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1 

ATIVIDADE 1 

9 Para responder às questões de 1 a 9, você ouvirá 3 anúncios publicitários1.  
9 Você tem agora 1 minuto para ler as questões e as alternativas. 
9 Agora você vai ouvir o áudio três vezes.  
9 Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. 
9 Assinale V para as informações verdadeiras e F para as falsas. 
 

 

Anúncio publicitário 1 – Casas Bahia 

1. V F O produto anunciado é para as crianças. 
2.  V F O produto anunciado serve para cozinhar. 
3. V F O produto anunciado custa 29 reais. 
 

Anúncio publicitário 2 – Guaraná Antártica 

4. V F O Guaraná Antártica ajuda a natureza a esconder-se. 
5. V F O Guaraná Antártica é um convite a realizar atividades em parceria. 

 
 

Anúncio publicitário 3 - Recall 

6. V F Tem recall no Grupo PSG. 
7. V F São mais de 130 mil modelos de carros chamados de volta às concessionárias. 
8. V F A empresa diz que o problema está no motor dos automóveis. 
9. V F A lista completa dos números do chassi pode ser encontrada no site. 

 

  

                                                           
1 Áudios disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=jag6Cb1vGx>  
<https://www.youtube.com/watch?v=kzfP1KBnK-Q> 
<https://www.youtube.com/watch?v=Z_Wf2JUGQhg>. Acesso em: 18 ago. 2017. 
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ATIVIDADE 2 

9 Para responder às questões de 10 a 13, você ouvirá um monólogo de Fabrício Carpinejar2.  
9 Você tem agora 1 minuto para ler as questões e as alternativas. 
9 Agora você vai ouvir o áudio três vezes.  
9 Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. 
9 Apenas uma alternativa está correta.  
 

 
10. O autor do texto sabe quando a mulher é romântica porque ele 
a) conversa com a família dela. 
b) recorre às profecias. 
c) conhece bem as mulheres. 
d) observa o banheiro dela. 
 
11. A mulher é romântica quando 
a) tem mais de três potes de condicionador. 
b) tem mais de três potes de shampoo. 
c) não se desfaz de nenhum de seus objetos pessoais. 
d) tem mais três potes de creme. 
 
12. O pote de shampoo mencionado por Carpinejar é 
a) vazio, magrinho e ralo. 
b) vazio, pequeninho e fraco. 
c) cheio, grande e espesso. 
d) cheio, gordinho e lindo. 
 
13. Para Carpinejar, a ação de colocar água no pote de shampoo quase vazio está relacionada com 
a) a economia. 
b) a relação com o sexo oposto. 
c) a possibilidade de uma nova vida. 
d) a possibilidade de jogar fora aquilo que já não serve. 
  
 
  

                                                           
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kRc601XohTI>. Acesso em: 18 ago. 2017. 
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ATIVIDADE 3 

9 Para responder às questões de 14 a 20, você ouvirá um áudio sobre Tranquilidade no campo3.  
9 Você tem agora 1 minuto para ler as questões e as alternativas. 
9 Agora você vai ouvir o áudio três vezes.  
9 Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. 
9 Apenas uma alternativa está correta. 
 
14. Segundo a reportagem, a população geral de Campo Mourão é de  

a) 98 mil habitantes. 
b) 78 mil habitantes. 
c) 88 mil habitantes. 
d) 68 mil habitantes. 
 

15. No campo dessa cidade vivem 
a) menos de cinco mil habitantes. 
b) cinco mil habitantes. 
c) menos de quatro mil habitantes. 
d) mais de seis mil habitantes.  

 
16. A distância que existe entre a zona urbana e a zona rural demonstra que 

a) não há conforto e internet. 
b) não há como estar no centro da cidade. 
c) possuem conforto, internet e moradia. 
d) possuem moradia, mas não possuem internet. 

 
17. A única coisa que falta no campo, segundo o entrevistado, é 

a) estrada pavimentada. 
b) escolas. 
c) posto de saúde. 
d) vizinhança. 
 

18. Segundo a reportagem, a vida no campo proporciona 
a) a venda de produtos sem impostos. 
b) a criação e a venda de animais domésticos. 
c) tranquilidade e sossego. 
d) mais qualidade de vida do que na cidade. 
 

19. O que é produzido no campo pode ser 
a) distribuído. 
b) compartilhado. 
c) armazenado. 
d) comercializado. 

 
20. Os produtos citados que não precisam ser pagos são 

a) hortaliças, galinha, ovo e peixe 
b) frutas, ovo, frango e feixe. 
c) hortaliças, ovo, frango e peixe. 
d) peixe, ovo, boi e frutas. 
 

 

 

                                                           
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4_3nkTBfF3g&t=70s>. Acesso em: 18 ago. 2017. 


