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Questão 19
a)
Ele faz referência ao fato de seus colegas de escola terem sido cruéis com ele no ensino médio.
b)
Ele se sente agradecido porque essa experiência o fez se tornar mais forte do que seus colegas jamais serão.

Questão 20
a)
Elas estão crescendo obesas e mal nutridas e serão a primeira geração a viver menos do que seus pais.
b)
Nessa revolução alimentar, as pessoas devem deixar de ingerir alimentos processados e passar a ingerir alimentos
frescos preparados em casa.

Questão 21
a)
“X” representa a distância do lugar onde o aluno se senta em relação ao professor. Para saber o “valor” de “x”
é preciso dividir o grau de interesse do aluno por quão sonolento ele está.
b)
Quem se senta próximo à saída seria o aluno descompromissado. Quem se senta encostado à parede seria o
aluno sensível, que prefere ser ignorado pelo professor.

Questão 22
a)
O aluno deverá indicar dois dos itens abaixo:





Gastos com a defesa do país
Gastos com auxílio-desemprego
Gastos com a previdência social
Gastos com auxílio-saúde

b)
A crítica feita pelo cartum é que o americano médio vê como desperdício de dinheiro público todo gasto do
governo federal que não o beneficia pessoalmente.

Questão 23
a)
Os metrôs da cidade se encheriam de água em poucos dias, pois suas bombas parariam de funcionar, enquanto
as ruas seriam retomadas por mato e, em seguida, por árvores.
b)
Um micróbio capaz de se alimentar de polímeros poderia se desenvolver e, com o espetacular retorno de peixes
e pássaros, a terra poderia voltar a ser o Paraíso.
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Questão 24
a)
Refere-se ao fato de a Constituição e a Declaração da Independência norte-americanas garantirem direitos
inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade a todos os seus cidadãos.
b)
A crença de que o “banco da justiça” do país não está falido e de que há fundos suficientes nos “depósitos de
oportunidade” da nação para “cobri-lo”.
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