
 

 

  



 

 

COMPETÊNCIA 2 

Habilidade 5 

 

Questão 1: 

 

 

"As redes sociais permitem que os 
usuários criem perfis e os utilizem para 
se conectar a outros usuários, 
compartilhar informações e se agrupar 
de acordo com interesses em comum. 
Com base na imagem acima, o 
emprego do vocábulo “turnout” no 
cartoon em questão remete à  

  

a) à enorme comoção, nas redes 
sociais, causada pela morte de uma 
pessoa extremamente popular. 

b) à visível indiferença com que os 
parentes mais próximos trataram a 
perda de um ente muito querido.  

c) à tristeza com que os internautas 
receberam a notícia da perda de um 
dos criadores das redes sociais.    

d) à falta de sensibilidade das pessoas 
que não prestigiaram o funeral de uma 
pessoa muito popular. 

e) à pequena presença de pessoas no 
velório de alguém que imaginava ter 
muitos amigos na internet. 

 

Questão 2: 

A Nippon Telegraph and Telephone 
Corporation, conhecida como NTT, é 
uma empresa telefônica que domina o 
mercado de telecomunicações do 
Japão. Conforme a imagem anterior, 
ao fazer uso da expressão tailor made, 
a NTT oferece:  

a) vantagens financeiras para 
empresas que atuam como 
representantes da marca em outros 
países.    

b) apoio jurídico para as empresas que 
estabelecem parceria comercial com o 
grupo em questão. 

c) soluções feitas sob medida para 
atender aos interesses das empresas 
que desejam trabalhar em parceria. 

d) recursos logísticos capazes de 
atender às necessidades das 
empresas independentemente da 
demanda. 



 

 

e) recursos tecnológicos de última 
geração não encontrados em 
nenhuma outra empresa do segmento. 

  

Questão 3: 

 
As palavras estão em constante 
processo de evolução, o que torna a 
língua um fenômeno vivo que 
acompanha o homem. No cartum, o 
vocábulo backstabbing remete:  
a) à falta de qualificação dos 
trabalhadores para lidar com as 
constantes atualizações que ocorrem 
no mundo profissional em virtude da 
informatização   

b) à pressão sofrida pelos funcionários, 
no ambiente de trabalho, para que os 
prazos sejam cumpridos com 
pontualidade     

c) à concorrência feroz que existe nas 
empresas privadas entre aqueles que 
não dominam a linguagem da 
computação e aqueles que dominam. 

d) à deslealdade existente entre 
colegas de trabalho que fingem manter 
uma relação de amizade porém, na 
prática, tornam o parceiro alvo de 
críticas     

e) à incompetência dos empregados 
do setor público que não prestam um 
atendimento de qualidade ao cidadão 
que necessita dos seus serviços. 

 

Questão 4 

   

 Às vésperas do início da preparação 
para a Páscoa, data em que se celebra 
a ressurreição de Cristo, uma notícia 
abalou o mundo. A renúncia do papa 
Bento XVI, líder máximo da Igreja 
Católica, causou surpresa em cristãos. 
Com base na imagem anterior, o uso 
do vocábulo “burnout” reflete 

a) a necessidade de abrir um 
precedente para que futuros papas  
possam renunciar por livre e 
espontânea vontade.    

b) a insatisfação do pontífice com a 
situação atual da Igreja Católica e de 
suas representações no mundo 
ocidental    

c) o desejo do papa de manifestar, por 
meio de sua decisão, a dimensão 
humana de um cargo tão 
espiritualizado.    

d) o iminente colapso mental e físico 
do pontífice, em função da sobrecarga 
de trabalho e stress das funções 
papais.    

e) a divisão interna do Vaticano, que 
coloca em posições opostas os 
cardeais liberais e os cardeais 
conservadores.    

 

 

 



 

 

Questão 5: 

 

A autorização legal para a Agência 
Nacional de Segurança (NSA) dos 
Estados Unidos que tenta vasculhar 
dados telefônicos e outras informações 
de cidadãos norte-americanos expirou. 
Com base na charge anterior, é 
possível inferir que a expressão “put on 
hold” faz referência 

a) à ilegalidade das atividades de 
espionagem praticadas pelos Estados 
Unidos contra a sociedade civil 
americana. 

b) À justificativa de que as práticas de 
espionagem são necessárias para 
combater o terrorismo em solo 
americano.  

c) À não autorização necessária do 
congresso americano para que a NSA 
continue sua atividade de 
monitoramento 

d) À ineficácia das atividades de 
espionagem, que não coletam dados 
relevantes de fato para a segurança da 
nação 

e) À falta de respeito aos direitos civis 
que impera livremente em países 
desenvolvidos, como os Estados 
Unidos 

 

 

 

 

Questão 6 

 

O secretário de Defesa dos EUA, Leon 
Panetta, anunciou oficialmente, no dia 
24 de janeiro, o fim da proibição para 
que mulheres sirvam em combate nas 
Forças Armadas dos EUA, iniciativa 
que pode abrir milhares de postos de 
trabalho na linha de frente de combate 
para elas. De acordo com a imagem 
acima, o vocábulo whichever remete 

a) ao tratamento desigual recebido 
pelas mulheres em todas as esferas da 
sociedade americana, inclusive 
quando prestam o serviço militar. 

b) ao forte preconceito enfrentado 
pelas mulheres quando elas decidem 
ingressar no exército americano para 
compor as fileiras militares. 

c) à incapacidade do soldado de dizer 
se a decisão do Pentágono representa, 
para as mulheres, uma conquista real 
ou uma exposição ao perigo. 

d) às inúmeras dificuldades 
encontradas pelas mulheres quando 
elas optam por seguir a carreira militar 
nas forças armadas dos Estados 
Unidos. 

e) às exigências absurdas impostas 
para as mulheres americanas no que 
diz respeito à participação delas em 
situações de combate.

GABARITO:  1E - 2C - 3D – 4D - 5C – 6C 

 



 

 

 


