
 

 

 

 

 

Comprovação de Competência de Leitura de Textos em Língua Estrangeira 

Conforme Resolução CONSUN 10/2010 

16/09/2014 

 

LÍNGUA: INGLÊS                            TURNO DA PROVA: NOITE 

 

GABARITO 

1. O texto informa que os voluntários aprovados para trabalhar nos Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos Rio 2016 podem começar a segunda fase do curso de idiomas 

oferecido pela Comissão Organizadora, em parceria com uma escola de línguas (EF). 

2. a) Quantidade de módulos do curso - 2 

b) Público-alvo do curso – voluntários que atuarão nas olimpíadas e paraolimpíadas. 

             c) Duração de cada módulo – módulo 1: 4 meses; módulo 2: 12 meses 

             d) Modalidade (presencial ou EaD?) EaD 

3. A condição era ter finalizado o primeiro módulo de 4 meses. 

4. Também é oferecido o curso de Português, para os voluntários que não são 

brasileiros. 

5. a. who (linha 5) – pessoas/people 

b. her (linha 9) - Marcella Costa Soares 

c. them (linha 13) – candidatos/candidates 

6. Sim, quem não fez o módulo 1 pode realizar o segundo. A exigência é fazer um teste 

para verificar o nível de conhecimento do idioma. 

7. Letra B 

8. O texto apresenta e discute argumentos/justificativas em favor do aprendizado da 

língua inglesa, buscando convencer o leitor da importância de saber esse idioma. 

9. Porque são as duas línguas mais faladas no mundo, o mandarim em número de 

falantes em primeiro lugar e o inglês, por ser a língua mais difundida ou amplamente 

falada em diferentes países. 

10.  O texto afirma que a pessoa fluente em um segundo idioma demonstra que se dedicou 

muito para isso, pois dominar uma segunda língua é uma tarefa complexa. 

Independentemente do idioma estudado/aprendido, esse aspecto é bastante favorável 

para se conseguir um emprego no exterior. 
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11. O texto afirma que o inglês é a língua do ensino superior. A relação estabelecida é 

pelo fato de que essas são algumas das melhores universidades do mundo, sendo 

que elas se localizam em países (Inglaterra e EUA) onde o inglês é a língua oficial, 

portanto, quem deseja estudar em uma dessas instituições, necessariamente, precisa 

saber inglês. 

12.  Letra B 

13.  a) as línguas mais faladas. 

 b) novas experiências culturais. 

 c) uma língua especialmente complexa. 

       14. São as características da língua inglesa mencionadas: cheia de nuances, pronúncias 
inesperadas, regras estranhas e exceções irritantes às regras. 

 


