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Leia com atenção o texto e responda as questões de 01 
a 05. 

Smoking 
 
 Most people in Britain today don’t smoke. 
Cigarettes are expensive (about £ 2.50 a pack of 20) and 
there are no cigarette advertisements on television. 
 In public places now you will see No Smoking 
signs – in restaurants, on trains, in airports. No-smokers 
get very annoyed, if people smoke in these places. 
 Among young people more girls smoke than boys: 
about 25% of girls smoke, but only 20% of boys. 
It is illegal to buy cigarettes until you are 16. Pupils are not 
allowed to smoke in school. 

(In:Hotline – elementary. Hutchinson, T.Ed. Oxford, 1999) 

 
01. Analise as afirmativas abaixo e escreva V para as 

verdadeiras e F para as falsas. 
 

I.  Na Inglaterra, a maioria das pessoas não fuma na 
atualidade. 

II.  Somente os jovens estão deixando de fumar na 
Inglaterra. 

III.  O símbolo “não fume” pode ser visto em locais, como 
restaurantes, trens e aeroportos daquele país. 

IV.  Na televisão inglesa há, ainda, alguns programas 
que são patrocinados por fabricantes de cigarro. 

 
A opção correta é 
 
A) V V F F. B) V F F F. C) V F V V. D) V F V F.  
 
02. No 3º parágrafo, temos a informação de que 
 
A) entrem os jovens, são as garotas que fumam mais. 
B) mais de 20% dos rapazes fumam quando estão com as 

garotas. 
C) em relação ao público jovem, apenas 25% dos rapazes 

e moças fumam. 
D) entre os jovens, os rapazes fumam mais do que as 

garotas. 
 
03. Para a frase ‘Cigarettes are expensive (...)’ a melhor 

tradução é 
 
A) Os cigarros são uma tendência. 
B) Os cigarros são caros. 
C) Os cigarros estão poluindo. 
D) Os cigarros estão em desuso. 
 
04. A palavra ‘advertisements’ significa 
 
A) anúncios comerciais. C) divertimentos. 
B) polêmicas. D) imprudências. 

05. Na frase ‘Pupils are not allowed to smoke in school’, o 
significado do termo em destaque é  

 
A) garantidos. C) agradecidos. 
B) autorizados. D) castigados. 
 
06. Leia com atenção as frases. 
 

• Give tips to waiters, to taxi drivers, to people who 
carry your bags. 

• Don’t drop things on the street. 
• Drive carefully. Give way to pedestrians. 
• Don’t smoke in a group of people, unless you ask 

permission first. 
 
Escolha, apenas, a alternativa que contém a explicação 
correta. 

 
A) Todas as frases estão formuladas no modo imperativo e 

podem conter uma orientação, um conselho, um aviso 
ou uma dica. 

B) Essas frases são parte de uma receita culinária, pois 
todos os verbos estão no modo imperativo. 

C) Essas frases, por terem seus verbos no modo impe-
rativo, devem constar de algum manual de instrução de 
equipamento. 

D) Todas as frases estão com o verbo no futuro e indicam 
previsões para quem vai enfrentar viagem. 

 
07. As frases a seguir foram transcritas de uma 

entrevista. Empregue, nas lacunas, os pronomes 
interrogativos (WH words) adequados. 

 
A __________ do you live? 
B I live in Florianópolis. 
A __________ do you live in Brazil? 
B Because I like it here. There are lots of things to do in 
‘Floripa’ and people are friendly. 
A Do you play tennis every day? 
B Yes, I practise every morning. 
A __________ do you practise? 
B At the local tennis club, near the beach. 
A __________ do you go to the club? 
B By car. 
 
A seqüência correta para o preenchimento das lacunas é 
 
A) Who, Where, Why, When.   
B) What, Where, When, How.   
C) Where, Why, Where, How. 
D) When, How, Where, Who. 
 
 
 



Leia o texto a seguir e responda as questões de 08 a 11. 
 

“Parati _______ a historic city located in the state of Rio 
de Janeiro, between the mountains and the ocean. It 
preserves the architecture of colonial times. In the 18th 
century, this city was the port from which the gold of 
Minas was shipped to Portugal. ______ beautiful 
churches in this city from the 18th century; one of them 
has paintings by the famous modernist artist Anita Malfati. 
In August, _____ a ‘pinga’ festival in this city.”  

 
(Adaptado de “Projeto Escola e Cidadania” – Língua Inglesa, 

Editora do Brasil, 2000) 
 

Vocabulary 
century = século 
shipped = embarcado, transportado 

 
08. Usando o verbo ‘to be’ e ‘there to be’, a seqüência 

correta para o preenchimento das lacunas é 
 
A) are, there is, there are.  C) am, there will be, there is. 
B) is, there are, there is.  D) are, there is, there will be. 
 
09. Atenção para o trecho: ‘...between the mountains and 

the ocean.’  A palavra que está em destaque é uma 
preposição.  
Assinale a opção em que sua tradução está correta. 

 
A) Atrás das montanhas e do mar. 
B) Além das montanhas e do mar. 
C) Abaixo das montanhas e do mar. 
D) Entre as montanhas e o mar. 
 
10. ‘It preserves the architecture of colonial times...’  O 

pronome que inicia a frase está substituindo uma 
palavra já mencionada.  
O termo substituído pelo pronome é 

 
A) mountains. B) Parati. C) ocean. D) state. 
 
11. ‘In the 18th century, this city was the port from which the 

gold of Minas was shipped to Portugal’.  
A forma verbal sublinhada, neste trecho, indica o uso 

 
A) do presente simples. C) da voz passiva. 
B) do presente progressivo. D) do passado simples. 
 
12. De acordo com o texto, é possível afirmar que 
 
A) Anita Malfati ficou famosa vendendo quadros em Parati. 
B) Anita Malfati costumava passear naquela cidade.  
C) uma das igrejas da cidade possui obras pintadas pela 

artista modernista Anita Malfati. 
D) suas igrejas antigas foram projetadas por Anita Malfati. 
 
Leia este pequeno texto para responder as questões de 
13 a 16. 
 

“In the USA, some young people have a part-time job 
to earn money. They do babysitting, they deliver 
newspaper to houses (this is called ‘a paper round’) or they 
work in a shop on Saturdays. 

You can do a ‘paper round’ when you are 14 years old, 
but you have to get up very early in the morning. 

You must be 16 (years old) to work in a shop. Most 
young people work in big department stores, supermarkets 
or in clothes shops.” 

(Adaptado de “Pocket Money”, In: Hotline –  
elementary. Hutchinson, T. Ed. Oxford, 1999) 

Vocabulary 
part-time job = emprego de meio período 
earn = verbo ganhar (dinheiro) 
deliver = verbo entregar 
young = jovem(s) 

13. No texto, o verbo ‘to do’ aparece nas frases ‘They do 
babysitting (...)’ e ‘you can do a ‘paper-round when you 
are 14 years old’. Em ambos os casos, esse verbo 

 
A) não tem uma função clara, específica. 
B) exerce função de auxiliar. 
C) é usado para enfatizar o termo que está próximo. 
D) exerce a função de verbo principal; pressupõe uma 

ação que é praticada. 
 
14. Na frase ‘you must be 16 to work in a shop,’  a função 

do verbo modal em destaque indica 
 
A) obrigação; algo que é necessário. 
B) dedução. 
C) habilidade física. 
D) conselho ou advertência. 
 
15. ‘They work in a shop on Saturdays’ é uma frase 

formulada 
 
A) no presente simples, pois informa algo que é de 

costume acontecer no lugar. 
B) no passado simples, pois indica algo que já ocorreu. 
C) no condicional, pois não dá certeza de que tal fato pode 

ocorrer. 
D) no futuro, pois essa ação ainda vai acontecer. 
 
16. Para a frase ‘...but you have to get up very early in the 

morning’, a melhor tradução é 
 
A) Mas você precisa ter muito cuidado ao sair de manhã. 
B) Mas você tem que dormir muito cedo. 
C) Mas você tem que se levantar de manhã muito cedo. 
D) Mas você precisa ser muito ágil. 
 
17. Assinale a opção correta, para realizar o plural dos 

seguintes substantivos: 
tomato   -    wife    -     woman    -     child    -     city 

 
A) tomatoes    -   wives   -   women    -    childs      -    cityes 
B) tomatos      -   wifes    -   women    -   children   -     cities 
C) tomatos     -   wifes    -   womans   -   children   -     citys  
D) tomatoes   -   wives   -   women     -   children   -     cities 
 
18. Na recepção do “Summertime Hotel”, a telefonista 

atende o telefone. O que ela deve dizer?  
Assinale apenas uma opção. 

 
A) Summertime Hotel, good morning. Must I help you? 
B) Summertime Hotel, good morning. Might I help you? 
C) Summertime Hotel, good morning. Can I help you? 
D) Summertime Hotel, good morning. Did I help you?      
  
19. A frase ‘I can’t buy the book today because I have no 

money’ pode ser dita de outro modo.  
Assinale a opção correta. 

 
A) I can’t the book today because I have some money. 
B) I can’t buy the book today because I don’t have any 

money. 
C) I can’t buy the book today because I  have a lot of 

money. 
D) I can’t buy the book today because I have many money. 
 
20. Complete a sentença, observando o uso dos 

adjetivos possessivos. 
 

‘Renata has a big house. Unfortunately, ________ 
house was robbed and ________ doors were broken’. 

 
Assinale apenas uma opção: 
 
A) her / his C) her / its 
B)  her / their D) her / my 


