RESPOSTAS ESPERADAS – INGLÊS
Questão 13
a)
 Esse lugar está vazio?
 Eu já não a vi antes em algum lugar?
b)
 A primeira diz que, se ele se sentar, a cadeira onde ela está sentada também vai ficar vazia.
 A segunda diz que sim, ele já a viu em um lugar, e esse é o motivo pelo qual ela parou de ir lá.

Questão 14
a)
Volume excessivo de som ou odores provenientes do quarto do adolescente.
b)
A arrumação do quarto poderia ter um impacto negativo em seu desenvolvimento mental.

Questão 15
a)
Antes ela era vista como algo divertido e hoje está começando a ser vista como poluição mental.
b)
Ao número de mensagens publicitárias que entram, por dia, no cérebro do norte-americano comum.

Questão 16
a)
Ela ficará acordada, mas continuará bêbada.
b)
O alimento no estômago vai apenas retardar a absorção do álcool na corrente sanguínea.

Questão 17
a)
Porque eles tendem a não ultrapassar veículos mais lentos.
b)
Ele concluiu que o que de fato distrai os motoristas é conversar ao telefone celular, e não apenas segurá-lo.
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Questão 18
a)
À porcentagem de idosos entre os brasileiros que moram sozinhos.
b)
Esses consumidores ganham de 10 a 12 salários mínimos e têm diploma universitário.

Questão 19
a)
Muitos pais acreditam que a causa do autismo é a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola.
b)
Como a vacina é dada na mesma época em que autismo costuma se manifestar, esses pais percebem aí uma
relação de causa e efeito.

Questão 20
a)
As pessoas culpam a si mesmas quando se vêem desempregadas; entretanto, o desemprego é, na maior parte
das vezes, consequência de mudanças na sociedade.

b)
Devem ser indicados dois dos fatores abaixo:


A ocorrência de mudanças tecnológicas: a introdução de novas máquinas pode fazer com que as
pessoas fiquem desempregadas.



A ocorrência de mudanças nas políticas governamentais.



Falta de novas competências em virtude da impossibilidade de acesso à educação ou reciclagem.

Questão 21
a)
Deve ser indicado um dos fatores abaixo:


O número de incidentes naquela área não tem nada de excepcional, considerando-se o tamanho, a
localização e o volume de tráfego da região.



Muitos dos navios e aviões dados como misteriosamente desaparecidos no Triângulo das Bermudas nem
sequer estavam naquela área.

b)
O verdadeiro enigma é o fato de o Triângulo das Bermudas ter, afinal, se tornado um mistério.
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Questão 22
a)
Ela não consegue entender como conceitos como “cozinhar” e “limpar” se aplicam a ela.
b)
A tarefa é preparar sobremesas. O que possibilita a sua associação com o estresse é que, em inglês, a palavra
“desserts” (sobremesas), quando lida de trás para frente, se torna “stressed” (estressado/a).

Questão 23
a)
Quando essa obscuridade for a forma mais clara e mais simples de o autor dizer tudo o que tem a dizer.
b)
A razão é que se ele conseguisse dizer em três páginas o que Faulkner levou trezentas páginas para dizer, não
haveria necessidade do livro.

Questão 24
a)
As aves começaram a botar ovos com cascas excepcionalmente finas e grande parte deles se quebrava durante a
incubação.
b)
A alta concentração de resíduos de DDT detectada nos falcões peregrinos e na gema de seus ovos.
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