QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 21
Alternativa C. O autor é comprometido com os valores da sua família como pode ser observado no trecho:
I’m committed to my family, to certain moral values, to people who share them, to my work, less so to
nations or flags as such.
QUESTÃO 22
Alternativa E – Garfield afirma no primeiro quadrinho que Jon quase não nota a presença dele. Isso
demonstra que Garfield sente ciúmes de Jon.
QUESTÃO 23
Alternativa A – o autor mostra que o taxista devolveu os pertences esquecidos no carro no trecho: the
taxi driver, Muhammad, had taken the belly pack to the station.
QUESTÃO 24
Alternativa D – de acordo com o texto, Sonya ligou para o taxista com o objetivo de recompensá-lo, como
podemos comprovar no trecho: who had left his phone number at the station, to thank him and to offer
him something for his thoughtfulness.
QUESTÃO 25
Alternativa B – Beyoncé, na música Pretty hurts, demonstra os padrões de beleza impostos pela
sociedade, nos seguintes versos:
TV says bigger is better
South beach, sugar free
Vogue says
Thinner is better
QUESTÃO 26
Alternativa A – o texto aponta como principal fator das mudanças ambientais continua a ser o
desenvolvimento econômico - economic development has been one of the principal factors in
environmental change.
QUESTÃO 27
Alternativa C – de acordo com o texto, a infecção do Zika está associada ao desenvolvimento de
microcefalia nas crianças.
QUESTÃO 28
Alternativa B – a música Black or White, de Michael Jackson, procura extinguir o racismo e criar uma
unidade inter-racial.
QUESTÃO 29
Alternativa C – no cartão postal, Elena se apresenta para Maryan, falando de seus filhos e trabalho.
QUESTÃO 30
Alternativa A – O artista deseja registrar a natureza por meio de um desenho antes que esta seja destruída
pelos produtos químicos.

QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 16
O autor relaciona o ato de dormir com o fato de acabar com a guerra. Em seguida, ele afirma que as
respostas existem aos questionamentos de Bob Dylan e que está esperando por alguém para agarrá-la.
Mas o problema é que ninguém se incomoda em procurar por essas respostas.
QUESTÃO 17
O cartunista afirma que em 1993 o casal está preocupado com a necessidade de fazer algo contra a
poluição. Já em 2013, a mulher afirma que eles precisam fazer algo sobre o aquecimento global. No
entanto, o homem discorda da opinião dela e diz que não existe prova que o aquecimento global foi
causado pelo ser humano. Assim, verifica-se uma crítica a atitude do homem que destrói a natureza sem
se sentir responsável por suas atitudes.
QUESTÃO 18
AHave you ever loved
Have you ever loved
B-

I have been
I have sung
I have made
I have acted

