Município de Marema- SC
Concurso Público 001/2019
Prova objetiva escrita para o cargo de:

PROFESSOR DE INGLÊS
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 001/2019.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03.
Manifesto assinado por 600 cientistas pede que Europa pare de 'importar desmatamento'
do Brasil
Os sistemas do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite
(Prodes) registraram no fim de 2018 um aumento de 13,7% do desmatamento da Amazônia em
relação aos 12 meses anteriores - o maior número registrado em dez anos.
Por BBC - 25/04/2019
A edição de sexta-feira (26) da revista Science traz uma carta assinada por 602 cientistas de
instituições europeias pedindo para que a União Europeia (UE), segundo maior parceiro
comercial do Brasil, condicione a compra de insumos brasileiros ao cumprimento de
compromissos ambientais.
Em linhas gerais, o documento faz três recomendações para que os europeus continuem
consumindo produtos brasileiros, todas baseadas em princípios de sustentabilidade. Pede que
sejam respeitados os direitos humanos, que o rastreamento da origem dos produtos seja
aperfeiçoado e que seja implementado um processo participativo que ateste a preocupação
ambiental da produção - com a inclusão de cientistas, formuladores de políticas públicas,
comunidades locais e povos indígenas.
O grupo de cientistas tem representantes de todos os 28 países-membros da UE. O teor da
carta ecoa preocupações da Comissão Europeia - órgão politicamente independente que
defende os interesses do conjunto de países do bloco político-econômico - que há cerca de
quatro anos vem estudando como suas relações comerciais impactam o clima mundial.
Pesquisador de questões de uso do solo, políticas de mitigação climática, combate ao
desmatamento e cadeias produtivas, o brasileiro Tiago Reis, da Universidade Católica de
Louvain, é um dos autores da carta.
Em entrevista à BBC News Brasil, ele afirmou que a publicação do texto tem como objetivo
mostrar às instituições europeias que a comunidade científica entende a questão como
"prioritária e extremamente relevante".
"A iniciativa é importante, sobretudo neste momento em que sabemos que a Comissão
Europeia está estudando o assunto e formulando uma proposta de regulação para a
questão da 'importação do desmatamento'", disse o cientista.
O artigo foi divulgado nesta quinta-feira. Procurado pela reportagem da BBC News Brasil, o
Ministério do Meio Ambiente ainda não respondeu ao pedido de entrevista sobre o tema. [...]
A carta ressalta que a UE comprou mais de 3 bilhões de euros de ferro do Brasil em 2017 - "a
despeito de perigosos padrões de segurança e do extenso desmatamento impulsionado pela
mineração" - e, em 2011, importou carne bovina de pecuária brasileira associada a um
desmatamento de "mais de 300 campos de futebol por dia". [...]
Os sistemas do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite
(Prodes) registraram um aumento de 13,7% do desmatamento em relação aos 12 meses
anteriores - o maior número registrado em dez anos. Isso significa que, no período, foram
suprimidos 7.900 quilômetros quadrados de floresta amazônica, o equivalente a mais de cinco
vezes a área do município de São Paulo.

A principal vilã é a pecuária. Estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e Agricultura (FAO) em 2016 apontou que 80% do desmatamento do Brasil se
deve à conversão de áreas florestais em pastagens. Atividades de mineração respondem por
7% dos tais danos ambientais. [...]
Adaptado
https://g1.globo.com
01-"A iniciativa é importante, sobretudo neste momento em que sabemos que a Comissão
Europeia está estudando o assunto [...].‖ 6º§.
Assinale a alternativa em que o emprego do pronome demonstrativo sublinhado tem o mesmo
valor do apresentado na frase acima.
a) Mineração e pecuária, foram estas as principais atividades que desmataram florestas no
Brasil.
b) Nestes países europeus, a compra de insumos brasileiros deverá seguir compromissos
ambientais.
c) Esta atual semana foi marcada por um manifesto a favor do meio ambiente brasileiro.
d) Muitas medidas foram tomadas para redução do desmatamento nestes meses.
02-―Pesquisador de questões de uso do solo, políticas de mitigação climática (...).‖ 4º§.
Assinale a alternativa que corresponde ao sentido do termo sublinhado na frase acima.
a)
b)
c)
d)

Medição.
Variação.
Intensificação.
Atenuação.

03-―A carta ressalta que a UE comprou mais de 3 bilhões de euros de ferro do Brasil em 2017.‖
8º§.
A oração destacada nesse período mantém com a oração anterior uma relação sintática de:
a)
b)
c)
d)

Objeto direto.
Objeto indireto.
Complemento nominal.
Subjetiva.

04- Assinale a frase em que há erro de concordância verbal.
a)
b)
c)
d)

Uma série de irregularidades aconteceu com relação ao meio ambiente.
Aqui se comete equívocos nas relações comerciais.
Menos de dois países cumpriram as determinações ambientais.
Oitenta por cento da imprensa mostraram os mesmos dados.

05- Uma certa prova de um concurso público, era composta por: Língua Portuguesa,
Matemática, Legislação Municipal e Informática. Sabe-se que a média para aprovação para
este concurso é 7,0 (sete). O quadro abaixo é de uma certa participante. Com relação à tabela
abaixo, é correto afirmar que:
DISCIPLINA
LÍNGUA
PORTUGUESA
MATEMÁTICA
LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL
INFORMÁTICA

PESO
2,0

NOTA
6,0

2,0
4,0

4,0
7,0

2,0

8,0

a)
b)
c)
d)

A média da candidata é de 6,2 e não foi aprovada no concurso.
A média da candidata é de 6,2 e foi aprovada no concurso.
A média da candidata é de 6,4 e foi aprovada no concurso.
A média da candidata é de 6,4 e não foi aprovada no concurso.

06- Dada a função quadrática f(x) = x² + 3x – 10, é correto afirmar que:
a) Tem como raízes da função os valores -2 e +5, interceptando o eixo das ordenadas
nestes dois pontos.
b) O gráfico será uma parábola com concavidade voltada para cima pois o coeficiente ―a‖ é
positivo e esta terá um valor máximo.
c) Tem como vértice da parábola o ponto V (-1,5 ; -12,25).
d) Neste caso não possuem raízes reais.
07- Sabendo que o lado de um quadrado mede 2,62 cm , então é correto afirmar que sua área
e seu perímetro serão, respectivamente:
a)
b)
c)
d)

10,48 cm e 6,86 cm².
6,86 cm² e 10,48 cm²
10,48 cm² e 6,86 cm².
6,86 cm² e 10,48 cm.

08- Sabendo que Z é um número complexo, e Z = 2 -3i, então o resultado de

̅

é:

a)
b)
c)
d)
09- De acordo com o artigo 18 §4º da Constituição Federal assinale a alternativa correta:
a) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei

estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma
da lei.
b) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Distritos, far-se-ão por lei
Federal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma
da lei.
c) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei
estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar Municipal, e dependerão
de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade do território, apresentados e publicados na forma
da lei.
d) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Distritos, far-se-ão por lei
Municipal, dentro do período determinado por Lei Complementar Estadual, e
dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos envolvidos, após
divulgação dos Estudos de Viabilidade, apresentados e publicados na forma da lei.

10- Conforme o artigo 29-A da Constituição Federal o total da despesa do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não
poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no § 5o do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no
exercício anterior: relativamente à Marema – SC, qual seria esse percentual?
a)
b)
c)
d)

5%.
7%.
8%.
10%.

Conhecimentos Específicos
11- De acordo com a LDB 9394/96, considere as afirmações abaixo:
I.
II.
III.
IV.
V.

O ensino será pautado em 13 princípios.
O acesso a educação básica obrigatória é um direito público e subjetivo.
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, os respectivos sistemas de ensino.
Os sistemas educacionais dividem-se em: federal, estadual e municipal.
As instituições de ensino serão classificadas nos diferentes níveis, de acordo com a
categoria administrativa, em: públicas e privadas.

Estão corretas as afirmações:
a)
b)
c)
d)

I, II, IV e V.
II, III, IV e V.
I, III, IV e V.
I, II, III, IV e V.

12- Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9394/96, é incumbência dos
docentes, exceto:
a) Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
b) Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do
estabelecimento de ensino.
c) Preparar recuperação, priorizando os alunos de menor rendimento.
d) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional.
13- A organização da escola básica nos níveis fundamental e médio é definida pelo art. 24 da
LDB, seguindo os critérios abaixo, exceto:
a) A carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e
para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho
escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.
b) A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental,
pode ser feita: por promoção, por transferência, independentemente de escolarização
anterior, mediante avaliação feita pela escola.
c) Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar
pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a seqüência do
currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
d) Poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis
equivalentes de adiantamento na matéria, somente para o ensino de línguas
estrangeiras e artes.

14- De acordo com a LDB Art. 26. ―Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e
do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos‖.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). Marque a alternativa correta quando ao que rege
a LDB para o currículo da Língua Inglesa.
a) No currículo do ensino fundamental, a partir do sexto ano, será ofertada a língua inglesa.
b) No currículo do ensino fundamental, a partir do primero ano, será ofertada a língua
inglesa.
c) No currículo do ensino fundamental, a partir da pré-escola, será ofertada a língua
inglesa.
d) No currículo do ensino fundamental, a partir do quinto ano, será ofertada a língua
inglesa.
Read the cartoon and answer the questions 15 and 16.

Disponível em: https://www.cartoonstock.com/directory/c/confused_judge.asp Acesso em: 29. abr. 2019

15- In the sentence, the term in focus can be replaced without semantic prejudice by:
―Is innocent until proven guilty or guilty until proved innocent?‖
a)
b)
c)
d)

Pure.
Blameless.
Witless.
Madman.

16- Imagine that you are in an audience and need to ask the judge to go to the bathroom.
Which one is right?
a)
b)
c)
d)

Can I go to the toilet, please?
Should I go to the toilet, please?
May I go to the toilet, please?
Must I go to the toilet, please?

Leia o texto abaixo e responda as demais questões.

GERMANY DISPATCH
A Fairy-Tale Baddie, the Wolf, Is Back in Germany, and Anti-Migrant Forces Pounce
By Katrin Bennhold
April 23, 2019
FÖRSTGEN, Germany — They struck at dawn and left a trail of blood and body parts.
There were six, maybe seven perpetrators. One had calmly passed Annett Hertweck’s
car as she was speeding down the forest path to the scene of the massacre near the eastern
village of Förstgen, Germany. Only then did she see the bodies. Dozens of them.
―It was horrific,‖ she said.
The culprits were wolves, descended from Polish forebears. The victims were German
sheep, 55 of them.
Extinct for the best part of a century, Germany’s most notorious fairy-tale baddie is back.
Wolves have been slipping across the Polish border for years, gradually settling into rural
Germany. There are only a few hundred of them.
But to hear some politicians tell it, the country is facing an invasion. And the way they talk
about wolves is strikingly similar to how they talk about immigrants, turning the animal into an
object of terror — and the discussion into an allegory for the nation’s simmering culture wars.
Between urban elites and rural left-behinds. Between west and east.
And also between those who welcome wolves — and immigrants — and those who fear
them.
―The wolf polarizes, it touches something deep inside of us,‖ said Ms. Hertweck, who
runs a biosphere reserve with 500 sheep and describes herself as pro-wolf.
―The wolf is the perfect scapegoat for our times,‖ she added, cast as a type of criminal
foreigner ―with teeth instead of knives‖ who is ―protected by the elites.‖
In the home of the Brothers Grimm, where the big, bad wolf has been the stuff of
children’s nightmares for generations, it is now also the stuff of populist election manifestoes.
When Karsten Hilse, an eastern lawmaker for the anti-immigrant, anti-wolf Alternative for
Germany party, or AfD, talks about wolves, it sounds a lot as if he is talking about immigrants.
And sometimes he is.
―There are a lot of parallels between the settlement of wolves in Germany and the
refugee crisis,‖ Mr. Hilse said in a parliamentary debate last year.
The arrival of 1.2 million migrants since 2015 had led to ―rapes, murders, attacks on
police officers,‖ he said, adding that most migrants live on German welfare. ―The same goes for
wolves,‖ he said, presumably referring to public subsidies for wolf protection measures and
compensation for killed farm animals.
Wolves and what to do with them has become a central campaign issue in three hardfought regional elections in the former Communist East this year, where the number of wolves is
highest — and the far-right is strong.
Some want to shoot the wolf, seeing a dangerous predator who is a threat not just to
lambs but to children and a familiar way of life. Others see the animal as an endangered
species that needs protection.
Ms. Grimm has been campaigning in favor of hunting wolves since 2014. ―At the time the
others laughed at us,‖ she said. ―Now they are copying us.‖
In her small office near the Polish and Czech borders, Ms. Grimm handed out two
pamphlets. One was about Islam and why it was incompatible with German culture.
The other was about wolves and why the current number of them was incompatible with
Saxony’s ―cultural landscape.‖
Like the ―ceiling‖ the AfD has demanded for the number of asylum seekers Germany can
tolerate, the leaflet demands a ―ceiling‖ for wolves.
It also advises children not to be in the forest by themselves. On the cover a wolf is seen
trotting through a residential area with its teeth bared, an abandoned teddy bear in the
foreground.

―Wolves are dangerous and they breed explosively,‖ Ms. Grimm said. ―The official line is
it’s all under control. We know that line from the refugee crisis. No one believes a word of it.‖
Over the last century, there have been no reported cases of a wolf killing a human in
Germany, said Vanessa Ludwig, a biologist at the wolf information office for the regional
government. The last known death in Western Europe was in Spain in the 1960s.
The German authorities have counted 73 packs of wolves, 31 wolf couples and three
lone wolves across the country — perhaps 700 animals in total.
―There is no wolf crisis,‖ said Ms. Ludwig, who remembers exactly when wolves became
political. ―It was in 2015, during the refugee crisis,‖ she said. Since then, ―it has been one big
emotional storm.‖
And as with migrants, when it comes to the wolf, emotions seems to matter more than
facts.
Everyone in Saxony knows Grimm’s fairy tales. And everyone knows the story of Lolek
and Bolek.
Lolek and Bolek were two goats kept in the backyard of the nursery in the village of
Uhsmannsdorf. One night, a wolf came. First Lolek was gone. Two weeks later, Bolek was
gone, too. Now the children are no longer taken into the nearby forest.
The local mayor, Heike Böhm, walks in the forest every day. ―The story of Lolek and
Bolek has reinforced fears that the place is overrun with wolves,‖ Ms. Böhm said. ―I have never
seen one.‖
When Chancellor Angela Merkel met with fellow conservatives in the region last year,
Lolek and Bolek came up, too. Ms. Merkel said that ―where necessary,‖ the wolf should be
hunted. Her environment minister is now mulling a law that would make it easier to shoot
―problem wolves.‖
Some aren’t waiting for the law. The dead body of a wolf was found floating in an area
lake. The animal had been shot in the head, then sunk in the water with a block of cement tied
around its body to weigh it down. Executed, mafia-style.
In the early 19th century, when the Grimm brothers collected their fairy tales, wolves
presented an existential threat to small farmers in an agrarian society. The wolf was portrayed
as the ultimate villain, a scheming predator who goes after women, children and livelihood.
―The wolf polarizes, it touches something deep inside of us,‖ said Annett Hertweck, a
witness to the aftermath of a wolf attack.
In ―The Wolf and the Seven Goats,‖ he gobbles up six of seven baby goats. In ―Little Red
Riding Hood,‖ he swallows first granny, then the little girl.
―You can explain that fairy tales are only fairy tales but that alone won’t do,‖ said Ms.
Ludwig of the regional government. ―The psychology is complex because of the long history of
the wolf in German folklore.‖
―Little Red Riding Hood syndrome,‖ she called it.
As in fairy tales, so in politics, the wolf represents more than one thing. Thirty years after
the fall of the Berlin Wall, wolves have come to embody the resentment some easterners feel
about what they experienced as a western takeover.
Under Communism, wolves who came across the border were shot. After reunification,
wolves became a ―highly protected species‖ under European Union rules.
The wolf was seen as a winner of reunification, while some farmers here feel like losers
— without much money, lacking status they once had and losing their children to the west.
―And now the wolf comes and eats their sheep,‖ said Ms. Hertweck, the witness to the
sheep massacre. ―I can understand their anger.‖
A short drive away, Stephan Kaasche, a nature guide, was running a workshop with 10year-olds. He pulled out a wolf skull, opened its jaw wide and held it above one girl’s head.
―See?‖ he said. ―The wolf cannot swallow you whole.‖
For Mr. Kaasche, the current hysteria about wolves ―says nothing about wolves and a lot
about human nature.‖
People’s grievances are real, but they have nothing to do with the wolf, he said.
Politicians who pretend otherwise are ―like a wolf in sheep’s clothing.‖

Follow Katrin Bennhold on Twitter: @kbennhold
Christopher F. Schuetze contributed reporting from Berlin.
17- In the phrase ―There were six, maybe seven perpetrators‖ the highlighted term indicates:
a)
b)
c)
d)

Doubt.
Order.
Assurance.
Indictment.

18- Check the alternative that contains the transposition of the phrase ―There were six, maybe
seven perpetrators‖ in the present:
a)
b)
c)
d)

There were six, maybe seven perpetrators.
There was six, maybe seven perpetrators.
There are six, maybe seven perpetrators.
There is six, maybe seven perpetrators.

19- In the passage "she was speeding down the forest path to the scene of the massacre" the
term in particular refers to:
a)
b)
c)
d)

The wolves.
The sheep.
Inhabitants of Förstgen.
Perpetrators.

20- The discussion about the wolves in German territory, originating in Poland, generated
debates among politicians in the country, and the similarity in the way immigrants and wolves
are seen is evident in the text where wolves and immigrants are defined as:
a)
b)
c)
d)

Wolves: object of terror; Immigrants: cause of the nation's simmering culture wars.
Wolves: perpetrators; Immigrants: foreign criminal.
Wolves: urban elites; Immigrants: rural left-behinds.
Wolves: west; Immigrants: east.

21- These are problems highlighted in the text, arising from immigration, except:
a)
b)
c)
d)

Rapes.
Murders.
Attacks on police officers.
Public subsidies for protection measures.

22- Regarding the opinions on wolves, consider the following:
I. Some want to shoot the wolf, seeing a dangerous predator.
II. It is a threat not only to lambs but also to children and a family way of life.
III. An endangered species that needs protection.
IV. They only attack when the pack is in danger.
They are correct:
a)
b)
c)
d)

I, II and IV.
II, III and IV.
I, III and IV.
I, II and III.

23- Mark the alternative that contains the transposition of the following section to the negative
form:
―The local mayor, Heike Böhm, walks in the forest every day‖
a)
b)
c)
d)

The local mayor, Heike Böhm, don’t walk in the forest every day.
The local mayor, Heike Böhm, doesn’t walk in the forest every day.
The local mayor, Heike Böhm, didn’t walk in the forest every day.
The local mayor, Heike Böhm, won’t walk in the forest every day.

24- Imagine that the law of wolf hunting is approved. How would it look like below, indicating the
obligation to hunt these animals for the good of the population? Mark the correct alternative.
―Merkel said that the wolf should be hunted.‖
a)
b)
c)
d)

Merkel said that
Merkel said that
Merkel said that
Merkel said that

the wolf must be hunted.
the wolf can be hunted.
the wolf could be hunted.
the wolf ought to be hunted.

25- The term highlighted in the phrase ―It also advises children not to be in the forest by
themselves‖ refers to:
a)
b)
c)
d)

Advises.
Forest.
Children.
Pamphlets.

26- The term highlighted in the phrase ―It also advises children not to be in the forest by
themselves‖ refers to:
a)
b)
c)
d)

Advises.
Forest.
Children.
Pamphlets.

27- Consider the term highlighted in the sentence.
Extinct for the best part of a century, Germany’s most notorious fairy-tale baddie is back.
It can be replaced correctly by all options, except:
a)
b)
c)
d)

Villain.
Black-hearted.
Grubby.
Heavy.

28- The term highlighted in the phrase ―He pulled out a wolf skull, opened its jaw wide and held
it above one girl’s head.‖ refers to:
a)
b)
c)
d)

Skull / skull.
Wolf / skull.
Girl / head.
He / girl.

29- The term highlighted in the sentence ―In her small office near the Polish and Czech borders‖
belongs to:
a)
b)
c)
d)

Vanessa Ludwig.
Silke Grimm.
Annettt Hertweck.
Karsten Hilse.

30- Mark the alternative that contains the transposition of the following section to the
interrogative form:
―You can explain that fairy tales are only fairy tales‖.
a)
b)
c)
d)

Can you explain that fairy tales are only fairy tales?
Can you can explain that fairy tales are only fairy tales?
You can explain that fairy tales are only fairy tales?
You cannot explain that fairy tales are only fairy tales?

