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51. Resposta (D)
Nos quadrinhos 2 a 5 Helga fala a seus filhos dos
sacrifícios que o pai faz pela família enquanto está
lá fora, enfrentando todos os tipos de clima para
prove-los (quadrinho 5). No quadrinho 3, ela afirma
que os filhos não percebem o quanto o pai faz por
eles. Logo, a alternativa que define o que Helga diz
aos filhos é (D), pois ela exige que eles reconheçam
os sacrifícios do pai.
52. Resposta (C)
A partir do pensamento do cachorro no último quadrinho podemos inferir que, depois de as crianças
terem feito o que a mãe pediu, eles querem, de
fato, saber o que o pai trouxe de presente. Portanto, a única alternativa correta é a de número 3.
53. Resposta (A)
A expressão take sb/sth for granted significa estar
tão acostumado a algo a ponto de não reconhecer o
seu valor.
54. Resposta (B)
A melhor tradução para realize, face e provide, dentro do contexto no qual estão inseridos é, respectivamente, “perceber”, “enfrentar” e “prover”.
55. Resposta (E)
A questão trata de transposição de discurso. Ao passarmos uma oração do discurso direto para o indireto devemos alterar os tempos verbais para uma forma “mais passada”. Logo, appreciate, que encontra-se no presente simples passa para o passado simples – appreciated. Já have made, que está no present
perfect, deve passar para o past perfect – had made.
56. Resposta (D)
O vocábulo worthwhile pode ser traduzido por
“recompensador”, “gratificante”. Sendo assim, a
alternativa correta é (D), rewarding, que carrega o
mesmo sentido.
57. Resposta (B)
A primeira lacuna do texto deve ser preenchida por
whenever, que pode ser melhor traduzida por “sempre que”, “toda vez que”. A segunda deve ser preenchida por if pois trata-se de uma conditional
sentence. Finalmente, a última lacuna é preenchida
por even so (mesmo assim).

58. Resposta (C)
A única informação correta é a de numero 3, de acordo com o citado pelo autor entre as linhas 19 a 22
(Steve does his normal daily chores with the help of
a “wi-fi detector...” = O Steve realiza suas tarefas
diárias com a ajuda de um detector de wi-fi).
59. Resposta (E)
As três primeiras afirmações são verdadeiras de
acordo com as linhas 4 a 10, 22 e 23 e 28 a 30,
respectivamente. Já a última afirmação é falsa, pois
ele mora a mais de 50 metros das outras pessoas
devido ao fato de sua alergia ao wireless.
60. Resposta (D)
A primeira afirmação está correta de acordo com as
linhas 18 e 19 do texto, onde o autor afirma que a
electromagnetic sensitivity tende a crescer a medida que mais pessoas optem por sinal de Internet
sem fio. A segunda também está correta, pois, nas
linhas 31 e 32 o autor afirma que há solicitações
para que o governo determine se as redes wireless
podem causar dano à saúde. A terceira afirmação
não encontra base do texto.
61. Resposta (A)
Apenas a afirmação I está correta, pois, tanto
agonizing quanto teaching funcionam como adjetivos para os substantivos pain e leaders respectivamente.
A II está incorreta, pois, known as pode ser traduzida
por “conhecida como”, ao passo que, as more people
opt a expressão as pode ser entendida como à medida que.
A III está incorreta, pois, calls funciona como substantivo no contexto em que se encontra.
62. Resposta (E)
A expressão leg it possui o mesmo sentido contextual
de run away. Ambas significam “ deixar/abandonar
um lugar repentinamente”.
63. Resposta (A)
A palavra chores seria melhor traduzida, dentro do
contexto no qual se encontra, por “tarefas”.

64. Resposta (B)
A melhor tradução para o enunciado da questão encontra-se na alternativa (B). Cabe lembrar que
wouldn’t be able to stand it, no contexto, significa
“não suportaria”.
65. Resposta (D)
A palavra shield, dentro do contexto no qual está
inserida, seria melhor traduzida por “proteger”.
66. Resposta (D)
A questão envolvia uma oração condicionada do tipo
2, onde encontramos um verbo no passado simples
após o sujeito combinando com o modal auxiliar
would em sua oração principal. O pronome his retoma o sujeito he.
67. Resposta (E)
As preposições que melhor completam as lacunas
das linhas 14, 21 e 31, são, respectivamente, about,
with e before.
68. Resposta (C)
O pronome we refere-se ao autor do texto e aos
demais baby boomers.
69. Resposta (A)
A partir da leitura do primeiro parágrafo do texto,
podemos concluir que, o festival de woodstock foi
um dos eventos que definiu a geração do final dos
anos 60 e teve um final feliz.

70. Resposta (E)
A primeira afirmação está incorreta pois não encontramos, em nenhuma parte do texto, expectativas
(expectations) com relação ao festival de. A segunda
e a terceira estão corretas de acordo com o terceiro
e quarto parágrafos do texto, respectivamente.
71. Resposta (B)
De acordo com as informações encontradas entre
as linhas 32 e 37 do texto os comerciantes locais
reconheceram os participantes como clientes potenciais.
72. Resposta (D)
As expressões rock musicians e hungers pangs são
constituídas por dois substantivos. A única alternativa que apresenta a mesma sequência é (D), baby
boomers.
73. Resposta (B)
As expressões endured (tolerou, suportou, aguentou),
dispersed (disperso) e resumed (recomeçaram), podem ser substituídas, sem alteração de sentido, por
put up with, scattered e restarted respectivamente.
74. Resposta (A)
A expressão notwithstanding pode ser entendida
como “apesar de”. Portanto a expressão que poderia substituí-la corretamente é in spite of.
75. Resposta (C)
A expressão yet, no contexto em que se encontra,
encerra uma ideia de contraste.

