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Conteúdo abordado:

Gênero textual “texto informativo”; compreensão geral do texto.

Habilidades exigidas:

H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de 
acesso a informações, tecnologias e culturas.

H8 – Reconhecer a importância da produção cultural em LEM como representação da diversidade cultural 
e linguística.

Resolução comentada:

Alternativa correta: B. A segunda parte do texto apresenta os aspectos culturais que permeiam o carnaval 
de Notting Hill, além de mencionar os problemas que existiram durante o processo de colonização (como 
a proibição de festas pelos colonizadores). Para ter acesso a essas informações, o aluno deverá ser capaz 
de usar seus conhecimentos em inglês, sobretudo o reconhecimento de palavras que dão coesão textual, 
como conjunções (“because”), pronomes relativos (“which”) e outros pronomes (“they”, “them”), denominados 
“palavras de referência”. Não reconhecer a que esses termos se referem compromete o entendimento do texto.

 TEXTO PARA AS QUESTÕES 48 E 49 

http://bojoda.com/2012/03/22/world-water-day-2012/  
(Accessed on March 22, 2014.)

 48 O texto acima foi publicado no site da Unicef (Fundo das Nações Unidas 
para a Infância). Assinale a alternativa que resume a função social do 
texto.    

a. Alertar as pessoas para os perigos do consumo da água encanada. 

b. Incentivar crianças e adolescentes a economizarem água.      

c. Informar as pessoas sobre como transformar água não potável em 
potável.    
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d. Convencer as pessoas a fazerem doações para famílias carentes que 
moram na África sub-sahariana.     

e. Conscientizar as pessoas, no Dia Mundial da Água, para o problema 
de acesso à água potável em diferentes partes do mundo.  

X

Conteúdo abordado: 

Gênero textual “infográfico”; compreensão geral.

Habilidades exigidas: 

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.

H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.  

Resolução comentada: 

Alternativa correta: E. Justifica-se, pois as informações contidas no infográfico têm em comum apresentarem 
fatos sobre o acesso (ou não) de diferentes populações à água potável e as consequências disso. O destaque, 
à esquerda, para o título World Water Day (Dia Mundial da Água) auxilia o leitor na compreensão da função 
social do infográfico.  Reconhecimento, ativação de conhecimento prévio de mundo e inferência contextual 
são estratégias que ajudam os alunos a escolher a alternativa correta.

49 Com base nas informações fornecidas e na leitura da imagem, assinale 
a alternativa correta.

a. Centenas de milhares de crianças morrem todos os anos em decorrência 
de doenças relacionadas ao consumo de água não potável. 

b. Nos países mais pobres, populações que estão fora dos centros 
urbanos dificilmente tem acesso à água encanada. 

c. Na África sub-sahariana, a água é obtida somente de poços artesianos.

d. Nos países desenvolvidos somente as populações ribeirinhas não 
têm acesso à água potável. 

e. Nos grandes centros urbanos, o problema de acesso à água potável 
é mais grave.   

X

Conteúdo abordado: 

Gênero textual “infográfico”; compreensão detalhada. 

Habilidades exigidas: 

H6 – Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de 
acesso a informações, tecnologias e culturas

Resolução comentada: 

Alternativa correta: B. A resposta correta pode ser depreendida pela menção, feita mais de uma vez, às 
populações que vivem em áreas rurais e sem acesso à água encanada, por exemplo, “In rural areas, in least 
developed countries, 97% of the population do not have access to piped water.” (Em áreas rurais, em países 
menos desenvolvidos, 97% da população não têm acesso à água encanada.). Os alunos devem ser capazes 
de relacionar essas informações àquela apresentada, com outras palavras, na alternativa B.
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 TEXTO PARA AS QUESTÕES 50 E 51 

http://psupopculture.wordpress.
com/2011/02/21/sexism-sells-in-the-
media/(Accessed on March, 24, 2014.) 

 50 Anúncios e propagandas podem conter mensagens estereotipadas em 
relação a diferentes temas, dentre os quais as relações entre homens e 
mulheres. Na propaganda anterior, veiculada nos EUA na década de 
1950, uma dessas mensagens reforça:      

a. o fato de que os homens só trabalham muito para a esposa.       

b. a ideia de que vitaminas são essenciais para que os casais tenham 
uma vida sexual saudável.      

c. a presença de diferentes atividades domésticas a serem feitas tanto 
por homens como por mulheres.    

d. a visão de que a mulher que trabalha muito fica mais bonita e 
atraente. 

e. O fato de que homens são todos dependentes da esposa. 

X

Conteúdo abordado: 

Gênero textual “propaganda”; compreensão geral e detalhada. 

Habilidades exigidas: 

H5 – Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.  

Resolução comentada: 

Alternativa correta: D. Justifica-se, uma vez que a frase “So the harder a wife works, the cuter she looks” 
(Quanto mais uma esposa trabalha, mais bonita ela fica), combinada com a imagem do casal na propaganda, 
veicula um estereótipo sexista, ou seja, de que as mulheres devem trabalhar muito (e tomarem vitaminas 
para isso) para ficarem mais bonitas. Os alunos devem ser capazes de compreender palavras-chave como 
“harder”, “wife”, “work”, “cuter”, “looks”. Possivelmente os alunos deverão usar de inferência contextual para 
compreender palavras desconhecidas e, dessa forma, apreender o sentido do texto.

 51 Na frase So the harder a wife works, the cuter she looks, a palavra So indica:

a. um exemplo para um fato.  

b. uma alternativa dentre várias outras. 

c. uma oposição de ideias. 

d. uma condição para a existência de uma situação. 

e. a conclusão de uma ideia. X
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Conteúdo abordado: 
Gênero “propaganda”; compreensão detalhada. 

Habilidades exigidas: 
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.  

Resolução comentada: 
Alternativa correta: E. Justifica-se, pois os alunos devem reconhecer o significado da conjunção so como 
indicativa de uma conclusão para uma determinada ideia apresentada anteriormente.

 TEXTO PARA AS QUESTÕES 52 E 53 

The history of Thanksgiving

Thanksgiving Day in America is a time to offer thanks, of family 
reunions and holiday meals. A time of turkeys, stuffing, and pumpkin 
pie. A time for Indian corn, holiday parades and giant balloons. 

In 1621, after a hard and devastating first year in the New World, 
the Pilgrim’s fall harvest was very successful and plentiful. There was 
corn, fruits, vegetables, along with fish and meat. They found they had 
enough food to put away for the winter.

The Pilgrims had beaten the odds. They built homes in the 
wilderness, they raised enough crops to keep them alive during the 
long winter, and they were at peace with their Indian neighbors. 
Their Governor, William Bradford, proclaimed a day of thanksgiving 
that was to be shared by all the colonists and the Native American 
Indians.

The custom of an annually celebrated thanksgiving, held after the 
harvest, continued through the years. During the American Revolution 
(late 1770’s) a day of national thanksgiving was suggested. In 1817 
New York State adopted Thanksgiving Day as an annual custom. 
In 1863 President Abraham Lincoln appointed a national day of 
thanksgiving, which is nowadays celebrated on the 4th Thursday of 
November all over the USA.

Adapted from http://www.holidays.net/thanksgiving/story.htm 
(Accessed on April 4, 2014.)

 52 O texto acima traz algumas informações sobre um importante feriado 
nacional nos EUA: o Dia de Ação de Graças (Thanksgiving). De acordo 
com o texto, podemos interpretar que:

a. o Dia de Ação de Graças é o dia em que as famílias norte-americanas se 
reúnem para agradecer aos bons acontecimentos.

b. o prato principal do Dia de Ação de Graças é o peru e a torta de maçã.

c. o Dia de Ação de Graças é comemorado nos Estados Unidos na última 
terça-feira de todo mês de Novembro.

d. o Dia de Ação de Graças constitui feriado nacional desde 1621, 
época em que primeiros colonos chegaram ao solo americano.

e. o Dia de Ação de Graças foi adotado como feriado nacional por 
influência dos índios americanos que já celebravam essa festa.

X
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