
QUESTÕES PARA INTERPRETAÇÃO 

Questão 1) 

 

 Disponível em: http://www.garfield.com. Acesso em: 29 jul. 2010. 

A tira, definida como um segmento de história em quadrinhos, pode transmitir uma mensagem com efeito de 

humor. A presença desse efeito no diálogo entre Jon e Garfield acontece porque 

a)  Jon pensa que sua ex-namorada é maluca e que Garfield não sabia disso. 
b)  Jodell é a única namorada maluca que Jon teve, e Garfield acha isso estranho. 
c)  Garfield tem certeza de que a ex-namorada de Jon é sensata, o maluco é o amigo. 
d)  Garfield conhece as ex-namoradas de Jon e considera mais de uma como maluca. 
e)  Jon caracteriza a ex-namorada como maluca e não entende a cara de Garfield. 

Questão 2) 

If You Can't Master English, Try Globish 

     PARIS — It happens all the time: during an airport delay the man to the left, a Korean perhaps, starts 

talking to the man opposite, who might be Colombian, and soon they are chatting away in what seems to be 

English. But the native English speaker sitting between them cannot understand a word. 

   They don't know it, but the Korean and the Colombian are speaking Globish, the latest addition to the 6,800 

languages that are said to be spoken across the world. Not that its inventor, Jean-Paul Nerrière, considers it a 

proper language. 

   "It is not a language, it is a tool," he says. "A language is the vehicle of a culture. Globish doesn't want to be 

that at all. It is a means of communication." 

   Nerrière doesn't see Globish in the same light as utopian efforts such as Kosmos, Volapuk, Novial or staunch 

Esperanto. Nor should it be confused with barbaric Algol (for Algorithmic language). It is a sort of English lite: a 

means of simplifying the language and giving it rules so it can be understood by all. 

BLUME, M. Disponível em: <www.nytimes.com>. Acesso em: 28 out. 2013. 

Considerando as ideias apresentadas no texto, o Globish (Global English) é uma variedade da língua inglesa 

que 

a)  tem status de língua por refletir uma cultura global. 
b)  facilita o entendimento entre o falante nativo e o não nativo. 
c)  tem as mesmas características de projetos utópicos como o esperanto. 
d)  altera a estrutura do idioma para possibilitar a comunicação internacional. 
e)  apresenta padrões de fala idênticos aos da variedade usada pelos falantes nativos. 



Questão 3) 

 

GLASBERGEN, R. Today's cartoon. Disponível em: http://www.glasbergen.com. Acesso em: 23 jul. 2010. 

Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extraclasse e marquem uma data para 

que as mesmas sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante 

apresentando argumentos para 

a)  discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue.  
b)  elogiar o tema proposto para o relatório solicitado. 
c)  sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. 
d)  reclamar do curto prazo para entrega do trabalho.  
e)  convencer que fez o relatório solicitado. 

Questão 4) 

How's your mood? 

 

            For an interesting attempt to measure cause and effect try Mappiness, a project run by the London 

School of Economics, which offers a phone app that prompts you to record your mood and situation. 



        The Mappiness website says: "We're particulary interested in how people's happiness is affected by their 

local environment - air pollution, noise, green spacess, absolutely great for investigating."  

            Will it work? With enough people, it might. But there are other problems. We've benn using happiness 

and well-being interchangeably. It that ok? The difference comes out in a sentiment like: "We were happier 

during the war." But was our well-being also greater then? 

Disponível em: http://www.bbc.co.uk. Acesso em: 27 jun. 2011 (adaptado). 

O projeto Mappiness, idealizado pela London School of Economics, ocupa-se do tema relacionado 

a)  ao nível de felicidade das pessoas em tempos de guerra. 
b)  à dificuldade de medir o nível de felicidade das pessoas a partir de seu humor. 
c)  ao nível de felicidade das pessoas enquanto falam ao celular com seus familiares.  
d)  à relação entre o nível de felicidade das pessoas e o ambiente no qual se encontram.  
e)  à influência das imagens grafitadas pelas ruas no aumento do nível de felicidade das pessoas. 

Questão 5) 

THE WEATHER MAN 

They say that the British love talking about the weather. For other nationalities this can be a banal and boring 

subject of conversation, something that people talk about when they have nothing else to say to each other. 

And yet the weather is a very important part of our lives. That at least is the opinion of Barry Gromett, press 

officer for The Met Office. This is located in Exeter, a pretty cathedral city in the southwest of England. Here 

employees — and computers —supply weather forecasts for much of the world. Speak Up. Ano XXIII, n° 275. 

Ao conversar sobre a previsão do tempo, o texto mostra 

a)  o aborrecimento do cidadão britânico ao falar sobre banalidades. 
b)  a falta de ter o que falar em situações de avaliação de línguas. 
c)  a importância de se entender sobre meteorologia para falar inglês. 
d)  as diferenças e as particularidades culturais no uso de uma língua. 
e)  o conflito entre diferentes ideias e opiniões ao se comunicar em inglês. 

Questão 6) 

My brother the star, my mother the earth 

my father the sun, my sister the moon, 

to my life give beauty, to my 

body give strength, to my corn give 

goodness, to my house give peace, to 

my spirit give truth, to my elders give 

wisdom. 

Disponível em: www.blackhawkproductions.com. Acesso em: 8 ago. 2012. 

Produções artístico-culturais revelam visões de mundo próprias de um grupo social. Esse poema demonstra a 

estreita relação entre a tradição oral da cultura indígena norte-americana e  

a)  transmissão de hábitos alimentares entre gerações. 
b)  dependência da sabedoria de seus ancestrais. 
c)  representação do corpo em seus rituais. 
d)  importância dos elementos da natureza. 
e)  preservação da estrutura familiar. 



Questão 7) 

Do one thing for diversity and inclusion 

The United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) is launching a campaign aimed at engaging people 

around the world to Do One Thing to support Cultural Diversity and Inclusion. Every one of us can do ONE 

thing for diversity and inclusion; even one very little thing can become a global action if we all take part in it. 

     Simple things YOU can do to celebrate the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and 

Development on May 21. 

1. Visit an art exhibit or a museum dedicated to other cultures. 

2. Read about the great thinkers of other cultures. 

3. Visit a place of worship different than yours and participate in the celebration. 

4. Spread your own culture around the world and learn about other cultures. 

5. Explore music of a different culture. 

There are thousands of things that you can do, are you taking part in it? 

UNITED NATIONS ALLIANCE OF CIVILIZATIONS. Disponível em: www.unaoc.org. Acesso em: 16 fev. 2013 (adaptado). 

Internautas costumam manifestar suas opiniões sobre artigos on-line por meio da postagem de comentários. 

O comentário que exemplifica o engajamento proposto na quarta dica da campanha apresentada no texto é: 

a)  "Lá na minha escola, aprendi a jogar capoeira para uma apresentação no Dia da Consciência Negra." 
b)  "Outro dia assisti na TV uma reportagem sobre respeito à diversidade. Gente de todos os tipos, várias tribos. 
Curti bastante." 
c)  "Eu me inscrevi no Programa Jovens Embaixadores para mostrar o que tem de bom em meu país e conhecer outras 
formas de ser." 
d)  "Curto muito bater papo na internet. Meus amigos estrangeiros me ajudam a aperfeiçoar minha proficiência em 
língua estrangeira." 
e)  "Pesquisei em sites de culinária e preparei uma festa árabe para uns amigos da escola. Eles adoraram, 
principalmente, os doces!" 

Questão 8) 

Viva la Vida 

I used to rule the world 

Seas would rise when I gave the word Now in the morning and I sleep alone Sweep the streets 

I used to own 

I used to roll the dice 

Feel the fear in my enemy's eyes 

Listen as the crowd would sing 

"Now the old king is dead! Long live the king!" 

One minute I held the key 

Next the walls were closed on me 

And I discovered that my castles stand Upon pillars of salt and pillars of sand 

[...] 

MARTIN, C. Nava la vitla, Coldplay. In: Viva la vide or Death and all his friends. Pariophone. 2008. 



Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou 

palavras. O fragmento da canção Viva la vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que 

a)  costumava ter o mundo aos seus pés e, de repente, se viu sem nada. 
b)  almeja o titulo de rei e, por ele, tem enfrentado inúmeros inimigos. 
c)  causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. 
d)  limpava as ruas e, com seu esforço, tornou-se rei de seu povo. 
e)  tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. 

Questão 9) 

Steve Jobs: A life remembered 1955-2011 

 

CEO. Tech-Guru. Artist. There are few corporate figures as famous and well-regarded as former-Apple CEO 

Steve Jobs. His list of achievements is staggering, and his contribution to modern technology, digital media, 

and indeed the world as a whole, cannot be downplayed. 

With his passing on October 5, 2011, readersdigest.calooks back at some of his greatest achievements, and 

pays our respects to a digital pioneer who helped pave the way for a generation of technology, and 

possibilities, few could have imagined. 

Disponível em: <www.readersdigest.ca>. Acesso em: 25 fev. 2012. 

Informações sobre pessoas famosas são recorrentes na mídia, divulgadas de forma impressa ou virtualmente. 

Em relação a Steve Jobs, esse texto propõe 

a)  expor as maiores conquistas da sua empresa. 
b)  descrever suas criações na área da tecnologia. 
c)  enaltecer sua contribuição para o mundo digital. 
d)  lamentar sua ausência na criação de novas tecnologias. 
e)  discutir o impacto de seu trabalho para a geração digital. 

Questão 10) 

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. 

 

 



 

GABARITO 

  

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

Na tirinha, Jon pergunta se Garfi eld se lembra de uma antiga namorada que ele (Jon) teve e faz referência a 

ela como maluca (psycho). Garfield pede, então, que Jon seja mais específico, o que pressupõe que Jon teve 

outras namoradas malucas. 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

No último parágrafo do texto, o autor declara que o Globish é um recurso linguístico que simplifica a língua 

inglesa, criando regras para que ela possa ser compreendida por todos. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

No cartoon, a estudante afirma que o trabalho dela é sobre quão importante é economizar papel, eletricidade 

e outros recursos. Para tanto, ela se propõe a enviar o trabalho à professora por meio de telepatia. Sendo 

assim, ela tenta convencer à professora de que ela já fez o trabalho (o relatório) solicitado. 

Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

A questão exige que o candidato seja capaz de compreender a finalidade do projeto \"Mappiness\", 

mencionado no texto. No segundo parágrafo, o texto afirma que o projeto \"Mappiness\" está 

particularmente interessado em saber como a felicidade das pessoas é afetada pelo ambiente local. 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

O texto foca a diferença cultural entre o povo britânico e as demais culturas, no que diz respeito à 

importância de se conversar sobre a previsão do tempo no cotidiano das pessoas. 

 

 



 

Questão 6) 

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 poema em questão estabelece uma relação muito próxima entre o eu lírico 

e os elementos da natureza (as estrelas, a Terra, o Sol, a Lua, entre outros). Esta relação fica ainda mais 

evidenciada no verso "to my corn give goodness", "ao meu milho", (fazendo uma referência direta ao 

alimento) "dá bondade" (provavelmente, uma metáfora para a fartura da colheita). Percebe-se os elementos 

da natureza, condicionando os mais diversos aspectos da vida. 

Questão 7) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

A questão tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato de utilizar a língua inglesa como ferramenta 

para ampliar o seu conhecimento de mundo em relação à diversidade cultural. A quarta dica sugere que o 

interessado em fazer algo pela diversidade e pela inclusão espalhe sua própria cultura ao redor do mundo e 

aprenda a respeito das outras culturas, o que está claramente descrito na alternativa \"C\". 

Questão 8) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

   Nas três estrofes da canção, o autor faz referência às coisas que ele possuía e lhe davam grandeza e 

contrasta, logo a seguir, com sua condição atual de perda, fragilidade e abandono. 

Para ilustrar, segue a tradução da 1º estrofe. 

\"Eu costumava governar o mundo, os mares levantavam-se a minha. 

Agora de manhã durmo sozinho e varro as ruas que costumava possuir\". 

Sendo assim, o fragmento retrata o relato de alguém que costumava ter o mundo aos seus pés e de repente 

se viu sem nada. 

Questão 9) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

A questão tem como objetivo avaliar a capacidade do candidato de identificar a função do texto. O objetivo 

central do texto é exaltar a contribuição de Steve Jobs para o mundo digital. 

 

 

 



 

Questão 10) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

A questão tem como objetivo fazer com que o candidato identifique o foco principal do texto. A declaração 

feita pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron, durante os tumultos ocorridos em Londres em 2011, 

ressaltam a necessidade de oferecer, aos jovens das famílias britânicas, uma modalidade de amor 

(denominada \"tough love\") que estabelece limites, um amor que disciplina. 

 


