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EBONY AND IVORY
 

Ebony and ivory live together in perfect harmony
Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don’t we?

We all know that people are the same wherever we go 
There is good and bad in ev’ryone, We learn to live, we learn to give

Each other what we need to survive together alive
 

McCARTNEY, P. Disponível em: www.paulmccartney.com. Acesso em: 30 maio 2016.
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-8

QUESTÃO 01 (C2H8)
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. 
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 A autora desse comentário sobre o filme 
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

INEP- 2017
QUESTÃO 02
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Placas como a da gravura são usadas para orientar os usuários 
de um espaço urbano. Essa placa, especificamente, tem a 
função de avisar que somente

a) as despesas feitas com estacionamento são deduzidas.

b) os donos de carro entram no estacionamento do parque.

c) o proprietário autoriza a validação do estacionamento.

d) os rebocadores precisam de permissão para entrar no local.

e) os veículos autorizados podem estacionar naquela área.

                              QUESTÃO 03



7

Aproveitando-se  de  seu status social  e  da  possível  influência 
sobre  seus  fãs,  o  famoso  músico  Jimi  Hendrix  associa,  em  seu 
texto,  os  termos love, power e peace para  justificar  sua  opinião 
de que:

a) a paz tem o poder de aumentar o amor entre os homens.
b) o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor.
c) o poder deve ser compartilhado entre aqueles que se amam.
d) o amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as 

pessoas.
e) a paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de 

existir

                               QUESTÃO 04
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Assinale a alternativa que melhor traduz a seguinte frase:

a) Me diz a verdade.
b) Chega de mentira.
c) Preciso sair .
d) Meu tempo acabou.
e) Me dá um tempo.

Source: Image from internet

QUESTÃO 05
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No contexto da tirinha, o uso do present perfect, no primeiro quadrinho, expressa uma ação que

a)  ocorreu em um momento específico do passado.
b)  começou no passado e se prolonga até o presente.
c)  foi realizada em um momento não definido do passado.
d)  aconteceu em um momento bastante remoto do passado.
e)  estava ocorrendo em um certo intervalo de tempo no passado.

QUESTÃO 06
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O termo seldom, entre aspas no trecho adiante, poderia ser
substituído por:

As an American Express Card member, you will enjoy a
relationship with us that goes beyond the ordinary. You will

be treated as a MEMBER, not a number. And you will receive
the respect and recognition 'seldom' found today.

a) Ocasionalmente
b) Raramente
c) Frequentemente
d) Normalmente
e) Sempre

QUESTÃO 07



11

A estrutura verbal predominante usada tem com finalidade  
a) Indicar uma expectativa
b) Indicar ação inacabada no presente
c) Indicar ação exaurida e sem vínculo com o presente
d) Indicar ação prestes a acontecer
e) Indicar ação que está acontecendo no momento da fala

As an American Express Card member, you will enjoy a
relationship with us that goes beyond the ordinary. You will

be treated as a MEMBER, not a number. And you will receive
the respect and recognition seldom found today.

QUESTÃO 08
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Qual a intenção do autor desta 
sentença?
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

QUESTÃO 09



SOURCE: http://www.reading.org/reading-today/classroom/post/rty/2013/08/09/



QUESTÃO 10 (C2H8)
A poesia concretista é a poesia onde se utilizam variados recursos visuais a 
fim de fomentar a combinação entre a estética do texto e seu conteúdo. A 
partir da interação com o poema apresentado, o poeta deixa evidente 

A. uma crítica às pessoas que não zelam pela fauna de suas terras nativas.
B. que a autodestruição imposta pelas nações ricas que não possuem 

biodiversidade será o fim das mesmas
C. a necessidade urgente de combate ao aniquilamento de matas nativas.
D. um apelo aos governantes para que intercedam pela preservação do meio 

ambiente.
E. uma mensagem para a conscientização de conservação das árvores sob 

pena de nossa própria destruição.



Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/220676450472058656/?lp=true Acesso em 27 de agosto de 2019.

https://br.pinterest.com/pin/220676450472058656/?lp=true


QUESTÃO 11  (C2H8)
WRDSMTH é um artista de rua de Los Angeles conhecido por sua 
imagem icônica de uma máquina de escrever vintage com 
diferentes folhas de textos motivacionais. No grafite, WRDSMTH

A. sugere uma maior interação com o mundo real em detrimento 
do virtual.

B. faz uma crítica sobre a falta de políticas públicas para a 
inclusão digital.

C. apresenta uma solução simples para um problema social.
D. defende a criação de ambientes com acesso livre a internet.
E. incentiva o cultivo de bons hábitos de leitura em ambiente 

virtual.
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Monday September 20, 2010

RIDGWAY, L. Disponível em: http://fborfw.com. Acesso em: 23 fev. 2012.
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QUESTÃO 12
Na tira da série For better or for worse, a comunicação entre as 
personagens fica 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 de 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 13 (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.
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COMPETÊNCIA-2; HABILIDADE-8
Party girls don't get hurt

Can't feel anything, when will I learn
I push it down, push it down

I'm the one "for a good time call"
Phone's blowin' up, they're ringin' my doorbell

I feel the love, feel the love
One, two, three, one, two, three, drink
One, two, three, one, two, three, drink
One, two, three, one, two, three, drink

Throw em back, till I lose count
I'm gonna swing from the chandelier, from the chandelier

I'm gonna live like tomorrow doesn't exist
Like it doesn't exist

I'm gonna fly like a bird through the night, feel my tears as they dry
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QUESTÃO 14 (C2H8)

A cantora australiana Sia Furler após 19 anos de carreira alcança o 
sucesso com a canção CHANDELIER do seu sexto álbum. A música 
é uma composição dela em parceria com Jesse Shatkin. No 
fragmento da canção há relatos sobre:

a) Abuso sexual
b) Decepção amorosa
c) Realização profissional
d) Insanidade
e) Alcoolismo
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QUESTÃO 15

Na citação os pronomes utilizados 
podem ser classificados: 

a) Reflexivo;pessoal e possessivo
b) Enfático;possessivo e pessoal
c) Idiomático;pessoal e substantivo
d) Reflexivo;pessoal oblíquo e 

relativo
e) Reflexivo;pessoal reto e pessoal 

reto
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Complete as frases utilizando os verbos: come, drink, 
eat, go to, open, turn, sit.

a) ___________ left!
b) Don't ___________ on my chair!
c) ___________ here!
d) ___________ your English book!
e) ___________ the window!
f) Don't _____________ my ice-cream!
g) ___________ your milk!

QUESTÃO 16
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TEXT STUDY

COMPETÊNCIA DE ARÉA 2

HABILIDADES 5,6,7 E 8
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