
1

Vestibular Nacional Unicamp
2001

Provas da 2ª Fase

Inglês



2

INGLÊS

Responda a todas as perguntas EM PORTUGUÊS

13. No diálogo apresentado no quadrinho abaixo, o que a mãe quer salientar para a criança e o que a criança entende?

                Ilustração de Sophie Grillet in P.M. Lightbown e N. Spada,  How languages are  learned.  Oxford, Oxford University Press, 1999,  p.16.

Leia o texto abaixo e responda às questões  14 e 15:

New Scientist, 31/10/98.

14. Considerando as razões apresentadas pelos pesquisadores, qual é the surprising truth about women’s hearts?
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15. Por que, segundo Graham McGregor, as mulheres tendem a sofrer seus primeiros ataques cardíacos em idade mais avançada
que os homens?

Leia o poema abaixo e responda à questão 16.

Poema originalmente publicado em Not only that (The Elizabeth Press, 1967) e reproduzido

em M.L.Greene (ed.) Another Eye. Illinois, Scott, Foresman and Company, 1971,   p. 121.

16. Como o poema de Carroll Arnett justifica que Your problem is not my problem?
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As cartas abaixo foram escritas por leitores de um artigo publicado na revista Time em 04/09/2000. Leia-as e responda às
questões 17 e 18.

17. a) Considerando o teor das cartas, qual era o tema discutido no artigo em questão?

        b) Com base em que hipótese Silvina Beatriz Codina constrói seu argumento?

18. As duas cartas assumem posições diferentes sobre o assunto em pauta. Qual é a posição de Edward Robb?

O texto “Some Like it Hot” foi extraído da revista Popular Science (abril de 1998).  Leia-o e responda às questões 19 e 20.

19. De acordo com o texto, por que os tailandeses gostam mais de comidas condimentadas do que os suecos?
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20. Segundo Sherman, a ingestão de alimentos condimentados, em regiões de clima quente, oferecia duas vantagens aos nossos
ancestrais. Que vantagens eram essas?

Leia, abaixo, um trecho do livro East of Eden de John Steinbeck e responda às questões  21 e 22, sobre a personagem Cathy.

21. A que estratégias Cathy  recorria para não ser desmascarada?

22. Por que as estratégias utilizadas por Cathy eram eficientes?

Para responder às questões 23 e 24, leia o texto abaixo:

23. Qual é a novidade anunciada no artigo?

24. Quais são as duas formas sugeridas para se obter a novidade
em questão?

                                                     New Scientist, 19/02/2000.


