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UNIVERSIDADE	DE	CAXIAS	DO	SUL	-	UCS	
UCS	LÍNGUAS	ESTRANGEIRAS	
CERTIFICADO	INTERNACIONAL	DE	LÍNGUA	PORTUGUESA	–	CILP	
COMPREENSÃO	LEITORA	E	ASPECTOS	LINGUÍSTICOS	-	NÍVEL	BÁSICO	A2	
	
ATIVIDADE	01	
Veja	as	placas	e	assinale	a	alternativa	correta.	
	

1. Segundo	a	placa	abaixo:		
	

a) Pedestres	não	podem	andar	pela	garagem.	
b) Pedestres	devem	utilizar	outra	porta	para	entrar.	
c) A	garagem	é	destinada	exclusivamente	para	carros.	
d) Está	proibida	a	entrada	de	pessoas	com	moto.	

	
	

2. Em	qual	dos	locais	abaixo	NÃO	é	possível	encontrar	o	aviso	abaixo?	
	

a) Empresa.	
b) Fábrica.	
c) Supermercado.	
d) Consultório	Médico. 	

	
	

	
	

3. O	seguinte	aviso	NÃO	solicita:	
	

a) Que	as	pessoas	mantenham	o	ambiente	ordenado.	
b) Que	as	pessoas	cuidem	do	local	como	cuidam	de	suas	casas.	
c) Que	as	pessoas	apaguem	a	luz	ao	sair.	
d) Que	as	pessoas	coloquem	o	lixo	no	seu	lugar	adequado.	

	
	
	
	
	

4. O	aviso	abaixo	indica	que:	
	

a) Para	entrar	no	local	é	necessário	estar	identificado.	
b) Para	entrar	no	local	é	necessário	usar	luva	de	borracha.	
c) Para	entrar	no	local	é	imprescindível	ter	aprovação.	
d) Não	está	permitida	a	entrada	de	pessoas	no	local.	
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5. O	seguinte	aviso	serve	para:	
	

a) Aconselhar	sobre	o	comportamento	ao	utilizar	o	banheiro.	
b) Orientar	como	utilizar	o	banheiro.	
c) Alertar	sobre	os	perigos	presentes	no	local.	
d) Informar	que	este	banheiro	é	apenas	para	mulheres.	

	
	
	
	
	
 
 
 
 
ATIVIDADE	02	
Leia	o	texto	e	assinale	V	para	Verdadeiro	e	F	para	Falso.	
As	questões	6	a	12	referem-se	ao	texto	01.	
	
TEXTO	01	
	
01	
02	
03	
04	
	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
	
	

Usando	este	manual	
Parabéns	 por	 ter	 adquirido	 um	 celular.	 Este	 telefone	 irá	 garantir	 a	 você	 serviços	 de	 comunicação	
móvel	 de	 alta	 qualidade	 e	 de	 entretenimento	 baseados	 na	 excepcional	 tecnologia	 de	 alto	 padrão.	
Este	manual	do	usuário	foi	especialmente	desenvolvido	para	guiar	você	através	das	funções	de	seu	
telefone	celular.	
	
Leia-me	primeiro	
-	As	descrições	neste	manual	são	baseadas	nas	configurações	padrão	de	seu	telefone.	
-	 O	 conteúdo	 deste	 manual	 pode	 estar	 diferente	 no	 produto	 ou	 no	 software	 fornecido	 pelos	
provedores	de	 serviço	ou	operadoras	e	estão	 sujeitos	 a	 alterações	 sem	aviso	prévio.	Acesse	o	 site	
para	obter	a	última	versão	do	manual.	
-	As	funções	disponíveis	e	serviços	adicionais	podem	variar	por	aparelho,	software	ou	operadora	de	
serviços.	
-	 As	 aplicações	 desse	 aparelho	 podem	 funcionar	 de	 forma	 diferente	 comparadas	 às	 aplicações	 de	
computador	 e	 podem	 não	 incluir	 todas	 as	 funções	 disponíveis	 na	 versão	 do	 computador.	 As	
aplicações	 e	 suas	 funções	 podem	 variar	 de	 acordo	 com	 seu	 país,	 região	 ou	 especificações	 do	
hardware.		
-	 Tentar	 personalizar	 o	 sistema	 operacional	 pode	 fazer	 com	 que	 seu	 telefone	 ou	 aplicações	 não	
funcionem	de	forma	adequada.	
-	 Softwares,	 fontes	de	 som,	papéis	 de	parede	e	 imagens	 fornecidos	neste	 telefone	 são	 licenciados	
para	utilização	 limitada	entre	 a	 empresa	 fornecedora	e	 seus	 respectivos	proprietários.	A	utilização	
destes	materiais	para	comercialização	ou	outros	propósitos	são	infrações	à	lei	dos	direitos	autorais.	A	
empresa	não	é	responsável	por	infrações	à	lei	causadas	por	usuários.	
-	 Tarifas	 adicionais	 podem	 ser	 cobradas	 por	 serviços	 de	 dados,	 tais	 como,	mensagens,	 transferir	 e	
baixar,	 sincronização	 automática	 ou	 utilizar	 serviços	 de	 localização.	 Para	 evitar	 taxas	 adicionais,	
selecione	um	plano	de	dados	adequado.	Para	mais	detalhes,	contate	seu	provedor	de	serviço.	
-	Por	favor	guarde	este	manual	para	consultas	futuras.	
	

Adaptado	de	<http://img.americanas.com.br/produtos/01/02/manual/113789255.pdf>.	Acesso	em	19	ago.	
2015.	
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	 	 V	 F	
6	 As	informações	contidas	neste	manual	não	podem	ser	modificadas.	

	
	 	

7	 Instruções	 recentes	 para	 a	 utilização	 deste	 aparelho	 também	 estão	 disponíveis	 na	
internet.		

	 	

8	 Os	serviços	adicionais	e	as	 funções	do	aparelho	são	as	mesmas	 independentemente	
do	software	utilizado.	

	 	

9	 As	funções	do	aparelho	podem	ser	alteradas	de	acordo	com	a	localidade.	
	

	 	

10	 Alterar	 a	 configuração	 padrão	 do	 sistema	 pode	 resultar	 no	mau	 funcionamento	 de	
alguns	dispositivos.	

	 	

11	 Está	proibida	a	venda	das	figuras	armazenadas	no	aparelho.	
	

	 	

12	 Para	 enviar	 mensagens	 e/ou	 transferir	 e	 baixar	 arquivos	 é	 necessário	 contatar	 o	
provedor	de	serviços.	

	 	

 
 
ATIVIDADE	03	
Leia	o	texto	e	assinale	a	alternativa	correta.	
As	questões	13	a	20	referem-se	ao	texto	2.	
	
TEXTO	02	
	
01	
	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	

Olhar	nos	olhos	de	outra	pessoa	por	10	minutos	faz	'viajar'	
	

Nada	de	drogas,	 chás,	 plantas	 ou	outras	 substâncias	 psicoativas.	Uma	nova	pesquisa	mostra	
que	olhar	nos	olhos	é	uma	maneira	simples	de	induzir	ao	estado	alterado	de	consciência	em	pessoas	
saudáveis.	 Basta	 colocar	 dois	 indivíduos	para	olhar	 nos	olhos	um	do	outro	por	 10	minutos	 em	um	
ambiente	pouco	iluminado	para	o	"transe"	acontecer.	

As	 sensações	 que	 se	 seguem	 se	 assemelham	 levemente	 ao	 que	 os	 psicólogos	 chamam	 de	
dissociação	que,	grosso	modo,	descreve	a	perda	de	conexão	normal	com	a	realidade.	Esse	processo	
pode	 incluir	 sensações	 de	 que	 o	 mundo	 é	 irreal,	 perda	 de	 memória	 e	 experiências	 perceptivas	
estranhas,	como	ver	coisas	e	pessoas	transfiguradas	em	cores	e	formatos	diferentes.		

Esta	descoberta	intrigante	foi	feita	pelo	psicólogo	italiano	Giovanni	Caputo,	da	Universidade	de	
Urbino,	na	 Itália,	e	publicada	este	mês	no	periódico	científico	Psychiatry	Research.	Caputo	recrutou	
20	adultos	jovens	e	os	ordenou	em	pares.	Cada	par	então	sentou-se	em	cadeiras	com	um	metro	de	
distância	entre	si.	

Metade	dos	pares	sentou-se	em	frente	um	do	outro,	olhando	para	as	expressões	neutras	do	
colega	à	frente,	enquanto	a	outra	metade	recostou-se	para	trás,	olhando	para	a	parede.	A	iluminação	
foi	 ajustada	 para	 um	 nível	 que	 permitisse	 que	 os	 participantes	 enxergassem	 características	 físicas,	
mas	com	reduzida	percepção	de	cores	de	maneira	geral.	

Detalhe:	os	participantes	não	 foram	 informados	da	natureza	do	estudo,	para	evitar	que	o	os	
efeitos	 analisados	 resultassem	de	expectativas.	 Eles	 foram	 informados,	 apenas,	 de	que	 a	 atividade	
envolveria	 uma	 experiência	 meditativa.	 Após	 os	 10	 minutos,	 os	 participantes	 então	 preencheram	
questionários	sobre	suas	experiências	na	sala,	que	revelou	efeitos	bastante	intrigantes.	

Segundo	a	Sociedade	Britânica	de	Psicologia,	aqueles	do	grupo	que	fitaram	os	olhos	do	colega	
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23	
24	
25	
26	
27	

descreveram	mudanças	 na	 intensidade	 e	 tonalidade	 de	 cores,	 deformações	 no	 rosto	 do	 parceiro,	
visões	 de	 seres	 monstruosos	 e	 alguns	 disseram,	 ainda,	 ter	 visto	 traços	 do	 rosto	 de	 um	 parente	
emergir	da	face	do	colega.		

Achou	interessante?	Testa	aí	e	nos	conta	então!	
	
Adaptado	de:	<http://super.abril.com.br/ciencia/olhar-nos-olhos-de-outra-pessoa-por-10-minutos-faz-viajar>.	

Acesso	em	26	ago.	2015.	
	

	
13.	Qual	o	sentido	da	palavra	‘viajar’	no	título	do	texto	(linha	01)?	

a) Ter	alucinações.	
b) Partir.	
c) Percorrer	um	caminho.	
d) Deslocar-se	em	viagem.	

	
14.	Segundo	o	texto:	

a) Olhar	nos	olhos	de	uma	pessoa	durante	muito	tempo	provoca	danos	para	a	retina.	
b) Apenas	pessoas	saudáveis	podem	fazer	o	experimento	descrito	na	reportagem.	
c) O	experimento	deve	ser	realizado	em	um	ambiente	com	bastante	luz.	
d) Drogas,	chás	e	plantas	são	consideradas	psicoativas.	

	
15.	Psicólogos	afirmam	que:	

a) Todas	as	pessoas	que	fazem	isso	perdem	a	memória	durante	o	processo.	
b) É	possível	que,	durante	o	processo,	as	pessoas	vejam	objetos	com	diferentes	cores.	
c) As	sensações	sentidas	durante	o	processo	são	leves.	
d) A	dissociação	é	considerada	uma	doença	neurológica.	

	
16.	Esta	pesquisa,	segundo	o	texto,	foi	publicada:	

a) Há	bastante	tempo.	
b) Recentemente.	
c) Há	um	ano.	
d) Há	cinco	meses.	

	
17.	Quantas	duplas	fizeram	o	experimento	de	olhar	no	olho	um	do	outro?	

a) Dez	
b) Vinte.	
c) Cinco.	
d) Quinze.	

	
18.	Como	estava	o	ambiente	no	momento	da	pesquisa?	

a) Claro.	
b) Escuro.	
c) Com	pouca	luz.	
d) Com	muita	luz.	

	
19.	Os	participantes,	segundo	a	reportagem:	

a) Tinham	conhecimento	de	que	participavam	de	uma	pesquisa.	
b) Tiveram	10	minutos	para	preencher	os	formulários.	
c) Tiveram	muitas	expectativas.	
d) Não	sabiam	que	estavam	participando	de	uma	pesquisa.	

	
20.	O	resultado	da	pesquisa	indicou	que:	
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a) Todos	os	participantes	relataram	ter	visto	deformações	no	rosto	do	parceiro.	
b) Aqueles	que	olharam	nos	olhos	de	outra	pessoa	tiveram	náuseas.	
c) Todos	os	participantes	relataram	as	mesmas	sensações.	
d) Ao	olhar	durante	10	minutos	para	os	olhos	de	alguém	é	possível	ter	visões	distorcidas	da	realidade.	

	
	
ATIVIDADE	04	
Leia	o	texto	e	assinale	a	alternativa	correta.	
As	questões	21	a	30	referem-se	ao	texto	3.	
	
TEXTO	03	
 
01	
02	
03	
	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

A	saída	é	a	alface	
Com	mercado	em	queda,	gigante	da	eletrônica	muda	tudo:	e	converte	fábrica	de	chips	em	usina	de	
verduras	
	

O	 Japão	 já	 foi	 sinônimo	 de	 produto	 eletrônico.	Mas	 acabou	 ultrapassado	 pela	 China	 e	 pela	
Coreia,	 e	 hoje	 as	 empresas	 japonesas	 __(21)__	mercado	 e	 amargam	prejuízos.	 Até	 que	 uma	delas	
teve	uma	__(22)__.	"Nós	__(23)__	de	fabricar	chips	em	uma	de	nossas	fábricas.	Resolvemos	começar	
a	produzir	verduras",	diz	Rishad	Marquardt,	porta-voz	da	Fujitsu,	gigante	de	tecnologia	com	168	mil	
funcionários.	A	empresa	decidiu	converter	__(24)__	fábrica	em	Aizu-Wakamatsu	(300	km	de	Tóquio)	
numa	 usina	 de	 produção	 de	 alface.	 Os	 chips	 de	 computador	 são	 fabricados	 em	 salas	 ultralimpas,	
onde	 a	 qualidade	 do	 ar	 é	 rigidamente	 __(25)__,	 pois	 a	mínima	 contaminação	 pode	__(26)__.	 E	 os	
japoneses	perceberam	que	isso	também	poderia	ser	ótimo	para	verduras.	__(27)__	a	sala	é	estéril,	a	
alface	não	está	sujeita	a	pragas,	dispensando	o	uso	de	agrotóxico.	E,	depois	que	é	colhida,	ela	dura	
até	três	semanas,	bem	__(28)__	a	alface	comum.	__29__,	a	 fábrica	produz	3.500	pés	de	alface	por	
dia,	 vendidos	 nos	 supermercados	 do	 Japão	 a	 R$	 12	 cada	 um.	Mas	 a	 superalface	 tem	 80%	menos	
potássio,	o	que	a	torna	indicada	para	pessoas	com	problemas	nos	rins	-	e	supostamente	dá	à	verdura	
um	sabor	adocicado.	Sharp,	Toshiba	e	Panasonic	também	têm	projetos	relacionados	à	produção	de	
verduras.	Se	derem	certo,	o	próximo	hit	tecnológico	japonês	não	será	digital.	Será	comestível.	

	
Adaptado	de:	<http://super.abril.com.br/ideias/a-saida-e-a-alface>.	Acesso	em	19	ago.	2015	

 
	
21.	a)	perderam	 	 b)	perderão	 	 c)	perdem	 	 d)	perdendo	
	
22.	a)	idéia	 	 	 b)	idea	 	 	 c)	ídeia	 	 	 d)	ideia	
	
23.	a)	paramos	 	 	 b)	pararíamos	 	 c)	paremos	 	 d)	tínhamos	parado	
	
24.	a)	seu	 	 	 b)	sua	 	 	 c)	teu	 	 	 d)	suas	
	
25.	a)	controlado	 	 b)	controlada	 	 c)	controlados	 	 d)	controladas	
	
26.	a)	estragálos	 	 b)	estragarlos	 	 c)	estraga-los	 	 d)	estragá-los	
	
27.	a)	mas	 	 	 b)	como	 	 d)	porém	 	 d)	no	entanto	
	
28.	a)	mais	 	 	 b)	mais	que	 	 c)	mais	do	que	 	 d)	mais	de	que	
	
29.	a)	atualmente	 	 b)	antigamente		 c)	antes		 	 d)	primeiramente	
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30.	a)	possui	 	 	 b)	tem	 	 	 c)	tinham	 	 d)	têm	
		
	
GABARITO	
	

1	 A	 B	 C	 D	
2	 A	 B	 C	 D	
3	 A	 B	 C	 D	
4	 A	 B	 C	 D	
5	 A	 B	 C	 D	

	
6	 V	 F	 	 	
7	 V	 F	 	 	
8	 V	 F	 	 	
9	 V	 F	 	 	
10	 V	 F	 	 	
11	 V	 F	 	 	
12	 V	 F	 	 	

	
13	 A	 B	 C	 D	
14	 A	 B	 C	 D	
15	 A	 B	 C	 D	
16	 A	 B	 C	 D	
17	 A	 B	 C	 D	
18	 A	 B	 C	 D	
19	 A	 B	 C	 D	
20	 A	 B	 C	 D	

	
21	 A	 B	 C	 D	
22	 A	 B	 C	 D	
23	 A	 B	 C	 D	
24	 A	 B	 C	 D	
25	 A	 B	 C	 D	
26	 A	 B	 C	 D	
27	 A	 B	 C	 D	
28	 A	 B	 C	 D	
29	 A	 B	 C	 D	
30	 A	 B	 C	 D	

	
 
 
 
	
 


