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1. Os quadros ao lado ilustram algo que a 
maioria das pessoas conhecem e fazem parte do 
dia a dia delas. Do que se tratam?  
 
A) Páginas de Internet 
 
B) Capas de CD/DVD  
 
C) Propagandas 
 
D) Calendários 
 
 
 
 
 

2. Observe o cardápio abaixo. Nele, encontramos algumas palavras como big, hamburger, chiken, 
sundae. Com base nessas informações, pode-se concluir que 

 
A) os fast foods sempre possuem em seu nome 
algo de Língua Inglesa. 
B) é evidente que alguns restaurantes preferem 
utilizar a Língua Inglesa nos cardápios. 
C) é perceptível a grande influência da Língua 
Inglesa nos restaurantes fast foods. 
D) a combinação de ingredientes estrangeiros 
originam um melhor sabor. 
 

 
3. Observe a imagem abaixo:

 
 
 
Ela representa diferentes tipos de 
A) Schools 
B) Hospitals 
C) Sports 
D) Colleges 
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Com base nas figuras e nas legendas abaixo, responda as perguntas 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. As palavras que indicam nacionalidades são:  
A) Soccer – Handball  
B) Romania – Games 
C) Volleyball – Basketball  
D) American – Brazilian  
 
5. Qual é o tema geral das legendas dessas fotos: 
A) O fracasso do esporte 
B) O esporte brasileiro 
C) Os bons técnicos 
D) As mulheres atletas  
 
6. Leia a tirinha abaixo: 

6.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
O uso da fonte em negrito na fala da personagem indica que 
 
A) Mônica está aconselhando o Cebolinha 
B) é para Cebolinha repassar a mensagem de Mônica 
C) o médico pediu à Mônica que desse um recado 
D) Mônica está gritando com Cebolinha 
 

7. Observe a ficha ao lado do 
jogador de futebol Kaká.  
Quais são os tipos de 
informações presentes no 
texto? 
A) Familiar e sobre o time 
 
B) Pessoal e sobre o clube 
 
C) Familiar e sobre o Brasil 

 
D) Pessoal e sobre o Brasil 

 
 

Pan Americano Games 2007: 

Brazil wins men’s volleyball gold. 
Brazil beats Spain at woman’s 

basketball 

Silvia Pinheiro, Brazilian 

player, in the handball match 

against Romania in the XVII 

Women’s  World 

Championship. 

The Brazilian soccer team 

celebrates the victory over 

Uruguay. 
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Leia o texto abaixo para responder as questões 8 e 9: 
 
I am an oak tree 
 
I am very tall. 
I am 7 years old. 
During the day, 
I see robins. 
During the night,  
I hear frogs singing. 
During the day,  
I grow leaves. 
During the night, 
I rest and wait 
Until tomorrow. 
 

Erik, Durham Elementary. Available at: http://witsblog.org/2007/10/24/i-am-an-oak-tree/> Accessed on: Feb. 27
th

, 2008.  

 
8. O poema “I am an oak tree” possui uma característica que o difere de outros textos, que é 
A) a utilização de parágrafos  
B) a presença de letras maiúsculas 
C) a presença de palavras longas 
D) a utilização de versos  
 
9. De acordo com o texto, pode-se dizer que ele foi extraído 
A) da internet. 
B) de um livro. 
C) de um jornal. 
D) de uma revista. 
 

 
 

 

  


