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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, para posterior preenchimento do 

CARTÃO-RESPOSTA com caneta esferográfica preta ou azul de ponta grossa. 

� Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão no teste, pois uma leitura 

competente é requisito essencial para sua realização. 

� Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela 

leitora. 
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Leia atentamente o texto ,,Unheimlich, aber normal. Haben die letzten Erdbeben eine gemeinsame 

Ursache?“ e responda às questões. 

 

 
Quelle: JUNG-HÜTTL, A. Unheimlich, aber normal. Haben die letzten Erdbeben eine gemeinsame Ursache? In: TestDaF-Institut (Hrsg.). 

TestDaF Musterprüfung 1. Hueber Verlag: Ismaning, 2011. (aus SZ vom 12.10.1999 DIZ München). 
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1) Qual título resume melhor as ideias centrais do texto ,,Unheimlich, aber normal. Haben 

die letzten Erdbeben eine gemeinsame Ursache?“?  

(a) Die Angst vor der zerstörerischen Kraft der Erdbeben. 

(b) Die Erdbebengefahr in Tokio. 

(c) Über die Wirkung von Erbeben auf Menschen. 

(d) Erdbebenforschung: Ursachen und Auswirkungen der Erdbeben. 

(e) Die Wirkung der Anziehungskraft des Mondes auf Erdbeben. 

 

2) Marque a alternativa correta. 

O geofísico Hans-Peter Harjes acredita que os terremotos violentos 

(a) na Turquia, Grécia e Taiwan apresentaram semelhanças. 

(b) na Turquia e Grécia tinham a mesma origem. 

(c) são mais frequentes nos últimos meses e estão interligados. 

(d) na Turquia, Grécia e Taiwan não estavam interligados. 

(e) na Turquia e Grécia podem ter tido a mesma origem. 

 

3) Marque a alternativa que completa as lacunas (a) e (b) de acordo com o segundo 

parágrafo. Aqui o autor afirma que há anos os pesquisadores investigam (a) 

..................................................................... e, para isso, eles examinaram principalmente 

(b) ............................................................... . 

(a)  (a) a frequência e a intensidade dos terremotos, (b) a força de atração da lua. 

(b) (a) as causas dos terremotos, (b) o efeito das marés e da atração da lua. 

(c) (a) a frequência dos terremotos, (b) os movimentos das placas tectônicas. 

(d) (a) os abalos sísmicos em Tóquio, (b) a destruição da natureza causada pelos terremotos. 

(e) (a) por que em algumas épocas acontecem mais terremotos, (b) o efeito das marés altas e 

baixas que são ocasionadas pela força de atração da lua. 

 

4) Marque a alternativa correta. 

De acordo com o segundo parágrafo, medições revelam que 

(a) os terremotos não são desencadeados pelas tensões na superfície da Terra. 

(b) os movimentos das ondas do mar não geram tensões na superfície da Terra e nem 

desencadeiam terremotos. 

(c) os terremotos são desencadeados pelo sobe e desce da superfície da Terra. 

(d) as marés altas e baixas aumentam e diminuem o movimento das ondas. 

(e) as ondas sísmicas desencadeadas pelos terremotos giram com tanta velocidade ao redor 

do globo que causam novos terremotos. 
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5) Qual é a melhor tradução para ,,Dagegen spricht allein schon die Schnellichkeit dieser 

Wellen, erklärt Harjes“, neste contexto? (segundo parágrafo) 

(a) A rapidez dessas ondas não prova isso, explica Harjes 

(b) A rapidez dessas ondas não descarta isso, explica Harjes. 

(c) Uma prova disso é a rapidez dessas ondas, explica Harjes. 

(d) A velocidade dessas ondas aumenta sua força, explica Harjes. 

(e) A velocidade dessas ondas desencadeia abalos sísmicos, explica Harjes. 

 

6)  No terceiro parágrafo, qual é a melhor tradução para ,,scheinen [...] sich zu häufen“ 

(linha 04), e a que se referem os termos (a) ,,solche Beben“ (linha 04) e (b) ,,dadurch“ 

(linha 07)? 

(a) devem aumentar, (a) refere-se às consequências catastróficas dos terremotos e (b) às 

regiões muito habitadas em áreas com terremotos. 

(b) parecem acumular-se, (a) refere-se aos terremotos com consequências catastróficas e (b) 

ao fato de eles terem ocorrido em pouco espaço de tempo em áreas muito habitadas e 

terem causado perdas enormes. 

(c) aumentaram, (a) refere-se aos terremotos catastróficos e (b) às enormes perdas causadas 

pelos terremotos em áreas muito habitadas. 

(d) devem acumular-se, (a) refere-se ao aumento de terremotos e (b) às consequências dos 

terremotos em áreas muito habitadas. 

(e) aumentam muito, (a) refere-se aos terremotos e (b) à destruição do meio ambiente 

causada pelos terremotos. 

 

7) No quarto parágrafo, o autor afirma que os pesquisadores americanos acreditam que 

no futuro as consequências dos terremotos violentos serão mais catastróficas para o 

homem e a natureza, porque 

(a) o rápido crescimento populacional em muitas grandes metrópoles, localizadas em zonas 

sísmicas, aumentará o número de pessoas atingidas pelos terremotos. 

(b) em muitas grandes metrópoles a intensidade dos terremotos aumentará. 

(c) os terremotos constituem acontecimentos imprevisíveis. 

(d) o número de terremotos violentos está aumentado e atinge cada vez mais as grandes 

metrópoles. 

(e) a destruição do meio ambiente agrava as consequências dos terremotos em grandes 

metrópoles. 
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8) No quarto parágrafo, o autor afirma que os cientistas Frank Press e Harjes estão 
especialmente preocupados com um possível terremoto em Tóquio. Analise as afirmativas 
abaixo. 

I) Muitos prédios em Tóquio foram construídos sobre areia e calcário e isso aumenta a força 

destruidora dos terremotos. 

II) Em 1923 um terremoto em Tóquio já causou 143.000 mortes. 

III) Ele poderia prejudicar a economia mundial e atingir tanto as nações industrializadas como 

os países em desenvolvimento. 

IV) Lá poucos prédios têm fundações com amortecedores de borracha. 

 
Está(ão) correta(s) as afirmativas 
 
(a) III apenas. 

(b) II e IV apenas. 

(c) I apenas. 

(d) I e III apenas. 

(e) I, II, III e IV. 

 

9) Qual é a melhor tradução para as expressões: a) ,,mit verheerenden Folgen“; b) 

,,schlieβt eine Katastrophe nicht aus“; e c) ,,der denkbar schlechteste Baugrund“, nos 

respectivos contextos? (quarto parágrafo) 
(a) a) com consequências terríveis; b) desconsidera uma possível catástrofe; c) um dos piores 

solos para construção. 

(b) a) com sequelas preocupantes; b) exclui uma catástrofe; c) dentre os piores solos para 

construção. 

(c) a) com consequências desastrosas; b) não admite uma possível catástrofe; c) o pior solo 

que se pode imaginar. 

(d) a) com resultados terríveis; b) afasta a possibilidade de uma catástrofe; c) um solo 

impróprio para construção. 

(e) a) com consequências devastadoras; b) não descarta uma catástrofe; c) o pior solo para 

construção. 

 
10) Marque a alternativa correta. 

De acordo com o último parágrafo, os cientistas estão convictos de que 

(a) que é possível prever a ocorrência de terremotos. 

(b) é preciso implementar medidas para combater terremotos. 

(c) as consequências dos terremotos constituem o problema central. 

(d) os terremotos sempre provocam pânico na população. 

(e) é possível evitar terremotos com o uso de tecnologias. 


