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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 

CARTÃO-RESPOSTA. 

 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. 
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Leia atentamente o texto “Fremdsprachen lernen für Europa – ja, aber wie?” e responda às questões.  

Quelle: PERLMANN-BALME, Michaela; SCHWALB, Susanne. Em neu. Hueber Verlag: Ismaning, 2008. 
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1 

Qual o significado de „ungesteuerten 

Fremdsprachenerwerb“(linhas 18 e 19)?  

 

(a) Aquisição de língua sem professores, mas 

através de material eletrônico ou outros. 

(b) Aquisição de língua em aula com métodos livres. 

(c) Aquisição de língua através de tradução. 

(d) Aquisição de língua sem aula formal. 

(e) Aquisição de língua comparando com a língua 

materna. 

2 

Qual(is) fatore(s) pessoal(is) é(são) 

importante(s) para um aprendizado de sucesso? 

 

(a) Talento pessoal e vontade de aprender. 

(b) O sexo. 

(c) A língua materna. 

(d) Muitas horas de estudo. 

(e) Acesso à informação. 

3 

Como se dá o „ungesteuerten 

Fremdsprachenerwerb“? 

 

(a) Primeiramente são aprendidas algumas palavras 

isoladas. 

(b) Primeiramente são aprendidos verbos e frases 

importantes. 

(c) Primeiramente são aprendidas regras 

gramaticais. 

(d) Primeiramente são aprendidas orações 

complexas. 

(e) Primeiramente são aprendidas simples 

conjunções. 

4 

De acordo com o texto, as crianças filhas 

de imigrantes aprendem mais rápido do que seus 

pais  

 

(a) porque elas têm mais tempo do que seus pais. 

(b) porque elas se divertem ao aprender. 

(c) porque as crianças são mais dedicadas. 

(d) porque ainda estão em fase de crescimento. 

(e) porque elas não têm problema em falar errado. 

5 

A diferença do aprendizado de adultos em 

relação ao das crianças é que 

 

(a) adultos aprendem palavras diferentes. 

(b) adultos aprendem melhor ouvindo e repetindo. 

(c) adultos aprendem a falar mais rápido. 

(d) adultos precisam de incentivos visuais para 

aprender. 

(e) adultos precisam de regras. 

6 

Especialistas recomendam aos adultos 

como uma forma de ajudar no aprendizado da 

língua, a 

 

(a) viajar pelo país alvo durante várias semanas. 

(b) fazer um curso da língua no país alvo. 

(c) aprender de modo autodidata. 

(d) passar um mês sem estudar a língua. 

(e) contratar um professor particular. 

7 

Qual o significado da palavra „rasch” 

(linha 27)?  

 

(a) Rapidamente. 

(b) Cautelosamente. 

(c) Sagazmente. 

(d) Curiosamente. 

(e) Imprudentemente.  

8 

A quem se refere a palavra „Sie” (linha 55)?  

 

(a) Crianças. 

(b) Imigrantes. 

(c) Professores. 

(d) Adultos. 

(e) Língua materna. 
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9 

Qual o significado de „vollzieht 

sich“(linhas 32 e 33)?  

 

(a) Efetua-se. 

(b) Distribui-se. 

(c) Move-se. 

(d) Interrompe-se.  

(e) Penetra-se. 

10 

Qual das questões abaixo NÃO está 

correta? 

 

(a) O aprendizado de uma língua se “fossiliza” depois 

de certo tempo. 

(b) A memória auditiva é menos eficiente que a 

memória visual. 

(c) 15 milhões de alemães têm problemas de 

integração no exterior. 

(d) A língua é um importante meio de integração em 

um país estrangeiro. 

(e) É mais fácil aprender uma língua estrangeira até 

os 12 anos de idade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


