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PROVA 2 – Compreensão oral 
 
INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 15 referem-se ao áudio 1. 
Áudio 1 – dicas de livros 
Link para o áudio está disponível no endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=-s7Qc7ans1o 
 
Você irá ouvir uma escritora dando dicas de leitura. Responda às questões abaixo: 

1. Um dos nomes dos livros escritos por Paula Pimenta é: 
a. Um leão chamado Christian. 
b. Fazendo meu filme. 
c. Queimando meu filme. 
d. Diário da princesa. 

 
 

2. O livro Confissão é um livro de: 
a. Poemas. 
b. Crônicas. 
c. Romance. 
d. Ficção. 

 
 

3. Quantas dicas de leitura a autora dá? 
a. Duas. 
b. Três. 
c. Cinco. 
d. Sete. 

 
 

4. O segundo livro chama-se: 
a. Depois que eu vá. 
b. Antes que ela vá. 
c. Antes que eu vá. 
d. Que eu vá. 

 
 

5. Um dos livros, em particular, inspirou-a a porque a protagonista: 
a. Era uma princesa. 
b. Vivia escrevendo. 
c. Vivia lendo. 
d. É fisicamente parecida com ela. 
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INSTRUÇÕES: As questões de 6 a 20 referem-se ao áudio 2. 
 
Áudio 2 
Você irá escutar comentários sobre dois filmes. 

Link para o áudio está disponível no endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pm7X9iP2W4o 
 

 Responda às questões abaixo: 
 
6. Pode-se entender, pelo áudio, que ele se destina a: 
a. Ouvintes de rádio. 
b. Usuários de internet. 
c. Leitores de um blog. 
d. Espectadores de televisão. 

 
7. Qual é o nome do canal que transmite as dicas? 
a. JBR TV. 
b. JCR TV. 
c. JTR TV. 
d. JBF TV. 

 
8. De acordo com o áudio, o personagem Crô: 
a. Já é conhecido do público em função de um seriado. 
b. Já é conhecido do público em função de um livro. 
c. Já é conhecido do público em função de uma novela. 
d. Não é conhecido do público. 

 
9. Qual é a profissão que o personagem Crô voltará a exercer? 
a. Mordomo. 
b. Médico. 
c. Motorista. 
d. Ator. 

 
10. Que grande acontecimento faz com que a vida de Crô mude completamente? 
a. Ele se apaixona. 
b. Ele herda uma grande quantia de dinheiro. 
c. Ele deixa de trabalhar. 
d. Ele resolve viajar. 

 
 

11. Qual o objetivo de o personagem entrevistar mulheres? 
a. Encontrar um novo amor. 
b. Encontrar alguém para quem ele possa trabalhar. 
c. Encontrar uma funcionária. 
d. Encontrar uma amiga perdida. 

 
 

12. De acordo com o áudio, a trilogia Jogos Vorazes: em chamas, terá uma nova: 
a. Personagem. 
b. Direção. 
c. Sequência. 
d. Cena. 
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13. A personagem de Katniss, de acordo com o áudio, venceu a ______ edição 
dos jogos: 

a. 64ª. 
b. 74ª. 
c. 84ª. 
d. 94ª. 

 
 

14. Qual é a relação entre Katniss e Peter, de acordo com o áudio: 
a. São irmãos. 
b. São amigos. 
c. São colegas. 
d. São conhecidos. 

 
 

15. De acordo com o áudio, Katniss sente que a rebelião: 
a. Está prestes a acontecer. 
b. Foi esquecida. 
c. Foi acalmada. 
d. Terminou. 

 
 

16. O nome do terceiro filme indicado é: 
a. Meu passado. 
b. Minha condenação. 
c. Meu passado me condena. 
d. O passado me condena. 

 
17. O amor entre os protagonistas aconteceu: 
a. Na infância. 
b. Na adolescência. 
c. Há muitos anos. 
d. Assim que eles se conheceram. 

 
 

18. Quanto tempo depois de se conhecerem os protagonistas resolvem se casar? 
a. Uma semana. 
b. Um mês. 
c. Três meses. 
d. Um ano. 

 
 

19. Quem eles encontram durante a viagem à Europa? 
a. Um casal de amigos. 
b. O ex-marido dela. 
c. A ex-esposa dele. 
d. Os ex-namorados. 

 
20. Essas novidades indicadas: 
a. Estão prestes a ser lançadas. 
b. Foram lançadas semana passada. 
c. Serão lançadas semana que vem. 
d. Estão em exibição. 


