
 

 

AVALIAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS 

 

CADERNO DE QUESTÕES – FORMA 2 

 

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: 

Biggest carbon dioxide drop: Real-time data show COVID-19's massive impact on global emissions

While the ongoing coronavirus pandemic continues to threaten millions of lives around the world, the first 1 

half of 2020 saw an unprecedented decline in CO2 emissions -- larger than during the financial crisis of 2 

2008, the oil crisis of the 1979, or even World War II. An international team of researchers has found that 3 

in the first six months of this year, 8.8 percent less carbon dioxide was emitted than in the same period in 4 

2019 -- a total decrease of 1551 million tonnes. The groundbreaking study not only offers a much more 5 

precise look at COVID-19's impact on global energy consumption than previous analyses. It also suggests 6 

what fundamental steps could be taken to stabilize the global climate in the aftermath of the pandemic. 7 

"What makes our study unique is the analysis of meticulously collected near-real-time data," explains lead 8 

author Zhu Liu from the Department of Earth System Science at Tsinghua University in Beijing. "By looking 9 

at the daily figures compiled by the Carbon Monitor research initiative we were able to get a much faster 10 

and more accurate overview, including timelines that show how emissions decreases have corresponded 11 

to lockdown measures in each country. In April, at the height of the first wave of Corona infections, when 12 

most major countries shut down their public life and parts of their economy, emissions even declined by 13 

16.9 %. Overall, the various outbreaks resulted in emission drops that we normally see only on a short-term 14 

basis on holidays such as Christmas or the Chinese Spring Festival." 15 

The study, published in the latest issue of Nature Communications, shows which parts of the global 16 

economy were most impacted. "The greatest reduction of emissions was observed in the ground 17 

transportation sector," explains Daniel Kammen, professor and Chair of the Energy and Resources Group 18 

and also professor in the Goldman School of Public Policy, University of California, Berkeley. "Largely 19 

because of working from home restrictions, transport CO2 emissions decreased by 40 % worldwide. In 20 

contrast, the power and industry sectors contributed less to the decline, with -22 % and -17 %, respectively, 21 

as did the aviation and shipping sectors. Surprisingly, even the residential sector saw a small emissions drop 22 

of 3 %: largely because of an abnormally warm winter in the northern hemisphere, heating energy 23 

consumption decreased with most people staying at home all day during lockdown periods." 24 

To paint this comprehensive and multidimensional picture, the researchers based their estimates on a wide 25 

array of data: precise, hourly datasets of electricity power production in 31 countries, daily vehicle traffic 26 

in more than 400 cities worldwide, daily global passenger flights, monthly production data for industry in 27 

62 countries as well as fuel consumption data for building emissions in more than 200 countries. 28 

The researchers also found strong rebound effects. With the exception of a continuing decrease of 29 

emissions stemming from the transportation sector, by July 2020, as soon as lockdown measures were 30 

lifted, most economies resumed their usual levels of emitting CO2. But even if they remained at their 31 

historically low levels, this would have a rather minuscule effect on the long-term CO2 concentration in the 32 

atmosphere. 33 

Thus, the authors stress that the only valid strategy to stabilize the climate is a complete overhaul of the 34 

industry and commerce sector. "While the CO2 drop is unprecedented, decreases of human activities 35 

cannot be the answer," says Co-Author Hans Joachim Schellnhuber, founding director of the Potsdam 36 

Institute for Climate Impact Research. "Instead we need structural and transformational changes in our 37 

energy production and consumption systems. Individual behavior is certainly important, but what we really 38 

need to focus on is reducing the carbon intensity of our global economy."39 

Fonte: Adaptado de “Biggest carbon dioxide drop: Real-time data show COVID-19's massive impact on global 

emissions”. Disponível em: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/10/201014082806.htm. <Acesso em 16-

out 2020> 



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

cada questão: 

 

1. Qual a ideia principal do artigo? 

a) Correlacionar o impacto à saúde global causado pelo COVID-19 e pelas emissões de CO2 

b) Fazer um apelo aos países que fizeram lockdown para que reduzam as emissões de CO2 

c) Explicar o impacto econômico das reduções de emissão de CO2 durante a pandemia do COVID-19 

d) Explicar a importância do setor de transportes para as emissões de CO2 durante a pandemia 

e) Evidenciar a redução nas emissões de CO2 durante a pandemia 

 

2. Qual o objetivo do autor ao comparar, no primeiro parágrafo (linhas 1 à 7), a primeira metade de 2020 à 

crise financeira de 2008, à crise do óleo de 1979, e à Segunda Guerra Mundial? 

a) Comparar estudos feitos sobre cada um desses períodos 

b) Comparar a redução de emissão de CO2 de 2020 à desses outros períodos 

c) Listar as maiores fontes de dados desta pesquisa 

d) Comparar o nível de ameaça à milhares de vidas em cada uma destas situações 

e) Mencionar os diferentes níveis de instabilidade econômica em cada um destes períodos 

 

3. Na linha 8 do segundo parágrafo, o que o autor do estudo Zhu Liu afirma sobre esse estudo? 

a) Não foi possível fazer uma única análise de todos os dados disponíveis 

b) Esse estudo se diferencia pela análise de dados coletados quase em tempo real 

c) Apenas foram analisados estudos em tempo real 

d) Análises meticulosas ainda são necessárias para coletar mais dados 

e) Os pesquisadores foram meticulosos em coletar dados em datas e horários específicos 

 

 

4. Considere as seguintes afirmações sobre o segundo parágrafo (linhas 8 a 15): 

I. Os pesquisadores se corresponderam com os países que fizeram lockdown para lhes mostrar a 

redução nas emissões de CO2 

II. As emissões de CO2 reduziram em 16.9% no auge da primeira onda de infecções do COVID-19 

III. A pesquisa se baseou em dados coletados em feriados com Natal e Ano-Novo Chinês (Chinese Spring 

Festival) 

 

Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 

a) Todas as alternativas estão corretas 

b) As alternativas I e III estão corretas 

c) Apenas a alternativa II está correta 

d) Apenas a alternativa I está correta 

e) Apenas a alternativa III está correta 

 

  



5. De acordo com o terceiro parágrafo (linhas 16 à 24), o que se pode afirmar sobre o setor de transportes? 

a) As restrições de convívio social fizeram deste o setor com a maior redução de emissões de CO2 

b) Apesar das pessoas terem ficado mais em casa, houve um aumento de 17 a 22% nas emissões de CO2 

deste setor 

c) A anormalidade do inverno fez com que os transportes emitissem 3% a mais de CO2 

d) Ao longo do período de lockdown, este setor passou a contribuir cada vez menos para a redução das 

emissões, indo de 40% a apenas 3% 

e) Os setores de energia e da indústria contribuíram, respectivamente, 22% e 17% a mais do que este setor 

para a redução das emissões 

 

 

6. No quarto parágrafo, a palavra their (linha 25) se refere: 

a) Aos dados 

b) Aos pesquisadores 

c) À multidimensão 

d) Às imagens 

e) Às estimativas 

 

7. No quarto parágrafo (linhas 26 à 28), o autor cita uma extensa lista de fontes de dados. Essa lista menciona: 

a) Áreas interdependentes no que diz respeito à economia 

b) Os locais mais afetados pela redução das emissões de CO2 

c) As áreas que já haviam sido avaliadas por estudos anteriores 

d) As fontes de pesquisa do trabalho 

e) Os setores responsáveis pela redução das emissões de CO2 

 

8. Selecione a opção que indica possíveis traduções para os termos exception (linha 29) e lifted (linha 31) que 

não alteram o sentido original do texto:: 

a) exceção – suspensas  

b) exceção – elevadas 

c) excepcional – elevadas  

d) exceto – elevadas 

e) exceto – suspensas 

 

9. Considere o seguinte trecho do texto:  

“But even if they remained at their historically low levels, this would have a rather minuscule effect on the 

long-term CO2 concentration in the atmosphere” (linhas 31 à 33) 

 

Qual das afirmações abaixo é verdadeira? 

a) O histórico de alguns países é de produzir efeitos minúsculos, porém permanentes às emissões de CO2 

b) Os efeitos dessa redução foram historicamente baixos, mas farão diferença a longo prazo 

c) O efeito a longo prazo na concentração de CO2 seria minúsculo, mesmo que as baixas históricas se 

mantivessem 

d) Historicamente, é preferível que haja efeitos minúsculos nas concentrações a longo prazo de CO2 

e) Os efeitos dessa redução da emissão de CO2 só serão percebidos a longo prazo na atmosfera 



 

10. Que tipo de mudanças o co-autor do estudo acredita serem necessárias para uma efetiva redução das 

emissões de CO2 (linhas 37 à 39)? 

a) Mudanças e transformações nos critérios de avaliação das emissões de CO2 

b) Mudança no foco do que realmente é importante para cada indivíduo 

c) Mudanças nas estruturas e sistemas oferecidos a cada indivíduo 

d) Mudança nos sistemas de produção e consumo de energia 

e) Mudança na intensidade na qual a economia global afeta a situação do carbono 

 


