
 

 

 
  
Questão 1: 
Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e 

não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os 

termos anyplace e regret à imagem, constata-se que o 

tema da propaganda é a importância da:  

a) preservação do meio ambiente. 

b) manutenção do motor.  

c) escolha da empresa certa.  

d) consistência do produto.  

e) conservação do carro. 

 
 
 

Questão 2: Antes de viajar, turistas geralmente 

buscam informações sobre o local para onde 

pretendem ir. O trecho do guia de viagens de 

Israel... 

 

a) descreve a história desse local para que 

turistas valorizem seus costumes milenares.  

b) informa hábitos religiosos para auxiliar 

turistas a entenderem as diferenças culturais. 

c) divulga os principais pontos turísticos para 

ajudar turistas a planejarem sua viagem.  

d) recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais. 

e) apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. 
 
 

   

   



 

 

 

Questão 3: Segundo 

informações veiculadas pela 

NBC News, a geração digital já 

tem seu espaço conquistado nas 

agências britânicas de 

inteligência.O governo britânico 

decidiu que 

 

a) enfrentará a guerra vigente e 

deliberada contra a propriedade 

intelectual no Reino Unido.  

b) abandonará a política de contratação 

de universitários como agentes secretos. 

c) recrutará jovens jogadores de Xbox como 

ciberespiões das agências de inteligência. 
 
    d) implantará um esquema de capacitação de adolescentes para atuarem como agentes secretos. 
 
    e) anunciará os nomes dos jovens a serem contratados pelas agências de inteligência. 
 
 

  
 
Questão 4: No que diz respeito à tragédia 

ocorrida em Burkesville, a autora da carta 

enviada ao The New York Times busca 

 

a) reconhecer o acidente noticiado como um fato 

isolado.  

b) responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente 

ocorrido.  

c) apresentar versão diferente da notícia publicada pelo 

jornal. 

 
 

d) expor sua indignação com a negligência de portadores de armas.  

e) reforçar a necessidade de proibição do uso de armas por crianças. 

 
 
 
 



 

 

  
 
 
Questão 5: Bansky é um grafiteiro famoso. Na obra 

pintada em um muro da cidade de Claremont, 

Califórnia, em 2007, ele fez uso de um trocadilho 

com a palavra “change", o que caracteriza seu 

grafite como um protesto contra a: 
 
 
a) escolha da mendicância como forma de vida.  

b) condição de vida das pessoas em miséria.  

c) falta de solidariedade dos mais favorecidos.  

d) marginalização das pessoas desabrigadas. 

 
e) incapacidade de os mendigos mudarem de vida. 

 

 

 

 

Questão 6: A autora desse comentário 

sobre o lme Frida mostra-se 

impressionada com o fato de a pintora: 

 

a) ter uma aparência exótica.  

b) vender bem a sua imagem.  

c) ter grande poder de sedução.  

d) assumir sua beleza singular.    

e) recria-se por meio da pintura. 

 
 
  
 

 

Questão 7: Nesse fragmento, Beleza Li resume sua 

experiência de vida ao descrever a complexidade em: 

 
 
a) viver como imigrante em um país asiático.  

b) de nir quem ela é no que concerne à etnia.  

c) compreender as culturas que a constituem.  

d) lidar com brincadeiras sobre sua aparência. 

e) lutar contra a discriminação nos Estados Unidos. 
 
 



 

 

 
  
Questão 8: Em diferentes épocas e lugares, 

compositores têm utilizado seu espaço de produção 

musical para expressar e problematizar perspectivas 

de mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, 

defende: 

 
a) o aprendizado compartilhado.   b) a necessidade de donativos.  

c) as manifestações culturais.    d) o bem em relação ao mal.    e) o respeito étnico. 

 
  

 
 
Questão 9: Essa campanha pretende contribuir para 

diminuir a desigualdade social, uma vez que: 
 
 
a) denuncia o trabalho de menores. 
 
b) aponta motivos para a evasão escolar. 
 
c) divulga o número de crianças fora da escola.  

d) defende a reforma de políticas educacionais. 

e) pede ajuda para garantir às crianças o direito à 

educação. 
 
 
 

 
   
Questão 10: Neil Tweedie levanta vários 
questionamentos sobre a utilização de diferentes 
recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia. A 
partir desses questionamentos e dos argumentos do 
escritor norte-americano Nicholas Carr, o texto 
sugere que: 
 
a) o ato de clicar em ícones e manusear aparelhos 

prejudica o comportamento.  

b) o mundo virtual pode ser nocivo aos jovens, por ser 

muito promíscuo. 

c) a internet contribui para o amadurecimento 

intelectual dos usuários.  

d) o uso intenso de recursos tecnológicos pode afetar 

nosso cérebro.  

e) as redes sociais virtuais ajudam a melhorar nossa 

forma de pensar. 

 
 



 

 

   
 
Questão 11:  A campanha desse pôster, direcionada 

aos croatas, tem como propósito: 
 
a) alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a 

discriminação. 

b) conscientizar sobre as consequências do 

preconceito na sociedade.  

c) reduzir os prejuízos causados por motoristas 

alcoolizadas. 

d) fazer uma crítica à falta de habilidade das 

mulheres ao volante.  

e) evitar os acidentes de trânsito envolvendo 

mulheres. 
 

  
Questão 12: Considerando-se as informações do texto, a 

expressão "bogof" é usada para:  
 
 
a) anunciar mercadorias em promoção.  

b) pedir para uma pessoa se retirar.  

c) comprar produtos fora de moda. 

d) indicar recessão na economia.  

e) chamar alguém em voz alta. 

 
 
 
 

  
 

Questão 13: A sigla "AV", usada no texto, representa o 

alvo da critica sobre a elevação do custo de um(a) 
 
 
a) enquete sobre profissões em baixa.  

b) referendo realizado pelo governo.  

c) tratamento médico inovador. 

d) software de última geração.  

e) novo sistema eleitoral. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Questão 14: Orientações à população são encontradas 

também em sites oficiais. Ao clicar no endereço eletrônico 

mencionado no cartaz disponível na internet, o leitor tem 

acesso aos(às): 

 

a) ações do governo local referentes a calamidades.  

b) relatos de sobreviventes em tragédias marcantes.  

c) tipos de desastres naturais possíveis de acontecer. 

d) informações sobre acidentes ocorridos em Connecticut.  

e) medidas de emergência a serem tomadas em catástrofes. 

 
 
  

 
 

 

Questão 15: Questões como o papel de homens e 

mulheres na sociedade contemporânea vêm sendo 

debatidas de diferentes pontos de vista, influenciada por 

valores culturais especiais de cada sociedade. No caso 

das Ilhas Maurício, esses valores sustentam a tomada de 

decisão em torno da: 

 

a) importância do reconhecimento da presença feminina 

na estrutura familiar.  

b) manutenção da igualdade entre mulheres e homens no 

trabalho. 

c) proteção legal da mulher contra atos discriminatórios.  

d) representatividade da mulher em cargos políticos. e) 

criação de auxílio à mulher abandonada pelo cônjuge. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Questão 16: Anúncios publicitários buscam 

chamar a atenção do consumidor por meio de 

recursos diversos. Nesse pôster, os números 

indicados correspondem ao (à): 

6) comprimento do cigarro. 

 

7) tempo de queima do cigarro. 

 

8) idade de quem começa a fumar. 

 

9) expectativa de vida de um fumante. 

 

10) quantidade de cigarros consumidos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questão 17: Na tira da série For better or for worse, a comunicação entre as personagens está comprometida em 

um determinado momento porque: 

 

a) as duas amigas divergem de opinião sobre futebol. 
 

b) uma das amigas desconsidera as preferências da outra. 
 

c) uma das amigas ignora que o outono é temporada d futebol. 
 

d) uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata.  

e) as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

Questão 18: Uma campanha pode ter por objetivo 

conscientizar a população sobre determinada questão 

social. Na campanha realizada no Reino Unido, a frase 

“A third of the food we buy in the UK ends up being 

thrown away'' foi utilizada para enfatizar o(a) 
 
 
a) desigualdade social. 
 
b) escassez de plantações.  

c) reeducação alimentar.  

d) desperdício de comida.  

e) custo dos alimentos. 

 

 

Questão 19: A emissão de gases tóxicos na atmosfera traz diversas consequências para nosso planeta. De 

acordo com o gráfico, retirado do texto Global warming is an international issue, observa-se que: 

 
a) as queimadas poluem um pouco mais do que 

os combustíveis usados nos meios de transporte. 

b) as residências e comércios são os menores 

emissores de gases de efeito estufa na atmosfera. 

c) o processo de tratamento de água contribui 

para a emissão de gases poluentes no planeta.  

d) os combustíveis utilizados nos meios de 

transportes poluem mais do que as indústrias.  

e) os maiores emissores de gases de efeito estufa na atmosfera são as usinas elétricas. 

 

 

 

 

 

 
 


