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Leia atentamente o texto abaixo e responda às 

questões. 

Clique Ciência: Chaves são sempre diferentes? 

Quando você manda fazer uma chave para a 

fechadura da sua casa, será que ela é exclusiva? Ou 

existe a chance de outra pessoa ter uma idêntica à sua, 

como se tivesse sido duplicada? 

Não dá para afirmar que elas sejam únicas. Mas 

a chance de encontrar duas com a mesma combinação 

é baixíssima, segundo explica o professor Luiz 

Antonio Gonçalves Neto, da Escola Senai (Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial) Luís Eulálio 

de Bueno Vidigal Filho, em Suzano (SP). 

Simplificando a questão, cada chave se 

diferencia de outra por causa de seus "dentes" e cada 

combinação de dentes corresponde a um segredo de 

fechadura. 

Fabricantes planejam o processo de produção em 

ciclos, cada um com um grande número de 

combinações diferentes. 

 O problema é que, ao fim da etapa, começa um 

ciclo novo que repete as mesmas combinações. "Isso 

causa uma duplicidade de combinações, mas a 

probabilidade destas fechaduras e chaves se 

encontrarem é quase como ganhar na loteria", 

compara Gonçalves. As produtoras também 

distribuem chaves iguais em regiões diferentes para 

diminuir as chances de coincidência. Há um caso, 

entretanto, em que se quer que mais fechaduras 

compartilhem a mesma combinação. É um processo 

chamado de unificação, utilizado para o proprietário 

ter de usar menos chaves. 

Quantas chaves existem? 

Infelizmente, não é possível dar uma resposta 

precisa porque não há um modelo único de 

fabricação. Cada configuração faz com que o número 

 

 

 

de combinações possíveis seja diferente, tornando o 

número impossível de calcular.  

O tipo mais conhecido de chave é a plana comum 

ou yale, que costumamos usar em cadeados em 

portas. Há ainda gorjes (usadas em fechaduras mais 

antigas), planas duplas (para automóveis mais 

antigos), planas tetras, multiponto (por exemplo a 

mul-t-lock) e pantográficas (para carros novos). 

 O artigo "Quantas Chaves Diferentes?", 

publicado pela Associação Britânica de Matemática 

na década de 1960, propôs um modelo matemático 

complexo para calcular o número total de chaves 

planas baseado no número, tamanho e disposição dos 

dentes.  

O texto conclui que chaves com dez dentes têm 

78 mil combinações possíveis, mas ressalva que há 

muitos outros fatores em jogo, então esse número não 

é preciso. 

O professor Luiz Antonio Gonçalves Neto diz 

ainda que a qualidade da chave e da fechadura são 

muito importantes na fabricação. Ele avalia que a 

produção em grande escala trouxe consequências 

danosas. "As fechaduras mais antigas eram fabricadas 

com materiais mais nobres e duráveis e havia uma 

grande preocupação com a segurança, 

independentemente do custo. Hoje vemos produtos 

com materiais de má qualidade só para baixar o 

preço", diz. Cadeados muito baratos acabam 

apresentando mecanismo frouxo e pouco seguro. 

(https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-

noticias/redacao/2018/12/17.Acesso em: 16/12/2018). 

 

Questão 01 

De acordo com o conteúdo desse texto, NÃO se pode 

asseverar que: 

a) A chance de se encontrar duas chaves com a 

mesma combinação é mínima. 

b) Hoje os produtos têm materiais de má qualidade só 

para baixar o preço. 

c) É possível dar uma resposta precisa acerca da 

quantidade de chaves existentes.  
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d) Cada chave se diferencia de outra por causa de seus 

"dentes".  

Questão 02 

O texto em análise situa-se, predominantemente, na 

tipologia de base:  

a) Argumentativa. 

b) Descritiva.   

c) Narrativa.    

d) dissertativa. 

Questão 03 

Assinale a alternativa que indica corretamente o valor 

semântico das preposições em destaque nas frases: 

 

I. “Mas a chance de encontrar duas COM a mesma 

combinação é baixíssima.” 

II. “As fechaduras mais antigas eram fabricadas COM 

materiais mais nobres e duráveis.” 

III. “Quando você manda fazer uma chave PARA a 

fechadura da sua casa, será que ela é exclusiva?” 

 

a) Modo – instrumento - finalidade.  

b) Causa – modo – finalidade.  

c) Modo – modo – causa.  

d) Modo – companhia – modo.  

 

Leia o seguinte trecho. 

 

 

 

 

 

Questão 04 

Nesse trecho, o pronome grifado “seus” refere-se a: 

a) combinação.   b) Causa. 

c) Chave.    d) fechadura. 

Questão 05 

A conjunção estabelece uma relação de sentido, 

geralmente entre orações. Dessa forma, assinale a 

alternativa em que a relação textual indicada pela 

expressão grifada está corretamente indicada entre 

parênteses. 

 

a)“Cadeados muito baratos acabam apresentando 

mecanismo frouxo e pouco seguro”. (adição)  

b) “Infelizmente, não é possível dar uma resposta 

precisa porque não há um modelo único de 

fabricação”. (conclusão)  

c) “Isso causa uma duplicidade de combinações, mas 

a probabilidade destas fechaduras e chaves se 

encontrarem é quase como ganhar na loteria", 

compara Gonçalves.”. (tempo) 

d) “Há um caso, entretanto, em que se quer que mais 

fechaduras compartilhem a mesma combinação. 

(explicação) 

 

Questão 06 

 

 

 

 

-Preocupado com o “Bolsa”? 

-Preocupado com a Bolsa! 

-Preocupado com o bolso... 
(https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/161036817302

2699-charges-setembro-2018#foto-1611365192608381) Acesso 

em: 17/12/2018. 

 

A charge é um gênero textual que possui caráter 

humorístico e crítico. Nesse sentido, quanto à 

classificação semântica das palavras, há nessa charge:  

a) Uma homonímia entre os termos “Bolsa” e 

“bolso”.  

b) Uma paronímia entre o termo “Bolsa” nas duas 

falas. 

c) Uma sinonímia entre os termos “Bolsa” e “bolso”. 

d) Uma homonímia entre o termo “Bolsa” nas duas 

falas. 

 

Questão 07 

Em relação à charge, marque o item CORRETO: 

 

Simplificando a questão, cada chave se 

diferencia de outra por causa de seus "dentes" 

e cada combinação de dentes corresponde a 

um segredo de fechadura. 

PERSONAGEM 

2 

 

PERSONAGEM 

1 

 

PERSONAGEM 

3 

https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1610368173022699-charges-setembro-2018#foto-1611365192608381)
https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/1610368173022699-charges-setembro-2018#foto-1611365192608381)
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a) O personagem 3 está se referindo à sua condição 

financeira.  

b) O personagem 1 está se referindo à Bolsa de 

Valores.  

c) O personagem 2 está se referindo à sua condição 

financeira. 

d) O personagem 3 está se referindo ao seu bolso 

rasgado. 

 

Questão 08 

O verbo ASSISTIR possui mais de um sentido com 

regências diferentes. Analise a charge abaixo e 

marque o item CORRETO. 

 

 

“O aluno não veio mais assistir aula... 

 
 (http://4.bp.blogspot.com/-de1BUYtevkE/T20AWc3o-

uI/AAAAAAAAB4A/pr5uvnZ69b0/s1600/sujeito+unifesp.bmp). 

Acesso em 17/12/2018. 

 

a)O predicado é nominal. 

b)A frase está incorreta, pois deveria ter uma 

preposição “a”, afinal, o verbo assistir, no sentido de 

presenciar, é transitivo indireto. 

c)A frase está incorreta, pois o verbo é intransitivo, 

ou seja, está no sentido de prestar assistência. 

d)A oração apresenta um verbo de ligação. 

 

Questão 09 

Leia: 

CAPÍTULO V 

O AGREGADO 

Nem sempre ia naquele passo vagaroso e 

rígido. Também se descompunha em acionados, era 

muita vez rápido e lépido nos movimentos, tão natural 

nesta como naquela maneira. Outrossim, ria largo, se 

era preciso, de um grande riso sem vontade, mas 

comunicativo, a tal ponto as bochechas, os dentes, os 

olhos, toda a cara, toda a pessoa, todo o mundo 

pareciam rir nele. Nos lances graves, gravíssimo.  

Era nosso agregado desde muitos anos; meu 

pai ainda estava na antiga fazenda de Itaguaí, e eu 

acabava de nascer. Um dia apareceu ali vendendo-se 

por médico homeopata; levava um Manual e uma 

botica. Havia então um andaço de febres; José Dias 

curou o feitor e uma escrava, e não quis receber 

nenhuma remuneração. Então meu pai propôs-lhe 

ficar ali vivendo, com pequeno ordenado. José Dias 

recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de 

sapé do pobre. 

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Rio de 

Janeiro: Ediouro, 1988. 

 

Assinale a alternativa que tem o melhor significado 

para as palavras destacadas, respectivamente: 

a) Apresentando-se – Formulário ou Guia Médico – 

epidemia. 

b) Embriagando-se – Livro de Remédios – doença. 

c) Imortalizando-se – Guia Médico – fobia. 

d) Unindo-se - Formulário – corrida. 

 

 

Questão 10 

Na oração “Outrossim, ria largo...” a sequência 

morfológica dos termos é: 

 

a) Advérbio-verbo-adjetivo. 

b) Conjunção-substantivo-adjetivo. 

c) Conjunção-verbo-substantivo. 

d) Advérbio-substantivo-locução verbal. 

 

Questão 11 

Sobre o Excel, assinale o item CORRETO: 

 

a) A célula é identificada por dois caracteres, a 

coluna e o número da linha. 

b) As linhas são identificadas por letras. 

c) As colunas são identificadas por números. 

http://4.bp.blogspot.com/-de1BUYtevkE/T20AWc3o-uI/AAAAAAAAB4A/pr5uvnZ69b0/s1600/sujeito+unifesp.bmp
http://4.bp.blogspot.com/-de1BUYtevkE/T20AWc3o-uI/AAAAAAAAB4A/pr5uvnZ69b0/s1600/sujeito+unifesp.bmp
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d) O total de células em cada planilha equivale à 

soma do número de colunas pelo número de linhas.  

 

 

Questão 12 

Para selecionar todo um documento em uma só ação, 

no Word, a fim de copiá-lo ou cortá-lo para posterior 

colagem em outro documento, são usadas as teclas: 

a) Ctrl + C   b) Shift + T 

c) Ctrl + T   d) Shift + D 

 

Questão 13 

De acordo com Capítulo XIII “Da Desistência e 

Outros Casos de Extinção do Processo” da Lei 

8.429/92 (Improbidade Administrativa) assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

a) Havendo vários interessados, a desistência ou 

renúncia atinge somente quem a tenha formulado. 

b) A desistência ou renúncia do interessado, 

conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do 

processo, se a Administração considerar que o 

interesse público assim o exige. 

c) O interessado não poderá renunciar direitos 

disponíveis. 

d) O órgão competente poderá declarar extinto o 

processo quando exaurida sua finalidade ou o objeto 

da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado 

por fato superveniente. 

Questão 14 

Com base na CLT, marque o item INCORRETO: 

a) Em caso de rescisão de contrato de trabalho, 

havendo controvérsia sobre o montante das verbas 

rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao 

trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do 

Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob 

pena de pagá-las acrescidas de sessenta por cento. 

b) É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento 

dos salários. Tratando-se, porém, de rescisão do 

contrato de trabalho, é vedado ao menor de 18 

(dezoito) anos dar, sem assistência dos seus 

responsáveis legais, quitação ao empregador pelo 

recebimento da indenização que lhe for devida. 

c) Não constitui justo motivo para a rescisão do 

contrato de trabalho da mulher o fato de haver 

contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado 

de gravidez. 

d) O afastamento do empregado em virtude das 

exigências do serviço militar, ou de outro encargo 

público, não constituirá motivo para alteração ou 

rescisão do contrato de trabalho por parte do 

empregador. 

 

Questão 15 

"Todo cidadão tem o direito de conhecer as 

informações que a Administração possua a seu 

respeito, e as que dizem respeito ao bem-estar da 

coletividade". Sobre qual princípio administrativo 

trata essa informação? 

a) Princípio da Moralidade.    

b) Princípio da Publicidade. 

c) Princípio da Legalidade.    

d) Princípio da Finalidade. 

 

Questão 16 

O questionamento sobre como será a indenização de 

trabalhadores da Vale e familiares após o desastre 

causado pelo rompimento de barragem em 

Brumadinho (MG) reacendeu a discussão sobre 

mudanças trazidas pela reforma trabalhista. 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-

emprego/noticia/2019/01/30/brumadinho-por-que-tragedia-reacendeu-

debate-sobre-reforma-trabalhista-entenda.ghtml 

 

Sobre o assunto, marque a alternativa CORRETA: 

a) O ponto da lei que tem gerado mais debate é o que 

coloca um teto para a indenização referente ao dano 

moral. Da forma como está em vigor, o valor fica 

limitado a 50 vezes o salário do trabalhador – ou seja, 

as famílias dos profissionais que ganham mais, como 

engenheiros, poderão receber indenização maior. 

b) O ponto da lei que tem gerado mais debate é o que 

coloca um teto para a indenização referente ao dano 

moral. Da forma como está em vigor, o valor fica 

limitado a 50 vezes o salário do trabalhador que 

recebe até um salário mínimo. 

c) O ponto da lei que tem gerado mais debate é o que 

coloca um teto para a indenização referente ao dano 

moral. Da forma como está em vigor, o valor fica 

limitado a 50 vezes o salário do trabalhador que 

recebe até dois salários mínimos. 

d) O texto da lei também se refere a danos 

extrapatrimoniais, e o danos materiais decorrentes de 

morte não podem ser requeridos de forma 

independente. 

 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/01/30/brumadinho-por-que-tragedia-reacendeu-debate-sobre-reforma-trabalhista-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/01/30/brumadinho-por-que-tragedia-reacendeu-debate-sobre-reforma-trabalhista-entenda.ghtml
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2019/01/30/brumadinho-por-que-tragedia-reacendeu-debate-sobre-reforma-trabalhista-entenda.ghtml
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Questão 17 

Uma urna contém bolas numeradas de 1 a 15, uma 

bola é retirada ao acaso, a probabilidade dessa bola 

ser numerada com número par e primo é de: 

a) 2/15. 
b) 1/15. 

c) 4/15. 

d) 7/15. 

 

 

 

 

Questão 18 

Sabendo que a sequência (4, 14, 15, ...) segue um 

padrão lógico, logo o próximo termo é: 

a) 40. 

b) 16. 

c) 20. 

d) 31. 

 

 

 

 

Questão 19 

Um torneio de futebol tem 15 equipes, sabe-se que 

todos jogam contra todos e que as duas melhores 

equipes depois desses jogos fazem um jogo final para 

sair o campeão. Logo o total de jogos disputados 

desse torneio até sair o campeão é:  

a) 215. 

b) 212. 

c) 210. 

d) 211. 

 

 

 

 

Questão 20 

Em uma enquete realizada em Portugal, na etapa do 

Mundial de Surfe, a respeito de quem seria o campeão 

de 2017, foram entrevistados frequentadores da praia, 

que poderiam votar em até três surfistas. Verificou-se 

que 290 votaram em Gabriel Medina, 190 votaram em 

John John Florence e 158 votaram em Jordy Smith. 

Além disso, 50 pessoas votaram em Medina e John 

John, 38 em John John e Jordy e 60 em Medina e 

Jordy, 20 votaram nos três atletas citados e 90 não 

votaram em nenhum dos três. Nessas condições, o 

número de pessoas entrevistadas foi: 

 

a) 896. 

b) 798. 

c) 700. 

d) 600. 
 

 

“When it comes to technology dependence, 

personal moderation can play a central role. 

Though the Internet has become a requirement 

for many aspects of our lives, there are still 

many occasions when unplugging is possible 

— and preferable — to being tethered to a 

device. With continuing innovation and 

technology changes, it will become more 

difficult to strike a balance between “real” life 

and online life. But as more is learned about our 

tendency to become attached to technology, 

strategies and even treatments will emerge to 

help mitigate the negative behaviors associated 

with it. ” 
(Emerging Trends in Psychology: Tech Dependency. By Tricia 

Hussung. Available at 

https://online.csp.edu/blog/psychology/technology-dependency.)  

 

Questão 21 

The expression “When it comes to” is a situation: 

a) When you remember about something. 

b) When you speak about something in particular. 

c) When you consider a particular aspect of 

something. 

d) When you start to talk about something different 

than before. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 
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Questão 22 

“Though” can be classified as: 

 

a) A subordinating conjunction. 

b) A conjunctive adverb. 

c) A coordinating conjunction. 

d) A linking adverb. 

 
Questão 23 

When the author said that “there are still many 

occasions when unplugging is possible — and 

preferable — to being tethered to a device”, she 

meant: 

 

a) That sometimes is possible, and desirable, to leave 

electronic devices aside for a while and not feel 

restrained by them. 

b) That being disconnected is possible but it is more 

desirable to stay close to some device. 

c) That in some occasions it is possible to disconnect 

from devices, in order not to be too attached to them. 

d) That is possible to disconnect from devices but it 

is preferable not to be restrained by them. 

 

Questão 24 

Choose the sentence that best describes the excerpt 

“But as more is learned about our tendency to become 

attached to technology, strategies and even treatments 

will emerge to help mitigate the negative behaviors 

associated with it.”: 

 

a) While we learn about what make us so attached to 

technology, strategies are being developed in order to 

reduce its negative effect towards us. 

b) While we learn about what make us so attached to 

technology, strategies are being developed in order to 

explain its negative effect towards us. 

c) While we learn about what make us so attached to 

technology, strategies are being developed in order to 

clarify its negative effect towards us. 

d) While we learn about what make us so attached to 

technology, strategies are being developed in order to 

justify its negative effect towards us. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 25 

 

 
 

When Kevin says “Miss wormwood is out to destroy 

his life”, he means: 

a) She wants to go out and destroy his free time. 

b) She is determined to make him work hard. 

c) She wants to make his life difficult. 

d)  She is teasing him to make his life miserable. 

 

Questão 26 

Kevin said “And just when I thought of a 

loophole,…”, which meant: 

 

a) He thought of a way to make the assignment 

easier. 

b) He thought of an alternative to fulfill the activity. 

c) He thought of an excuse not to make the leaf 

collection. 

d) He thought of a way to escape from the task. 

 

Questão 27 

Choose the correct passive voice option for the 

expression “Nowadays, many traditional schools 

formally acknowledge a bilingual status”: 

a) A bilingual status has been formally 

acknowledged by many traditional schools many 

countries in their constitution. 
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b) A bilingual status is formally acknowledge by 

many traditional schools many countries in their 

constitution. 

c) A bilingual status is formally acknowledged by 

many traditional schools many countries in their 

constitution. 

d) A bilingual status was formally acknowledged by 

many traditional schools many countries in their 

constitution. 

 

Questão 28 

Which of the following sentences are not correctly 

reported? 

a) ‘Have you met my boyfriend?’ 

She asked if we’d met her boyfriend. 

b) ‘Are you excited about our vacation?’ 

He asked if I was excited about our vacation. 

c) ‘Are they going to the Rock concert?’ 

John asked if they were going to the Rock concert. 

d) ‘What time will they arrive home from their trip?’ 

My sister asked what time will they arrive home 

from their trip. 

 

 

(Available in http://www.theawkwardyeti.com/) 

Questão 29 

This comic is a satire about a human brain and heart, 

and it doesn’t reflect: 

a) The fact that logic and emotion don’t always go 

hand-in-hand. 

b) that heart and mind always oppose to one another. 

c) The dilemmas we face daily while making 

decisions. 

d) that sometimes we must choose between emotion 

and reason brain to stay on a clear path. 

 

“ I did not realize that I had left my keys inside 

the car and the doors were felt open. I am 

actually lucky because the parking garage had 

no security guards anywhere nearby to assist 

me. I pretend not to tell my husband because he 

is going to be furious, since it is not the first 

time I make such a mess. But I promise I’ll try 

to be more cautious next time. ” 

 

Questão 30 

The underlined word used incorrectly in the text is: 

a) Actually.   b) Assist. 

c) Pretend.   d) Realize. 

 

Questão 31 

Choose the option in which the BOLDED word is 

wrongly classified: 

a) Your only RESPONSIBILITY was to look after 

your sister, not to stay in the computer the entire 

afternoon!” (noun) 

b) “The technician came, THUS easily solving the 

problem that was worrying us at work”. (adverb) 

c) “Do you mind if I take a ride WITH you today? 

My car is in the repair and it’ll be ready only in the 

afternoon.” (preposition) 

d) “Aunt Mary let us a message of THANKS on the 

fridge, since we were working when she left.” (verb) 

 

“ Since last time we spoke, you didn’t chance 

your behavior. Your grades are decreasing as a 

reflection of your lack of responsibility and 

indiscipline in class. I spoke to you several 

times and told you to ask for my help when 

necessary since I know you are a good boy and 

can be an amazing student. But you are way too 

stubborn to accept it. Now it is the time to call 

your parents for a meeting…and you are going 

to join us when they come.” 

 

Questão 32 

The word “since” in lines 1 and 3 express, 

respectively: 

a) Time / reason.  b) Time / consequence. 

c) Reason / reason.  d) Reason / time. 

 

“Be not alarmed, Madam, on receiving this letter, by 

the apprehension of its containing any repetition of 

those sentiments, or renewal of those offers, which 

were last night so disgusting to you. I write without 

any intention of paining you, or humbling myself, by 

dwelling on wishes, which, for the happiness of both, 
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cannot be too soon forgotten; and the effort which the 

formation and the perusal of this letter must occasion 

should have been spared, had not my character 

required it to be written and read. You must, 

therefore, pardon the freedom with which I demand 

your attention; your feelings, I know, will bestow it 

unwillingly, but I demand it of your justice.” 
(Extract from Pride and Prejudice. By Jane Austen. Book 

first published by Jane Austen in January 28, 1813) 

 

 

Questão 33 

The expression “by dwelling on wishes” means: 

a) By persistently talking about my wishes. 

b) By thinking constantly about my wishes. 

c) By talking openly about my wishes. 

d) By insisting on talking about my wishes. 

 
Questão 34 

The word “perusal” defines: 

a) A fast delivery. 

b) An attentive reading. 

c) A full comprehension. 

d) A careless examination. 

 

Questão 35 

In the text, the connective adverb “therefore” is 

synonymous with the following words, except: 

a) Hence.   b) Nonetheless. 

c) Thereupon.   d) Accordingly. 

 
Questão 36 

The letter was written in order to express that the 

writer was deeply uncomfortable: 

a) For not being reciprocated in his feelings for his 

beloved one. 

b) For not being able to obliterate their previous 

unpleasant conversation. 

c) For not having the chance to clarify a situation. 

d) For not been heard and have being vilified 

erroneously. 

 

Questão 37 

The expression “will bestow it unwillingly” points 

out to the fact that: 

 

a) The one reading has feeling for the one writing; 

therefore, she is going to pay attention, even though 

she doesn’t want to show it. 

b) The one writing is doing so unwillingly, but he 

does it since he has strong feelings for the one reading 

the letter. 

c) The one reading the letter is going to pay attention, 

regardless the feelings towards the one writing. 

d) The one writing is doing it unwillingly, but is 

doing it so to try to repair a situation with his beloved 

one. 

 

 

“ Bad things are going to happen, and that’s the way 

the cookie crumbles according to one the most 

common sayings out there. But while dwelling on 

past losses can prolong your pain, suppressing your 

emotions can be even worse. As reported in ‘The 

Antidote: Happiness for People Who Can’t Stand 

Positive Thinking’, “Bereaved people who make the 

most effort to avoid feeling grief take the longest to 

recover from their loss.” Or, to put it in more lactose-

tolerant terms, “Sometimes we should cry over 

spilled milk,” philosopher Aaron Ben-Zeév writes, 

“otherwise how will we learn to value milk and how 

will we avoid spilling it again?” 
(9 Common Sayings That Are Actually Total Nonsense. By 

Brandon Specktor. Reader’s Digest. Available in 

https://www.rd.com/culture/common-sayings-total-nonsense/) 

 

Questão 38 

While some idioms like “no use crying over spilled 

milk” are familiar, others are not frequently used, 

such as “Low man on the totem pole”, which means: 

a) That you should keep your expectations low, not to 

run the risk of being frustrated. 

b) That you should not be the one at the low position, 

carrying all the responsibility alone. 

c) That someone always must be humble, keeping 

perspectives in a low level in order to grow. 

d) That those placed at the base are the strongest ones, 

being more respected. 

 

Questão 39 

The expression “and that’s the way the cookie 

crumbles” can be replaced, without changes in 

meaning, by: 

a) And that’s the way it is. 

b) And that’s what happen when you don’t be careful. 

c) And there’s nothing we can do other than accept it. 

d) And there’s nothing left to be done. 

 
Questão 40 

The words “otherwise’ and ‘avoid’ can be replaced 

by: 

a) If not / prevent.  b) Unless / prevent. 

c) If not / mislead.  d) Contrariwise / avert. 

 


