INGLÊS – VOLUME 1
RESOLUÇÕES
AULA 01
EXERCITANDO EM SALA
01. E
O texto afirma: "But in 1963 in Quebec, members

of a separatist paramilitary group stuck dynamite
under the dress of her local statue. It exploded
with a force so great that her head was found 100
yards away." (Mas em 1963 em Quebec, membros

de um grupo paramilitar separatista colocaram
dinamite debaixo do vestido de sua estátua local.
Ela explodiu com uma força tão grande que sua
cabeça foi achada a 100 jardas de distância).
02. B
O texto afirma: "There’s another reason to

conserve the beheaded Victoria. Statues of
women, standing alone and demanding attention
in a public space, are extremely rare" (Há uma

outra razão para se preservar a Victoria
decapitada. Estátuas de mulheres, sozinhas e que
chamam a atenção em um espaço público, são
extremamente raras).

03. A
A pergunta foca no que influencia a memória das
pessoas. A resposta - alteração das imagens aparece a partir do título "How fake images
change our memory and behaviour" (Como falsas
imagens
mudam
nossa
memória
e
comportamento) e, ao longo de todo o texto, essa
ideia é reforçada através das frases "fake
images" (falsas imagens), "fake memories" (falsas
memórias)
e
"manipulated
photographs"
(fotografias manipuladas).
04. C
A alternativa [C] está correta, pois o texto afirma:
“at the moment, skin and other flat tissues are
most promising for the inkjet” (no momento, a
pele e outros tecidos humanos finos são os mais
promissores para a impressora jato de tinta).
EXERCITANDO EM CASA
01. D
A natureza plural do eu lírico fica evidenciada no
trecho: “I am a child of the Americas”, “I am a
U.S.Puerto Rican Jew”, “I am a Caribeña”, “I was
born at the crossroads/And I am whole”, (Eu sou
uma filha das Américas, Eu sou uma judia portoriquenha, Eu sou uma caribenha, Eu nasci na
encruzilhada/E eu sou inteira).
02. B
[I]

Verdadeira: O texto coloca: “I am a Caribeña,
island grown, Spanish is in my flesh” (Eu sou
uma caribenha, criada na ilha, o espanhol
está na minha carne).
[II] Verdadeira: O texto coloca: “I am a child of
the Americas (eu sou uma filha das

Américas); “Africa is in me” (a África está em
mim) e “Europe lives in me” (a Europa vive
em mim).
[III] Falsa: O texto diz: “I am not African” (eu não
sou africana); “I am not taína” (eu não sou
taína) e “I am not European” (eu não sou
europeia)
[IV] Falsa: O texto nada diz sobre isso.
03. B
A alternativa [B] está correta, pois o texto diz:
“The participants were more likely themselves to

‘like’ photos already depicted as having been
‘liked’ a lot than they were photos depicted with
fewer previous ‘likes’ ”. (Os participantes eram
mais propensos a curtirem imagens que já
haviam sido "curtidas" mais do que imagens com
menos curtidas).

04. C
A alternativa [C] está correta, pois o texto coloca:
"When she looked at the fMRI results, Dr.

Sherman found that activity in the nucleus
accumbens, a hub of reward circuitry in the brain,
increased with the number of “likes” that a photo
had" (Quando ela olhou os resultados da

ressonância magnética funcional, a Dr. Sherman
descobriu que a atividade no nucleus accumbens,
um centro de circuitos de recompensa no
cérebro, aumentou com o número de "curtidas"
que uma foto tinha).

05. E
A fala da aluna tenta explicar para a professora a
inexistência de uma cópia física do relatório,
sugerindo que seria uma incoerência produzir um
relatório impresso sobre economia de recursos
tais como papel e eletricidade. Com isso, ela deixa
subentendido que o relatório está pronto e afirma
que o enviará telepaticamente.
06. D
A resposta pode ser encontrada em: “Author J. K.

Rowling has announced plans to publish her first
novel for adults, which will be “very different”
from the Harry Potter books she is famous for” (A

autora J. K. Rowling anunciou planos para
publicar seu primeiro romance para adultos, o
qual será “bem diferente” dos livros de Harry
Potter pelos quais ela é famosa).
07. B
O cartum coloca duas personagens que usam a
língua
inglesa
de
modos
diferentes.
O
personagem do lado esquerdo utiliza linguagem
informal (ain't, ya, shuld) ao passo que o do lado
direito utiliza linguagem formal (May I suggest).
Tradução do primeiro quadrinho:

De maneira nenhuma você deveria estar aqui se
você não fala inglês muito bom.

Tradução do segundo quadrinho:

Claro! Posso sugerir que você evite o uso de duplo
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negativo e que não se esqueça de usar um
advérbio?
Pelo diálogo pode-se inferir que ambas as
personagens defendem seu modo de falar, ou
seja, valorizam apenas suas respectivas formas
de linguagem.
08. B
A alternativa correta é a [B], pois o texto afirma
que “humans and other mammals possess the
same chemical road map for making it” (seres
humanos e outros mamíferos possuem a mesma
via metabólica para produzi-la [morfina]).
09. C
A resposta pode ser encontrada no último
quadrinho, pois Calvin afirma que “essas
discussões nunca chegam onde deveriam”, ou
seja, “que as discussões com o pai nunca
beneficiam o garoto”. Por esse motivo, a resposta
correta é a [C].
10. C
A análise do preenchimento dos campos do
formulário evidencia a resposta. A internauta Kate
Watts indica na página web o que quer
compartilhar (a sushi platter) e no lado direito da
página lê-se: “if you share, you will feed 240
children” (se você partilhar, alimentará 240
crianças). Ainda, é possível observar que ela
pretende pagar 3 vezes o valor do seu consumo
usual para colaborar com a campanha.
AULA 02
EXERCITANDO EM SALA
01. D
A alternativa [D] está correta, pois o texto coloca:
"It is a set of precise steps that need no great

mental effort to follow but which, if obeyed
exactly and mechanically, will lead to some
desirable outcome." (É um conjunto de etapas

precisas que não necessitam de um grande
esforço mental para serem seguidas, mas que, se
obedecidas exatamente e mecanicamente,
levarão a algum resultado desejável). Essa
afirmação reforça a ideia de precisão e
objetividade.

02. A
A alternativa [A] está correta, pois o texto coloca:
“Female mosquitoes bite humans because they

need the protein found in our blood to produce
eggs. […]). If the mosquito bites someone with
dengue – and then, after the virus’s roughly eight
- to 12 - day replication period, bites someone
else – it passes dengue into its next victim’s
bloodstream” (Os mosquitos fêmeas picam os

seres humanos porque eles precisam da proteína
encontrada em nosso sangue para produzir ovos
[…]. Se o mosquito pica alguém com dengue – e
então, depois do período de replicação do vírus de
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aproximadamente 8 a 12 dias, pica mais alguém –
o mosquito transmite a dengue para a corrente
sanguínea da próxima vítima).
03. A
Em todas as estrofes o autor apresenta alguma
experiência de extremo poder e, em seguida, uma
situação oposta de perda e desolação.

I used to rule the world (eu controlava o mundo)
Seas would rise when I gave the word (os mares

se erguiam quando eu ordenava)

Now in the morning, I sleep alone (agora de

manhã eu durmo sozinho)

Sweep the streets I used to own (varro as ruas

que já foram minhas)

04. B
Nos trechos abaixo, podemos observar que o
autor menciona diferenças raciais e sociais. É
importante também perceber o uso do termo
“until” (até). O uso desse termo reforça a ideia de
que existirá guerra “até” que não haja filosofia
que considere uma raça superior, até que não
haja mais cidadão de primeira classe e de
segunda classe.

Until the philosophy which holds one race
superior
And another inferior
That until there is no longer
First class and second class citizens of any
nation,
…
Me say war
EXERCITANDO EM CASA
01. D
Na tirinha, John menciona o nome de uma
namorada e para ser mais preciso afirma que era
“a louca”. Ao pedir que John seja ainda mais
específico, Garfield sugere que a menção do
nome e da característica (louca) são insuficientes.
Assim sendo, pode-se concluir que Garfield não
apenas conhecia as namoradas de John, como
também considerava que havia mais de uma
louca.
02. A
O eu lírico diz que seus senhores o colocam para
comer na cozinha quando visitas chegam (They

send me to eat in the kitchen/ When company
comes). No entanto, o eu lírico expressa coragem

e esperança de que sua situação mude ao dizer
que no futuro (tomorrow) ninguém ousará colocálo na cozinha quando as visitas chegarem
(Nobody’ll dare/ Say to me,/ “Eat in the kitchen,”/
Then).

03. D
A resposta pode ser encontrada no seguinte
trecho: “There probably was a shortage of not just
respect and boundaries but also love” (Houve
provavelmente uma falta não só de respeito e
limites, mas também de amor).
04. C
A justificativa para a escolha da alternativa [C]
pode ser encontrada no seguinte trecho: “With his

passing on October 5, 2011, readersdigest.ca looks
back at some of his greatest achievements, and
pays our respects to a digital pioneer who helped
pave the way for a generation of technology, and
possibilities, few could have imagined.” (com sua

morte em 5 de outubro de 2011, readersdigest.ca
lembra algumas das maiores realizações, e presta
nosso respeito a um pioneiro digital que ajudou a
abrir caminho para a criação de tecnologias e
possibilidades
que
poucos
poderiam
ter
imaginado).

05. C
A quarta dica afirma: “dissemine sua própria
cultura por todo o mundo e aprenda sobre outras
culturas”. A alternativa [C] é a correta, pois é a
única que apresenta aspectos ativos (mostrar o
que tem de bom em meu país) e passivos
(conhecer outras formas de ser).
06. D
A alternativa [D] está correta, pois o texto coloca:
"he faked his age to join the American Red Cross"
(Ele mentiu sobre sua idade para se unir à Cruz
Vermelha Americana).
07. E
A afirmação [II] está correta, pois o texto coloca:

"meet your guide outside the designated Tube
stop at the stated time" (encontre seu guia do

lado de fora da estação de metrô determinada no
horário divulgado).
A afirmação [III] está correta, pois uma vez que
os guias turísticos são destacados no anúncio,
pode-se inferir que tais guias são considerados
"vantagens" da empresa LondonWalks.
A afirmação [IV] está correta, pois o texto coloca:
"day trips to Oxford, Stonehenge, the Cotswolds,
etc" (viagens de um dia de duração para Oxford,
Stonehenge, os Cotsworlds, etc).
08. A
A resposta pode ser encontrada no seguinte
trecho: “women are soft and gentle, but the they
hit things” (as mulheres são suaves e delicadas,
mas elas batem nas coisas).
09. C
A alternativa [C] está correta, pois o texto afirma
que "It means that Myriad has the exclusive right

to develop diagnostic tests for those genes – a
fact that has implications for other firms, who
thus might be prevented from developing

innovations in the field" (Isso significa que a

Myriad tem o direito exclusivo de desenvolver
testes diagnósticos para esses genes – um fato
que tem implicações para outras empresas, que
assim podem ser impedidas de desenvolver
inovações no campo de pesquisa).
Outro trecho que justifica a escolha da alternativa
[C] é o seguinte: "The issue of patents and

genetic technology is one of growing importance
as a flood of companies enter the booming sector
and scientific advances permit more and more
advanced genetic manipulation" (A questão sobre

as patentes e a tecnologia genética é de
importância cada vez maior na medida em que
muitas empresas estão entrando nesse setor em
crescimento e os avanços científicos permitem
cada vez mais manipulação genética avançada).

Assim, a anulação das patentes é desejável, pois
possibilitaria o avanço das pesquisas.
10. A
O seguinte trecho justifica a escolha da
alternativa [A]: “Major controversy has arisen

whether or not ebonics is a separate language or
simply a dialect” (grande controvérsia tem
surgido com relação ao ebônico ser uma língua
separada ou simplesmente um dialeto).

AULA 03
EXERCITANDO EM SALA
01. C
O texto coloca: “In March 1998 the Domestic

Violence Act was passed. This gave greater
protection and legal authority to combat domestic
abuse”. A aprovação dessa lei de proteção às
mulheres contra abusos indica uma tomada de
atitude
visando
combater
abusos
e
discriminação, reforçando o que já é previsto na
constituição do país: “the Constitution specifically

prohibits discrimination based on sex, and women
now have access to education, employment, and
governmental services”.
02. D
A alternativa [D] está correta, pois o texto coloca:
"the idea is to stimulate the smoker’s immune

system to produce antibodies or immune proteins
to destroy the nicotine molecule before it reaches
the brain" (a ideia é estimular o sistema

imunológico do fumante a produzir anticorpos ou
proteínas imunes para destruir a molécula de
nicotina antes que ela chegue ao cérebro).

03. B
A alternativa correta é a [B], pois o grafite explora
o trocadilho com a palavra change, que quer dizer
troco ou mudança. Assim, a pessoa pede para
que "fiquemos com nosso troco/moedas", pois o
que ela quer de verdade é mudança.
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04. A
A justificativa para a escolha da alternativa [A]
pode ser encontrada no início do texto: “The heart

of psychosocial care is to be found in the home
and it is here that the main trust of external
efforts to improve the wellbeing of vulnerable
children must be directed” (o coração do

tratamento psicossocial deve ser encontrado em
casa e é nela em que a confiança principal dos
esforços externos para melhorar o bem-estar de
crianças vulneráveis deve ser direcionada).

EXERCITANDO EM CASA
01. D
A alternativa [D] está correta, pois o texto não
fala nada sobre intervenções militares.
02. C
A alternativa [C] está correta, pois o texto afirma
que “It suggests that nearly a third of adults, 31%,
are not getting enough exercise” – “[o estudo]
sugere que quase um terço dos adultos, 31%, não
estão fazendo exercícios físicos suficientes”.
03. B
A alternativa [B] está correta, pois o texto afirma
que “The work of archaeologist Nicholas Toth

revolutionized the understanding of Stone Age
tools” – “o trabalho do arqueólogo Nicholas Toth

revolucionou
a
compreensão
ferramentas da Idade da Pedra”.

sobre

as

08. B
A alternativa [B] está correta, pois o texto coloca:
"You have the power to change a life by adopting
a pet" (Você tem o poder de mudar uma vida
adotando um animal de estimação).
09. D
A alternativa [D] está correta, pois o texto coloca:
"Sitting in front of the television may be relaxing,

but spending too much time in front of the tube
may take years off your life" (sentar-se em frente

da televisão pode ser relaxante, mas passar
tempo demais em frente dela pode tirar anos de
sua vida).

10. A
A alternativa [A] está correta, pois no terceiro
quadrinho o garoto diz: "não estou fingindo, se é
isso que você está pensando". Isso significa que é
possível que o garoto já tenha usado tal
estratégia para não ir à escola.
AULA 04
EXERCITANDO EM SALA
01. E
A alternativa [E] está correta, pois o texto coloca: "...it

found that their top workplace desires were to have
paid health insurance, retirement benefits and paid
time off for holidays, vacation and sick days – all
perks of full-time workers" (ele [o estudo] descobriu

04. C
A justificativa está em: “Their desire to keep up

que seus maiores desejos [dos trabalhadores de
empresas on-demand] eram de ter seguro de saúde,
benefícios de aposentadoria, férias, feriados e
licenças médicas remunerados – todos privilégios de
trabalhadores de tempo integral).

[gals] de se manterem por dentro da última moda
fazia com que elas gastassem muito dinheiro em
roupas e sapatos).

02. B
A alternativa [B] está correta, pois a ideia
principal do texto se encontra no seguinte trecho:
"neuroscientists generally study the way the brain

with the latest fad meant that they spent a lot of
money on clothes and shoes” (O desejo delas

05. A
A justificativa está em: “they contribute to society
no matter how they dress” (elas [gals] contribuem
para sociedade independentemente do modo
como se vestem).
06. B
Como todos os recursos do aparelho são
expostos com sentidos diferentes às suas
verdadeiras funcionalidades, o texto torna-se
sarcástico, o que torna a alternativa [B] correta.
07. D
A alternativa [D] está correta, pois o texto coloca:
"Decide in advance what you’ll study, choosing

reasonable and specific goals that you can
accomplish" (Decida com antecedência o que
você estudará, escolhendo objetivos racionais e
específicos que você possa cumprir).
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strengthens its response to what you are looking
for - jolting itself with an especially large electrical
pulse when you see it. Another mental trick may
be just as important [...]: the brain deliberately
weakens its reaction to everything else so that
the target seems more important in comparison."

(os neurocientistas geralmente estudam o modo
pelo qual o cérebro fortalece sua reação àquilo
que você está procurando - dando um choque em
si mesmo com um pulso elétrico particularmente
grande quando você o vê. Outra manobra mental
pode ser também importante [...]: o cérebro
deliberadamente enfraquece sua reação a todas
as outras coisas a fim de que o alvo pareça mais
importante em comparação).

03. E
A alternativa [E] está correta, pois "Such research

may eventually help scientists understand what is
happening in the brains of people with attention
problems" (tal pesquisa pode por fim ajudar os
cientistas a entender o que está acontecendo nos
cérebros de pessoas com problemas de atenção).

04. B
Vários trechos do texto deixam clara a escolha da
alternativa [B], entre eles as últimas duas linhas:
“Australia’s currency comprises coins of 5, 10, 20

and 50 cent and one and two dollar
denominations; and notes of 5, 10, 20, 50 and 100
dollar denominations” (o sistema monetário da

Austrália é formado por moedas de 5, 10, 20 e 50
centavos e de um e de dois dólares; e notas de 5,
10, 20, 50 e 100 dólares).

EXERCITANDO EM CASA
01. D

It is simple for a local businessperson to open a
business [...]. For foreign businesspeople it is much
more difficult. (É simples para um empreendedor

local abrir um negócio […]. Para empreendedores
estrangeiros é muito mais difícil).
02. A
A alternativa [A] está correta, pois o texto afirma:

The potential benefits of technology are greater
as students become older, more independent
learners. Making that point, Mr. Gates said in an
interview that for children from kindergarten to
about fifth grade “the idea that you stick them in
front of a computer is ludicrous.” (os potenciais

benefícios da tecnologia são maiores à medida
que os alunos se tornam aprendizes mais
maduros e independentes. Sobre essa questão, o
senhor Gates disse em uma entrevista que para
crianças do jardim da infância até o quinto ano “a
ideia de colocá-las em frente de um computador
é ridícula”).
03. A
A alternativa [A] está correta, pois o texto afirma
que “The potential benefits of technology are
greater as students become older” (os potenciais
benefícios da tecnologia são maiores à medida
que os alunos se tornam mais velhos).
04. E
A alternativa [E] está correta, pois o pai de Calvin
afirma que: “Now, with modems, faxes, and car

phones, everybody wants everything instantly!”
(agora, com modems,
telefones nos carros,
instantaneamente!).

máquinas de fax e
todos querem tudo

05. A
Tradução do trecho "Who hasn’t, at the end of a

seemingly endless workweek, found themselves
staring blankly at their computer screen or into
space unable to remember what they had for
lunch, let alone form a coherent thought about
the task at hand?": Quem nunca, ao final de uma

semana de trabalho aparentemente infinita, ficou
olhando distraidamente para a tela do
computador ou para o espaço incapaz de se
lembrar o que almoçou, muito menos formar um
pensamento coerente sobre uma tarefa a ser
feita?.

06. D
Tradução do trecho "For some employees, of

course – the average resident physician or, these
days, that “gig economy” worker who makes ends
meet by banging away at multiple projects – long
hours are a fact of modern working life" (Para
alguns funcionários, claro, o médico residente
comum, ou atualmente, aquele trabalhador da
"economia de bico" que sobrevive trabalhando em
múltiplos projetos - longas horas são um fato da
vida moderna de trabalho)

07. E
O garçom pergunta ao cliente se quer sobremesa
e ele responde que não porque está satisfeito.
Então, o garçom pergunta se ele deseja fechar a
conta e o cliente responde que não porque está
falido. A comicidade/bom humor está nessa
resposta incomum por parte do cliente.
08. B
A alternativa [B] é a correta, pois o texto coloca:

“Considered neither men nor women, Hijras have
no constitutional rights. Currently, there is an
ongoing debate in India regarding whether or not
they should be granted the status of a third
gender” (Vistos como nem homens e nem

mulheres,
os
Hijras
não
têm
direitos
constitucionais. Atualmente, há um debate
acalorado na Índia com relação à possibilidade
dos Hijras receberem o status de um terceiro
gênero).
09. A
A alternativa [A] está correta, pois o texto coloca
que “Prosecution in the UK is a little more

difficult. While all schools are required to have
anti-bullying policies in place, cyberbullying itself
is not named as a criminal offence. Offenders in
the UK would have to be charged under various
other laws...” (“a acusação no Reino Unido é um

pouco mais difícil. Embora todas as escolas
tenham que ter medidas anti-bullying em
atuação, o cyberbullying em si não é considerado
um crime. Os criminosos no Reino Unido teriam
que ser enquadrados sob várias outras leis...”).
10. B
A alternativa [B] está correta, pois o autor do
texto cita o Dalai Lama: “...’ll tell you that

happiness is the purpose of life, and that “the
very motion of our life is towards happiness” ”([o

Dalai Lama] contará a você que a felicidade é o
propósito da vida, e que “o próprio movimento de
nossa vida é em direção à felicidade”).

AULA 05
EXERCITANDO EM SALA
01. C
A alternativa [C] está correta, pois "In other

words, for the next 36 years the world’s cities will
expand by the equivalent of six São Paulos every
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year. This growth will largely occur in developing
countries. But most governments there are
ignoring the problem, says William Cobbett of the
Cities Alliance" (em outras palavras, para os

próximos 36 anos as cidades do mundo crescerão
à taxa equivalente de seis São Paulos por ano.
Esse crescimento ocorrerá majoritariamente em
países em desenvolvimento. Mas a maior parte
dos governantes desses países está ignorando o
problema, diz William Cobbett da Aliança das
Cidades).
02. A
A alternativa [A] está correta, pois o texto afirma:

"One year of schooling gives you about 10 percent
lower mortality rates" (Um ano de escolaridade dá
a você uma redução de aproximadamente 10 por
cento nos índices de mortalidade).

03. D
A alternativa [D] está e a justificativa encontra-se
no trecho ‘We’re particularly interested in how
people’s happiness is affected by their local
environment - air pollution, noise, green spaces,
and so on — which the data from Mappiness will
be absolutely great for investigating.’ (Nós

estamos especialmente interessados em como a
felicidade das pessoas é afetada pelo ambiente
local - poluição atmosférica, barulho, áreas
verdes e assim por diante – a investigação de tais
dados obtidos no Mappiness será muito
interessante). Desse modo, podemos afirmar que

o projeto Mappiness quer entender a relação
entre o nível de felicidade das pessoas e o
ambiente no qual se encontram.

04. D
A alternativa correta é a [D], pois o texto diz que o
Globish é “a means of simplifying the language
and giving it rules so it can be understood by all”
(um modo de simplificar a língua e de dar a ela
regras para que possa ser compreendida por
todos). Assim, o Globish passa a ser usado como
ferramenta para a comunicação internacional.
EXERCITANDO EM CASA
01. C

If you’re conflicted about whether to spend
money on a material good (say, a computer) or
personal experience (say, a vacation), the
research says you’ll get much more satisfaction —
and for longer — if you choose the experience. (Se
você está dividido entre gastar dinheiro em um
bem material (por exemplo, um computador) ou
numa experiência pessoal (por exemplo, férias), a
pesquisa diz que você terá muito mais satisfação
– e por muito mais tempo – se você escolher a
experiência.)

02. E
O trecho a seguir justifica a escolha da
alternativa [E]: “… and warned them that, if any
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single gang member committed another murder,
they would crack down on the entire group.” (... e

os alertava que se caso algum membro das
gangues cometesse algum outro assassinato,
eles penalizariam o grupo todo.)

03. E
A alternativa [E] está correta, pois a placa afirma:
“Alerta. Apenas carros com permissão podem
estacionar. Veículos sem permissões válidas
serão rebocados com custos cobrados sobre o
proprietário do carro”.
04. E
A alternativa [E] está correta, pois o menino
afirma no último quadrinho: “você vai crescer e
ficar igualzinho à sua mãe e a seu pai”.
05. B
O trecho a seguir justifica a escolha da
alternativa [B]: “Know what you’re putting in your
body” (Saiba o que você está colocando em seu
corpo).
06. E
O trecho a seguir justifica a escolha da
alternativa [E]: “And a man on a bicycle blew the

condor away. That’s what a computer is to me:
the computer is the most remarkable tool that
we’ve ever come up with. It’s the equivalent of a
bicycle for our minds” (E o homem em uma

bicicleta superou o condor. Isso é o que o
computador é para mim: o computador é a
ferramenta mais incrível que nós criamos. Ele é o
equivalente da bicicleta para nossas mentes).
Desse modo, fica evidente a ideia de que o
computador amplia o potencial de nossas mentes.
07. C
A justificativa para a escolha da alternativa [C]
encontra-se na frase: “a smile meant an apology”
(um sorriso significava uma desculpa).
08. D
A alternativa [D] está correta, pois a frase na
imagem apresentada afirma que “um terço da
comida que compramos no Reino Unido acaba
sendo jogada fora”.
09. E
A resposta para a questão proposta encontra-se
no trecho a seguir: “Researchers showed that

when faced with the choice between a pot
containing constant levels of nutrients or one
with unpredictable levels, a plant will pick the
mystery pot when conditions are sufficiently
poor”. (Os pesquisadores mostraram que quando

se deparam com uma escolha entre um vaso com
níveis constantes de nutrientes ou com um como
níveis imprevisíveis [VARIÁVEIS], a planta
escolherá o pote misterioso quando as condições
forem suficientemente precárias [ADVERSAS]).

10. D
A alternativa [D] está correta, pois o texto coloca:
"When nutrient levels were low, the plants laid

more roots in the unpredictable pot. But when
nutrients were abundant, they chose the one that
always had the same amount" (Quando os níveis
de nutrientes eram baixos, as plantas fizeram
mais raízes no vaso imprevisível. Mas quando os
nutrientes eram abundantes, elas escolheram
aquele que sempre continha a mesma
quantidade).
Desse
modo,
demonstraram
capacidade de adaptação em função do meio.

AULA 06
EXERCITANDO EM SALA
01. D
A resposta encontra-se nas últimas linhas do
postal: "... a question you have about Antarctica
and we'll sent a postcard to you from the ice." (...
uma pergunta que você tenha sobre a Antárctica
e nós te enviaremos um cartão-postal do gelo
[ANTÁRCTICA]). Desse modo, divulgam a
possibilidade de uma pessoa receber um cartão-postal da Antárctica.
02. A
A leitura do trecho a seguir justifica a escolha da
alternativa [A]: “After designing more than 30,

most of which punctuate the skylines of rapidly
expanding Asian cities, he has struck upon a
novel concept: the first invisible skyscraper. As
the tallest structure in South Korea, his Infinity
Tower will loom over Seoul until somebody
pushes a button and it completely disappears”
(Depois de planejar mais de 30, a maioria dos
quais destacando os horizontes de cidades
asiáticas que se expandem rapidamente, ele
pensou em um novo conceito: o primeiro arranhacéu invisível. Sendo a maior estrutura da Coreia
do Sul, sua Infinity Tower irá pairar sobre Seul até
que alguém pressione um botão e ela desapareça
completamente).

03. E
A alternativa [E] está correta, pois o texto coloca:
"And if they ultimately apply for asylum, it

remained to be seen whether their stories would
qualify. The regulations governing such matters
are complicated, and the vast majority who apply
are rejected" (E se eles [os migrantes] em última

instância entrarem com pedido para asilo, resta
saber se suas histórias se qualificariam para tal.
As normas que regem tais assuntos são
complicadas, sendo que a grande maioria dos
migrantes que entram com pedido é rejeitada).
04. E
A alternativa [E] está correta, pois o texto nos
traz a ideia do muro invisível, dando a entender o
conceito de uma barreira psicológica. Os fatos
datados de junho de 2018 referem-se ao caso dos
filhos de imigrantes que foram separados de seus

pais na fronteira entre México e Estados Unidos.
Esse fato foi amplamente coberto pelas mídias e
especialmente pelos vídeos viralizados de
crianças chorando por estarem recolhidas em
abrigos, longe de seus pais.
EXERCITANDO EM CASA
01. D
A alternativa [D] está correta, pois o texto coloca:
"1 cup of coffee contains an average of 100 mg of
caffeine" (1 xícara de café contém em média
100 mg de cafeína).
02. C
A alternativa correta é a [C], pois é possível
perceber que o eu lírico do poema é um soldado
que reclama daqueles que possuem poder político
e/ou econômico. “Come you masters of war / You

that build all the guns / You that build the death
planes / You that build all the bombs / You that
hide behind walls / You that hide behind desks / l
just want you to know / l can see through your
masks. / You that never done nothin’ / But build
to destroy / You play with my world / Like it’s your
little toy / You put a gun in my hand / And you
hide from my eyes / And you turn and run farther
/ When the fast bullets fly. (Venham vocês os

mestres da Guerra / Vocês que constroem todas
as armas / Vocês que constroem os aviões da
morte / Vocês que constroem todas as bombas /
Vocês que se escondem atrás de paredes / Vocês
que se escondem atrás de gabinetes / Eu só
quero que vocês saibam / Eu posso ver por trás
de suas máscaras. / Vocês que nunca fizeram
nada / Mas constroem para destruir / Vocês
brincam com o meu mundo / Como se fosse seu
brinquedinho / Vocês colocam uma arma em
minha mão/ E vocês se escondem dos meus
olhos / E vocês se viram e correm para longe /
Quando as balas rápidas voam).
03. D
Tendo em vista a tradição oral da cultura indígena
norte-americana, pode-se relacionar o poema
com a importância dos elementos da natureza.
Tal informação é obtida a partir do entendimento
do texto, que se dá pela atribuição de relações
familiares aos "astros" da natureza e a
importância que eles têm na vida das tribos, de
modo que o eu lírico "reza/pede" aos elementos
da natureza por "bênçãos" a quem os adora. O
texto apresenta alguns elementos da natureza
como: “star” – estrela / “Earth” – terra / “sun” –
sol / “moon” – lua o que confirma a escolha da
alternativa [D].
04. C
Para resolver essa questão, é preciso prestar
atenção no seguinte trecho do primeiro parágrafo:

"Your bag was among those selected for physical
inspection.". A referida passagem revela que a

mala já foi revistada pelos oficiais de segurança.
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O segundo parágrafo também fornece dados para
essa interpretação: "During the inspection, your

bag and its contents may have been searched for
prohibited items. At the completion of the
inspection, the contents were returned to your
bag".

05. A
A autora evidencia as razões pelas quais escreve.
Ela começa o texto com a pergunta "Why am I
compelled to write?", ou seja, "Por que sou
compelida a escrever?". A sequência do texto é
um conjunto de respostas à pergunta. Ela lista as
razões que a levam a escrever: "Porque escrever
me salva da complacência que eu temo. Porque
eu não tenho escolha. Porque eu devo manter
vivos o espírito de minha revolta e eu mesma.
Porque o mundo que eu crio quando escrevo é
uma compensação pelo que o mundo real me
nega...".
06. C
A alternativa [C] está correta, pois afirma que "a
amputação é uma consequência comum para
estágios avançados da Doença Arterial Periférica,
a qual pode ser considerada uma doença fatal". O
texto coloca: "...PAD, a potentially life-threatening
disease" (...uma doença potencialmente fatal). E
também afirma: “Left untreated, PAD can lead to
amputation” (Não sendo tratada, a PAD pode
levar à amputação).
07. D
[I]

Verdadeira. A afirmação pode ser entendia
como: "o projeto aproximou amputados e
artesãos a fim de personalizarem as próteses
de membros inferiores". O texto coloca:
"Craftspeople have been working with

amputees who use artificial lower limbs to
create
more
personalised
prosthesis"
(Artesãos têm trabalhado com amputados
que usam próteses artificiais para os
membros inferiores a fim de criarem
próteses mais personalizadas).

[II] Falsa. O texto não fala que "mais de três
amputados foram convidados para criarem
as placas protetoras para si mesmos, usando
apenas madeira como material principal e
suas habilidades particulares".
[III] Verdadeira. A afirmação pode ser entendida
como: "Caitlin McMullan disse que ela tinha
falado sobre sua experiência de ser uma
amputada e esse fato foi importante para o
design da prótese, porque o projeto também
trata da consciência sobre a deficiência". O
texto coloca: "One of the amputees, Caitlin

McMullan, said discussions about her use of
a prosthetic limb influenced the design work.”
She said: "We spoke a bit about my
experience of being an amputee, and my
experience of before my amputation. It was
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good to think about the design of that, and
talk about how I think the design is disabilityawareness as well." (Uma das pessoas

amputados, Caitlin McMullan, disse que as
discussões sobre o uso de uma prótese
influenciou o trabalho de design. Ela disse:
"Nós falamos um pouco sobre minha
experiência de ser uma amputada, e minha
experiência antes da amputação. Foi bom
pensar sobre o design da prótese, e
conversar sobre como o design pode
promover a consciência sobre a deficiência
também").

[IV] Verdadeira. A afirmação pode ser entendida
como: "Perez estava procurando por algo que
reflete a imperfeição e as marcas na madeira
são perfeitas porque contam uma história". O
texto coloca: Mr Perez said: "The idea Roger

had about having a piece of wood which is
not really nice and shiny but something that
has some marks of imperfection that tells
you a story, was something that I was
looking for. Something that reflects my
experience to make it more personal." (A ideia

que Roger teve sobre ter um pedaço de
madeira que não é de fato bonito e brilhante
mas algo que tem marcas de imperfeição
que contam uma história, foi algo que eu
estava procurando. Algo que reflita minha
experiência a fim de torná-la mais pessoal)

[V] Falsa. O texto não fala que "para os artesãos
e
pesquisadores
o
projeto
é
uma
oportunidade para aplicar e exibir suas
habilidades em uma nova área, criando novas
associações no processo conjunto de criação
de design".
08. C
A alternativa [C] está correta, pois afirma que o
prefeito de Munique "está preocupado com o
bem-estar dos refugiados". O texto coloca: "Every

day I am asking myself how can we
accommodate these people, these refugees, how
can we give them a feeling that they are safe
here in Munich, here in Germany. I am not really
thinking about how many people can we afford
and can we take here in Munich. That is not the
question" (Todo dia eu me pergunto como

podemos acomodar essas pessoas, esses
refugiados, como podemos dar a eles uma
sensação de que eles estão seguros em Munique,
na Alemanha. Eu não estou realmente pensando
sobre quantas pessoas nós podemos bancar e
acomodar aqui em Munique. Essa não é a
questão).

09. D
A alternativa [D] está correta, pois afirma que
"muitos daqueles que estavam na estação de
Munique têm orgulho pelo fato de seu país
receber pessoas ignoradas por outros países". O
texto coloca: "Many of those at Munich station

think maybe Germany should act as a role model
for other nations" (Muitos daqueles na estação de
Munique acham que talvez a Alemanha deveria
agir como modelo para outras nações).

10. A
Tradução do trecho: "sacolas plásticas e de filme
coletadas em mercearias permanecem mais
limpas
e
são
mais
fáceis
para
os
estabelecimentos de reciclagem processar do que
as sacolas deixadas em seu recipiente de coleta
doméstico". A alternativa [A] é uma paráfrase do
trecho destacado do texto. Tradução da
alternativa: "as sacolas plásticas em seu
recipiente de coleta doméstico permanecem mais
sujas
e
são
mais
difíceis
para
os
estabelecimentos de reciclagem processar do que
as sacolas plásticas e de filme coletadas nas
mercearias".
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