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1. Tempo
A Parte Escrita do exame tem a duração de 3 horas, assim distribuídas:
Tarefa 1 (vídeo): 30 minutos, incluída a exibição do vídeo;
Tarefas 2 (áudio), 3 e 4 (textos escritos): 2 horas e 30 minutos, incluídas a audição do CD
e a leitura dos textos.
Se o examinando não terminar a Tarefa 1 no tempo indicado, poderá voltar a ela no decorrer da
Parte Escrita.

2. Material
A Parte Escrita compõe-se de um Caderno de Questões, contendo os enunciados das tarefas e
uma folha de rascunho para cada uma, e de um Caderno de Respostas. Verifique se eles estão
completos. Ao concluir a Parte Escrita, os dois cadernos devem ser devolvidos aos aplicadores.

3. Identificação
O examinando deverá conferir seus dados e assinar na capa do Caderno de Respostas. As demais páginas NÃO podem conter nome ou assinatura do examinando.

4. Instrumentos de escrita
As respostas devem ser escritas à caneta. Rasuras são aceitas, desde que não dificultem a leitura do texto. As respostas que apresentarem uso de corretivo ou que tiverem sido feitas a lápis
serão ANULADAS.

5. Legibilidade das respostas
As respostas devem ser escritas com letra legível.

6. Espaço para respostas
As respostas deverão limitar-se aos respectivos espaços reservados no Caderno de Respostas.
Tarefas respondidas no Caderno de Questões ou em folhas trocadas do Caderno de Respostas
NÃO serão corrigidas, resultando na invalidação das respectivas tarefas.

7.Rascunhos
O rascunho deverá ser feito nas páginas 3-5-7-9 do Caderno de Questões.
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Você vai assistir duas vezes a uma reportagem sobre o Projeto Horta Ecológica, podendo fazer
anotações enquanto assiste.
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(:)rôfe5sor e as~istiu à (eporté~gem sobre .o Projeto Horta
.·>
tivado por
esc.reva um e-mai(ao diretor da escola em que você trabalha, sugerindo
- .c:;le .u ni projeto semelhante na sua instituição. Com· base na reportagem,
suge~t@, explicando como o projeto pode ser desenvolvido e destacando as
ara á comuQidade escolat
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Repórter Brasil. Disponível em: tvbrasil.ebc.com.br. Acesso em : ago. 201 2.
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Você vai ouvir duas vezes a reportagem Cultivando Água Boa, podendo fazer anotações enquanto
ouve.
responsáveis pela .execução do programa Cultivando Ágôa Bo.a, você foi
ra representar a usinabidretetrica ltaipu Binacional em um ev,ento científico sobre .
nto sustentável. Escreva o texto que fará parte do pôster a ser· exibido •neste
rizando
seus resultados e explicando as
w, - ó programa,
_. _- -- - - apresentando
-_
----- r.azões
i

Rádio Senado. Cultivando Água Boa. Disponível em: www.senado.gov.br. Acesso em: ago. 2012 .
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Rascunho da Tarefa 2
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Tarefa 3 1 Bolinhos dos Sonhos

.
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Você é o responsável pela divulgação dos lançamentos da editora MonteCastelo Ideias.
Escreva o texto de apresentação do livro de Alaíde Carneiro para compor o catálogo da
editora, apresentando a nova publicação, as curiosidades da cozinheira e o diferencial das
suas receitas.

BARES

Bolinhos dos sonhos
Dona do botequim Chico & Alaíde prepara livro com suas receitas de quitutes
fazer. Quando acordo, anoto de olho fechado. Se
abrir, esqueço tudo': conta. Recentemente, Alaíde
começou a revolver as cadernetas que manteve ao
lado da cama. A ideia é lançar um livro de receitas, a
ser publicado pela editora MonteCastelo Ideias, em que
promete revelar os segredos de suas iguarias, digamos,
psicografadas. "Penso nisso há tempos. Os clientes
vivem me perguntando sobre meus salgados': explica.

Alaíde, em seu boteco: "Uma voz conta como fazer os salgadinhos
enquanto durmo"

uitos escritores, publicitários e poetas
costumam manter um bloquinho na
mesa de cabeceira para anotar ideias que
surgem em meio aos sonhos. Alaíde Carneiro não
é nenhuma das três coisas, mas cultiva o mesmo
hábito. Cozinheira e proprietária do botequim
Chico & Alaíde, no Leblon, ela costuma rabiscar
combinações de ingredientes que lhe vêm à
cabeça enquanto dorme. Ela jura que foi assim
que criou todos os quitutes servidos no seu bar,
aberto em sociedade com o ex-garçom Francisco
das Chagas Gomes Filho, o Chico, em 2009. "Vejo
o salgado pronto e uma voz me fala como devo

M

À parte seus métodos pouco ortodoxos,
Alaíde tornou-se uma celebridade entre os boêmios
cariocas. Sua fama começou quando ainda trabalhava
no Bracarense, tradicionalíssimo boteco do Leblon,
frequentado por artistas e políticos. Por 24 anos,
pilotou as frigideiras da casa, até decidir abrir seu
próprio negócio, em parceria com Chico, que era
garçom no mesmo bar. Hoje, comanda uma equipe
de dez pessoas e supervisiona pessoalmente o preparo
de mais de quarenta tipos de salgado servidos no
botequim. Todos os dias é a primeira a chegar. Antes
das 7 horas já está na cozinha, e só sai de fá quando
o bar fecha, perto da meia-noite. Ela faz questão de
preparar sozinha a massa e o recheio dos bolinhos.
Só a irmã, Patrícia, está autorizada a substituí-la, e,
mesmo assim, apenas em situações de emergência.
"Sempre deixo tudo pronto. Afinal, só eu sei fazer
meu tempero': diz, sem falsa modéstia.

Nascida em Minas Gerais, Alaíde chegou ao
Rio aos 13 anos - hoje tem 49, mas não gosta de
falar no assunto. Um de seus primeiros empregos
foi como arrumadeira na casa de uma professora
de gastronomia que, para incrementar o orçamento
doméstico, vendia tortas para restaurantes. Um mês
depois, passou a ajudar a patroa no preparo dos
doces. Sua vida mudou quando começou a sonhar
com comidas. O primeiro bolinho sonhado ganhou
seu próprio nome e leva aipim, camarão e queijo
catupiry. De lá para cá, não parou mais de cozinhar
e sonhar, reunindo hoje mais de dez cadernos com
anotações. Quem provou sabe: são mesmo receitas
de outro mundo.
ALESSANDRA MEDINA

VEJA , 24 ago . 2011.
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Rascunho da Tarefa 3
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Tarefa 4 1 Viagem a Dois
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Você é gerente de Recursos Humanos de uma empresa que acabou de se cadastrar no
site Caronetas. Escreva um e-mail para os funcionários da empresa, incentivando-os a
participar do programa de caronas. Seu texto deverá
•
•
•

apresentar o funcionamento da plataforma;
explicitar os benefícios do sistema; e
incentivar a abertura de contas no site.

a EDIÇÃO 1 Priscilla Santos

Ur

URBANIDADE

VIAGcM ADOI~
SITE PREMIADO AJUDA A ORGANIZAR CARONAS
ENTRE COLEGAS NO TRAJETO CASA-TRABALHO

Boa parte dos automóveis
que circulam em grandes centros urbanos brasileiros carrega poucos passageiros. Em São
Paulo, por exemplo, 64% dos
carros só levam o próprio motorista. Além de congestionar
o trânsito, ainda polui o ar. Foi
diante disso que o engenheiro
especialista em logística Márcio Nigro, de São Paulo, criou o
site Caronetas, eleito em junho
pela Universidade de Michigan
e pela Rockeffeler Foundation
como a melhor solução mundial de mobilidade urbana. A
plataforma, voltada para empresas, ajuda a organizar caronas entre funcionários. Lançada em 2011 e atualmente com
293 mil usuários, é responsável
por mais de 5 mil caronas diárias em 19 estados brasileiros.

2Q

A grande sacada é solucionar a questão da segurança, um
dos maiores temores das pessoas
ao oferecer ou aceitar caronas.
Como o circulo é restrito à empresa, essa insegurança diminui. Hoje
já são quase 2 mil corporações
usando o sistema, que é gratuito.
Primeiro, a companhia se cadastra
e, então, seus funcionários fazem
suas contas individuais no site. Ao
preencher seu trajeto diário, a plataforma indica pessoas que fazem
caminhos parecidos e as coloca
em contato.
Outro atrativo é financeiro.
A carona é cobrada, levando em
conta gasto de combustível, pedágios e estacionamento. "O ideal é
que motorista e passageiro definam um valor por viagem': afirma Márcio. O pagamento pode
ser feito diretamente a quem

oferece a carona. Mas uma das
novidades da plataforma é um
sistema de créditos pré-pagos,
que facilita a falta de troco, por
exemplo. Quem pega carona
pode transferir parte de seus
créditos virtualmente para
quem dirige. Ao compartilhar
o custo dos trajetos, o motorista pode economizar entre R$
3.500 e R$ 7 mil ao ano.
Além de se economizar dinheiro e a natureza, as caronas
podem ser uma maneira de
voltarmos a respirar aliviados,
como já fizemos um dia. "Se os
proprietários dos 5 milhões de
carros de São Paulo transportarem mais uma pessoa, tiraríamos 2,5 milhões de veículos das
ruas, um cenário parecido ao de
20 anos atrás''. a Vanessa Vieira

AGOSTO • 2012

Revista Galileu, ago. 2012.

Certificado de Proficiência
em Língua Portuguesa para Estrangeiros

Página 9

Ír "'\
" ,\.. )j

'
\..
r

'

/

\.

//

'\.\

('~~

<" '
/

(
,....

~">

// ,

'

'

'

V

\

'-~),

~

\ \'>~"'
..._

;>

, -

(

~

r

\:"-.

~

'

,

'\..:..;./
<\

~

.

~

/

,\
.

--

·--1111:r

Ministério da
Educação

