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APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: According to the text, it is correct to say that:

Alternativa correta:  firefighters and volunteers are working together to find the missing people.
       
 
SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
O texto é claro, nas linhas 1-2, ao dizer que “os bombeiros e voluntários ainda buscam por, no 
mínimo, 131 pessoas ainda desaparecidas...” (“firefighters and volunteers still search for at least 131  
people still missing...”).

APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: Which sentence is grammatically correct?

Alternativa correta: Camilla´s dress is cheaper than mine. 

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
A forma comparativa de adjetivos simples é feito com o acréscimo do sufixo ER.

APROVEITADA PARA:   ( X )   Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO:  “________ American?” Complete the space with the correct form of the verb and the 
pronoun.

Alternativa: Are you.

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
Trata-se de um questão na forma interrogativa cujo sujeito é you e o verbo to be. Portanto, a forma 
correta é Are you American?
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APROVEITADA PARA:   (X)   Geral/Aviação    ( X )   MÚSICA    ( X )   SAÚDE  

QUESTÃO: Complete the sentence below using the appropriate words:

Mr. Harris ______ trains: He is afraid of airplanes and _______ like buses, but _______ trains. 

Alternativa:  likes, doesn’t, loves

SOLUÇÃO DA QUESTÃO:
- Mr. Harris:  3ª pessoa do singular no presente simples, quando em sentenças afirmativas,  há o 
acréscimo de –s ao final do verbo: LIKES

    - Mr. Harris: 3ª pessoa do singular no presente simples – verbo auxiliar para perguntas e negações:  
DOES/DOESN’T

    -  Mr. Harris: 3ª pessoa do singular no presente simples, quando em sentenças afirmativas, há o 
acréscimo de –s ao final do verbo: LOVES
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