QUESTÕES OBJETIVAS
QUESTÃO 21
Alternativa B, o autor utiliza, no fim do texto, um tom triste para nos fazer sentir a mesma perda que os membros da família
experimentaram conforme percebemos no trecho “he changes the mood to a sad one, making us feel the same loss the family
members experienced”.
QUESTÃO 22
Alternativa C, a letra da música aborda a destruição de vidas causadas pela pressão social, mas o amor pode ser a resposta para
amenizar esse problema, “The lyrics deal with how pressure can destroy lives, but love can be the answer”.
QUESTÃO 23
Alternativa A, o autor introduz o texto a partir do mecanismo de argumentação, providenciando explicação para o fenômeno
baseada na experiência realizada pelos cientistas, uma vez que ele apresenta opiniões/argumentos.
QUESTÃO 24
Alternativa D, o discurso da mulher teve um efeito diferente do pretendido uma vez que ela utiliza um carro altamente poluente,
conforme observamos na linguagem não verbal do texto.
QUESTÃO 25
Alternativa E, a figura de linguagem presente no trecho da música She de Elvis Costelo é a antítese, palavras opostas – heaven /
hell - May turn each day into a Heaven or a Hell.
QUESTÃO 26
Alternativa E, o gênero textual é carta de opinião.
QUESTÃO 27
Alternativa D, o cartaz tem o objetivo de apresentar algumas dicas a população sobre como usar a internet com segurança.
QUESTÃO 28
Alternativa D, o autor compara os termos “dystopia” e “utopia” e observa que os dois termos compartilham características da
ficção científica e da fantasia. “Both utopias and dystopias share characteristics of science fiction and fantasy”.
QUESTÃO 29
Alternativa C, segundo o autor do texto, alguns avanços tecnológicos causam no ser humano distração, alto nível de estresse e
isolamento. “some technological advances cause people to be distracted, overly stressed, and increasingly isolated”.
QUESTÃO 30
Alternativa C, o sentimento presente é de angústia.
QUESTÕES DISCURSIVAS
QUESTÃO 16
a) O texto é uma notícia e tem o objetivo de nos informar sobre uma determinada ocorrência, no caso é sobre a greve dos
caminhoneiros no Brasil.
b) Os motoristas de Uber se juntaram a greve.
c) A Petrobrás decidiu seguir os preços globais do petróleo no último julho.
QUESTÃO 17
a) A The Nature Conservancy está trabalhando para deter o desmatamento e implementar os esforços de reflorestamento em
todo o Brasil, protegendo nosso ar e nossa água.
b) As árvores da floresta amazônica são críticas para o abastecimento de água do Brasil. Através do processo de transpiração, as
árvores asseguram que a água entre na nossa atmosfera e, por sua vez, produz nuvens e chuva.
QUESTÃO 18
A tira leva o leitor a refletir sobre as relações nas redes sociais. As pessoas, antes das redes sociais, se interagiam e confraternizavam
com as outras “cara a cara”. Depois do fenômeno das redes sociais, as pessoas só se interagem virtualmente.

