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As questões de 1 a 3 serão resolvidas a partir do texto que
segue:

Available at: 

http://www.vistamike.co.uk/best_cartoon.jpg
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QUESTÃO 01

Randy Glasbergen nasceu em 1957. É um cartunista americano e um ilustrador humorista.

Começou a fazer cartuns profissionalmente aos 15 anos tendo publicado regularmente em

periódicos de grandes tiragens. Depois de 2 semestres no curso de jornalismo, Randy deixou

a faculdade para se dedicar integralmente à sua carreira de cartunista. No cartum

apresentado, Randy Glasbergen evidencia que

a) o acesso à informação tornou-se um grande aliado dos jovens, principalmente no

ambiente familiar.

b) o uso indiscriminado da internet tem feito com que os pais e filhos procurem ajuda

especializada para contornar esse problema.
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c) os pais e a escola têm incentivado o mau uso do computador, interferindo na

desvalorização dos preceitos familiares.

d) o advento tecnológico tem aproximado cada vez mais as famílias.

e) as relações familiares podem ser afetadas pelo uso do computador, trazendo

distanciamento entre pais e filhos.
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GABARITO: ALTERNATIVA “E”

O texto apresenta o distanciamento entre pais e filhos causados pela

tecnologia. O pai envia um e-mail para o filho a fim de informar que a

refeição está servida e reforçar que sentem saudades dele.
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QUESTÃO 02
A construção apresentada em HOW HAVE YOU BEEN? está no

A.presente perfect
B. simple future
C. simple presente
D.past perfect
E. simple conditional
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GABARITO: ALTERNATIVA “A”

A construção caracteriza o PRESENT PERFECT, já que utiliza o verbo
auxiliar HAVE no presente seguido pelo verbo principal TO BE na forma
BEEN que corresponde ao particípio passado
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QUESTÃO 03

Palavra cognata é a palavra da língua estrangeira que se assemelha tanto na

forma escrita quanto no significado com outra correspondente no português.

A partir do texto, a palavra que se enquadra nesta definição:

A.DOWNSTAIRS

B. DEAR

C. FINE

D.MISS

E. COMPUTER
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GABARITO: ALTERNATIVA “E”

A palavra cognata deve ser semelhante tanto na forma escrita quanto no

significado se compararmos o INGLÊS com o PORTUGUÊS: DOWNSTAIRS =

no andar debaixo; DEAR= querido; FINE= bem; MISS = sentir falta de;

COMPUTER = computador
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QUESTÃO 04
Pronome relativo é um pronome que, no período composto,

retoma um antecedente, representando-o no início de uma

nova oração. Qual é o referente do pronome relativo WHO no

contexto a seguir?

A. PERSON

B. HELPS

C. SOLVE

D.PROBLEMS

E. WITHOUT
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GABARITO: ALTERNATIVA “A”

Pronome relativo é um pronome que, no período composto, retoma um

antecedente, representando-o no início de uma nova oração. No caso o

antecessor do relativo WHO (que, quem) é o referente PERSON (pessoa).
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QUESTÃO 05
A língua inglesa apresenta duas variantes de discurso. DIRECT SPEECH

(discurso direto) e o REPORTED SPEECH (discurso indireto). Considerando-se

a construção SAM ASKED: DON’T WORRY, CHILD como discurso direto, a

forma de discurso indireto (Reported Speech) seria

A. Sam asked to worry.

B. Sam asked if the child was worried.

C. Sam asked not to worry.

D.Sam asked the child to dance.

E. Sam asked don’t to worry.

13



GABARITO: ALTERNATIVA “C”

A construção no Discurso Direto está no Imperativo Negativo que

reescrita no Discurso Indireto ficaria NOT + TO + VERBO WORRY.
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Post para as questões 06 e 07:

QUESTÃO 06
As IF CLAUSES expressam a dependência entre uma circunstância ou condição e

um fato ou resultado. Estas circunstâncias e fatos podem ser presentes, passados

ou futuros. São períodos compostos, constituídos por uma Main Clause e uma

oração Dependent Clause, no caso, oração subordinada condicional (conditional

clause) é uma sentença condicional formada por duas ou mais orações.
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Ao analisar a parte da legenda IF YOU DO YOUR BEST TODAY que foi

utilizada na construção do post, pode-se afirmar que

A.é uma condição real

B. Indica uma verdade universal

C. é uma condição arrependida

D.é uma condição impossível

E. expressa um comando
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GABARITO: ALTERNATIVA “A”

Uma condição real é uma situação condicionada com amplas chances de se

concretizar como fato, pois combina ações no SIMPLE PRESENT e SIMPLE

FUTURE.
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QUESTÃO 07

A condição apresentada em IF YOU DO YOUR BEST TODAY está no

A. simple present
B. simple future
C. simple past
D.past perfect
E. simple conditional
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GABARITO: ALTERNATIVA “A”

Uma condição real é uma situação condicionada com amplas chances de

se concretizar como fato, pois combina ações no SIMPLE PRESENT e

SIMPLE FUTURE. Na construção, o verbo TO DO está flexionado diante

da 2ª pessoa do SIMPLE PRESENT.
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O Past Perfect é um tempo verbal composto pelo verbo auxiliar HAD e o

particípio do verbo principal. Geralmente é melhor contrastado com o

simple past. Veja a construção que segue e indique a alternativa correta

para as questões 08 e 09:
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QUESTÃO 08
Na situação apresentada há duas ações no passado. Indique a alternativa

que contenha uma ação anterior a outra no passado:

A.When I left home

B. The baby had already slept

C. I left home

D.The baby slept

E. As duas ações estão no mesmo tempo.
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GABARITO: ALTERNATIVA “B”

O Past Perfect é um tempo verbal composto pelo verbo auxiliar HAD e o

particípio do verbo principal TO SLEEP, no caso SLEPT. Expressa que essa ação

aconteceu / é anterior a outra ação no passado.
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QUESTÃO 09

A língua portuguesa, também, apresenta uma estrutura verbal que lembra

bastante o PAST PERFECT. Assinale a alternativa que equivale a este tempo

do inglês.

A. Pretérito mais-que-perfeito

B. Pretérito perfeito

C. Pretérito Imperfeito

D.Pretérito perfeito composto

E. Futuro do pretérito
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GABARITO: ALTERNATIVA “A”

O PAST PERFECT (Passado Perfeito) apresenta uma ação anterior a outra

ação no passado, assim equivale ao PRETÉRITO-MAIS-QUE-PERFEITO da

língua portuguesa.
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Campanha para a questão 10:
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QUESTÃO 10

O formato do outdoor apresenta uma relação substancial com o conteúdo da

mensagem. Isto fica evidente, pois o emissor

a) Busca persuadir o receptor na compra do almoço, pois o anunciante oferece

conforto e satisfação dos seus clientes.

b) Tenta mostrar a necessidade de se buscar comidas mais saudáveis, principalmente

fora de casa.

c) Informa sobre a venda de comidas pouco calóricas e com preços módicos.

d) Vende o maior número possível de comida numa região famosa por sua

comunidade religiosa.

e) Tenta convencer o receptor a visitar a rede de fast food que também disponibiliza

café da manhã.

26



GABARITO: ALTERNATIVA “E”

O texto utiliza uma linguagem próxima ao público alvo desse tipo de

produto e por meio de códigos verbais e não verbais anuncia que o TACO

BELL também está abrindo para o café da manhã.
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