EXTRACT 1
Japan’s shipyards remain intact after quake
Japan’s major shipyards escaped the full impact of the March 11
earthquake and tsunami that struck the northeastern coast of the
country with full force. An official at the Japan Ship Exporters’
Association said the devastating natural disaster “will have no
impact on future export ship orders at all”. Although several small
shipyards in the quake-hit areas were affected, major Japanese
shipyards that build large vessels for exports are concentrated in
western Japan and remain intact, the official said. Mitsui
Engineering & Shipbuilding sustained “slight material damages” in
the company’s Kasai Center and Chiba Works but did not consider
such slight damages would cause serious impact on operations. “The
rotational schedule of interruption of power supply due to the
earthquake may affect our operation at our works and subsidiaries.
However, the degree of the impact is not known now,” the company
said in a statement. Japanese export ship orders rose for the 15th
consecutive month in February o a year-on-year basis. Japanese
shipbuilders received orders for 277 export vessels – 259 bulk
carriers, 10 oil tankers and eight general cargo vessels – in the AprilFebruary period.
(Adapted from: www.australianmerchantnavy.com, March 2011)

EXTRACT 2
Tsnunami Debris Expected on U.S. Shores in 3 Years
The powerful tsunami triggered by the 9.0 Japanese earthquake
destroyed coastal towns near Sendai, washing such things as houses
and cars into the ocean. Projections of where this debris might head
have been made at the international Pacific Research Center,
university of Hawaii at Manoa. What their model predicts about the
tsunami debris is that they first spread out eastward from the Japan
Coast in the North Pacific Subtropical Gyre. In a year, the
Papahanaumokuakea Marine National Monument will see pieces
washing up on its shores; in two years, the remaining Hawaiian
islands will see some effects; in three years, the plume will reach the
US West Coast, dumping debris on Californian beaches and the
beaches of British Columbia, Alaska, and Baja California. The debris
will then drift into the famous floating junk yard, the North Pacific
Garbage Patch, where it will wander around and break into smaller
and smaller pieces. In five years, Hawaii shores can expect to see
another barrage of debris that is stronger and longer-lasting than
the first one. Much of the debris leaving the North Pacific Garbage
Patch ends up on Hawaii’s reefs and beaches. These model
projections will help to guide clean-up and tracking operations.
(Adapted from: www.geog.ucsb.edu, April 2011)

01. Acoording to the first extract, it is correct to say that:
a) Japanese shipyards that build large vessels were virtually
unharmed by the impact of the tsunami.
b) all Japanese shipyards are not located on the path of the tsunami.
c) Japanese shipyards located on the path of the tsunami were
slightly affected by the devastating waves.
d) shipyards in northwestern Japan were the most affected by the
earthquake and tsunami.
e) the earthquake and tsunami will have a big impact on the
Japanese shipyard industry over the next decade.
02. Read the following piece from extract 1 “The rotational schedule
of interruption of power supply due to the earthquake may affect
our operation at our works and subsidiaries.” It may be inferred
that:

a) Operations will be greatly affected by the constant interruption of
power supply.
b) The earthquake caused the interruption of power supply without
any consequences to the operations.
c) Some operations are expected to be affected by the interruption
of power supply.
d) Subsidiaries and works will benefit from the power supply due to
the earthquake.
e) Power supply was not affected by the earthquake and operations
will continue.
03. According to the following segment from the first extract:
“Japanese export ship orders rose for the 15th consecutive month in
February on a year-on-year basis.”
a) The information above is collected every 15 months.
b) The passage investigates the decrease in the number or ship
orders.
c) The figures above were released before the tsunami.
d) One can tell for sure that Japanese ship orders were decreasing
just before the tsunami.
e) Japanese ship orders have increased for over a year.
04. According to the second extract, the model developed by the
International Pacific Research Center intends to:
a) predict the movement of tsunamis in the ocean.
b) study the movement of litter in the ocean.
c) indicate the amount of garbage dumped in the ocean.
d) collect the Japanese tsunami debris to clean the ocean.
e) spread the debris in the ocean after the tsunami.
05. Extract 2 explains that the North Pacific Garbage Patch
a) was formed after the Japanese tsunami.
b) will reach the shores of the US West Coast.
c) is formed by the garbage dumped on US shores.
d) is formed by the accumulation of garbage in the ocean.
e) releases debris that will eventually end up in Baja California.
06. Choose the alternative in which the preposition is used correctly:
a) We’re booked on flight 607.
b) When did you arrive to new Zealand?
c) He wrote the book in a month’s time.
d) That’s mine. I saw it at first.
e) She is arriving in the 3:30 train.
07. Choose the option with the correct tag questions for the
sentences below.
1. You weren’t listening, ____________________?
2. She doesn’t’t know him, __________________?
3. I’m a bit overweight, _____________________?
4. Don’t open your eyes, ____________________?
a) weren’t you / does she / aren’t I / do you
b) were you / doesn’t she / aren’t I / do you
c) were you / does she / aren’t I / will you
d) weren’t you / doesn’t she / am I not / do you
e) were you / doesn’t she / am I not / do you
08. The initials V.I.P. _____________Very Important Person.
a) means
b) stand for
c) are about
d) describe
e) accounts for

09. Complete the sentences with the correct verb forms:
1. No sooner ________ the door than I realized it was locked.
2. Never _________ a weaker excuse!
3. Only after posting the letter ________ that I had forgotten to put
on a stamp.
4. Seldom _________ given a worse performance.
a) had I reached / did I hear / I remembered / the team has.
b) I reached / did I hear / I have remembered / the team have.
c) I have reached / I heard / have I remembered / has the team.
d) had I reached / have I heard / did I remember / has the team.
e) I had reached / I had heard / I remembered / have the team.
10. Indicate in which of the sentences below the subordinator
“although” can ben used:
a) I don’t like him; _______________, I agree that he’s a good
manager.
b) ___________, the rain, my cousins went to a party last night.
c) The police, _________, did not believe him.
d) ___________ unhappy, Susan went out with him.
e) It is a bit late, ____________ I’d like to go out.
11. Which of the alternatives below is grammatically correct in
English:
a) “I didn’t go to any of lectures.”
b) A: “What day shall I come?” B: “Any.”
c) A: “Which newspaper would you like?” B: “It doesn’t matter.
Everyone.”
d) “On the newsstand, there weren’t maganizes of no kind.”
e) A: “How much money have you gotten?” B: “None.”
12. Choose the option in which the prepositions complete the verb
phrases, respectively:
1. The problem stems __________ the government’s lack of action.
2. When I asked Jean, she hinted ________ the chance of a
promotion for me.
3. The salesman was responsible ________ the accident.
4. Please, refrain _________smoking in the lecture lounge.
5. I can’t stand the way she is always boasting _______ her wealthy
parents.

e) deduction / ability / permission / advice / obligation
16. Choose the word that completes the idea of the following
statement correctly:
“Michael is a _______ smoker. He smokes three packs of cigarettes
a day.”
a) violent
b) fierce
c) big
d) chain
e) strong
17. Choose the option which completes the sentences below
correctly:
It is ________ use trying to change her mind.
Slowly, ___________children began coming to school.
Unfortunately, he had __________ friends.
Could you possibly give me ___________ help?
a) a little / a few / few / little
b) a little / a few / little / little
c) a little / few / few / a little
d) little / few / little / a little
e) little / a few / few / a little
18. Choose the correct alternative to complete the following
sentence:
“If she hadn’t been so bad-tempered, I _________ her.”
a) shall have married
b) ought to have married
c) might have married
d) will have married
e) must have married
19. Which pair of words below contains countable nouns:
a) news / bread
b) advice / music
c) weather / equipment
d) vocabulary / baggage
e) paper / illness

13. In the sentences below, “seem” and “appear” are used correctly,
except in:
a) It seemed like a good idea at first.
b) I can’t appear to make her notice the events.
c) It seems a pity, but I can’t see you this weekend.
d) He seems younger than he is.
e) The baby appears hungry.

20. Choose the correct option to complete the sentences:
1. Where have you been? I ______ for you for two weeks!
2. Their bus __________at 3:00 p.m.
3. Tim __________to the beach, when he heard the weather
forecast and changed his mind.
4. Research _____________ that excessive sue of cell phones may
cause headaches.
5. When the police arrived, the thieves __________.

14. The indefinite article can be appropriately used in:
a) _____ information
b) _____ wool
c) _____ furniture
d) _____ eggs
e) _____ hypothesis

a) have been looking / has arrived / drove / showed / had run away.
b) am looking / has arrived / was driving / has shown / has run away.
c) have been looking / has arrived / drove / has shown / ran away.
d) have been looking / arrives / was driving / has shown / had run
away.
e) am looking / arrives / was driving / showed / ran away.

15. Match the following sentences with the meaning expressed by
the modal verb in each of them.
1. Rooms must be vacated by noon.
2. May I take a look at your newspaper?
3. John might have borrowed his partner’s computer.
4. If you are going to the forest, you ought to buy some mosquito
repellent.
5. You must be joking!
a) obligation / permission / possibility / advice / deduction
b) advice / ability / permission / ability / obligation
c) advice / permission / permission / advice / obligation
d) obligation / ability / possibility / obligation / deduction

O Médico e o monstro
Paulo Mendes Campos
Avental branco, pincenê vermelho, bigodes azuis, ei-lo, grave,
aplicando sobre o peito descoberto duma criancinha um
estetoscópio, e depois a injeção que a enfermeira lhe passa.
O avental na verdade é uma camisa de homem adulto a baterlhe pelos joelhos; os bigodes foram pintados por sua irmã, a
enfermeira; a criancinha é uma boneca de olhos cerúleos, mas já

meio careca, que atende pelo nome de Rosinha; os instrumentos
para exame e cirurgia saem duma caixinha de brinquedos.
Ela, seis anos e meio; o doutor tem cinco. Enquanto trabalham, a
enfermeira presta informações:
- Esta menina é boba mesmo, não gosta de injeção, nem de
vitamina, mas a irmãzinha dela adora.
O médico segura o microscópio, focaliza-o dentro da boca de
Rosinha, pede uma colher, manda a paciente dizer aaá. Rosinha diz
aaá pelos lábios da enfermeira. O médico apanha o pincenê, que
escorreu de seu nariz, rabisca uma receita, enquanto a enfermeira
continua:
- O senhor pode dar injeção que eu faço ela tomar de qualquer
jeito, porque é claro que se ela não quiser, NE, vai ficar muito
magrinha que até o vento carrega.
O médico, no entanto, prefere enrolar uma gaze em torno do
pescoço da boneca, diagnosticando:
- Mordida de leão.
- Mordida de leão, pergunta, desapontada, a enfermeira, para
logo aceitar este faz de conta dentro do outro faz de conta; eu já
disse tanto, meu Deus, para essa garota não ir na floresta
brincar com Chapeuzinho Vermelho...
Novos clientes desfilam pela clínica: uma baiana de acarajé, um
urso muito resfriado, porque só gostava de neve, um cachorro
atropelado por lotação, outras bonecas de vários tamanhos, um
papai Noel, uma bola de borracha e até mesmo o pai e a mãe do
médico e da enfermeira.
De repente, o médico diz que está com sede e corre para a
cozinha, apertando o pincenê contra o rosto. A mãe se aproveita
disso para dar um beijo violento no seu amor de filho e também
para preparar-lhe um copázio de vitaminas: tomate, cenoura, maçã,
banana, limão, laranja e aveia. O famoso pediatra, com um esgar
colérico, recusa a formidável droga.
- Tem de tomar, senão quem acaba no médico é você mesmo,
doutor.
Ele implora em vão por uma bebida mais inócua. O copo é
levado com energia aos seus lábios, a beberagem é provada com
uma careta. Em seguida, propõe um trato:
- Só se você depois me der um sorvete.
A terrível mistura é sorvida com dificuldade e repugnância, seus
olhos se alteram nas órbitas, um engasgo devolve o restinho. A
operação durou um quarto de hora. A mãe recolhe o copo vazio
com a alegria da vitória e aplica no menino uma palmadinha
carinhosa, revidada com a ameaça dum chute. Já estamos a essa
altura, como não podia deixar de ser, presenciado a metamorfose
do médico em monstro.
Ao passar zunindo pela sala, o pincenê e o avental são atirados
sobre o tapete com um gesto desabrido. Do antigo médico resta um
lindo bigode azul. De máscara preta e espada, Mr. Hyde penetra no
quarto, onde a doce enfermeira continua a brincar, e desfaz com
uma espadeirada todo o consultório: microscópio, estetoscópio,
remédios, seringa, termômetro, tesoura, gaze, esparadrapo,
bonecas, tudo se derrama pelo chão. A enfermeira dá um grito de
horror e começa a chorar nervosamente. O monstro, exultante,
espeta-lhe a espada na barriga e brada:
- Eu sou o Demônio do Deserto!
Ainda sob o efeito das vitaminas, preso na solidão escura do
mal, desatento a qualquer autoridade materna ou paterna, com o
diabo no corpo, o monstro vai espalhando o terror a seu redor: é a
televisão ligada ao máximo, é o divã massacrado sob os seus pés, é
um cometa indo tinir no ouvido da cozinheira, um vaso quebrado,
uma cortina que se despenca, um grito, um uivo, um rugido animal,
é o doce derramado, a torneira inundando o banheiro, a revista
nova dilacerada, é, enfim, o flagelo à solta no sexto andar dum
apartamento carioca.
Subitamente, o monstro se acalma. Suado e ofegante, senta-se
sobre os joelhos do pai, pedindo com doçura que conte uma história
ou lhe compre um carneirinho de verdade.
E a paz e a ternura de novo abrem suas asas num lar ameaçado
pelas forças do mal.

OBS.: O texto foi adaptado às regras no Novo Acordo Ortográfico.
Com base no texto, responda às questões 21 a 40.
21. Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção INCORRETA:
a) No texto, pode-se observar o foco narrativo em 3ª pessoa.
b) Há intertextualidade entre “O Médico e o Monstro”, livro do
escocês Robert Louis Stevenson, e a crônica do brasileiro.
c) A história se desenvolve num espaço urbano.
d) O autor se vale de uma linguagem tensa e formal, para criar
suspense antes de seu desfecho.
e) O autor reconstrói o texto a partir de uma obra consagrada. O seu
objetivo foi adaptar a obra original ao novo contexto.
22. Nas passagens que se seguem, há evidências de o personagem
ser uma crianças. A única passagem que NÃO contém esse indício
está na opção.
a) A mãe recolhe o copo vazio com a alegria da vitória e aplica no
menino uma palmadinha (...).
b) Ela, seis anos e meio; o doutor tem cinco.
c) Os instrumentos para exame e cirurgia saem duma caixinha de
brinquedos.
d) Subitamente, o monstro se acalma. Suado e ofegante, senta-se
sobre os joelhos do pai, pedindo com doçura que conte uma história
ou lhe compre um carneirinho de verdade.
e) (...) ei-lo, grave, aplicando sobre o peito descoberto duma
criancinha um estetoscópio, e depois a injeção que a enfermeira lhe
passa.
23. A terrível mistura é sorvida com dificuldade e repugnância, seus
olhos se alteram nas órbitas, um engasgo devolve o restinho. A
operação durou um quarto de hora. A mãe recolhe o copo vazio com
a alegria da vitória e aplica no menino uma palmadinha carinhosa,
revidada com a ameaça dum chute. Já estamos a essa altura, como
não podia deixar de ser, presenciando a metamorfose do médico em
monstro.
Em relação a essa passagem, é INCORRETO afirmar o seguinte:
a) A brincadeira acabou quando o médico bebeu a droga e se
transformou num monstro.
b) O clímax da crônica é o momento em que o médico se transforma
em monstro, entrando no quarto e destruindo todo o consultório.
c) A metamorfose do médico em monstro é a imagem de uma
criança malcriada, repleta de astúcia e malevolência.
d) O autor mascara o personagem em Mr. Hyde, monstro em que o
personagem Dr. Jekyll se transforma no livro de Stevenson, em
virtude de estar brincando de médico e da repentina transformação,
agindo com gestos violentos.
e) Em razão de ter bebido a vitamina que odiava, o personagem se
vinga, maltratando a irmã e destruindo a brincadeira.
24. Assinale a opção em que o termo sublinhado NÃO expressa uma
circunstância de tempo.
a) ‘- Mordida de leão’, pergunta, desapontada, a enfermeira, para
logo aceitar este faz de conta (...).
b) Ele implora em vão por uma bebida mais inócua.
c) (...) eu já disse tanto, meu Deus, para essa garota não ir na
floresta (...).
d) Em seguida, propõe um trato (...).
e) Já estamos a essa altura, como não podia deixar de ser,
presenciado (...).
25. A única passagem em que NÃO aparece uma locução verbal
encontra-se na opção:
a) ‘- O senhor pode dar injeção que (...)’.
b) O médico, no entanto, prefere enrolar uma gaze em torno do
pescoço (...).
c) ‘- Tem de tomar, senão quem acaba no médico (...)’.

d) (...) penetra no quarto, onde a doce enfermeira continua a
brincar(...).
e) A enfermeira dá um grito de horror e começa a chorar
nervosamente.
26. Considere-se os mecanismos de coesão textual, o utilizado por
ELIPSE encontra-se na opção:
a) (...) a criancinha é uma boneca de olhos cerúleos, mas já meio
careca, que atende pelo nome de (...).
b) A mãe se aproveita disso para dar um beijo violento no seu amor
de filho (...).
c) O médico segura o microscópio, focaliza-o dentro da boca de
Rosinha, pede uma colher, manda a paciente dizer aaá.
d) A terrível mistura é sorvida com dificuldade e repugnância, seus
olhos se alterem nas órbitas (...).
e) Ainda sob o efeito das vitaminas, preso na solidão escura do mal,
desatento a qualquer autoridade materna ou paterna, com o diabo
no corpo, o monstro vai (...).
27. Assinale a opção em que a expressão sublinhada NÃO se
classifica como substantivo.
a) (...) pergunta, desapontada, a enfermeira, para logo aceitar este
faz de conta dentro do (...).
b) O médico apanha o pincenê, que escorreu de seu nariz (...).
c) (...) uma cortina que se despenca, um grito, um uivo, um rugido
animal, é o doce (...).
d) O famoso pediatra, com um esgar colérico, recusa a formidável
droga.
e) Ainda sob o efeito das vitaminas, preso na solidão escura do mal
(...).
28. Nos períodos abaixo, a expressão sublinhada cumpre a função
de predicativo, EXCETO em:
a) (...) que conte uma história ou lhe compre um carneirinho de
verdade.
b) (...) a criancinha é uma boneca de olhos cerúleos (...).
c) O monstro, exultante, espeta-lhe a espada na barriga e brada (...).
d) ‘- Eu sou o Demônio do Deserto!’.
e) Suado e ofegante, senta-se sobre os joelhos do pai (...).
29. É possível a supressão de uma vírgula na opção:
a) Enquanto trabalham, a enfermeira presta informações (...).
b) Em seguida, propõe um trato (...).
c) Ao passar zunindo pela sala, o pincenê e o avental são atirados
(...).
d) O monstro, exultante, espeta-lhe a espada na barriga e brada (...).
e) (...) é, enfim, o flagelo à solta no sexto andar (...).
30. A única alternativa em que há verbo na segunda conjugação é:
a) A terrível mistura é sorvida com dificuldade e repugnância (...).
b) A enfermaria dá um grito de horror e começa a chorar
nervosamente.
c) (...) os instrumentos para exame e cirurgia saem duma caixinha de
brinquedos.
d) Novos clientes desfilam pela clínica (...).
e) A operação durou um quarto de hora.
31. É possível o deslocamento do pronome átono na opção:
a) (...) e depois a injeção que a enfermeira lhe passa.
b) (...) gaze, esparadrapo, bonecas, tudo se derrama pelo chão.
c) O médico segura o microscópio, focaliza-o dentro da boca (...).
d) Suado e ofegante, senta-se sobre os joelhos do pai, pedindo (...).
e) A mãe se aproveita disso para dar um beijo violento (...).
32. Em uma das opções a palavra “que” NÃO cumpre função
sintática. Assinale-a.
a) (...) e depois a injeção que a enfermeira lhe passa.
b) (...) a criancinha é uma boneca de olhos cerúleos, mas já meio
careca, que atende pelo nome de Rosinha (...).

c) O médico apanha o pincernê, que escorreu de seu nariz (...).
d) ‘- O senhor pode dar injeção que eu faço ela tomar de qualquer
jeito (...)’.
e) (...) é um cometa indo tinir no ouvido da cozinheira, um vaso
quebrado, uma cortina que se despenca (...).
33. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada se acentua
por uma regra que se distingue das demais.
a) O famoso pediatra, com um esgar colérico, recusa a formidável
droga.
b) O copo é levado com energia aos seus lábios (...).
c) A mãe recolhe o copo vazio com a alegria da vitória (...).
d) A terrível mistura é sorvida com dificuldade e repugnância (...).
e) (...) e desfaz com uma espadeirada todo o consultório (...).
34. O processo de formação de palavras que DESTOA dos demais
aparece na palavra sublinhada na opção:
a) (...) e depois a injeção que a enfermeira lhe passa.
b) (...) e desfaz com uma espadeirada todo o consultório (...).
c) O famoso pediatra, com um esgar colérico, recusa a formidável
droga.
d) (...) para dar um beijo violento no seu amor de filho e também
para preparar-lhe um copázio de vitaminas (...).
e) (...) dá um grito de horror e começa a chorar nervosamente.
35. Assinale a opção em que se encontra sublinhado um aposto.
a) (...) os bigodes forma pintados por sua irmã, a enfermeira (...).
b) (...) a criancinha é uma boneca de olhos cerúleos, mas já meio
careca, que atente pelo nome de Rosinha (...).
c) (...) eu já disse tanto, meu Deus, para essa garota (...).
d) ‘- Tem de tomar, senão quem acaba no médico é você mesmo,
doutor.’
e) Ainda sob o efeito das vitaminas, preso na solidão escura do mal,
desatento a qualquer autoridade materna ou paterna, com o diabo
no corpo (...).
36. Assinale a opção em que se ERROU na classificação dos
períodos.
a) (...) os bigodes foram pintados por sua irmã, a enfermeira (...). –
período simples.
b) Enquanto trabalham, a enfermeira presta informações (...). –
período composto por subordinação.
c) O médico segura o microscópio, focaliza-o dentro da boca de
Rosinha, pede uma colher, manda a paciente dizer aaá (...). –
período composto por coordenação.
d) Ao passar zunindo pela sala, o pincenê e o avental são atirados
sobre o tapete com um gesto desabrido. – período composto por
coordenação e subordinação.
e) A enfermeira dá um grito de horror e começa a chorar
nervosamente. – período composto por coordenação.
37. A forma verbal que apareceu na voz passiva sintética está na
opção:
a) A mãe se aproveita disso para dar (...).
b) (...) tesoura, gaze, esperadrapo, bonecas, tudo se derrama pelo
chão.
c) (...) é um cometa indo tinir no ouvido da cozinheira, um vaso
quebrado, uma cortina que se despenca (...).
d) Subitamente, o monstro se acalma.
e) Suado e ofegante, senta-se sobre os joelhos do pai.
38. O elemento mórfico da palavra sublinhada NÃO tem valor
diminutivo na opção:
a) (...) ei-lo, grave, aplicando sobre o peito descoberto duma
criancinha (...).
b) (...) saem duma caixinha de brinquedos.
c) (...) se ela não quiser, NE, vai ficar muito magrinha. (...).
d) (...) e aplica no menino uma palmadinha carinhosa (...).
e) (...) conte uma história ou lhe compre um carneirinho de verdade.

39. Ao passar zunindo pela sala, o pincenê e o avental são atirados
sobre o tapete com um gesto desabrido. Nessa frase, a palavra
sublinhada caracteriza um movimento.
a) lento.
b) rude.
c) rápido.
d) esmorecido.
e) inesperado.
40. Algumas palavras ou expressões escapam de uma classificação
mais precisa e são chamadas, por isso, de denotativas. O único
exemplo que foge a essa classificação encontra-se sublinhado na
opção:
a) Avental branco, pincernê vermelho, bigodes azuis, ei-lo, grave,
aplicando (...).
b) (...) se ela não quiser, NE, vai ficar muito magrinha que até o
vento carrega.
c) (...) uma baiana de acarajé, um urso muito resfriado, porque só
gostava de neve (...).
d) A mãe se aproveitava disso para dar um beijo violento no seu
amor de filho e também para (...).
e) Ainda sob o efeito das vitaminas, preso na solidão escura do mal
(...).

