
 

 

TEXTOS PARA INTERPRETAÇÃO – LÍNGUA INGLESA 

Questão 1) 

 

 

 

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 2) 

 

     O sucesso está entre as mais importantes conquistas para a maioria das pessoas. Fala-se muito em 

sucesso; existem inclusive, palestras motivacionais voltadas exclusivamente para esse assunto, além, é 

claro, de livros que prometem oferecer a fórmula mágica para o sucesso. Com base na imagem anterior, o 

produtor do texto 

a)  defende a tese de que acreditar sem agir é inútil, assim como lutar por alguma coisa sem acreditar que 

é possível é perda de tempo. 

b)  demonstra que o sucesso exige das pessoas que desejam alcançá-lo uma mudança na forma de pensar 

que vai da descrença à confiança. 

c)  convence as pessoas de que suas chances de obter sucesso serão maiores se elas pararem de idealizar 

e passarem a lutar pelo que querem. 

d)  argumenta que o sucesso só pode ser alcançado se as pessoas abandonarem o imediatismo e 

passarem a lutar dia a dia pelo seu objetivo. 

e)  expõe diferentes formas de atingir o sucesso, fazendo com que o leitor decida qual delas é a mais 

eficaz para alcançar o que ele deseja. 

 

Questão 3) 

A blow against freedom 

 

  It was the sort of attack the French government has dreaded for months. Only in December, Manuel 

Valls, the Prime Minister, declared that France had \"never faced a greater terrorist threat\". On January 

7th armed gunmen burst into the Paris offices of Charlie Hebdo, a newspaper known for its defiant 

publication of satirical cartoons, and shot dead ten staff inside. Two police officers were also killed.  



 

 

President François Hollande, who arrived swiftly at the scene, was in no doubt: it was \"a terrorist attack\" 

of \"extreme barbarity\". It was the worst act of terrorism to be perpetrated on French soil for over 50 

years. 

The choice of the target was not random. Charlie Hebdo has long prided itself for putting free speech 

above political correctness, mocking politics as well as religion, and Catholicism as well as Islam. In 2006, 

it reprinted cartoons of the Prophet Muhammad that had provoked consternation and terrorist threats 

when they were first published by a Danish newspaper, Jyllands-Posten. (The Economist chose not to 

follow suit.) Five years later, Charlie Hebdo published an edition entitled Charia Hebdo, which it advertised 

as \"edited\" by the Prophet. During the night before publication, its Paris offices were firebombed. 

The paper’s offices and some of its cartoonists have since been under police protection. But this was not 

enough to stop two men, armed with automatic weapons, forcing their way in and shooting dead eight 

journalists, including Stéphane Charbonnier (known as Charb), its editor and best-known cartoonist. One 

of the policemen killed was his bodyguard. Bernard Maris, an economist close to the paper, was also 

killed. Footage showed the men shouting \"We have avenged the Prophet Muhammad\" as they left the 

building. 

French politicians on all sides were quick to condemn the attack. Mr Hollande cleared his diary to visit the 

scene and hold an emergency cabinet meeting on security. Nicolas Sarkozy, the centre-right former 

President, called the shootings an \"abject act\" and an \"attack on our democracy\". French Muslims too 

expressed outrage over the terrorists. Hassen Chalghoumi, the imam of Drancy, declared that \"their 

barbarism has nothing to do with Islam.\" […] 

 

A BLOW against freedom. The economist, 10 jan. 2015. 

Disponível em: <http://www.economist.com>. Acesso em: 26 jan. 2015. (adaptado) 

Conforme o texto, políticos franceses 

 

a)  expressaram, de forma rápida e uníssona, sua condenação ao atentado terrorista sofrido pelo jornal 

francês Charlie Hebdo. 

b)  foram unânimes em condenar o ataque e culpar a comunidade islâmica francesa pelos atentados 

terroristas ao jornal. 

c)  demoraram para vir a público expressar sua indignação ao ataque terrorista, o que provocou revolta 

na população francesa. 

d)  demonstraram, por meio das suas declarações acerca do ataque ao jornal Charlie Hebdo, a profunda 

divisão política existente na França. 

e)  se aproveitaram da situação para criticar duramente a política de segurança implementada por 

François Hollande, presidente do país. 

 

 

 



 

Questão 4) 

Leia o texto abaixo e marque a alternativa correta. 

Some of each person’s Ecological Footprint is dependent upon choices they 
make in their own life, such as how much they drive, recycle, and purchase 

new products, and some of it is their per person share of their societies’ 
infrastructure, which is referred to as \"services\" in our Footprint 

calculator. The first part can be influenced directly. The second part, 
\"services,\" is equally critical to living within the means of one planet, but 

must be influenced through more indirect action such as political 
engagement, green technology and innovation, and other work toward 

large-scale social change. 
                           http://www.footprintnetwork.org/resources/footprint 

 
a)  As nossas pegadas ecológicas dependem de onde moramos, da nossa profissão e do clima do país. 
b)  Escolhas como o que compramos e o quanto dirigimos influenciam na nossa pegada ecológica. 
c)  O calculador das nossas pegadas ecológicas considera importante que mais carros estejam nas ruas. 
d)  Os serviços são importantes somente na segunda parte do cálculo da nossa pegada ecológica. 
e)  A nossa pegada ecológica deve ser medida em grande escala quando vivemos em uma sociedade moderna. 

Questão 5) 

A magnificent confluence of land and sea, the long, scalloped beach of Copacabana extends for some 4 

km, with a flurry of activity along its length [...]. 

Each group stakes out its stretch of sand. The area between the Copacabana Palace hotel and Rua 

Fernando Mendes is the gay and transvestite section [...] – easily recognized by the rainbow flag. Young 

football and futevôlei (soccer volleyball) players hold court near Rua Santa Clara. Postos 5 and 6 are a mix 

of favela kids and carioca retirees, while the spot next to Forte de Copacabana is the colônia dos 

pescadores (fishermen’s colony). As Copacabana Beach curves north you get into the quieter sands of 

Leme [...]. Here you’ll find a mix of older Leme residents as well as kids from the nearby favelas of 

Babilônia and Chapéu Mangueira. 

The beach is lit at night and there are police in the area, but it’s still not wise to walk there after dark – 

stay near the liveliest beach kiosks when venturing out. Av. Nossa Senhora de Copacabana is also sketchy 

– watch out on weekends, when the shops are closed and there are few locals around. 

COPACABANA Beach. Lonely planet. Disponível em: <https://www.lonelyplanet.com>. Acesso em: 23 jun. 2016. 

De acordo com a descrição feita por um guia turístico estrangeiro, a praia de Copacabana 

a)  é heterogênea, atraindo pessoas de diferentes perfis ao longo de seus 4 quilômetros. 

b)  é frequentada por alguns grupos, sendo pouco atrativa para pessoas não ligadas a eles. 

c)  possui um público diversificado, que está sempre em conflito para demarcar seu espaço. 

d)  é bem iluminada à noite e conta com policiamento, o que a torna segura para os turistas. 

e)  é próxima à Av. Nossa Senhora de Copacabana, que está em decadência, com muitas lojas fechadas. 

 



 

Questão 6) 

The computer that never crashes 

 

 

A revolutionary new computer based on the apparent chaos of nature can reprogram itself if it finds a 

fault. 

OUT of chaos, comes order. A computer that mimics the apparent randomness found in nature can 

instantly recover from crashes by repairing corrupted data. 

Dubbed a \"systemic\" computer, the self-repairing machine now operating at University College London 

(UCL) could keep mission-critical systems working. For instance, it could allow drones to reprogram 

themselves to cope with combat damage, or help create more realistic models of the human brain. 

Disponível em: <http://www.newscientist.com>. Em: 26 fev. 2013. 

 

Um computador que trava é no mínimo irritante e na pior das hipóteses uma catástrofe. Mas agora uma 

equipe de cientistas desenvolveu um novo tipo de computador que nunca falha. De acordo com o texto 

acima, que reproduz parcialmente uma matéria publicada na revista New Scientist, o computador em 

questão 

 

a)  imita os padrões de regularidade amplamente encontrados no funcionamento do cérebro humano. 

b)  reprograma-se imediatamente quando detecta a possibilidade iminente de vir a sofrer uma falha. 

c)  recupera-se instantaneamente duplicando o conteúdo armazenado através de um sistema 

emergencial. 

d)  garante o funcionamento pleno do processamento central, embora não recupere dados corrompidos. 

e)  pode vir a auxiliar equipamentos militares que sofreram algum tipo de avaria em situações de 

combate. 

 

 

 



 

 

GABARITO 

 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

Quando Jimi Hendrix afirma que \"Quando o poder do amor superar o amor pelo poder, o mundo 

conhecerá a paz.\", entende-se que o amor pelo poder deve ser menor que o poder do amor. 

 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

A imagem deixa claro que as chances de atingir o sucesso dependem da capacidade do indivíduo de 

acreditar que é possível alcançá-lo. 

 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

No início do quarto parágrafo, o texto afirma que políticos franceses de todas as alas foram rápidos em 

condenar o ataque. 

 

Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: B 

No início do texto temos a informação de que a nossa pegada ecológica depende de algumas escolhas 

que tomamos na nossa vida, tais como: o quanto dirigimos, reciclamos e compramos novos produtos 

(Some of each person’s Ecological Footprint is dependent upon choices they make in their own life, such 

as how much they drive, recycle, and purchase new products). 

 

 



 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

Alternativa A  

(V) No texto, são apresentados vários grupos que frequentam a praia, com diferentes perfis – a 

comunidade LGBT, os jovens que praticam futebol e futevôlei, as crianças das favelas próximas, os 

aposentados, os pescadores. O texto também salienta o fato de a praia possuir 4 quilômetros. 

Alternativa B  

(F) Na verdade, ao descrever a Praia de Copacabana, o guia turístico cita o fato de ela possuir um público 

diversificado. Isso, contudo, não é apresentado como um impedimento para outras pessoas 

frequentarem o local. Pelo contrário, de certa forma, a heterogeneidade é mostrada como um atrativo da 

praia. 

Alternativa C  

(F) Embora o texto deixe claro que a praia conta com um público diversificado, composto por grupos 

diversos, em momento algum ele dá a entender que esses grupos possuem algum tipo de rivalidade – 

pelo contrário, eles ocupam diferentes trechos da praia. 

Alternativa D  

(F) Segundo o texto, apesar de a praia ser iluminada à noite e contar com policiamento, não é uma boa 

ideia andar por ela depois de escurecer – o texto, inclusive, aconselha as pessoas a ficarem próximas de 

quiosques movimentados quando se arriscarem a fazer isso. 

Alternativa E  

(F) De acordo com o texto, a Av. Nossa Senhora de Copacabana não está em decadência. O texto afirma 

que deve-se tomar cuidado ao andar por ela nos finais de semana, quando as lojas estão fechadas e há 

poucas pessoas circulando na região. 

Questão 6) 

Resolução 

Resposta Correta: E 

A questão busca verificar a habilidade do aluno de utilizar a língua inglesa para ampliar seus 

conhecimentos a respeito de um produto tecnológico. O texto afirma que uma das aplicações possíveis 

para o computador em questão seria permitir que um \"drone\" (avião teleguia do utilizado pelos Estados 

Unidos) se reprogramasse para lidar com danos provocados em situação de combate. 

 


