
TEXTOS PARA INTERPRETAÇÃO – LÍNGUA INGLESA 

Questão 1) 

 

     O sucesso está entre as mais importantes conquistas para a maioria das pessoas. Fala-se muito 

em sucesso; existem inclusive, palestras motivacionais voltadas exclusivamente para esse assunto, 

além, é claro, de livros que prometem oferecer a fórmula mágica para o sucesso. Com base na 

imagem anterior, o produtor do texto 

a)  defende a tese de que acreditar sem agir é inútil, assim como lutar por alguma coisa sem 
acreditar que é possível é perda de tempo. 
b)  demonstra que o sucesso exige das pessoas que desejam alcançá-lo uma mudança na forma de 
pensar que vai da descrença à confiança. 
c)  convence as pessoas de que suas chances de obter sucesso serão maiores se elas pararem de 
idealizar e passarem a lutar pelo que querem. 
d)  argumenta que o sucesso só pode ser alcançado se as pessoas abandonarem o imediatismo e 
passarem a lutar dia a dia pelo seu objetivo. 
e)  expõe diferentes formas de atingir o sucesso, fazendo com que o leitor decida qual delas é a 
mais eficaz para alcançar o que ele deseja. 

Questão 2) 

A blow against freedom 

 

  It was the sort of attack the French government has dreaded for months. Only in December, 

Manuel Valls, the Prime Minister, declared that France had \"never faced a greater terrorist 

threat\". On January 7th armed gunmen burst into the Paris offices of Charlie Hebdo, a newspaper 

known for its defiant publication of satirical cartoons, and shot dead ten staff inside. Two police 

officers were also killed. President François Hollande, who arrived swiftly at the scene, was in no 

doubt: it was \"a terrorist attack\" of \"extreme barbarity\". It was the worst act of terrorism to be 

perpetrated on French soil for over 50 years. 

The choice of the target was not random. Charlie Hebdo has long prided itself for putting free  



 

speech above political correctness, mocking politics as well as religion, and Catholicism as well as 

Islam. In 2006, it reprinted cartoons of the Prophet Muhammad that had provoked consternation 

and terrorist threats when they were first published by a Danish newspaper, Jyllands-Posten. (The 

Economist chose not to follow suit.) Five years later, Charlie Hebdo published an edition entitled 

Charia Hebdo, which it advertised as \"edited\" by the Prophet. During the night before 

publication, its Paris offices were firebombed. 

The paper’s offices and some of its cartoonists have since been under police protection. But this 

was not enough to stop two men, armed with automatic weapons, forcing their way in and 

shooting dead eight journalists, including Stéphane Charbonnier (known as Charb), its editor and 

best-known cartoonist. One of the policemen killed was his bodyguard. Bernard Maris, an 

economist close to the paper, was also killed. Footage showed the men shouting \"We have 

avenged the Prophet Muhammad\" as they left the building. 

French politicians on all sides were quick to condemn the attack. Mr Hollande cleared his diary to 

visit the scene and hold an emergency cabinet meeting on security. Nicolas Sarkozy, the centre-

right former President, called the shootings an \"abject act\" and an \"attack on our democracy\". 

French Muslims too expressed outrage over the terrorists. Hassen Chalghoumi, the imam of 

Drancy, declared that \"their barbarism has nothing to do with Islam.\" […] 
 

A BLOW against freedom. The economist, 10 jan. 2015. 

Disponível em: <http://www.economist.com>. Acesso em: 26 jan. 2015. (adaptado) 

Conforme o texto, políticos franceses 

a)  expressaram, de forma rápida e uníssona, sua condenação ao atentado terrorista sofrido pelo 
jornal francês Charlie Hebdo. 
b)  foram unânimes em condenar o ataque e culpar a comunidade islâmica francesa pelos 
atentados terroristas ao jornal. 
c)  demoraram para vir a público expressar sua indignação ao ataque terrorista, o que provocou 
revolta na população francesa. 
d)  demonstraram, por meio das suas declarações acerca do ataque ao jornal Charlie Hebdo, a 
profunda divisão política existente na França. 
e)  se aproveitaram da situação para criticar duramente a política de segurança implementada por 
François Hollande, presidente do país. 

Questão 3) 

A magnificent confluence of land and sea, the long, scalloped beach of Copacabana extends for 

some 4 km, with a flurry of activity along its length [...]. 

Each group stakes out its stretch of sand. The area between the Copacabana Palace hotel and Rua 

Fernando Mendes is the gay and transvestite section [...] – easily recognized by the rainbow flag. 

Young football and futevôlei (soccer volleyball) players hold court near Rua Santa Clara. Postos 5 

and 6 are a mix of favela kids and carioca retirees, while the spot next to Forte de Copacabana is 

the colônia dos pescadores (fishermen’s colony). As Copacabana Beach curves north you get into 

the quieter sands of Leme [...]. Here you’ll find a mix of older Leme residents as well as kids from 

the nearby favelas of Babilônia and Chapéu Mangueira. 



 

 

The beach is lit at night and there are police in the area, but it’s still not wise to walk there after 

dark – stay near the liveliest beach kiosks when venturing out. Av. Nossa Senhora de Copacabana 

is also sketchy – watch out on weekends, when the shops are closed and there are few locals 

around. 

COPACABANA Beach. Lonely planet. Disponível em: <https://www.lonelyplanet.com>. Acesso em: 23 jun. 2016. 

De acordo com a descrição feita por um guia turístico estrangeiro, a praia de Copacabana 

a)  é heterogênea, atraindo pessoas de diferentes perfis ao longo de seus 4 quilômetros. 
b)  é frequentada por alguns grupos, sendo pouco atrativa para pessoas não ligadas a eles. 
c)  possui um público diversificado, que está sempre em conflito para demarcar seu espaço. 
d)  é bem iluminada à noite e conta com policiamento, o que a torna segura para os turistas. 
e)  é próxima à Av. Nossa Senhora de Copacabana, que está em decadência, com muitas lojas 
fechadas. 

 

Questão 4) 

RUSSIANS 
(Sting) 

In Europe and America there’s a growing feeling of hysteria. 
Conditioned to respond to all the threats 

In the rhetorical speeches of the Soviets. 
Mister Krushchev said, \"We will bury you.\" 

I don’t subscribe to this point of view. 
It’d be such an ignorant thing to do 

If the Russians love their children too. 
How can I save my little boy from Oppenheimer’s deadly toy? 

There is no monopoly on common sense 

On either side of the political fence. 
We share the same biology, regardless of ideology. 
Believe me when I say to you, 
I hope the Russians love their children too. 

Disponível em: <http://fabmagazineonline.com>. Em: 21 abr. 2014. 
 

 

\"Oppenheimer’s deadly toy\" refers to the atomic bomb. Robert Oppenheimer was an American 

physicist who was considered \"The father of the atomic bomb.\" 

A Guerra Fria foi uma disputa travada durante quase cinco décadas pelas duas superpotências 

vencedoras da Segunda Guerra Mundial: os Estados Unidos e a União Soviética. Foi um período 

marcado por muita espionagem e propaganda política, tanto do lado norte-americano quanto do 

soviético. Não bastasse tudo isso, armas atômicas seriam usadas caso as duas superpotências 

partissem para o conflito militar direto. Com base na canção acima, Sting 

 

 



 

 

a)  subestima o poderio militar russo, afirmando que as ameaças não passam de discursos 
carregados de retórica. 
b)  critica o clima de histeria coletiva que toma conta do mundo, alegando que a possibilidade de 
um conflito é muito remota. 
c)  clama para que não sejam utilizadas armas nucleares no conflito, sob pena de destruir o futuro 
das crianças americanas. 
d)  exime os americanos de qualquer responsabilidade sobre a "Guerra Fria", recaindo sobre os 
russos a culpa no conflito. 
e)  ressalta que, apesar das diferenças de natureza ideológica, todos nós somos membros de uma 
mesma espécie biológica. 

Questão 5) 

 

Ralph Waldo Emerson foi um filósofo, ensaísta e poeta norte-americano, nascido em 1803 e falecido 

em 1882, considerado o expoente do Transcendentalismo. Com base no texto de sua autoria, 

Emerson: 

a)  apoia aqueles que defendem que o sucesso pode ser obtido por intermédio do acúmulo de 
inúmeros bens materiais. 
b)  defende que o sucesso na vida pode ser obtido somente por meio do intenso sacrifício pessoal 
em prol da felicidade alheia. 
c)  enaltece aqueles que alcançaram o sucesso depois de saírem de uma condição social 
totalmente desfavorável. 
d)  relaciona atitudes que, na sua concepção, fazem com que alguém realmente alcance a 
condição de ser bem-sucedido. 
e)  sustenta que o sucesso é muito mais um produto do acaso do que resultante do esforço 
consciente para alcançá-lo. 
 

 



 

GABARITO 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

A imagem deixa claro que as chances de atingir o sucesso dependem da capacidade do indivíduo de 

acreditar que é possível alcançá-lo. 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

No início do quarto parágrafo, o texto afirma que políticos franceses de todas as alas foram rápidos 

em condenar o ataque. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Alternativa A  

(V) No texto, são apresentados vários grupos que frequentam a praia, com diferentes perfis – a 

comunidade LGBT, os jovens que praticam futebol e futevôlei, as crianças das favelas próximas, os 

aposentados, os pescadores. O texto também salienta o fato de a praia possuir 4 quilômetros. 

Alternativa B  

(F) Na verdade, ao descrever a Praia de Copacabana, o guia turístico cita o fato de ela possuir um 

público diversificado. Isso, contudo, não é apresentado como um impedimento para outras pessoas 

frequentarem o local. Pelo contrário, de certa forma, a heterogeneidade é mostrada como um 

atrativo da praia. 

Alternativa C  

(F) Embora o texto deixe claro que a praia conta com um público diversificado, composto por grupos 

diversos, em momento algum ele dá a entender que esses grupos possuem algum tipo de rivalidade 

– pelo contrário, eles ocupam diferentes trechos da praia. 

Alternativa D  

(F) Segundo o texto, apesar de a praia ser iluminada à noite e contar com policiamento, não é uma 

boa ideia andar por ela depois de escurecer – o texto, inclusive, aconselha as pessoas a ficarem 

próximas de quiosques movimentados quando se arriscarem a fazer isso. 

Alternativa E  

(F) De acordo com o texto, a Av. Nossa Senhora de Copacabana não está em decadência. O texto 

afirma que deve-se tomar cuidado ao andar por ela nos finais de semana, quando as lojas estão 

fechadas e há poucas pessoas circulando na região. 



 

Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

A questão avalia a habilidade do aluno em usar a língua inglesa para compreender um produto 

cultural específico, no caso, a letra de uma canção. Nela, Sting afirma que nós todos compartilhamos 

a mesma biologia, embora tenhamos ideologias distintas. 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

A questão avalia a habilidade do aluno de usar a língua inglesa para compreender um produto 

cultural específico, no caso, um poema. O autor enumera uma série de atitudes que permitem que 

alguém realmente possa se considerar bem-sucedido na vida. 

 


