
• What's more
• In addition
• Likewise
• Additionally
• Besides
• Also

BLIND   ANSWERS

Prof. Roberto Witte
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1. Choose the best alternative that correctly
substitutes the word highlight in the sentence
“...served to highlight the work she was doing to help
orphan children in Nigeria.” (paragraph 2).

[A] emphasize.

[B] observe
[C] implement
[D] diminish
[E] console

In 1945, _________________ (1) the ethnic Germans, forced out of
their homes in Poland, Czechoslovakia and Russia and obliged to seek
shelter in a shattered and divided Germany. More recently, we can
see floods of Albanian refugees escaping from the ethnic cleansing of
the Serbian forces in Kosovo in 1998 and 1999.

2. Choose the alternative containing the correct verbal tense to
complete gap (1) in paragraph 3.
[A] there to be
[B] there will be
[C] there are
[D] there were.

[E] there have been
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3. Choose the alternative that correctly substitutes
the word yet in the sentence “It is less obvious that
social diversity should work in the same way – yet
the science shows that it does.” (paragraph 2).

[A] however.

[B] for
[C] such as
[D] thus
[E] because

4. Choose the alternative that correctly substitutes the
expression rather than in the sentence
“... history will remember Desert Storm for its smart weapons,
rather than its dumb ones.” (paragraph 2).

[A] as well as
[B] besides
[C] in addition to
[D] aside from
[E] instead of
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5. The underlined word in “a particular kind of social
institution” (lines 5 and 6) means the institution is

(A) specific.
(B) private.
(C) sophisticated.
(D) public.
(E) national.

6. When the text says that “The establishment of the
police was a painful process” (lines 11 and 12), it implies
that the process was

(A) easy.
(B) dangerous.
(C) simple.
(D) difficult.
(E) fantastic.
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7. If “the police idea was fiercely contested” (lines 13 and
14), this indicates that the opposition to this idea was

(A) unsafe.
(B) strong.
(C) normal.
(D) mild.
(E) predictable.

8. In “how the police officers see the social world” (lines
18 and 19) see can be replaced by

(A) look for.
(B) perceive.
(C) neglect.
(D) look after.
(E) forecast.
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OBRIGADO!

Prof. Roberto Witte
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