
 

 

 

CHARGE PARA A QUESTÃO 01:  

 
Available at: http://www.glasbergen.com/gallery-

search/?tag=capitalism%25must%25dieAccessed: February, 2017. 

 
QUESTÃO 01 (C2H5) 
Os verbos modais (Modal Verbs) são um tipo especial 
de verbos auxiliares que alteram ou completam o 
sentido do verbo principal. De acordo com a charge, o 
uso do verbo modal MUST dentro do contexto remete 
 
A) à obrigatoriedade de adquirir o livro em questão 

para quem deseja aprofundar seus conhecimentos 
em sistemas econômicos. 

B) à facilidade com que se pode comprar um livro sobre 
o capitalismo simplesmente telefonando para o 
canal de televisão anunciante. 

C) à necessidade de reduzir os impostos cobrados sobre 
a venda de livros para incentivar a leitura do cidadão 
interessado em economia. 

D) à promoção realizada por uma livraria para zerar 
definitivamente o estoque de uma obra que trata do 
fim do capitalismo moderno.  

E) à contradição de um autor que defende a morte do 
capitalismo, mas recorre ao próprio sistema para 
possibilitar a venda de seu livro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGE PARA A QUESTÃO 02:  

 
Disponível em: <www.commonsenseevaluation.com> 

 
QUESTÃO 02 (C2H5) 
O atentado à bomba na Maratona de Boston matou 
três pessoas e deixou mais de 200 feridos. Dois irmãos 
de origem chechena, Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev, 
são os principais suspeitos de terem promovido os 
ataques. Um deles morreu em tiroteio com a polícia, o 
outro está sob custódia. Com base na imagem anterior, 
ao fazer uso do vocábulo welfare, o cartunista 
 
A) revela toda a sua indignação quanto à política de 

assistência social praticada pelo governo americano. 
B) clama pela necessidade de repensar as políticas 

governamentais de concessão de bolsas de estudo. 
C) exige a reforma imediata do sistema carcerário, além 

da suspensão dos benefícios concedidos aos 
detentos. 

D) questiona a inoperância das autoridades policiais, 
que não conseguem garantir a segurança da 
sociedade. 

E) defende a inocência dos irmãos Tsarnaev, atribuindo 
a culpa dos atentados à ineficácia do governo. 

 
O TEXTO QUE SEGUE SERVIRÁ DE BASE PARA A 
QUESTÃO 03 

What is Mobile Learning? 
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The term mobile learning (m-learning) refers to 

the use of mobile and handheld IT devices, such as 
Personal Digital Assistants (PDAs), mobile telephones, 
laptops and tablet PC technologies, in teaching and 
learning.  

As computers and the internet become 
essential educational tools, the technologies become 
more portable, affordable, effective and easy to use. 
This provides many opportunities for widening 
participation and access to ICT, and in particular the 
internet. Mobile devices such as phones and PDAs are 
much more reasonably priced than desktop computers, 
and therefore represent a less expensive method of 
accessing the internet (though the cost of connection 
can be higher). The introduction of tablet PCs now 
allows mobile internet access with equal, if not more, 
functionality than desktop computers.  

 
Disponível em: 

<http://archive.excellencegateway.org.uk/page.aspx?o=135
556>. Acesso em: 29 maio 2017. [Adaptado] 

 
QUESTÃO 03 (C2H5) 
É todo o conjunto de palavras que as pessoas de uma 
determinada língua têm à sua disposição para 
expressar-se, oralmente ou por escrito. O significado 
conferido à expressão mobile learning  
 
A) menciona os efeitos da telefonia celular como 

recurso didático.  
B) atribui o sucesso da aprendizagem aos dispositivos 

portáteis.  
C) associa o uso da tecnologia da informação ao 

processo educativo.  
D) destaca os objetivos definidos para a educação on-

line. 
E) remete à aquisição de aparelhos portáteis de 

configuração moderna com fins educativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHARGE PARA A QUESTÃO 04:  

 

Disponível em: <http://jeffreyhill.typepad.com>. Em: 26 fev. 2013. 

 
QUESTÃO 04 (C2H5) 
O secretário de Defesa dos EUA, Leon Panetta, 
anunciou oficialmente, no dia 24 de janeiro, o fim da 
proibição para que mulheres sirvam em combate nas 
Forças Armadas dos EUA, iniciativa que pode abrir 
milhares de postos de trabalho na linha de frente de 
combate para elas. De acordo com a imagem acima, o 
vocábulo “whichever” remete 
 
A) ao tratamento desigual recebido pelas mulheres em 

todas as esferas da sociedade americana, inclusive 
quando prestam o serviço militar. 

B) ao forte preconceito enfrentado pelas mulheres 
quando elas decidem ingressar no exército 
americano para compor as fileiras militares. 

C) à incapacidade do soldado de dizer se a decisão do 
Pentágono representa, para as mulheres, uma 
conquista real ou uma exposição ao perigo. 

D) às inúmeras dificuldades encontradas pelas 
mulheres quando elas optam por seguir a carreira 
militar nas forças armadas dos Estados Unidos. 

E) às exigências absurdas impostas para as mulheres 
americanas no que diz respeito à participação delas 
em situações de combate. 
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA A RESOLUÇÃO DA 
QUESTÃO 05:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://pinterest.com>. Em: 15 abr. 2013. 

 
QUESTÃO 05 (C2H5) 
Uma expressão idiomática é um conjunto de palavras 
que se caracteriza por nem sempre ser possível 
identificar seu significado mediante o sentido literal dos 
termos analisados individualmente. De acordo com o 
cartum acima, a expressão idiomática “put the internet 
out of its misery” remete 
 
A) à insensibilidade do avô da criança, que não permite 

que seu neto estude a língua inglesa com o auxílio de 
seus amigos do Facebook. 

B) à impaciência do avô da criança, que não admite que 
seu neto estude a gramática da língua inglesa 
recorrendo à ajuda da internet. 

C) à insatisfação do avô da criança com sites que se 
dedicam ao estudo da língua inglesa sem qualquer, 
porém, fundamentação teórica. 

D) à indignação do avô da criança que não tolera ver 
que os termos da internet estão se tornando comuns 
na linguagem do cotidiano. 

E) à incoerência do avô da criança, que exige que seu 
neto fale corretamente o inglês, mas não faz, ele 
mesmo, uso correto do idioma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A LETRA DA MÚSICA A SEGUIR SERVIRÁ DE SUPORTE 
PARA A QUESTÃO 06: 

"Blood Is Thicker Than Water" - Black Label Society  
 

Here comes the rain 
Another day, another storm 
I've been down, down, down 

For oh, so long 
 

I'll walk this mile 
And I'll ask no quarter 

For in the end 
Blood is thicker than water 

 
They try to break me but I refuse to die 
They try to break me but I refuse to cry 

 
Here comes the rain 

Another day another storm 
I walk this mile 

And I'll ask no quarter 
For in the end 

Blood is thicker than water 
 

I'll walk this mile 
And I'll ask no quarter 

For in the end 
Blood is thicker than water 

 
Available at: www.azlyrics.com . Accessed in Aug. 3rd.,2017 
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QUESTÃO 06 (C2H5) 
Idioms são expressões idiomáticas usadas em inglês 
que, mesmo traduzindo seu significado, ainda carecem 
de uma explicação ou interpretação. Com base na 
leitura da canção da banda californiana Black Label 
Society, a expressão “Blood Is Thicker Than Water” 
implica que o eu lírico 
 
A) não tolera mais seu estilo de vida e, por isso, acredita 

que uma mudança poderia trazer benefícios. 
B) está convencido de sua capacidade de se moldar às 

dificuldades por ser extremamente tenaz. 
C) lutou de maneira inexorável pelo sucesso, ainda que 

tenha enfrentado muitas dificuldades antes de obtê-
lo. 

D) exalta que os laços de família são mais fortes e 
imprescindíveis como aporte nas agruras da vida. 

E) se dedicou com afinco na obtenção de um objetivo 
comum que resultou num júbilo coletivo, pois os 
seus opositores não triunfaram. 

 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA A RESOLUÇÃO DA 
QUESTÃO 07: 
 

 
 
QUESTÃO 07 (C2H5) 
No mundo da bolsa de valores, a figura do touro (Bull 
Market) representa a força de alta. Já o urso (Bear 
Market) representa a força de baixa. De acordo com o 
cartum anterior, o uso do verbo frasal KEEP UP remete 
à 
 
a) dificuldade dos investidores compreenderem o 
melhor momento para comprar ou vender suas ações. 
 
 

 
 
b) especulação que faz com que investidores 
mantenham suas ações ao invés de se desfazerem 
delas. 
c) incapacidade dos investidores de acompanharem 
a elevação dos preços das ações na bolsa de valores. 
d) impossibilidade de se prever quando as ações na 
bolsa de valores vão apresentar uma alta ou uma 
queda. 
e) imprevisibilidade da bolsa de valores, que 
provoca reflexos econômicos em todos os setores 
financeiros. 
 
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA A RESOLUÇÃO DA 
QUESTÃO 08: 

 
 
QUESTÃO 08 (C2H5) 
Se há vidas que dão um filme, a de Louis Zamperini é 
uma delas. Foi aos Jogos Olímpicos, conheceu Hitler, 
lutou na guerra, sobreviveu ao Pacífico, foi torturado, 
descobriu a fé e perdoou os inimigos. Conforme a 
citação acima, o verbo frasal “bring up” remete 
 
A) à atitude daqueles que dizem perdoar mas não 

perdem a oportunidade de trazer à tona o passado 
para confrontar aquele que errou. 

B) à postura daqueles que afirmam que são capazes de 
perdoar alguém, mas, reconhecem que não 
conseguem esquecer o erro cometido. 

C) à intolerância daqueles que não aceitam as pessoas 
que cometem erros e são, por essa razão, incapazes 
de exercer o verdadeiro perdão. 

D) à incapacidade daqueles que se recusam a aceitar 
um pedido sincero de perdão e vivem a vida com o 
peso da mágoa em seus corações. 

E) à indecisão daqueles que não conseguem perdoar 
uma pessoa que errou, mas, ao mesmo tempo, não 
conseguem se afastar dela. 
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CITAÇÃO PARA A QUESTÃO 9: 
 

 
https://weheartit.com/entry/49861326 

 
QUESTÃO 09 (C2H5) 
A autora da citação fez um jogo com diversas palavras 
na construção do seu discurso. Ao utilizar o vocábulo 
REALIZE, ela deixa claro que 
 
A) para realizar grandes feitos em relação as outras 

pessoas, deve-se ficar ciente dos elementos coração 
e vida. 

B) a realização sentimental passa pelo entendimento 
da efemeridade dos relacionamentos. 

C) a busca da pessoa ideal está ligada à compreensão 
da percepção dos elementos que compõe a vida a 
certo ponto. 

D) num dado momento de nossas vidas iremos 
perceber que algumas pessoas permanecerão em 
nossos corações, por outro lado não em nossas 
vidas. 

E) a vida plena de amor dependerá não só da nossa 
perspectiva de mundo, mas também de outras 
pessoas. 

 
PUBLICAÇÃO PARA A QUESTÃO 10: 
 

 
https://www.coloribus.com/adsarchive/prints/us-anti-defamation-

league-color-332705/ 

 
QUESTÃO 10 (C2H5) 
A Agência Earle Palmer Brown, criou uma propaganda 
muito premiada e de grande veiculação nos EUA. O 
diretor de arte Darrell Credeur apoiou-se em vários 
elementos comunicativos na composição da  
 

 
mensagem. No anúncio ocorreu o emprego da palavra 
PREJUDICE que tenta persuadir o receptor a 
 
A) atentar para os prejuízos causados por vândalos nas 

ruas das cidades. 
B) respeitar as pessoas como são, independentemente 

de sua etnia. 
C) reclamar sobre o aumento de pichações feitas por 

pessoas da periferia que não são da mesma cor. 
D) valorizar o próximo, não levando em conta a raça, 

credo ou condição social. 
E) aceitar o movimento que desaprova a segregação 

racial, também, no ciberespaço. 
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