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TEXTO 1 
 
Leia o texto abaixo e nas alternativas de múltipla escolha, assinale a opção correta. 
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INTERCÂMBIO 
BOA VIAGEM 

 
Cursos de intercâmbio são uma boa experiência e ajudam a dar fluência em língua estrangeira 
 
Todos os anos, cerca de 40 000 estudantes brasileiros vão estudar fora, mais da metade deles nos Estados Unidos e 
na Inglaterra. Esse tipo de viagem costuma ser uma bela experiência de vida. Para a maioria dos alunos, é a 
primeira oportunidade real de aprender a se virar longe da família. Eles conhecem pessoas de outra cultura e, o 
melhor de tudo, adquirem fluência numa língua estrangeira. Não há nenhuma complicação para organizar esse tipo 
de viagem. Existem 85 empresas especializadas em enviar estudantes brasileiros para o exterior e duas 
modalidades básicas de viagem: 
• Curso de intercâmbio- É a melhor opção para quem pretende mergulhar na cultura de um país. É necessário 
estar cursando o ensino médio e ter entre 15 e 18 anos. O ensino na Europa é mais puxado que no Brasil e o 
estudante pode ter dificuldade para acompanhar as aulas. Em geral, os alunos de boas escolas particulares 
brasileiras não têm problemas para acompanhar as aulas nos Estados Unidos. Outra vantagem de estudar nesse 
país é o inglês, a língua que a maioria precisa aprender com urgência. Antes de ir, é bom se informar se as notas 
obtidas lá fora serão aceitas pelas escolas do Brasil. 
• Curso de língua estrangeira- Não há limite de idade. O viajante se inscreve numa escola de idiomas com ou sem 
a ajuda de empresas especializadas. Muitas escolas providenciam alojamento em casas de família ou em albergues 
de estudantes, que saem bem mais em conta que hotéis. Nesses cursos tem-se maior liberdade para manter 
atividades paralelas, como visitar museus, praticar esportes ou passear. Há cursos rápidos, de apenas um mês, que 
podem ser feitos nas férias, sem prejudicar os estudos no Brasil. 
 

Texto adaptado de: http://veja.abril.com.br/especiais/jovens_2003/p_070.html (Acesso em 10 de novembro de 

2012 
 
 
As questões de 1 a 10 referem-se ao texto 1. 
 
1.De acordo com o texto, 40.000 estudantes anualmente fazem uma viagem de intercâmbio estudantil e em geral eles, 
 
(a) recebem apoio da família 
(b) sentem dificuldade de adaptação 
(c) vão apenas para os Estados Unidos 
(d) não encontram dificuldades para viajar 
 
 
2.A expressão “aprender a se virar” (linha  04 ) é equivalente a 
 
(a) saber falar inglês 
(b) entrar em contato com outras culturas 
(c) saber administrar sua própria vida 
(d) conseguir acompanhar o conteúdo dos cursos 
 
 
 
 

http://veja.abril.com.br/especiais/jovens_2003/p_070.html
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3.Segundo o texto, uma viagem para o exterior é uma oportunidade de 
 
(a) relaxar 
(b) trabalhar 
(d) passear 
(d) amadurecer 
 
4.No trecho, “e duas modalidades básicas de viagem” ( linhas 6 e 7), está subentendido o verbo: 
 
(a) haver 
(b) existir 
(c) ser 
(d) ter 
 
5.No segundo parágrafo do texto está implícita a ideia de que 
 
(a) os estudantes de escolas públicas não conseguiriam acompanhar o ensino nos Estados Unidos 
(b) os estudantes de escolas particulares não têm um preparo melhor do que os demais 
(c) apenas os estudantes que frequentam boas escolas têm condições de acompanhar as aulas nos EUA. 
(d) os estudantes brasileiros são aqueles que têm mais facilidade de acompanhar os cursos nos intercâmbios. 
 
6.Conforme o texto, estudar inglês é fundamental para os alunos. Isso se explica por que 
 
(a) o inglês é a língua mais falada no mundo 
(b) o inglês é a língua oficial da maioria dos países 
(c) o inglês é a língua mais valorizada nos currículos escolares 
(d) o inglês é a língua mais falada na América Latina 
 
7.A principal diferença entre um curso de intercâmbio e um curso de língua estrangeira no exterior, de acordo com o 
texto é 
 
(a) o limite de idade 
(b) o custo da viagem 
(c) as boas notas na escola 
(d) o apoio das empresas especializadas 
 
8.No trecho, “saem bem mais em conta que hotéis” (linha 16) a expressão bem mais em conta, refere-se 
 
(a) ao preço 
(b) ao conforto 
(c) à segurança 
(d) à privacidade 
 
9.Se a frase “O viajante se inscreve numa escola de idiomas” (linha 14) tivesse um sentido de hipótese, a forma 
verbal seria: 
 
(a) inscrevesse 
(b) inscreveu 
(c) inscreveria 
(d) inscreverá 
 
10.Nas frases, Não há nenhuma complicação para organizar esse tipo de viagem. Existem 85 empresas 
especializadas em enviar estudantes brasileiros para o exterior (...) se retirássemos o ponto depois da palavra 
viagem, poderíamos colocar a expressão: 
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(a) no entanto 
(b) mas 
(c) porque 
(d) logo 
 
TEXTO 2 
 
Leia a tabela abaixo e nas questões 11 a 15, assinale (a) para VERDADEIRO ou (b) para FALSO. 
 

 
 
 
 
 
Quanto ao perfil do jovem brasileiro, conforme o quadro acima, podemos afirmar que 
 
11.Quase a metade dos jovens acredita que vencer na vida é equivalente a possuir um excelente poder aquisitivo 
 
(a) verdadeiro 
(b) falso 
 
12.É possível perceber que o grande interesse dos jovens está relacionado ao dinheiro e à fama. 
 
(a) verdadeiro 
(b) falso 
 
13.Pelos dados, observa-se um aumento significativo da população jovem, nos últimos dez anos. 
 
(a) verdadeiro 
(b) falso 
 
 

Extraído de http://veja.abril.com.br/especiais/jovens_2003/p_070.html 



    Nível Médio                                                          Prova 1: Compreensão leitora e língua em uso 
 

 

 

                             2012 

4 

14.Quanto à leitura, há uma espécie de equilíbrio entre as preferências. 
 
(a) verdadeiro 
(b) falso 
 
15. A partir deste ano, 2012, está oficializada a nova ortografia da língua portuguesa. A tabela acima foi publicada na 
revista veja em 2003, quando ainda era utilizada a ortografia antiga. Em relação às regras de acentuação, atualmente é 
incorreto grafar lêem (conforme tabela). O correto dessa forma verbal é leem, assim como deem, veem, contem e 
detem. 
 
(a) verdadeiro 
(b) falso 
  
 
TEXTO 3 
 
Observe e leia a charge abaixo. 
 
Nas questões 16 a 18, assinale a alternativa correta. 
 

 

                                                                                               http://cybertrovador.wordpress.com/tag/tirinhas/ 

Na charge, as personagens observam o tronco de uma árvore que foi cortada. Surpresos com a ação do homem 
sobre o meio ambiente, uma das personagens declara: “o sinal mais evidente de que existe vida inteligente em 
algum lugar do universo, é o de que ninguém até agora tentou entrar em contato conosco.” 
 
 
16. A charge faz uma crítica 

 
(a) ao atraso nas pesquisas relacionadas aos outros planetas 
(b) ao preconceito que existe em relação à inteligência de outros seres extraterrestres 
(c) ao modo como o ser humano trata o planeta 
(d) à falta de interesse de outras vidas inteligentes pelo planeta Terra 
 

Às vezes eu acho que o sinal mais 
evidente de que existe vida 

inteligente em algum lugar do 
universo, é o de que ninguém até 
agora tentou entrar em contato 

conosco. 

http://cybertrovador.wordpress.com/tag/tirinhas/
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17. A ironia do texto refere-se 
 
(a) à inteligência dos extraterrestres 
(b) à inteligência dos seres humanos 
(c) à ignorância dos extraterrestres 
(d) à ignorância dos seres humanos 

18. Na frase, ninguém até agora tentou entrar em contato conosco, a expressão até agora, pode ser substituída, 
mantendo o mesmo sentido por 

(a) atualmente 
(b) ainda 
(c) agora 
(d) hoje em dia 
 
TEXTO 4 
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NERD SOCIAL 
 

Depois de passar pelo Google e pela Microsoft, a paulistana de 24 anos Bel Pesce está despontando 
no mercado de tecnologia com a empresa que montou no Vale do Silício. Há oito anos, Isabel Pesce Mattos 
era uma garota paulistana, boa em matemática que morava com os pais no bairro da Aclimação. Hoje ela 
atende por Bel Pesce, a empresária que, aos 24, está conquistando seu espaço no Vale do Silício, na 
Califórnia (EUA), o maior centro de tecnologia do mundo. Aos 17, ela foi aceita no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts (MIT), em Cambridge, onde, em 2010, se formou em administração de empresas e ciência da 
computação, com disciplinas em economia e matemática. 

No mês passado, Bel abriu uma segunda empresa nos mesmos moldes e por ela lançou o Flikdate, 
um aplicativo de relacionamentos que processa vídeos de 90 segundos para que um usuário possa convencer 
outro a marcar um encontro. Ela relatou sua trajetória relâmpago no livro A menina do Vale: como o 
empreendedorismo pode mudar a sua vida, que está disponível gratuitamente em formato e-book (no site 
www.ameninadovale. com) e já teve cerca de 500 mil downloads. Uma edição impressa com três novos 
capítulos será lançada neste mês pela editora Casa da Palavra. 

Mesmo com um cotidiano tão agitado, Bel Pesce encontrou tempo para falar com a nossa reportagem 
por Skype, diretamente de Palo Alto, no Vale do Silício. Além de contar sobre a sua vida, a garota prodígio deu 
dicas para quem quer correr atrás dos seus sonhos. 
O que sua família achou de você ir estudar nos EUA? 
Tenho uma família maravilhosa, mas é uma típica família que não quer que você saia de casa. Tinham medo 
quando eu atravessava a rua, sabe? Nunca me criaram para sair do país. Mas, quando mostrei que ter sido 
selecionada significava muito para mim, apoiaram todas as minhas decisões. 
Como conseguiu dar conta de tantas disciplinas? 
Eu achava que estava vivendo um sonho e que precisava aproveitar cada segundo. Daí veio a força para 
enfrentar tudo quanto era aula. E eu também sou muito curiosa, então estudei música, japonês, dança. Queria 
descobrir do que gostava. 
Hoje você é vista como prodígio. Sempre foi assim? 
Muita gente fala isso, mas, para ser sincera, acho que eu sou muito batalhadora. Ter facilidade em matemática 
ajudou, mas isso é 5% da equação. Os outros 95% são por correr atrás, ter muita atitude e iniciativa. Você 
pode ser batalhador em qualquer profissão, é uma estratégia de vida. 
O trabalho já atrapalhou a sua vida social? 
Sou a nerd mais social que existe, estou sempre doida para conhecer gente. Tenho muitos amigos no Brasil, 
aqui nos EUA e, agora, no mundo inteiro. Gosto muito de viajar. Quando alguém me fala o nome de um país, 
não imagino mais um mapa e sim uma pessoa. 
Quem é o seu ídolo? 
Desde criança, sempre admirei muito Walt Disney. É genial que ele tenha criado um plano de negócios ao 
redor de sorrisos. 
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36 
37 
38 
39 
 

Qual o perfil de um bom empreendedor? 
Para mim, é aquele cara cheio de ideias e soluções que podem mudar a vida dos outros. Quanto mais 
pessoas você tocar, melhor. Meu objetivo é continuar criando produtos e tocar, da maneira mais positiva 
possível, o maior número de pessoas que eu conseguir. 
 

MOURA, Luis Fernando.  Nerd Social. REVISTA GOL. ago, 2012. Texto adaptado) 
 

 
As questões 19 a 30 referem-se ao texto 4. 

19. O objetivo do texto é 
 
(a) informar sobre a vida da empresária 
(b) destacar sua rápida ascensão no mundo empresarial 
(c) apresentar a família de Bel Pesce 
(d) contar como Walt Disney influenciou a carreira da empresária 
 
20.Bel Pesce é descrita no texto como uma empresária 
 
(a) empreendedora 
(b) solitária 
(c) preocupada com o paulistano 
(d) atenta ao mercado financeiro 
 
21.Bel lançou no mercado 
 
(a) o aplicativo Filkdate, no qual narra sua trajetória 
(b) uma versão que processa vídeos do youtube 
(c) um livro, contando como conseguiu alcançar o sucesso 
(d) uma nova versão do Skype 
 
22.Os pais de Bel 
 
(a) apoiaram a sua decisão de estudar fora do país 
(b) não permitiam que ela atravessasse a rua 
(c) queriam que ela fosse estudar no exterior 
(d) representam uma família típica americana 
 
23.O desejo de Bel em aproveitar ao máximo seu tempo de estudo resultou 
 
(a) no seu sucesso 
(b) na aprendizagem de japonês 
(c) na seleção para o MIT 
(d) na sua formação em dança 
 
24.De acordo com Bel, lutar por aquilo que deseja é 
 
(a) uma forma de viver 
(b) uma chance de sonhar 
(d) uma atitude inspiradora 
(d) um desejo de muitas pessoas 
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25.No texto, ser nerd social significa 
 
(a) estudar muito 
(b) ter muitos amigos 
(c) entender de tecnologia 
(d) saber ler um mapa 
 
26.A admiração de Bel por Walt Disney é que ele conseguiu criar uma empresa que 
 
(a) ajuda os mais necessitados 
(b) desenvolve tecnologia 
(c) promove a felicidade 
(d) eleva os padrões culturais da sociedade 
 
27.Para Bel, empreendedor é a pessoa que 
 
(a) tem muitas ideias 
(b) busca soluções econômicas 
(c) procura resolver os problemas sociais 
(d) encontra formas de transformar a vida das pessoas 
 
28.Na expressão Meu objetivo...é tocar, a palavra tocar tem o mesmo significado de 
 
(a) encostar nas pessoas 
(b) manusear um instrumento musical 
(c) chamar alguém por telefone 
(d) alcançar um grande público para seus produtos 
 
29.Na frase, para mim, é aquele cara,  a expressão para mim está  empregada no mesmo sentido de 
 
(a) para eu, é aquele cara 
(b) talvez seja aquele cara 
(c) na minha opinião, é aquele cara 
(d) na hipótese de ser aquele cara 
 
30.Uma conclusão possível sobre o texto é de que 
 
(a) não há limites para os sonhos 
(b) é preciso ter alguém que oriente nossa caminhada 
(c) ninguém consegue ser totalmente realizado 
(d) para ter sucesso é preciso estudar no exterior 


