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01. Entre a pesquisa de Fries e aquela conduzida por Oeppen e Vaupel, temos divergência com relação ao limite da expectativa de vida. 
Para Fries, ela teria um limite fixo de 85 anos; para o outro par de cientistas, ela tem um movimento crescente com aumento de três 
meses de expectativa de vida a cada ano que passa.

Resposta: C

02. Para acertar esta questão de referência, o candidato deveria identificar que o pronome “their” (“deles”, “delas”) em questão retoma 
“further rises” (“aumentos subsequentes”), referente que se encontra, na realidade, implícito em “kept on rising” (“continuou 
subindo”).

Resposta: E

03. No caso, a preposição “such as” (“tal como”) pode ser substituída por “like” (“como”), sem perda do sentido (que é de introduzir 
exemplificação) para a sentença.

Resposta: D

04. A alternativa correta é a B, pois o sintagma “best-performing country” faz referência ao “país com melhor performance”, no caso, 
para o quesito expectativa de vida, para o ano de 2050, ou seja, aquele que bater o recorde de expectativa de vida naquele ano.

Resposta: B

05. No terceiro parágrafo encontramos suporte para esta opção, já que o texto nos informa que alguns dos especialistas argumentam 
que a duração da vida é finita porque os corpos, de fato, desgastam (“Some of them argue that the human lifespan is finite because 
bodies, in effect, wear out”).

Resposta: A

06. Nas linhas 19 a 22, Sen diz que, na economia, a prosperidade do mercado depende de vantagens individuais (“The market economy 
succeeds not because some people’s interests are suppressed and other people are kept out of the market, but because people gain 
individual advantage from it”).

Resposta: E

07. Nas linhas 24 e 25, Sen dá um exemplo de slogan, terrível em sua opinião, que exemplifica o discurso daqueles que propõem um 
modelo econômico do qual ela discorda. A expressão “You have to break some eggs to make an omelet” (“É preciso quebrar alguns 
ovos para fazer um omelete”) evoca a máxima “Os fins justificam os meios”.

Resposta: C

08. A alternativa correta é a (D). “This”, na sentença em questão, se refere ao sintagma presente no parágrafo imediatamente anterior “in 
that way, fingerprints could be used to prevent identity fraud”; ou seja, “ao instituir o método de identificação de impressões digitais 
para prevenir a desonestidade no sistema pensionista, Herschel estipulou o pressuposto de que os indivíduos teriam impressões digitais 
únicas”.

Resposta: D

09. A alternativa correta é a (C). “Característica crucial” (“crucial feature”) remete ao fato, presente no mesmo período sintático, de que 
as impressões digitais não mudam com o tempo, mas sim, permanecem as mesmas (“remain the same”).

Resposta: C

10. A alternativa a ser assinalada é a (E), pois é a única incorreta. Como lemos no último parágrafo, o sistema de classificação usado pela 
polícia tem o nome de (Richard) Henry, inspetor que se baseou na classificação de Galton, ampliando-a.

Resposta: E
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