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                                                          English Test  

 

1) (UFGO) -  She told me: “I was sick last night”. No discurso indireto: 

a) She told me that I was sick last night. 

b) She told me that I had been sick last night. 

c) She told me that she had been sick the night before. 

d) She told me that she had been sick the following night. 

 

2) (UFPR )- She said to me, I have wept too much.” 

No discurso indireto:  

 

01) She told me that she has wept too much. 

02) She told me that she had wept too much. 

04)She told me she´d wept too much. 

08)She told to me she had wept too much 

16)She told me that she´s wept too much. 

Total: __________  

 

3) (PUCPR)  Husband to wife: “Can you wait for me here?” 

a) He asked her if she could wait for him there. 

b) She asked him if she could wait for him there. 

c) He asked her if she must wait for him here. 

d) He told her to wait for him there. 

 

4) (FUVEST _ SP) – Suddenly Peter said to me, “Are you hungry?” 

a) Suddenly Peter said that I was hungry. 

b) Suddenly Peter told me that I was hungry. 

c) Suddenly Peter asked if he were hungry. 

d) Suddenly Peter asked me whether I was hungry. 

 

      5) Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. An American 

study that involved 10 000 patients from around the world has found that people who leave 
school before the age of 16 are five times more likely to suffer a heart attack and die than 
university graduates.   
                                                             World Report News. Magazine Speak Up. Ano XIV, n.º 170. Editora Camelot, 2001. 

 

Em relação às pesquisas, a utilização da expressão university graduates evidencia a intenção de 

informar que 
 
A) as doenças do coração atacam dez mil pacientes. 
B) as doenças do coração ocorrem na faixa dos dezesseis anos. 

C) as pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico. 
D) jovens americanos são alertados dos riscos de doenças do coração. 
E) maior nível de estudo reduz riscos de ataques do coração. 

 
 



6) Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam 
a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse cartum, a linguagem utilizada 
pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia a 

a) predominância do uso da linguagem 
informal sobre a língua padrão. 

b) dificuldade de reconhecer a existência 
de diferentes usos da linguagem. 

c) aceitação dos regionalismos utilizados 
por pessoas de diferentes lugares. 

d) necessidade de estudo da língua 
inglesa por parte dos personagens. 

e) facilidade de compreensão entre 
falantes com sotaques distintos 

 
DONAR. Disponível em: http://politicalgraffiti.wordpress.com. Acesso em: 17 ago. 2011. 
 
 

7 )Quotes of the Day 

Friday, Sep. 02. 2011 

“There probably was a shortage of not just respect and boundaries but also love. But you do need, 
when they cross the line and break the law, to be very tough.” 

British Prime Minister DAVID CAMERON, arguing that those involved in the recent riots in England 
need “tough love” as he vows to “get to grips” with the country’s problem families. 

Disponível em: www.time.com. Acesso em: 5 nov. 2011 (adaptado). 

A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta de David 
Cameron têm como foco principal 

a) enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. 

b) criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. 

c) estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor. 

d) reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. 

e) descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. 



8) 

núncio 1 (www.hongkiat.com. Adaptado) 

Anúncio 2 (www.crookedbrains.net. Adaptado.) 

O anúncio 1 refere-se 

 a uma campanha para economia do consumo de água. 

 à divulgação de uma nova tinta para bancos de jardim. 

 a uma campanha para embelezar a cidade de Denver. 

 à divulgação de reformas nos jardins públicos em Denver. 

 

O anúncio 2 refere-se 

 a um incentivo para anúncios mais iluminados. 

 a uma empresa de eletricidade chamada Wisely. 

 a um incentivo ao uso de lâmpadas fluorescentes. 

 ao uso mais consciente de energia elétrica. 

 à falta de iluminação suficiente em locais públicos. 



 


