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Nro. de Control : ……….... 

 

NIVEL 1 
 

 
Tempo estimativo: 20 minutos. 
 
 

Exercício 1: 
Ouça a publicidade e complete com os dados que estão faltando: 
 
 

Gripe, resfriado! 
Para enfrentar __________ isso nosso organismo precisa estar bem forte. 
 
(1) a. todo   b. tudo   c. todos 
 
Pensando ________ ,  

(2) a. isso   b. esse  c. nisso 

 

o laboratório Erbarium ____________ IMUNAL a base de estrato seco de equinácia que auxilia  

(3) a. desenvolvera  b. desenvolveu              c. desenvolve 

 

no tratamento de ____________ respiratórias, 

(4) a. infecções               b. infectados               c. infecciosos 

 

 ___________ e bacterianas. 

(5) a. virales             b. virais               c. viradelas 

 

IMUNAL estimula as defesas naturais do nosso organismo. 
IMUNAL do laboratório Erbarium sinônimo de respeito, confiança e credibilidade. 
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Exercício 2: 
Ouça a notícia e marque Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

 
6. Universitários não têm o costume de ler.       (   ) 

7. No Rio e em São Paulo, grande parte dos estudantes das faculdades públicas e particulares só 

lêem livros didáticos.         (   ) 

8. 1000 paulistanos foram ouvidos em julho.       (   ) 

9. A maioria dos estudantes paulistanos não gosta de ler ou lê às vezes.   (   ) 

10. A maioria dos universitários cariocas apenas lêem livros didáticos.    (   ) 

11. Ambas pesquisas mostraram que só 10% dos estudantes lêem jornais.   (   ) 

 

Exercício 3: 
Ouça o áudio e complete: 
 

12. A estátua do Cristo Redentor no Rio é uma das novas ___________  _____________ do 

mundo. 

13. O anúncio foi feito _________ sábado ______ Lisboa pelos organizadores da Campanha para 

mais de ______________  _________  _______________ . 

14. As pirâmides de Gizé no Egito por serem a única maravilha remanescente  do mundo antigo 

________  _________ do concurso e _______   ________ sua vaga assegurada. 

15. A lista representa os votos de mais de __________  __________ de __________ . 

 

 
 
 
 
 

Exercício 4: 
Escute o áudio sobre turismo e marque a opção CORRETA: 
 

16. Os brasileiros gastam, em turismo, mais de 1 bilhão de dólares por ano. (   ) 
17. Os dados foram divulgados pelo Banco Central na sexta-feira. (   ) 
18. A valorização do real frente ao dólar é o fator que justifica a elevação dessa despesa. (   ) 
19. Altamir Lopes afirma que sempre que há crescimento de renda, aumenta o turismo. (   ) 
20. A contabilização feita inclui tanto gastos com cartão quanto compras eletrônicas. (   ) 


