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UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
PROGRAMA DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
PORTUGUÊS PARA ESTRANGEIROS 
 

SIMULADO NÍVEL MÉDIO ESCOLAR 

PROVA 2 – Compreensão oral 

 

INSTRUÇÕES: As questões de 1 a 16 referem-se ao áudio 1. 

 

Áudio 1 

Anúncios aeroportos: https://www.youtube.com/watch?v=_pam2xClR_E 

 

Você irá escutar uma reportagem sobre anúncios em um aeroporto. Responda às 
questões a seguir: 

1. A partir de quando a nova voz fará parte dos anúncios do aeroporto? 
a. A partir do dia quinze. 
b. A partir do dia treze. 
c. Em quinze dias. 
d. Em treze dias. 

 
 

2. Quais são as características desse novo timbre de voz? 
a. Enérgico e enfático. 
b. Enfático e claro. 
c. Leve e alegre. 
d. Leve e afável. 

 
 

3. Que adjetivos a primeira entrevista usa para descrever o ambiente do aeroporto? 
a. Agradável e aconchegante. 
b. Relaxante e agradável. 
c. Relaxante e tranquilo. 
d. Tranquilo e aconchegante. 

 
 

4. “Os alto-falantes estão mudos, ____________ só de passageiros”. 
a. Barulhinho. 
b. Burburinho. 
c. Murmurinho. 
d. Sonzinho. 
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5. Em que dias, de acordo com o segundo entrevistado, o atendimento tem mais 
problemas? 

a. Terças, sextas e domingos. 
b. Teças, quartas e sábados. 
c. Quintas, terças e domingos. 
d. Quintas, sextas e domingos. 

 
 

6. A nova voz deverá fazer a locução: 
a. Das chamadas e anúncios dos voos. 
b. Das chamadas dos voos e dos anúncios publicitários. 
c. Da nova política de poluição sonora. 
d. Apenas dos avisos. 

 
 

7. A recomendação ouvida indica que os passageiros devem: 
a. Manter atenção ao horário do voo. 
b. Manter atenção à bagagem. 
c. Manter atenção ao portão de embarque. 
d. Manter atenção ao painel de cancelamento. 

 
 

8. Qual a profissão da nova dona da voz do aeroporto: 
a. Cantora e locutora. 
b. Atriz e cantora. 
c. Atriz e locutora. 
d. Atriz e professora. 

 
 

9. Em que estado ela nasceu? 
a. Rio de Janeiro. 
b. Rio Grande do Sul. 
c. São Paulo. 
d. Paraná. 

 
 

10. Qual a idade dela? 
a. 29 anos. 
b. 38 anos. 
c. 39 anos. 
d. 49 anos. 

 
 

11. Como devemos receber, de acordo com a profissional, alguém em nossa casa? 
a. Com tranquilidade, clareza e respeito. 
b. Com proximidade, esperteza e respeito. 
c. Com proximidade, clareza e afeto. 
d. Com tranquilidade, clareza e apreço. 
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12. Quantas mensagens já foram providenciadas? 
a. Cento e três. 
b. Cento e seis. 
c. Menos de 100. 
d. Mais de 100. 

 
13. Em fevereiro iniciarão os anúncios: 
a. Dos novos voos. 
b. Dos voos internacionais. 
c. Das músicas promocionais. 
d. Dos avisos de voo doméstico. 

 
 

14. E quantas línguas as mensagens foram gravadas? 
a. Duas. 
b. Três. 
c. Seis. 
d. Dez. 

 
 

15. Quem a ajudou com a pronúncia em inglês? 
a. O marido. 
b. A mãe. 
c. A avó. 
d. Um falante nativo contratado. 

 
 

16. Que características os novos anúncios devem trazer dos falantes paulistanos? 
a. O vocabulário. 
b. A rapidez da fala. 
c. O sotaque. 
d. A identidade sonora. 
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INTRUÇÕES: As questões de 17 a 20 referem-se ao áudio 2. 

Áudio 2 

Amor I love you: https://www.youtube.com/watch?v=bKddsJ_3FRk 

 

A seguir, você irá ouvir a primeira parte da música Amor I love you, do grupo Os 
Tribalistas. Responda às questões: 
 

17. Complete o trecho: “deixa eu dizer que te amo, deixa eu __________ em você, 
isso me __________, me __________ a alma”. 
 

a. Acreditar, acalma, adoça. 
b. Pensar, acalma, acolhe. 
c. Gostar, alarma, acolhe. 
d. Pensar, acalma, adoça. 

 
 

18. A cantora usa uma figura de linguagem para se referir às pessoas com quem ela 
compartilha as “coisas do seu coração”. Assim, podemos inferir que: 

a. Ela compartilha com os amigos. 
b. Ela compartilha com a pessoa amada. 
c. Ela compartilha com as pessoas da casa. 
d. Ela não fala nada a ninguém. 

 
 

19. A volta ao passado por meio de lembranças fica clara na passagem: 
a. Passeei no tempo, corri nas horas. 
b. Passeei no tempo, caminhei nas horas. 
c. Passei o tempo, corri nas horas. 
d. Passei o tempo mais do que passo a paixão. 

 
 

20. Complete o trecho: “É o espelho sem __________, quer amor, fique 
__________”. 
 

a. Coração, aqui. 
b. Noção, aqui. 
c. Razão, ali. 
d. Razão, aqui. 

 
 


