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01. Como lemos no último parágrafo, a atuação do “The Predator” na região do “Akwesasne Mohawk Territory” teria o objetivo de 
combater o tráfico de drogas na área por conta do suprimento de maconha de alta qualidade na região (“In eastern Canada, the focus 
of the Predator is the Akwesasne Mohawk Territory. ‘Essentially, we’re supplying high-grade marijuana through this one small rural 
county of 50,000 people, thanks to the border, to all of the northeast,’ said Derek Champagne, district attorney of Franklin County, 
N.Y., and head of the area’s border and narcotics task force.”).

Resposta: C

02. Como lemos nas linhas 6 e 7 do texto, uma diferença entre “The Predator” e o equipamento usado para mesmos fins no Oriente 
Médio é que “The Predator” não é um avião armado (“The Predator is the unarmed version of the drone plane that the U.S. uses to 
conduct air strikes in Pakistan, Iraq and Afghanistan”).

Resposta: C

03. A alternativa correta é a E. O adjetivo “uneasy”, que qualifica “people on the reserve” (a população de Mohawk), significa, na linha 20, 
“desconfortáveis”, “pouco à vontade”. Este seria o estado da população com relação ao fato de ser observada pela ronda em questão. 
Das opções, a melhor substituição possível seria por “uncomfortable”, que também pode ser traduzida por “desconfortável.”

Resposta: E

04. O último parágrafo do texto cita que o rap brasileiro serve como instrumento de reflexão política, social e racial dos jovens discriminados 
das periferias das grandes cidades brasileiras, como Rio e São Paulo, como podemos ler na frase “Brazilian rap has served as a reflection 
of political, social, and racial issues plaguing the disenfranchised youth in the suburbs of São Paulo and Rio.”

Resposta: B

05. O percentual de proteína consumida é maior (43%) no “Scardale Medical Diet” do que na “Typical American Diet” (10-15%).

Resposta: E

06. O subtítulo do texto já alerta para a necessidade de atualização das comunicações do tráfego aéreo (...show how air-traffic communications 
need to be updated), sugestão também encontrada no final da passagem (What is already beyond doubt is that air-traffic communication 
protocols need to be updated to ensure that, however rare, such a disappearance cannot be repeated.) o que, por isso, leva a conclusão de 
ser esse o principal objetivo da passagem.

Resposta: C

07. A descoberta dos destroços e principalmente da caixa preta com os dados de voo do avião, segundo o texto, pode proporcionar um 
esclarecimento do que realmente aconteceu com o avião da Malaysian Airlines. (If the plane’s wreckage is found, and especially if its 
“black box” flight recorder can be recovered, what happened to flight 370 should become clearer).

Resposta: B

08. O início do texto traz a informação de que o Papai Noel (Santa Claus), da forma como se conhece nos dias de hoje, apareceu pela 
primeira vez  em 1821, o que indica ser a terceira década do século 19.

Resposta: E

09. O texto satiriza o fato de Papai Noel, nos dias de hoje, ser usado para divulgar todo o tipo de produto que possa ser vendido, citando 
textualmente cigarros (Cigarettes) e bebidas alcoólicas (Alcohol).

Resposta: A

10. As três últimas linhas do texto citam Papai Noel como sendo um representante do amor, da doçura e da gratidão, como vemos na 
frase (love, sweetest and grateful).

Resposta: C
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