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“Usamos a expressão gênero textual como uma noção
propositalmente vaga para referir os textos materializados
que encontramos em nossa vida diária e que apresentam
características sócio comunicativas definidas por conteúdos,
propriedades funcionais, estilo e composição característica.
Se os tipos textuais são apenas meia dúzia, os gêneros são
inúmeros.” Consoante a teoria dos gêneros textuais, o texto
retirado de um site da internet apresenta características:
a) Literárias
b) Lúdicas
c) Ficcionais
d) Persuasivas
e) Científicas

CONTEÚDO: TEXT STUDY AND GRAMMAR REVIEW

QUESTÃO 09
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Linguagem verbal: é o uso da escrita ou da fala como meio de
comunicação. Linguagem não verbal: é outra forma de
comunicação em que o código utilizado é a simbologia. Utiliza
de outros meios comunicativos, como placas, figuras, gestos,
cores, sons, ou seja, através dos signos visuais e sensoriais.
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A presença de código não verbal em alguns tipos de texto promove
uma interpretação mais adequada para o receptor da mensagem.
Após a leitura dos códigos verbais e não verbais da imagem:
a) Turcos e alemães uniram-se no extermínio de minorias étnicas
num mesmo período da história.
b) Os alemães convocaram os turcos para lutarem ao lado deles na
guerra.
c) O emissor aborda o Holocausto Judeu e o Armênio, afirmando
que se os turcos fossem condenados por suas atrocidades não teria
acontecido um genocídio judeu.
d) O genocídio armênio aconteceu com a anuência de Adolf Hitler
que teria dito que ninguém mais se lembraria dos armênios.
e) A guerra civil dos Balkans culminou com o alinhamento de turcos
e alemães e o extermínio de 1,5 milhões de armênios.

CONTEÚDO: CÓDIGO

QUESTÃO 10



5

How to lose a belly fat?
The first time it happened I was in my early twenties, straphanging in a crowded New York
City subway car on my way to work. I was wearing a slim-fitting T-shirt dress, one that for
reasons that will soon become horrifyingly clear, I subsequently used to scrub out the litter
box and then tossed. The seated woman I was standing in front of met my eyes and smiled.
Then she stood up. I smiled back and stepped to the side so she could make her way to the
door. She stood right next to me.
"Would you like to sit?" she asked kindly. "I remember how tired I was during my pregnancy.
You look like you're into your second trimester; it gets easier."
If I had been pregnant, her act of generosity would probably have sent me into early labor
right there on the F train.
But I wasn't. (Even so, I took the seat.)
Once in a while I'm still offered a seat on the train, thanks to a belly that seems to always
enter a room a split second before the rest of me does.

CONTEÚDO: text study
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O que levou a autora deste texto a repensar sobre a saúde foi um fato ocorrido
dentro do metrô em New York. Este fato pode ser descrito:
a) a autora estava acima do peso e por este motivo uma outra senhora pensou
que ela estivesse grávida, cedendo a cadeira.
b) a autora não estava acima do peso mas reavaliou que após a sua gestação
teria que entrar em forma.
c) a autora era muito baixa e estava acima do peso, fazendo com que outra
passageira cedesse a cadeira para ela.
d) a autora era alta, muito acima do peso e pesava cerca de 250 kg.
e) a autora era de baixa estatura e estava grávida, acima do peso e muito
cansada resolveu pedir a cadeira para outra passageira que estava a sua frente.

CONTEÚDO: TEXT STUDY

QUESTÃO: 11
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QUESTÃO  12

Conforme a leitura do texto é correto afirmar que:
a) O cartaz aprova e apoia os programas que incentivam a
atividade física aliada à boa alimentação nas escolas dos
EUA.
b) Há uma solicitação para a redução das atividades
extraclasses.
c)ocorre uma proibição em relação ao engajamento de
parentes nas atividades extraclasses.
d)Há um pedido visando à promoção das atividades
extraclasses entre os parentes dos alunos.
e) existe uma crítica aos governantes que não incentivam
boa alimentação e prática de atividade física nas escolas
estadunidenses.

CONTEÚDO: Text study
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QUESTÃO 13 

MAKING PREDICTIONS é uma estratégia de leitura que
consiste em fazer previsões ou formular hipóteses sobre o
gênero e o conteúdo de um texto, ativando o conhecimento
que o leitor já possui sobre o assunto. Essa prática permite
que o leitor receba melhor as novas informações do texto,
facilitando a sua compreensão. Partindo desta ideia, o texto
acima apresenta características
a) Persuasivas
b) Informativas
c) Fictícias
d) Filosóficas
e) Hipotéticas

CONTEÚDO: TEXT STUDY



COMPETÊNCIA DE ÁREA 2 – Conhecer e
usar a língua estrangeira moderna como
instrumento de acesso a informações e a
outras culturas e grupos sociais.

9



H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de
seus mecanismos como meio de ampliar as
possibilidades de acesso a informações,
tecnologias e culturas.
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A depressão tem se tornado o inimigo número um da população mundial com um
elevado número de pessoas afetadas. Dr. Andrew Weil, especialista em medicina
integrativa,
A. enfatiza o papel da ativida física, alimentação e uso de medicamentos no processo

da cura da depressão.
B. admite que nosso sistema imunológico é totalmente dependente de medicamentos

e que o paciente com depressão necessita deles para uma recuperação plena.
C. diz que houve uma diminuição nos casos de depressão hoje em dia devido a

combinação de práticas simples que podem ser feitas sem muito esforço.
D. afirma que os pacientes deprimidos geralmente se recusam a fazer exercícios

aeróbicos, dieta e tomar remédios de forma regular.
E. concorda que tanto os medicamentos quanto a atividade física desempenham um

papel importante na cura da depressão.
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