RESPOSTAS ESPERADAS – INGLÊS
Questão 13
a)
Trata-se de uma carteira de motorista. Os olhos da pretensa portadora seriam castanhos.
b)
Ela teria nascido do mês de junho. A sequência numérica indicada se refere à data de expedição do documento.

Questão 14
a)
É inevitável que um rapaz e uma garota que sejam amigos terminem por se apaixonar.
b)
Essa situação pode acontecer no momento errado ou tarde demais.

Questão 15
a)
Milton está cansado de aprimorar Joe, seu computador, para que este resolva os problemas do mundo.
b)
Milton não se casou porque nunca encontrou a mulher certa. Milton quer que Joe o ajude a encontrar um amor
verdadeiro.

Questão 16
a)
O fato ocorrido foi que uma garota engravidou aos 19 anos. A expectativa era que essa gravidez iria arruinar a
sua vida.
b)
A expectativa não se concretizou porque a criança que nasceu salvou a vida da jovem, em vez de arruiná-la.

Questão 17
a)
A campanha pretende incentivar as pessoas a lavarem as mãos com sabão antes de comer e depois de usar o
banheiro.
b)
Esse hábito pode reduzir o número de mortes por diarreia em quase metade e o número de infecções
respiratórias agudas em cerca de um quarto.

Questão 18
a)
O resultado da pesquisa sugere que muitas pessoas irão piratear programas de computadores,
independentemente do seu preço.
b)
Como as empresas que produzem software têm muito lucro, as pessoas acham que uma única cópia não
autorizada de software não prejudica essas empresas.
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Questão 19
a)
O candidato deve mencionar dois dos itens abaixo como problemas do “mundo real” apontados pelos
personagens:
 o alto custo da moradia;
 o alto custo da assistência médica;
 a diminuição das aposentadorias / pensões.

b)
O personagem fica muito tentado a continuar na escola para não ter que enfrentar os problemas da vida real.

Questão 20
a)
As porcentagens indicadas se referem ao número de militares em atividade no ano de 1998.
b)
Segundo o texto, é mais fácil para o olho avaliar as diferenças de comprimento entre barras do que as diferenças
de tamanho entre setores.

Questão 21
a)
O termo se refere ao fato de que as pessoas irão preferir ficar na segurança e no conforto de suas casas, em
comunidades fechadas.
b)
Esse fenômeno se deve, parcialmente, à constante circulação de imagens assustadoras nos meios de
comunicação de massa.

Questão 22
a)
O romance levanta questões sérias sobre a reconstrução da vida de uma pessoa em uma língua estrangeira.
b)
A língua húngara é considerada exótica. Costuma-se dizer que ela é a única língua do mundo respeitada pelo
diabo.

Questão 23
a)
O escritor foi forçado pelos nazistas a deixar seu país de nascimento, a Áustria, porque era judeu.
b)
Zweig teve que obter um passaporte especial para apátridas. Esse novo passaporte o fez se sentir como se
tivesse deixado de pertencer a si próprio.
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Questão 24
a)
O movimento tenta combater o ritmo de vida frenético imposto pela sociedade industrial, especialmente no que
se refere à cultura do fast-food. A ideia que orienta esse tipo de vida é que a produtividade tem mais peso do
que tudo.
b)
O candidato deverá indicar dois dentre os itens abaixo:
 substituir a agricultura industrial pela agricultura orgânica;
 cultivar paladares mais seletivos;
 promover recompensas financeiras justas para produtores de alimento conscienciosos.
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