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QUESTÃO 01

1

RESPOSTA: opção c

RESOLUÇÃO:

QUESTÃO 06

a) Não é correto usar that após a vírgula.
b) O assunto em questão é um Pronome Relativo, então o
único pronome relativo correto é who.
c) Which não é o pronome correto para substituir pessoas.
d) Não é correto usar that após a vírgula.
RESPOSTA: opção b

QUESTÃO 02

RESOLUÇÃO:
a) O personagem não tinha entrado em contato no passado.
b) O personagem (já) não entrou em contato.
c) Está sendo avaliado a compreensão do uso do tempo
verbal através do Discurso Indireto. “Eu entrarei em
contato” significa que futuramente esta ação acontecerá.
d) O personagem não estava entrando em contato.
RESPOSTA: opção c

RESOLUÇÃO:
a) Os impulsos elétricos causados pelas atividade não são
atribuídos a óculos escuros.
b) No 2o parágrafo, o texto menciona a depressão associada
ao escuro e a longos invernos. No 4o parágrafo também
se refere ao suicídio induzido pelo geomagnetismo.
c) As luzes do Norte não aumentam a disposição entre as
pessoas do Alasca.
d) A ligação entre a Aurora Boreal e problemas de saúde
não causam dor nas costas.
RESPOSTA: opção b

QUESTÃO 03

QUESTÃO 07
RESOLUÇÃO:
a) O Discurso Indireto é um retorno do que foi dito
anteriormente, assim como devem ser feitas as devidas
trocas verbais. Nas frases mencionadas, o Past Perfect
volta para Simple Past e o Simple Past volta para o
Simple Present
b) O retorno do tempo verbal não está correto.
c) O mesmo que a alternativa B.
d) O mesmo que a alternativa B.
RESPOSTA: opção a

RESOLUÇÃO:

QUESTÃO 08

a) O texto diz que outros cientistas eram cépticos em
relação à teoria do Dr. Bush; e um sinônimo para esta
palavra é dúvida. (doubt)
b) Um sinônimo para cético não é surprise (surpresa).
c) Um sinônimo para cético não é beliefe (crença).
d) Um sinônimo para cético não é confidence (confiante).
RESPOSTA: opção a

QUESTÃO 04

RESOLUÇÃO:
a) Não se usa o auxiliar do conjugado na Indirect Request.
b) A posição da palavra NOT está errada, assim como o
pronome não é HIM.
c) Avaliou-se “Indirect Request”. Quando a oração é
negativa a ordem correta da palavra NOT é antes do
verbo principal que deve vir no Infinitivo.
d) Não se usa o auxiliar DID, uma vez que ele nem
apareceu na frase da questão.
RESPOSTA: opção c

RESOLUÇÃO:
a) A Tag Question nunca poderá ser feita na negativa, uma
vez que a frase já está na negativa.
b) De acordo com o uso correto da Tag Question, o tempo
verbal pedido é o Present Perfect, devendo então a
pergunta ser feita com o próprio auxiliar “has” na
afirmativa, já que a sentença encontra-se na negativa.
c) A sentença requisitada tem como tempo verbal o Present
Perfect, devendo, portanto, fazer ele mesmo a sua
interrogativa para a Tag Question e não estaria correto o
uso do auxiliar Do para tal finalidade.
d) A mesma mencionada na letra c.
RESPOSTA: opção b

QUESTÃO 09
RESOLUÇÃO:
a) Incorreta porque Everybody wouldn´t do it (não faria).
b) Correta porque como cita a linha 5, (but nobody did), foi
o “personagem” nobody.
c) Incorreta porque anybody could have done it (poderia
tê-lo feito, mas não o fez).
d) Incorreta porque somebody o faria, porém ficou nervoso
por achar que deveria ser feito por everybody que
também não o fez.
RESPOSTA: opção b

QUESTÃO 05
QUESTÃO 10

RESOLUÇÃO:
a) O tempo verbo não está correto, está apassivado, não
obedecendo às regras do Discurso Indireto.
b) O tempo verbal está incorreto de acordo com o uso
correto do Discurso Indireto.
c) A questão é uma forma contextualizada de se averiguar o
uso correto do Discurso Indireto, e que deve ser feito
com a troca do tempo verbal de Present Perfect para o
Past Perfect.
d) O tempo verbal está incorreto de acordo com o uso
correto do Discurso Indireto.

RESOLUÇÃO:
a) Incorreta porque não seria uma história a ser feita e sim
um trabalho.
b) Incorreta porque someone não aparece no texto. Embora
somebody deveria ou poderia fazer o trabalho quem de
fato o fez foi nobody.
c) Porque o texto fala de um determinado trabalho deveria
ser feito por um deles, logo o pronome it refere-se ao
trabalho (the job).

EA CFOAV/CFOINT/CFOINF 2010 – RESOLUÇÃO DA PROVA DE LÍNGUA INGLESA – CÓDIGO 11
d) Incorreta pois o pronome se refere ao trabalho que
nobody efetuou.

QUESTÃO 11
RESOLUÇÃO:
a) Trata-se de uma questão de “reported speech”, cujos
verbos frequentemente usados são: ask; want to know e
wonder... no caso em questão, foi usado o verbo “asked”
como opção.
b) Tratando-se de uma questão de “reported speech”, os
verbos told e said não se aplicam.
c) Tratando-se de uma questão de de “reported speech”, os
verbos said e tell não se aplicam.
d) Tratando-se de uma questão de de “reported speech”, os
verbos tell e told não se aplicam.

a) As alternativas I e II não reescrevem as sentenças de “If
clauses” corretamente.
b) As alternativas II e IV na letra B são as únicas que
reescrevem corretamente as frases de acordo com as
regras “If clause”.
c) A alternativa I não reescreve as sentenças de “If clauses”
corretamente.
d) A alternativa III não reescreve corretamente as
sentenças “If clauses” corretamente.
RESPOSTA: opção b

QUESTÃO 16
RESOLUÇÃO:

RESPOSTA: opção a

QUESTÃO 12
RESOLUÇÃO:
a) Considerando a estrutura (linha 04) “... where I was from
and why I’d cometo...” fica claro que a 2a oração trabalha
o tempo verbal “Past Perfect”, cuja formação é: verbo
had + particípio passado do verbo principal, no caso
“come”. Vale lembrar, que a ação já “havia acontecido”.
b) “Would” tornaria a oração “futuro do pretérito” (simple
conditional), totalmente errôneo na frase, uma vez que a
ação já tinha acontecido.
c) “did” não tem lógica verbal no contexto citado.
d) “do” não tem lógica verbal no contexto citado.
RESPOSTA: opção a

QUESTÃO 13
RESOLUÇÃO:
a) O texto não menciona que a namorada do Nick estava no
aeroporto.
b) Nick não planejou voltar para Nova York. A ele foi
questionado se pretendia voltar para UK.
c) Considerando o início do texto (linhas 01 e 02) “Nick, a
British tourist, is telling his American girfriend about the
questions he was asked at Kennedy Airport.
d) Nick não conversou com policiais no aeroporto.
RESPOSTA: opção c

QUESTÃO 14
RESOLUÇÃO:
inadequado
enorme
eficiente
enough = sufficiente (suficiente)

RESPOSTA: opção d

QUESTÃO 15
RESOLUÇÃO:

RESPOSTA: opção c

a)
b)
c)
d)

2

a) Rosana Fischer não está explicando a importância dos
esportes.
b) Rosana Fischer não está convidando os leitores a praticar
sua atividades.
c) Rosana Fischer não está ensinando que sempre assistiu
suas aulas.
d) Rosana Fischer está estabelecendo condição usando “If
clauses”.
RESPOSTA: opção d

QUESTÃO 17
RESOLUÇÃO:
a) São os pronomes corretos para completar as lacunas.
b) Não são os pronomes corretos para se completar as
lacunas.
c) A mesma que a letra B.
d) A mesma que a letra B.
RESPOSTA: opção a

QUESTÃO 18
RESOLUÇÃO:
a) O tempo verbal usado não está correto.
b) O mesmo da letra A.
c) Na voz passiva o verbo To Be mantém-se, sendo
acrescido do ING porque na voz ativa a ação estava no
Present Continuous e o verbo principal vai para o Past
Participle.
d) O mesmo da letra A.
RESPOSTA: opção c

QUESTÃO 19
RESOLUÇÃO:
a)
b)
c)
d)

O
O
O
O

pronome
pronome
pronome
pronome

who
who
who
who

só pode ser substituído por “that”.
não pode ser substituído por whose.
não pode ser substituído por which.
não pode ser substituído por whom.

RESPOSTA: opção a
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QUESTÃO 20
RESOLUÇÃO:
a) Incorreta porque no passado as pessoas apreciavam as
galerias, mesmo com pouco tempo para tal.
b) Correta por afirmar que atualmente as pessoas visitam
menos as galerias de arte do que no passado.
c) Incorreta por que não é mencionado a respeito de dez
anos atrás as pessoas visitavam galerias.
d) Incorreta porque o ato de se visitar um museu não tm
nenhuma ligação com relaxamento.
RESPOSTA: opção b
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