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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:

 Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que
está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao
que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar
seu nome no primeiro retângulo.
 Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las com caneta
esferográfica azul ou preta, de ponta grossa e corpo transparente, posteriormente, no CARTÃORESPOSTA.
 Ao transcrever suas respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, preencha completamente o alvéolo,
como indicado na figura,

. Nunca assim

, pois você corre o risco

de ter sua questão anulada.
 Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma
leitura competente é requisito essencial para a realização da prova.
 Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado.

Leia atentamente o texto “Nachrichten aus aller Welt” e responda às questões

Quelle: PERLMANN-BALME, Michaela; SCHWALB, Susanne. Em neu. Hueber Verlag: Ismaning, 2008.
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No texto, qual
„Lachforscher“? (Linha 4)

o

significado

de

Conforme o texto, os clientes de uma loja
na Áustria receberão 20% de desconto em suas
compras

(a) Animais de estimação.
(b) Pesquisadores dos distúrbios do sono.

(a) ao efetuar uma compra acima de 110 euros.

(c) Profissionais liberais responsáveis por atividades
lúdicas em escolas.

(b) ao levar um brinquedo usado.

(d) Professores de atividades físicas.

(d) caso comprem na noite de natal.

(e) Pesquisadores do riso.

(e) caso levem toda a família para a loja.

(c) caso neve na véspera do natal.

2
6
De acordo com o texto, o fator crucial para
uma vida longa e saudável é

Um homem na Espanha reivindicou o
direito

(a) muito trabalho.
(b) muito sexo.
(c) constantes atividades físicas.
(d) ocupar o cérebro com atividades intelectuais.
(e) vitaminas e uma saúde equilibrada.

(a) de visitar seu cão.
(b) pela guarda do seu cão.
(c) pela metade dos bens após separação.
(d) de receber visita de seu cão.
(e) de poder adotar outro cão após separação.

3
7
Qual
o
significado
da
palavra
„Autoaufbrüche “ segundo o texto? (Linha 33)

No texto, qual o significado da palavra
„revidierte”? (Linha 82)

(a) Acidentes de carro.
(b) Balanceamento de rodas.

(a) Modificou.

(c) Flagrantes em roubo de carros.

(b) Aprovou.

(d) Arrombamentos de carro.

(c) Revidou.

(e) Abastecimento de carros em estradas.

(d) Aceitou.
(e) Reviu.

4
8
A palavra „die” (l. 44) no texto refere-se
„so die Richter”(l. 85) no texto, significa
(a) ao relógio.
(b) à metade dos jovens entrevistados.

(a) de acordo com a imprensa local.

(c) aos dias da semana.

(b) segundo os juízes.

(d) aos meses do ano.

(c) segundo o júri.

(e) a jovens infratores.

(d) de acordo com o relato de vizinhos.
(e) seguindo a lei da Espanha.
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Segundo o que foi lido, é bastante comum
o casamento de indianos com animais
(a) pois assim eles se sentem próximos dos deuses.
(b) como uma forma de sacrifício aos deuses.
(c) para receber dinheiro do governo.
(d) porque eles acreditam na proteção contra o azar.
(e) porque os indianos amam e respeitam a natureza.
10
Ainda sobre o casamento de indianos com
animais, de acordo com o texto, é correto afirmar
que
(a) as cobras são animais sagrados na Índia.
(b) cobras não possuem capacidade de falar, mas se
comunicam de modo especial.
(c) o casamento entre cobras e humanos é uma
ofensa para os mais velhos na Índia.
(d) os casamentos entre animais e humanos são
celebrados com grande festa na Índia.
(e) somente cobras não venenosas podem casar
com humanos na Índia.
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