
 

 

 

 

Comprovação de Competência de Leitura de Textos em Língua Estrangeira 
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LÍNGUA: INGLÊS                            TURNO DA PROVA: TARDE 

 

GABARITO 

1. c. (   ) despertar a curiosidade e interesse do leitor sobre os mosquitos, sugerindo 

que também merecem documentários dedicados a eles. 

2. Mosquitos. 

3. A palavra se origina do espanhol, significando “mosca pequena”. 

4. Inocular os mosquitos, e não as pessoas. 

5. a. half of the world’s population (linhas 07-08): metade da população mundial 

       a. mosquito-borne diseases (linhas08-09): doenças transmitidas por mosquitos 

       c. tens of thousands of deaths (linha12): dezenas de milhares de mortes 

6. a. As pessoas se afastam da costa e vão para o interior. 

       b. Para fugir da malária, já que a costa tem clima mais favorável para a proliferação 

do mosquito. 

7. a. their (linha 05): mosquitos 

       b. It (linha 07): malária 

       c. them (linha 17): tubarões 

8. a. 600,000 (linha 06): número de pessoas mortas pela malária todos os anos 

       b. 50,000 (linha 18): mosquitos matam 50 mil vezes mais pessoas que os tubarões 

9. (   ) every other animal on earth 

10. É uma tinta catalisadora que absorve poluição / que reage com luz e vapor d’água 

para filtrar óxidos de nitrogênio. 

11.   A imagem mostra jovens grafitando um muro com a tinta que absorve poluição, 

descrita no texto. 

12.  Super poluída / hiper poluída / uma das cinco cidades mais sujas do mundo. 

13.  Seria benéfico. Um exército de jovens grafiteiros pode ser a solução para o problema 

de poluição da cidade, já que uma certa quantidade de tinta equivale a uma quantidade 

de árvores. 

14.  a. (   ) igualdade. 
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