
SIMULADO 1 PROVA 2 CILP B1 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFESSORES DO PROGRAMA PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 

1 

ATIVIDADE 1 
 

1. Para responder às questões de 1 a 7, você ouvirá o áudio Dança para crianças..  
2. Você tem agora 1 minuto para ler as questões e as alternativas. 
3. Agora você vai ouvir o texto três vezes.  
4. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. 
5. Cada questão contém apenas uma alternativa correta. 

 

1. A oficina oferecida às crianças é de 
a) danças em geral. 
b) balé moderno. 
c) balé clássico. 
d) sapateado clássico. 
 
2. O nome do projeto é 
a) pé-de-moleque. 
b) moleque. 
c) dança moleque. 
d) pé de valsa. 
 
3. O número de bolsas oferecidas, por ano, é 
a) 115. 
b) 120. 
c) 122. 
d) 130. 
 
4. Os requisitos para concorrer à bolsa são 
a) ter no máximo sete anos e frequentar escola pública. 
b) ter no máximo dezessete anos e frequentar escola particular. 
c) ter no mínimo seis anos e estudar. 
d) ter no mínimo sete anos e frequentar escola pública. 
 
5. O nome do projeto social remete a 
a) um local tipicamente brasileiro. 
b) uma música tipicamente brasileira. 
c) uma guloseima tipicamente brasileira. 
d) um ritmo tipicamente brasileiro. 
6. O projeto iniciou em 
a) 1987. 
b) 1997. 
c) 1998. 
d) 2007. 
 
7. Dos alunos que já passaram pelo projeto 
a) todos se profissionalizaram. 
b) poucos se profissionalizaram. 
c) alguns se profissionalizaram. 
d) todos estão em companhias renomadas. 
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ATIVIDADE 2 

1. Para responder às questões de 8 a 14, você ouvirá o áudio Esportes para deficientes.  
2. Você tem agora 1 minuto para ler as questões e as alternativas. 
3. Agora você vai ouvir o texto três vezes.  
4. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. 
5. Cada questão contém apenas uma alternativa correta. 

 

8. A partir do contexto, pode-se deduzir que o primeiro esporte a ser referido no áudio é 
a) futebol. 
b) basquete. 
c) vôlei. 
d) handebol. 
 
9. Segundo um dos instrutores, os maiores ganhos acontecem 
a) na coordenação motora. 
b) na autoestima. 
c) na melhora física. 
d) no preparo do corpo. 
 
10. O centro de esportes faz parte de 
a) um espaço cedido pela prefeitura. 
b) uma escola pública. 
c) um espaço particular. 
d) uma instituição de ensino superior. 
 
11. São contemplados nesse projeto sujeitos portadores de necessidades especiais 
a) cognitivas e visuais. 
b) físicas e cognitivas. 
c) físicas e visuais. 
d) físicas e auditivas. 
 
12. O tempo máximo de permanência no projeto é de 
a) dois anos. 
b) três anos. 
c) seis anos. 
d) oito anos. 
 
13. O segundo esporte mencionado é 
a) uma arte marcial. 
b) uma competição em equipes. 
c) um esporte aquático. 
d) um esporte em trio. 
 
14. Um dos objetivos da prática desse esporte é 
a) formar atletas extremamente competitivos. 
b) exercitar a convivência em grupo. 
c) formar atletas olímpicos. 
d) elevar o sedentarismo. 
 

 

 



 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS PROFESSORES DO PROGRAMA PORTUGUÊS PARA 
ESTRANGEIROS DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 
 

3 

ATIVIDADE 3 

1. Para responder às questões de 15 a 20, você ouvirá três monólogos.  
2. Você tem agora 1 minuto para ler as questões e as alternativas. 
3. Agora você vai ouvir os textos três vezes.  
4. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. 
5. Você deve relacionar cada informação a seu respectivo falante. ( FALANTE 1 – A, 

FALANTE 2- B, FALANTE 3 – C) 
 

 

Assinale quem disse que: A B C 

15. Escapou de ganhar um apelido.    

16. Tentou puxar pela memória o que aconteceu nos últimos dias.    

17. Ficou preocupada quando os pais a chamaram para conversar.    

18. Estava comendo uma fruta.    

19. Gosta mais de seu apelido.     

20. Ficou muito feliz depois de tudo.     

 

 

 


