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Estudo da língua inglesa nos cursos de engenharia, relacionado as 

expectativas do mercado de trabalho e nível de conhecimento dos 

estudantes. Realizado no Centro Universitário de Patos de Minas - 

UNIPAM. O presente estudo tem o objetivo de  evidenciar de forma 

qualitativa e quantitativa o nível de proficiência dos graduandos, 

mercado de trabalho com ênfase nas oportunidades de colocação e 

coordenação dos cursos de engenharia diante ao tema proposto. Para 

obtenção de dados foi aplicado um questionário com perguntas 

objetivas a fim de mensurar o atual nível dos alunos, ao que retrata 

mercado de trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica 

abordando necessidades e oportunidades voltadas a engenharia, para 

a coordenação foi levado o tema em questão para analise e discussão. 

Os resultados mostram que o atual nível de inglês dos estudantes não é 

satisfatório e não atende as necessidades do mercado de trabalho, nota 

se também que a demanda de procura por um curso de língua 

estrangeira é maior nos últimos períodos se comparados aos períodos 

iniciais. Diante ao que foi evidenciado conclui se que deve ser inserido 

o curso de língua inglesa na grade curricular dos cursos de engenharia 

como uma disciplina extracurricular dentro do horário semanal de 

aula, porém de forma optativa, pois assim não haveria interferência na 

carga horária do curso, mantendo também o valor das mensalidades 

sem a geração de um aumento.   
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1. INTRODUÇÃO  

A língua inglesa é um requisito de grande valia na formação dos engenheiros, sendo 

imprescindível o aprendizado no decorrer da graduação, para que o estudante esteja preparado 

ao ingressar no mercado de trabalho. 

Sendo o inglês a principal ferramenta de comunicação utilizada para manter contato com os 

players dominantes da economia global, uma empresa que queira competir no mercado atual 

necessita de profissionais com conhecimento avançado neste idioma e, por isso, segundo 

pesquisas realizadas, cerca de 80% das empresas brasileiras exigem de um engenheiro recém-

formado o conhecimento da língua inglesa (BALESTRASSI & MISHIMA, 2008).  

Considerando esta realidade, o trabalho tem como objetivo  pesquisar e reunir informações 

que mostrem o nível de proficiência em inglês dos graduandos nos cursos de engenharia do 

Centro universitário de Patos de Minas - UNIPAM, apontar tendências e perspectivas sobre a 

importância do inglês para o mercado de trabalho, incentivar o ingresso do estudante no 

aprendizado e/ou aperfeiçoamento na língua inglesa no decorrer do curso, identificar a(s) 

melhor(es) maneira(s) de aproximar eficientemente o estudante de engenharia do aprendizado 

da língua inglesa e avaliar a inclusão da disciplina da língua inglesa nos cursos de 

engenharias.  

Os cursos de engenharia, atualmente, seguem o parecer CNE/CES 1.362/2001, este parecer 

apresenta diretrizes sobre a grade curricular que deve ser ofertada em um curso de engenharia. 

Em seu tópico 2, que dispõe sobre as competências e habilidades que devem ser 

desenvolvidas no decorrer do curso. CNE/CES (2001), “os currículos dos cursos de 

engenharia deverão dar condições a seus egressos para adquirir competências e habilidades 

para comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica”. 

Neste aspecto, entretanto, o inglês é de grande valia para um engenheiro que almeja o sucesso 

em sua carreira profissional, sendo de suma importância que se desenvolvam competências e 

habilidades também neste idioma no decorrer do curso. Desta forma é necessário que haja 

transformação na proposta de ensino de inglês como língua estrangeira nas instituições de 

ensino superior. 

Mesmo diante das diversas possibilidades oferecidas na aprendizagem da língua inglesa e da 

aparente consciência dos graduandos dos cursos de engenharia, em relação à necessidade de 
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um segundo idioma para o ingresso no mercado de trabalho, procura-se saber o porquê dos 

graduandos desta área adiarem este aprendizado para a etapa final da graduação ou para após 

o término desta. 

O mercado de trabalho apresenta necessidades específicas sobre o grau de fluência na língua 

inglesa e outros requisitos básicos em diversos aspectos, como capacidade de compreensão 

escrita, contextualização e conhecimento de expressões técnicas. 

Entretanto, vale ressaltar o questionamento: quais são os parâmetros mínimos que o mercado 

de trabalho espera que o estudante conheça destas competências? 

Nesta perspectiva, qual é a possibilidade e a viabilidade da inserção de uma disciplina 

especifica para o ensino da língua inglesa na grade curricular dos cursos de Engenharia do 

Centro Universitário Patos de Minas – UNIPAM? 

Acredita-se, que o ensino da língua inglesa na grade curricular dos cursos de engenharia possa 

aumentar a confiança dos graduandos nas suas possibilidades de competição no mercado de 

trabalho, agregando valor ao currículo do formando. 

 

2. METODOLOGIA  

Esta pesquisa de campo será realizada através de uma abordagem quantitativa, pois segundo 

Richardson (1999), a pesquisa quantitativa é caracterizada pelo emprego da quantificação, 

tanto nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de 

técnicas estatísticas. 

 Será qualitativa também, pois conforme Triviños (1987), a abordagem de cunho qualitativo 

trabalha os dados buscando seu significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro 

do seu contexto.  

Será usado como técnicas de quantificação de dados aplicação de questionário, aplicados em 

sala de aula, nas turmas dos cursos de Engenharia do primeiro ao último período. Será 

desenvolvido tendo como característica a interação entre graduando em engenharias, objetivo 

pesquisado, mercado de trabalho e coordenação dos cursos de engenharia. 

Os questionários aplicados aos discentes terão 10 perguntas objetivas ao que se refere às 

oportunidades e necessidades ampliadas sobre o tema. A parte que se refere ao mercado de 

trabalho será feita uma análise geral através de uma pesquisa bibliográfica sobre mercado 
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brasileiro, suas oportunidades e necessidades, com pesquisa nas áreas de engenharias, 

sobretudo as oportunidades de colocação no mercado de trabalho através do conhecimento 

avançado da língua inglesa. 

Será demonstrado também o posicionamento do Diretor de Graduação do Centro 

Universitário de Patos de Minas - UNIPAM diante ao tema proposto, o mesmo irá expor sua 

opinião através de uma entrevista. A partir dos dados coletados, serão feitas analises sobre 

como se apresenta o nível de conhecimento de inglês dos estudantes nos cursos de engenharia, 

e sugestões a respeito do preparo para o mercado de trabalho e a possibilidade do curso de 

inglês nas engenharias agregado na grade curricular. 

 

3. INFLUENCIA DA LÍNGUA INGLESA NA GLOBALIZAÇÃO  

Com a língua inglesa sendo um instrumento forte para a geração de oportunidades do futuro, 

ela nos dias de hoje é usada paralelamente para trazer e levar informações de forma eficiente, 

FREITAS (2010), diz que: 

A língua inglesa é a língua da internet, das tecnologias, dos mercados de trabalho, 

das empresas multinacionais, do comércio internacional, da informática, do cinema 

mundial, dos esportes internacionais, da aviação, da navegação, dos encontros 

científicos e do turismo... o aumento dos contatos internacionais, a atual revolução 

das telecomunicações através da informática, o aumento do conhecimento da 

humanidade ao alcance de todos via internet... como o mundo evoluiu a ponto de 

tornar-se uma aldeia global, e quanto é importante ter uma língua comum a todos. 

 

O profissional tem que se adequar às necessidades de um mercado dinâmico e concorrido, 

aprender a língua inglesa para o profissional atual é uma garantia que ele poderá concorrer um 

melhor emprego dentro de um mundo contemporâneo e globalizado, pois, o inglês é a 

principal forma de expressão da comunicação mundial e a língua do mercado de trabalho 

(FREITAS, 2010). 

Há uma grande exigência, por parte das empresas, para que seus colaboradores dominem um 

determinado idioma e para cobrar resultados, oferecem incentivos para que desenvolvam, até 

certo ponto, esse conhecimento. Segundo Pinna (2003), “o inglês básico há muito [...] deixou 

de ser um diferencial para ser uma exigência. [...] nos processos de seleção, quem não fala 

fluentemente nem é chamado para fazer a entrevista". 
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A percepção do nível de inglês e de grande importância para uma reciclagem e busca de 

aprimoramento, LIGUORI (2010) diz que; 

[...] dominar a língua inglesa para se dar bem no mercado de trabalho pode parecer 

lugar comum, mas principalmente na área de Engenharia, o alerta é mais do que 

relevante. Se a demanda do setor já é muito maior do que o número de profissionais 

que se formam na área a cada ano, a situação é ainda pior quando a busca é por 

profissionais com inglês fluente. 

 

Berns et al. (2011) afirmam que existe a necessidade de inclusão das variedades múltiplas da 

LI nos currículos das escolas ou instituições de ensino superior brasileiras. 

E no contexto globalizado o mercado de trabalho para o comércio exterior que se expande a 

cada dia, tornando o mundo mais próximo, diminuindo distancias por meio da internet e 

telefone onde negociações são feitas por empresas publicas e privada, e preciso profissionais 

qualificados com conhecimento na língua inglesa a formação dos profissionais  de engenharia 

está de fato fundada na implementação de um bom currículo, podendo dizer que o currículo é 

o caminho trilhado pelo graduando no ensino superior nos cursos de engenharia, para tornar-

se um profissional preparado para lidar com os desafios do mercado de trabalho se preparando 

para o futuro. 

 

4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

Nesta etapa será mostrado o perfil dos estudantes dos cursos de engenharia do UNIPAM, com 

relação ao conhecimento da língua inglesa e interesse por este aprendizado ou aprimoramento 

de acordo com dados coletados através da aplicação do questionário. Além disso, é de suma 

importância verificar que a maioria dos graduandos se atentam em buscar novos 

conhecimentos e com habilidades relacionados à ESL (English as Second Linguage), 

demostrando uma nova visão do estudante, futuro profissionais das engenharias. 

Os resultados das questões do questionário aplicado apresentaram informações sobre o 

desempenho de cada período, uma vez que iremos apresentar uma média, não apontando 

cursos e períodos específicos. Os mesmos foram aplicados nos cursos de engenharia de 

Produção, Elétrica e Mecânica. Os resultados mostram a média das questões de mais peso, 

onde as respostas apresentaram aumento dos interesses dos discentes, focados no objetivo do 

trabalho. 
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Como mostra a figura (1), a média de discentes que estuda ou já estudou a língua inglesa 

apresenta em baixo nível de estudantes que já fazem parte de algum curso de inglês, com 

relação ao tempo estudado e os que ainda não fizeram parte de nenhum curso especifico de 

língua inglesa. 

 

Observa-se que o aumento é gradativo entre os períodos, e que em ordem crescente tem um 

aumento significativo de interesse e procura pelo aprendizado da língua inglesa, mas que não 

atinge um ideal no final do curso como mostra os resultados nos períodos finais, em que parte 

considerável dos graduandos ainda não despertaram a conscientização da importância do 

aprendizado da língua inglesa, que o engenheiro deve ser capaz de se comunicar com o 

mercado internacional.  

Seguindo o raciocínio de oportunidade e experiências segue a figura (2). Com uma 

capacitação intensa de semanas, os programas oferecem a oportunidade de conhecer o dia a 

dia de culturas diferentes e até mesmo de profissionais em diferentes áreas de atuação e de 

explorar as principais possibilidades de trabalho em cada uma delas.  

Sendo o intercâmbio um período que varia de seis meses a um ano onde o estudante fica em 

outro país, estudando outros idiomas e tendo experiências culturais, contando também com a 

oportunidade de imersão, onde o participante precisa aprender inglês o mais rápido possível, 

criando um ambiente ideal para que o aluno conquiste a fluência e a confiança necessárias 

para manter uma conversação totalmente em inglês ou outro idioma, este programa 

geralmente tem um tempo mais curto de semanas. O estudante que tem a possibilidade de 

residir fora do pais natal, tem oportunidades únicas como estabilidade organizacional e 
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oportunidades de trabalho onde o idioma praticado pode se tornar mais eficiente. Mas o 

grande percentual é de quem ainda não teve nenhuma das oportunidades acima. 

 

A seguir na figura (3), o nível de conhecimentos da língua inglesa apresentado nas respostas 

pelos estudantes no questionário. De acordo com Bemudez, cursos acadêmicos como 

mestrado e o doutorado, são exigidos conhecimento do inglês para que o estudante possa estar 

em dia com os avanços da tecnologia. "Para os cursos de especialização e profissionalizantes 

o inglês pode ser menos importante, mas mesmo assim não deve ser deixado de lado", 

acrescenta.  

 

Pode-se dizer que o currículo é o caminho que será trilhado pelo ingressante no ensino 

superior, para tornar-se um profissional preparado para enfrentar os desafios do mercado de 

trabalho, porém o currículo do profissional de nível superior apresenta-se sob a forma de itens 
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de conteúdo, não sendo capaz de esclarecer o que o aprendiz deve estar apto a fazer após ter 

sido submetido a esses conteúdos ou disciplina. 

Na figura (4), apresentamos  umas das partes primordiais do trabalho , que é a de ter o 

conhecimento real do interesse dos estudantes de engenharia do UNIPAM em ter na grade 

curricular uma disciplina da língua inglesa onde na primeira parte, apresentamos informações 

sobre o grande percentual de estudantes que aprovariam a nova disciplina, na segunda parte, 

comentamos sobre a viabilidade de se agregar esta disciplina na grade ou como extensão, 

modalidade esta que seria enfatizando como apoio da direção. E que segundo o diretor 

acadêmico da instituição pesquisada, acredita que a língua inglesa deveria constar como 

disciplina obrigatória de todos os cursos de graduação, inserida nas grades curriculares. Isso 

seria o ideal. Mas as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação não propõem 

a obrigatoriedade desse componente curricular para todas as licenciaturas e todos os 

bacharelados. Dessa forma, acredita que o mais prudente é oferecer a língua inglesa como 

extensão, inserida dentro da grade horária dos discentes. 

 

E na procura de apresentar a demanda pelos programas oferecidos pela instituição, segue a 

figura (5). Entre os diversos programas para ensino oferecidos, que adotam diferentes 

dinâmicas para aprendizagem, não existe um método oferecido com foco no inglês para 

engenharias. É preciso considerar, entretanto, que ao apresentar uma maneira de 

aprendizagem voltada somente para engenharias não é o ideal, mas é necessário que, dentro 

do processo de ensino, existam módulos voltados ao inglês instrumental, como forma de 

atender à necessidade dos graduandos deste curso. 
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Desta forma, a proposta é que se utilize um recurso que atenda as especificidades desta área 

de formação e que, além disso, ofereça o programa de ensino dentro da grade horária dos 

próprios cursos da instituição, visando como resultado a integração entre a sala de aula e o 

aprendizado da segunda língua. 

 

Um dado importante a ser considerado é que, apesar do baixo índice de adesão aos programas 

oferecidos pela instituição (ápice de 32,4% para os estudantes do 7º período), aqueles que 

participam de algum tipo de metodologia de aprendizado de inglês ofertado pelo Centro 

Universitário demonstram satisfação para com os cursos ofertados: 

 

Colocar nas respostas do questionário que o conhecimento de inglês é fluente ou avançado 

nem sempre é a garantia de que o aluno está na posição indicada, e que seja garantida pelo 
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mesmo na pratica escrita ou oral, uma vez que muitos dos estudantes que se identificaram 

como intermediário ou até mesmo avançado, não conseguiram responder perguntas 

pertinentes de gramática. Isso porque no questionário aplicado foram desenvolvidas perguntas 

para o nível de conhecimento básico, intermediário e intermediário avançado. E para mostrar 

a diferença entre o que o aluno diz saber e o que realmente sabe em nível de inglês segue a 

figura (7). 

 

Os valores apresentados no gráfico acima demonstram o percentual de acertos, erros e 

respostas em branco, em relação as respostas dadas para as perguntas do mesmo nível no qual 

o entrevistado se autodeclarou. 

Sendo complementar ressaltar que as questões do questionário aplicado foi um exemplar da 

gramática cobrada no material gramatical apresentado por Basic Grammar and Grammar in 

Use Intermediate of Cambridge by Raymond Murphy, referência em didático da língua 

inglesa. 

Uma vez que a pesquisa procurou apresentar as possíveis oportunidades e a viabilidade em 

agregar a disciplina de língua inglesa na grade curricular dos cursos de engenharias do 

UNIPAM. Foram apresentados pelo Diretor Acadêmico da Instituição, que mediante a carga 

horária dos cursos e da obrigatoriedade das disciplinas já ministradas, não seria possível 

inserir essa disciplina, por não esta constando nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Engenharia a necessidade explicita de uma disciplina de língua estrangeira. E que 
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se tratando de viabilidade para a Instituição, acarretaria um custo direto nas mensalidades dos 

cursos que poderia dar impacto no teto de reajuste anual.  

Apresentando neste trabalho pontos importantes, como inserir dentro dos cursos de 

engenharias o curso extracurricular da língua inglesa, como uma disciplina facultativa e 

trazendo reflexões de ajustes necessários. Pois mesmo diante a média de 82% dos discentes 

(como mostra a Fig.05) entrevistados apoia a nova disciplina direta na grade curricular, seria 

necessários testes de aprovação e adaptações de recursos. 

Diante parceria feita com a coordenação dos cursos de extensão em idiomas, testes de 

apresentação do curso de língua inglesa foram feitos nos cursos de engenharia elétrica e 

engenharia produção para conhecer o perfil dos estudantes de ambos os cursos, podenda a 

partir daí definir como estratégia sendo a implementação do curso nas disciplinas como 

extracurricular, começando pelos 1º períodos, dentre os quais a maioria dos entrevistados 

aceitou a ideia como mostra na figura (4).  

Com relação ao nivelamento, percebeu-se que não seria possível faze-lo, pois começaria nos 

1º períodos lecionando o básico, não impedindo o aluno de participar em momento que seu 

conhecimento nivele com o do curso em andamento. 

 De fato, a diferença que constitui os cursos oferecidos pela instituição e curso oferecido na 

sala de aula, está em métodos dinâmicos ponto extremamente positivo, pois poderá ser 

apresentado conteúdos voltados as engenharias, e também pelo fato de afinidade da turma 

formada que seria estável do começo ao fim do curso.  

Com relação ao ajuste de horários, seria organizado assim como as outras disciplinas, 

trazendo para os horários vagos a disciplina da língua inglesa, não acarretando prejuízos aos 

que de fato não participariam, pois, os horários seriam livres para uso desta disciplina. 

 

6. CONCLUSÃO  

Neste artigo, objetivamos reunir informações que mostrassem o nível de proficiência em 

inglês dos graduandos nos cursos de engenharia do UNIPAM, a partir dessa pesquisa, 

incentivar o ingresso dos discentes no aprendizado e/ou aperfeiçoamento na língua inglesa no 

decorrer do curso. Os resultados demonstram que há um aumento no índice de procura do 

aprendizado da língua inglesa no decorrer do curso (fig.5), mas, apesar disso, o número de 
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discentes que finaliza a graduação com um nível de conhecimento adequado fica abaixo do 

valor considerado satisfatório. Foi possível, ainda, perceber que, apesar de 11,3% dos 

discentes do ultimo período alegarem possuir o nível de inglês considerado como avançado 

(fig.3), apenas 9,4% foram capazes de responder corretamente um questionamento 

equivalente a este nível (fig.7). 

Diante do exposto, concluiu-se que deve-se inserir este componente como uma disciplina 

optativa – similar a um curso de extensão dentro da sala de aula – a partir da formação de 

grupos separados por período. 

Com o apoio da diretoria acadêmica e dos coordenadores dos cursos de línguas estrangeiras e 

dos cursos de engenharias, foram realizadas aulas experimentais. Considerando que os alunos 

dos primeiros períodos se mostraram mais receptivos a ideia (fig.4), decidiu-se oferecer a 

disciplina optativa nestes períodos, como modo de fomentar o aprendizado e interesse pela 

língua inglesa no decorrer do curso, estabelecendo a continuidade desta optativa nos períodos 

seguintes. 

A abordagem como disciplina optativa foi escolhida, ao invés da possibilidade de inserir a 

língua inglesa como uma disciplina permanente na grade curricular, pois fazê-lo acarretaria 

em um acréscimo no custo das mensalidades, ultrapassando o limite da carga horária em 

relação ao estabelecido pela instituição, concorrendo, assim, com disciplinas obrigatórias. 

Sendo assim, apresentou-se mais eficiente a disciplina extracurricular, por não haver 

obrigatoriedade nas diretrizes curriculares dos cursos e pela possibilidade de agrupar somente 

aqueles que apresentam interesse no aprendizado da língua estrangeira. 

Discussões sobre eficiência da disciplina da língua inglesa foram levantadas, resultando em 

utilizar como um diferencial métodos específicos para cada curso das engenharias, 

desenvolvendo ao decorrer do curso um conteúdo que se aproxime das particularidades de 

cada curso e, assim, impactando o modo como aprende-se, contrapondo os cursos oferecidos 

diretamente pela extensão e por outras entidades, que seguem um método generalista de 

ensino, sem nenhuma especificação para engenharias. 

Nesta perspectiva, o ESL tem como objetivo não somente possibilitar e tentar universalizar o 

inglês nos cursos de engenharia do UNIPAM, mas dar-lhe novos sentidos, novas formas e 

métodos, como ferramenta para preparar o futuro profissional para o mercado de trabalho, que 

pede profissionais preparados para lidar com os desafios de um mundo globalizado e 
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competitivo e, que diante as grandes mudanças industriais e econômicas, aumentaram os 

requisitos de seleção, assim tendo o profissional de se adequar as novas exigências.  

As empresas, neste caso, não estão se arriscando em contratar profissionais que possa 

comprometer o negócio, devido ao vocabulário ou por interpretações erradas. Com isso, a 

forma mais comuns de comprovar o nível de conhecimento do candidato é entrevista em 

inglês ou se basear nos certificados, como, Toefl, Cambridge English Language e Ielts 

servindo como garantidores no momento da seleção de um candidato. Contudo nos 

recrutamentos, os departamentos de RH especificam que não exigem o conhecimento fluente, 

assim sendo como um nativo, mas com conhecimento avançado, conseguindo se comunicar 

com segurança. As necessidades do mercado com relação ao conhecimento da língua inglesa 

do profissional, se resumem em saber se comunicar com eficiência (nível avançado) e que de 

preferência tenha certificados para garantir não só na entrevista, mas a continuidade de 

conversações necessárias nas negociações. Esperando, assim, que este trabalho possa 

contribuir para o desenvolvimento de uma oportunidade ao decorrer dos cursos de 

engenharias do UNIPAM, que em ocasião, transforme os discentes, em futuros profissionais 

com conhecimento na língua inglesa, o engajamento com suas questões e particularidades do 

mercado de trabalho. 
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Anexo (1): 

CENTRO UNIVERSITARIO DE PATOS DE MINAS-UNIPAM 

Curso De Engenharia de Produção  

 

Com este questionário pretendemos verificar níveis de proficiência em Inglês dos graduandos 

em engenharia e articular a possibilidade de agregar idiomas na grade curricular. Desde já 

agradecemos a colaboração. 

Curso: __________________________________Idade: ______Período: _______________ 

 

1. Você estuda ou já estudou inglês?  

(  ) Sim (  ) 6 meses a 1 ano  (  ) 1 ano a 2 anos (  ) mais de 2 anos  (  ) mais de 3 anos  

(  ) Não        

2. Se a resposta for negativa, você tem interesse e está motivado para aprender Inglês?  

a. (  ) Muito interessado e motivado.  

b. (  ) Mais ou menos interessado e motivado. 
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c. (  ) Pouco interessado e motivado.  

d. (  ) Nada interessado. 

3. Você já participou de algum programa de intercambio, imersão, ou residiu em algum 

País de língua inglesa? 

 Sim (  )      Não (  )      

Onde?_____________________________________________________. 

4. Qual seu nível de conhecimento na língua inglesa?  

Básico (  )     Intermediário (  )     Avançado (   ) 

5. Você gostaria de ter na grade curricular de seu curso a língua inglesa? 

a. (  ) Sim  

b. (  ) Não  

6. Você já participou de algum programa de idiomas do UNIPAM?  

a. (  ) Sim;  Especifique: (  ) Voxy Online (  ) Extensão Presencial    

b. (  ) Não  

07. Se sim, qual sua avaliação sobre o programa que você participou? 

a. (  )Excelente  

b. (  ) Ótimo 

c. (  ) Bom  

d. (  ) Ruim   

08. Complete the sentences.  

Ben is having a lot of trouble adjusting to high school. He seems to be unpopular. 

Unfortunately, he has ____________ friends.  

(  ) with a few, (  ) (very) few, (  ) a little, (  ) or (very) little.  

09. Write a request with would you please.  

(read page 95) ___________________________________________________________ 

(come in) _______________________________________________________________ 

10. Choose the best word or phrase to complete the gap from the choices below. 
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I've got a lovely two-bed flat on the second _____ of the building. 

(   ) corridor    (   ) level    (   ) floor    (   ) ground 

The problem was _______ corrected. 

(   ) swiftly    (   ) freshly    (   ) distinctly    (   ) rightly 

 

*Questões retiradas: Basic Grammar and Intermediate Grammar of Cambridge by Raymond Murphy 


