
 

TEXTOS PARA INTERPRETAÇÃO – LÍNGUA INGLESA 

 

Questão 1) 

Informações ao paciente — Nimesulida 

Ação esperada do medicamento: Nimesulida possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e 

antipiréticas. 

Cuidados de armazenamento: Nimesulida gotas deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 

15 e 30 ºC), protegido da luz. 

Gravidez e lactação: Informe a seu médico a ocorrência de gravidez durante o tratamento ou após o seu 

término. Informe ao médico se está amamentando. 

O uso de Nimesulida não é recomendado para gestantes e mulheres em fase de amamentação. 

Cuidados de administração: Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses 

e a duração do tratamento. Caso os sintomas não melhorem em 5 dias, entre em contato com o seu 

médico. 

Recomenda-se utilizar Nimesulida depois das refeições. 

Agite antes de usar. 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS. 

Disponível em: <http://www.bulas.med.br>. Em: 3 ago. 2012 (fragmento). 

O fragmento de bula apresenta informações ao paciente sobre as propriedades do medicamento e 

sobre o modo adequado de administrá-lo. Pela leitura desse texto, o paciente obtém a informação de 

que o medicamento deve ser 

a)  mantido dentro da geladeira, preferencialmente. 

b)  ingerido num intervalo de seis em seis horas. 

c)  administrado em horários específicos. 

d)  tomado por pelo menos uma semana. 

e)  utilizado somente por adultos. 

Questão 2) 

Cordel resiste à tecnologia gráfica 

   O Cariri mantém uma das mais ricas tradições da cultura popular. É a literatura de cordel, que 

atravessa os séculos sem ser destruída pela avalanche de modernidade que invade o sertão lírico e 

telúrico. Na contramão do progresso, que informatizou a indústria gráfica, a Lira Nordestina, de Juazeiro 

do Norte, e a Academia dos Cordelistas do Crato conservam, em suas oficinas, velhas máquinas para 

impressão dos seus cordéis. 

A chapa para impressão do cordel é feita à mão, letra por letra, um trabalho artesanal que dura cerca de 

uma hora para confecção de uma página. Em seguida, a chapa é levada para a impressora, também 

manual, para imprimir. A manutenção desse sistema antigo de impressão faz parte da filosofia do  



 

trabalho. A outra etapa é a confecção da xilogravura para a capa do cordel. 

As xilogravuras são ilustrações populares obtidas por gravuras talhadas em madeira. A origem da 

xilogravura nordestina até hoje é ignorada. Acredita-se que os missionários portugueses tenham 

ensinado sua técnica aos índios, como uma atividade extra-catequese, partindo do princípio religioso 

que defende a necessidade de ocupar as mãos para que a mente não fique livre, sujeita aos maus 

pensamentos, ao pecado. A xilogravura antecedeu ao clichê, placa fotomecanicamente gravada em 

relevo sobre metal, usualmente zinco, que era utilizada nos jornais impressos em rotoplanas. 

VICELMO, A. Disponível em: <www.onordeste.com>. Acesso em: 24 fev. 2013 (adaptado). 

A estratégia gráfica constituída pela união entre as técnicas da impressão manual e da confecção da 

xilogravura na produção de folhetos de cordel 

a)  realça a importância da xilogravura sobre o clichê. 

b)  oportuniza a renovação dessa arte na modernidade. 

c)  demonstra a utilidade desses textos para a catequese. 

d)  revela a necessidade da busca das origens dessa literatura. 

e)  auxilia na manutenção da essência indenitária dessa tradição popular. 

Questão 3) 

Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que 

está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Refiro-me, senhor presidente, ao 

movimento entusiasta que está empolgando centenas de moças, atraindo-as para se transformarem em 

jogadoras de futebol, sem se levar em conta que a mulher não poderá praticar este esporte violento 

sem afetar, seriamente, o equilíbrio fisiológico das suas funções orgânicas, os jornais, no Rio de Janeiro, 

já estão formados nada menos de dez quadros femininos. Em São Paulo e Belo Horizonte também já 

estão se constituindo outros. E, neste crescendo, dentro de um ano, é provável que em todo o Brasil 

estejam organizados uns 200 clubes femininos de futebol: ou seja: 200 núcleos destroçados da saúde de 

2,2 mil futuras mães, que, além do mais, ficarão presas a uma mentalidade depressiva e propensa aos 

exibicionismos rudes e extravagantes. 

Coluna Pênalti. Carta Capital. 28 abr. 2010. 

O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada, em abril de 1940, 

ao então presidente da República Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu 

texto foi elaborado em linguagem 

a)  regional, adequada à troca de informações na situação apresentada. 

b)  jurídica, exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol. 

c)  coloquial, considerando-se que ele era um cidadão brasileiro comum. 

d)  culta, adequando-se ao seu interlocutor e à situação de comunicação. 

e)  informal, pressupondo o grau de escolaridade de seu interlocutor. 

 



 

Questão 4) 

Texto I 

Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, 

e razões não tivesse para julgar, que este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos 

vós. Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não 

porque soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o 

amor da rua. É este mesmo o sentimento imperturbável e indissolúvel, o único que, como a própria 

vida, resiste às idades e às épocas. 

RIO, J. A rua. In: A alma encantadora das ruas. São Paulo: Companhia das Letras, 2008 (fragmento). 

Texto II 

A rua dava-lhe uma força de fisionomia, mais consciência dela. Como se sentia estar no seu reino, na 

região em que era rainha e imperatriz. O olhar cobiçoso dos homens e o de inveja das mulheres 

acabavam o sentimento de sua personalidade, exaltavam-no até. Dirigiu-se para a rua do Catete com o 

seu passo miúdo e sólido. [...] No caminho trocou cumprimento com as raparigas pobres de uma casa de 

cômodos da vizinhança. 

[...] E debaixo dos olhares maravilhados das pobres raparigas, ela continuou o seu caminho, 

arrepanhando a saia, satisfeita que nem uma duquesa atravessando os seus domínios. 

BARRETO, L. Um e outro. In: Clara dos anjos. Rio de Janeiro: Editora Mérito (fragmento). 

A experiência urbana é um tema recorrente em crônicas, contos e romances do final do século XIX e 

início do XX, muitos dos quais elegem a rua para explorar essa experiência. Nos fragmentos I e II, a rua é 

vista, respectivamente, como lugar que 

a)  desperta sensações contraditórias e desejo de reconhecimento. 

b)  favorece o cultivo da intimidade e a exposição dos dotes físicos. 

c)  possibilita vínculos pessoais duradouros e encontros casuais. 

d)  propicia o sentido de comunidade e a exibição pessoal. 

e)  promove o anonimato e a segregação social. 

 

Questão 5) 

   Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na 

atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado pela 

internet, por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição de 

vida e/ou rotina de alguém — como em um diário pessoal —, função para qual serviu inicialmente e 

que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para a discussão de ideias, trocas e 

divulgação de informações. 

A produção dos blogs requer uma relação de troca, que acaba unindo pessoas em torno de um ponto 

de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa, sem nenhum  



 

conhecimento técnico, publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas 

publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. 

LOPES, B. O. A linguagem dos blogs e as redes sociais. Disponível em: www.fateczl.edu.br. 
Acesso em: 29 abr. 2013 (adaptado). 

De acordo com o texto, o blog ultrapassou sua função inicial e vem se destacando como 

a)  estratégia para estimular relações de amizade. 

b)  espaço para exposição de opiniões e circulação de ideias. 

c)  gênero discursivo substituto dos tradicionais diários pessoais. 

d)  ferramenta para aperfeiçoamento da comunicação virtual escrita. 

e)  recurso para incentivar a ajuda mútua e a divulgação da rotina diária. 

Questão 6) 

     Para nos auxiliar na localização dos diversos sítios na Internet, eles são identificados por \"nomes de 

domínios\". No endereço inep.gov.br, \"br\" indica o país, Brasil, \"gov\" indica um órgão do governo, 

\"inep\" é a sigla do órgão. Os domínios \".com\" ou \".com.br\" são comerciais, os domínios \".org\" ou 

\".org.br\" são de organizações não governamentais (ONGs), sem fins de lucro. Um endereço de correio 

eletrônico jurua@inep.gov.br localiza a pessoa conhecida como \"jurua\" dentro do Inep. Os domínios 

terminados em \".com\", \".org\", \".edu\" não se referem a nenhum país específico e, por isso, são 

conhecidos como domínios genéricos. 

Com base nessas informações, é correto afirmar que, se uma pessoa tivesse de localizar o endereço 

eletrônico de outra, sabendo que ela é do Ministério da Educação (MEC) e que seu endereço começa 

por \"jurua\", ela deveria escrever para 

a)  jurua@mec.edu, já que a sigla "mec" localiza o Ministério da Educação, e o domínio ".edu" sugere 

algo relacionado com educação. 

b)  jurua@mec.com.br, já que, além de ter a sigla "MEC", esse domínio encontra-se no Brasil, como 

pode ser verificado pela terminação ".br". 

c)  jurua@mec.gov.br, já que o Ministério da Educação tem a sigla "MEC", é um órgão do governo, 

".gov", e é do Brasil, ".br". 

d)  jurua@mec.org, já que o Ministério da Educação é uma instituição que não tem fins lucrativos. 

e)  jurua@hotmail.com, já que a maioria das pessoas tem endereço terminado em hotmail.com, assim, 

há grande chance de pessoa procurada ter, também, esse endereço. 

 

 

 

 

 



GABARITO 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

No trecho em destaque, afirma-se que o medicamento deve ser utilizado \"depois das refeições\", o que 

implica dizer que deve ser administrado em horários específicos. 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

A questão comenta que, num mundo bastante inundado por inovações tecnológicas, a produção dos 

folhetos de cordel, no Nordeste brasileiro, ainda se mantém fincada em suas raízes culturais. Exige-se do 

aluno uma compreensão sobre a manutenção da essência indenitária dessa tradição popular no seio da 

cultura nordestina. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

O texto é aberto em linguagem culta, formal, tendo em vista o direcionamento para o Presidente da 

República. 

Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

Ao mencionar que \"este amor assim absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós.\", vê-se 

que a rua propicia o sentido de comunidade; já no texto II, como a mulher \"continuou o seu caminho, 

arrepanhando a saia, satisfeita que nem uma duquesa atravessando os seus domínios, \" vê-se que se 

trata de uma exibição pessoal. 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

O texto deixa claro que o blog é uma ferramenta que deixa de ter como única função a exposição da 

vida de alguém, pois ultrapassou sua função inicial. Hoje, o gênero se destaca como espaço para 

exposição de opiniões e circulação de ideias. 

Questão 6) 

Resolução Resposta Correta: C 


