
Leia e analise as figuras da seguinte propaganda, extraída da revista Cosmopolitan, de agosto de 2002, e responda às
questões 37, 38 e 39.

No mean feet

Vocabulário:
1- scratch and sniff = coce e cheire
2- no-fuss money back guarantee = garantia de devolução

de dinheiro sem dificuldades
3- mean feet = pés malcuidados

QUESTÃO 37

O produto anunciado é

1-(    ) um creme que protege os pés contra rachaduras.
2-(    ) um creme que auxilia no tratamento de frieiras e

micoses nos pés.
3-(    ) um spray que combate o mau cheiro dos pés.
4-(    ) um spray que previne o reaparecimento do problema

mencionado na propaganda.

QUESTÃO 38

Em relação às informações apresentadas na propa-
ganda, pode-se afirmar:
1-(    ) PediTech acts in a two-stage process.
2-(    ) Dissatisfied customers have to pay to have another

product.
3-(    ) Customers can overcome mean feet with PediTech.
4-(    ) PediTech has been in the market for a long time.

QUESTÃO 39

A respeito dos elementos abaixo, pode-se afirmar:
1-(    ) We dare you means the reader is being challenged to

do something.
2-(    ) Boots and Superdrug are places where readers can

find the product.
3-(    ) Smelly, effective and brave qualify the product.
4-(    ) Fights Foot Odour is the product’s slogan.



Este anúncio foi retirado da última capa da revista Scientific American, de agosto de 2002, volume 287. Leia-o e
responda às questões 40 e 41.

Vocabulário:
the powers that be = as autoridades competentes

QUESTÃO 40

Ao ler o texto e analisar as frases abaixo, pode-se
afirmar que

1-(    ) “You may not have noticed, ...” aponta para a pro-
vável desatenção do leitor ao que vem acontecendo
com o nosso ecossistema marinho.

2-(    ) “Scientists have been warning the politicians (…)
of the short term” indica a insistência dos cientistas
em avisar os políticos sobre a situação melindrosa
em que se encontra o nosso ecossistema marinho.

3-(    ) “Unless they make radical changes (...) a rare
delicacy” sugere o que pode acontecer ao nosso
ecossistema marinho se os políticos não estabelece-
rem uma política de pesca consciente.

4-(    ) “If we don´t stop overfishing, fishing will be over”
revela o que acontecerá se continuarmos com a pes-
ca predatória.

QUESTÃO 41

A sentença “Politicians will probably tell you that
plates are getting bigger”, escrita na parte escura da régua,
permite inferir que os políticos tentam

1-(    ) prevenir outros políticos dos danos causados pela pes-
ca predatória.

2-(    ) alertar a população sobre a realidade dos fatos que
envolvem a pesca predatória.

3-(    ) distorcer a verdade sobre a destruição do nosso
ecossistema marinho.

4-(    ) convencer os pescadores de que peixes pequenos não
devem ser pescados.

You may not have noticed, but fish have gradually been getting smaller and smaller. There aren’t 
enough adult fish in the sea to meet demand, so fishermen are catching baby ones. The fish on your 
plate probably didn’t live long enough to reproduce, as a result the stock it came from didn’t get a 
chance to recover. Scientists have been warning the politicians about the disastrous effects of over 
fishing for years, but the powers that be chose to stick their heads in the sand and think of the short 
term. Well now it’s their last chance. This year, ministers will vote on the future of the EU common 

Politicians will probably tell you that plates are getting bigger.
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www.panda.org/stopoverfishing



De acordo com o texto abaixo, retirado da revista Latin Trade, de julho de 2002, um novo tipo de combustível está
sendo testado no Brasil. Leia-o e responda às questões  42, 43 e 44.

Vocabulário:
1- grease = gordura
2- in a bid to slash = em uma tentativa de reduzir drasticamente
3- fuel = combustível
4- blended = misturado
5- poured into = despejado
6- percolating through = funcionando em
7- research = pesquisa
8- catches on = tornar-se popular
9- spark = iniciar rapidamente

QUESTÃO 42

A figura ao lado do texto ilustra seu significado geral. Com relação a esse significado, pode-se afirmar que o MacDonald’s

1-(    ) is producing cars with a new design.
2-(    ) is providing French-fry oil to be used in a mixture as fuel.
3-(    ) is serving French-fries faster than ever.
4-(    ) is helping to research alternative fuels other than  diesel.

QUESTÃO 43

Em relação à procura por meios alternativos de produção de combustíveis, é correto afirmar que a iniciativa brasileira

1-(    ) aims at lowering the level of pollution caused by other types of fuel.
2-(    ) counts on help both from public and private institutions.
3-(    ) may eventually increase the production of grain oils.
4-(    ) expects to make our country more independent from diesel fuel.

QUESTÃO  44

Segundo o texto, esse novo tipo de combustível

1-(    ) is composed of diesel oil and used frying oil.
2-(    ) is being nationally used by transportation vehicles.
3-(    ) is still being researched by the Agriculture Ministry.
4-(    ) is being tested in a few cars in Rio de Janeiro.



O poema “They Say I Have ...”, de Shel Silverstein, foi retirado do livro Falling Up, página 75, Harper Collins
Publishers, 1996. Leia-o e responda às questões 45 e 46.

They say I have my father’s nose,
My grandpa’s eyes,
My mother’s hai r.

Could i t  be that  my behind’s
The only thing that ’s real ly mine?

QUESTÃO 45

Analisando o poema e a figura que o acompanha, podemos afirmar que

1-(    ) they refere-se às pessoas que comentam sobre a aparência da criança.
2-(    ) as características físicas mencionadas no texto estão visíveis em cada membro da família.
3-(    ) o poema trata de forma lúdica a questão da identidade pessoal.
4-(    ) a pergunta final apresenta um sentimento de insatisfação da criança.

QUESTÃO 46

Sobre os elementos lingüísticos no poema, julgue as alternativas abaixo:

1-(    ) Nose, eyes e hair referem-se, respectivamente, a father, grandpa e mother.
2-(    ) Could it be pode ser traduzido por Será.
3-(    ) O ’s  em  behind’s  é o mesmo que is.
4-(    ) Mine é usado para evitar a repetição de  my eyes.




