
 

 

AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 

 

CADERNO DE QUESTÕES – FORMA 1 

 

Siga atentamente as instruções a seguir: 

1) Responda às questões do caderno de questões de acordo com a orientação em cada cabeçalho. 

2) Ao receber a prova, verifique se você recebeu: 

a) O caderno de questões, contendo um (01) texto e dez (10) questões objetivas; 

b) A Folha de Respostas, contendo dez (10) lacunas a serem preenchidas com as respostas das 

questões. 

3) As questões devem ser respondidas na Folha de Respostas, com caneta esferográfica azul ou preta. 

Também é de responsabilidade do candidato de preencher a forma do seu Caderno de Questões no 

campo correspondente na Folha de Repostas 

4) Este exame possui uma duração máxima de duas (02) horas e trinta (30) minutos, sem prorrogação. 

5) Não é permitido ao candidato fazer uso de nenhum dispositivo eletrônico durante a realização desta 

avaliação. 

6) É permitida a consulta a um dicionário bilíngue (português-inglês/inglês-português) durante a 

realização do exame. 

7) Todo o material necessário para realização da avaliação (lápis, borracha, caneta, dicionário) é de 

responsabilidade de cada candidato. 

8) Anotações no caderno de questões são permitidas; porém, apenas respostas na Folha de Respostas 

serão consideradas. 

9) Questões rasuradas na Folha de Respostas serão consideradas NULAS e não receberão pontuação. 

10) A parte inferior da Folha de Respostas, o Gabarito do Candidato, pode ser preenchido, destacado e 

levado com o candidato ao final do exame. 

11) Ao final da prova, assine o Caderno de Questões e a Folha de Respostas nas áreas indicadas e entregue 

os dois ao responsável identificado na sala. 

Entendo e estou de acordo com as orientações acima, e me responsabilizo pelo cumprimento das 

mesmas: 

Assinatura do candidato: 



 

Responda às questões de 1 a 10 com base no texto a seguir: 

Multi-story buildings made of wood sell for 9% more than other construction in Helsinki

Building more homes and buildings with wood has been on the radar for years as a way to offset carbon 1 

emissions, though construction companies have been hesitant to take the material in broader use. A study 2 

at Aalto University in Finland is now the first to show that building with wood can be a sound investment. 3 

The team analyzed statistical data from real estate sales in the Finnish capital of Helsinki and two suburbs, 4 

from 1999 to 2018. Of these, timber-built homes made up 2.23% of cases. The findings show that multi-5 

storied buildings made out of wood sold for an average of 8.85% more than those made from other 6 

materials. 7 

Previous research has pointed to perceptions of higher costs in wood construction, and until now there 8 

have been no definitive results on the material's economic feasibility. Since many things can affect price, 9 

the researchers used regression analysis to control for other potential factors. 10 

'At first glance, multi-story housing blocks made out of wood appear to be cheaper on average. But when 11 

we look more closely at the data and control for location, we see that it's economically advantageous to 12 

use wood. The results show that wood-based housing is almost 10% more expensive per square meter than 13 

concrete-based housing in the same area,' explains Seppo Junnila, professor of real estate business at Aalto 14 

University. 15 

However, price differences between wood and other construction materials were not seen in the suburbs 16 

studied. The researchers say this may have to do with the fact that timber-based construction in Helsinki 17 

occurs in cheaper-than-average areas, where people may be more willing to pay for the eco-friendly 18 

material. 19 

'These days many consumers value ecological choices and, at the same time, want to communicate their 20 

green preferences to others. Our results show that wooden buildings are located more often in areas with 21 

lower socio-economic status -- wood is what boosts their prices,' explains Doctoral Student Ilmari Talvitie. 22 

'Our previous research shows that if you buy an apartment you're more concerned about its environmental 23 

footprint than if you rent. An owner typically invests more in ways to improve performance, like energy-24 

saving options. This principle seems to hold true here: buyers are willing to pay more for an eco-friendly 25 

choice, even if they can't afford to live in the most expensive neighborhoods of the city,' adds Junnila. 26 

While Finland's construction industry has been hesitant to invest in timber construction, the country's 27 

government sees its potential: the Ministry of the Environment aims to have 45% of new multi-storied 28 

buildings constructed with wood by 2025. 'Just legislation isn't enough to meet these goals. We need people 29 

to want to live in these kinds of buildings and construction firms need to see them as a business 30 

opportunity,' says Junnila. 31 

Construction firms hesitate because of a lack of skills, resistance to change and a concern that wooden 32 

construction will be expensive, say the researchers. 'The cost of construction is just half of the cost of a 33 

home, so if the consumer is ready to pay nearly 10% more for their wooden home, it's an extremely 34 

worthwhile investment for the builder,' Junnila emphasizes. 35 

Previous research has shown that boosting wood construction in cities is an effective way of storing carbon 36 

emissions. Deforestation, however, continues to be a hot topic worldwide. 'Wood construction is an 37 

excellent option in countries like Finland and other Nordic countries, where legislation requires that cut 38 

trees be replaced. It's also worth remembering that, globally speaking, deforestation happens for other 39 

reasons -- not wood construction. If we need a new building, wood is indisputably a good choice for our 40 

planet,' says Jussi Vimpari, a post-doctoral researcher at Aalto University. 41 



Most importantly, in a world increasing fixated on carbon neutrality, a shift to wood construction can help 42 

cities around the planet meet their goals. 'Building with wood is essentially the only way for cities to store 43 

carbon -- by definition they don't have vast amounts of nature needed to sink carbon. The good news is 44 

that some international investment companies have already realized the potential of timber construction, 45 

and we can only expect this interest to grow,' says Junnila. 46 

Fonte: Adaptado de “Multi-story buildings made of wood sell for 9% more than other construction in Helsinki”. Disponível 

em: https://www.sciencedaily.com/releases/2021/05/210520133943.htm. <Acesso em 25-mai 2020> 

Referente ao texto, responda às questões abaixo, selecionando apenas UMA (01) alternativa correta para 

cada questão: 

 

1. Qual das alternativas abaixo melhor representa a ideia principal do artigo? 

a) Várias construtoras em Helsinque estão fazendo um movimento de conscientização ecológica para que 

a madeira seja mais usada nas construções 

b) Construir com casas de madeira é uma solução ecológica viável para grandes cidades 

c) Helsinque está enfrentando críticas em relação ao desmatamento causado pelo uso de madeira na 

construção civil 

d) Empresas de vários setores econômicos se interessam na madeira como matéria prima, o que encarece 

esse material para empresas da construção civil 

e) Construções de madeira de vários andares vendem com lucro maior do que outras construções em 

Helsinque 

 

2. Considere o seguinte trecho do texto:  

“Building more homes and buildings with wood has been on the radar for years as a way to offset carbon 

emissions” (linhas 1 e 2) 

 

Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 

a) Construções feitas com a redução das emissões de carbono em mente tendem a durar mais tempo 

b) Prédios feitos com madeira duram muito mais anos do que edifícios feitos sem esse planejamento 

c) Construir mais casas de madeira atrai interesse há muitos anos, apesar do obstáculo com as emissões 

de carbono 

d) O caminho das reduções de carbono através da construção com madeira leva anos 

e) Há tempo existe interesse em construir mais usando madeira para reduzir emissões de carbono 

 

 

3. De acordo com os dados estatísticos do mercado de imóveis de Helsinque e duas outras áreas residenciais 

entre 1999 e 2018 avaliados pelos pesquisadores (linhas 4 à 7), é correto afirmar que: 

a) Casas de madeira foram vendidas por 8,85% a mais do que as de outros materiais 

b) Um total de 2,23% das casas possuíam mais de um andar 

c) As múltiplas histórias sobre casas de madeira fizeram os valores caírem em até 8,85% 

d) Construções de madeira foram feitas em apenas 2,23% dos casos, pois não servem para construções 

com mais de um andar 

e) As casas de madeira custam aproximadamente 8,85% a mais para as construtoras do que as de outros 

materiais 

 

  



4. No quarto parágrafo (linhas 11 à 15), a professora de negócio imobiliário Seppo Junnila explica que, 

diferentemente do que se percebe num primeiro olhar, ... 

a) ... habitações de madeira são mais baratas na média 

b) ... dados mostram que casas de madeira são quase 10% mais caras do que de alvenaria  

c) ... é mais vantajoso economicamente analisar os dados das localidades de perto 

d) ... os resultados mostraram que é mais vantajoso construir habitações mais baratas 

e) ... a média de preço dos imóveis não coincide com os dados pesquisados 

 

5. No sexto parágrafo, a palavra their (linha 19) se refere: 

a) aos consumidores 

b) às escolhas ecológicas 

c) às preferências "verdes" 

d) aos resultados 

e) aos comunicados 

 

6. De acordo com o sétimo parágrafo (linhas 23 à 26), qual é o comportamento dos consumidores que justifica 

o investimento em casas de madeira? 

a) Pessoas com maior poder aquisitivo podem convencer as construtoras a investir mais em soluções 

ecologicamente corretas 

b) Alugar uma habitação ecológica é um investimento melhor do que comprar um apartamento 

c) A princípio, os moradores de regiões mais caras tendem a investir mais em casas ecológicas 

d) Há uma predisposição por parte dos compradores de pagar mais por casas ecológicas, mesmo que estes 

não tenham um poder aquisitivo elevado 

e) As pessoas têm mais interesse em alugar uma habitação ecologicamente correta do que em comprá-la 

 

7. De acordo com o oitavo parágrafo (linhas 27 à 31), qual a expectativa do Ministério do meio-ambiente para 

2025? 

a) Ter instituídas legislações suficientes para atingir os objetivos na construção civil 

b) Revelar o potencial do governo para investir em construção de madeira 

c) Que aproximadamente metade das novas construções sejam feitas de madeira 

d) Entender porque as pessoas querem morar em construções de madeira 

e) Fazer com que as empresas vejam as construções de madeira como oportunidades de negócio 

 

8. Considere o seguinte trecho do texto:  

“The cost of construction is just half of the cost of a home, so if the consumer is ready to pay nearly 10% 

more for their wooden home, it's an extremely worthwhile investment for the builder” (linhas 33 à 35) 

 

Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 

a) As empresas ainda não constroem predominantemente em madeira para evitar o custo extra de 10% 

com materiais 

b) O custo de uma construção é 50% do valor de uma casa, e o acréscimo para o cliente que opta por 

madeira é de mais ou menos 10% 

c) As construtoras têm investido aproximadamente 10% a mais em casas de madeira, e então aguardam o 

valor subir para 50% a mais do investido inicialmente 

d) O investimento em casas de madeira é excelente para as construtoras, pois o custo de construção é 

metade do preço para o cliente 

e) Clientes pagam 10% a mais por casas prontas feitas em madeira, o que acaba sendo ótimo para as 

construtoras 



 

9. Considere as seguintes afirmações sobre o décimo parágrafo (linhas 36 à 41): 

I. Pesquisas anteriores já mostraram que fomentar a construção com madeira pode aumentar as 

emissões de carbono 

II. A grande vantagem da construção com madeira em países como a Finlândia é que não há 

necessidade de replantar a madeira 

III. É preciso lembrar que a construção com madeira é uma das principais causas para o desmatamento 

 

Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 

a) Apenas a alternativa I está correta 

b) Apenas a alternativa III está correta 

c) As alternativas I e III estão corretas 

d) Apenas a alternativa II está correta 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

10. Selecione a opção que indica possíveis traduções para os termos store (linha 43) e sink (linha 44) que não 

alteram o sentido original do texto: 

a) negócio – afundar 

b) loja – pia 

c) armazenar – afundar  

d) armazenar – sequestrar  

e) negócio – sequestrar 


