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01. O texto, que trata de uma nova tecnologia que permite acabar com as caríssimas atualizações de programas de computador (software), 
mostra em seu segundo parágrafo que duas empresas pouco conhecidas já deram um grande passo para desenvolver tal tecnologia, 
e que Bill Gates não quer nem ouvir falar nos nomes dessas empresas, pois elas levam vantagens para serem suas concorrentes.

 Resposta: E

02. O desenho mostra uma visão bastante sarcástica do seu autor em relação ao uso de aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, quando 
ele cita o uso de fones de ouvido para que a pessoa pareça idiota (“White earpieces, so that I look like an idiot.”) ou quando ele se 
refere à presença de editores de texto para que seus trabalhos não concluídos estejam sempre com ele (“Word processing software, 
so that my unfinished work is always with me.”).

 Resposta: B

03. O trava-línguas (tongue twister) é uma forma divertida de aperfeiçoar a pronúncia, muito utilizada com crianças, nos primeiros anos 
escolares. O trava-línguas em questão refere-se à preocupação do filho sobre sua felicidade, ao casar com a pessoa (Mary Mac) escolhida 
por sua mãe para que ele se case.

 Resposta: D

04. Para responder à questão proposta, o candidato precisaria identificar o site “wefeedback“como sendo de filantropia, pois o mesmo fez 
campanhas que visam a doação de alimentos para crianças famintas, como fez Kate Watts que doou um prato de sushi que poderá 
alimentar várias crianças. Dessa forma, podemos concluir que o internauta fez doação para a caridade, conforme estabelece o item (C)  
da questão.

 Resposta: C

05. O texto proposto explica o que vem a ser uma variante do inglês conhecida como “Globish“ que, segundo seu criador Jean-Paul 
Nerrière trata-se de um meio de simplificar o idioma dando-lhe regras que possam ser entendidas por todos, o que levaria o candidato 
a deduzir que “Globish“ altera a estrutura do idioma para possibilitar uma comunicação global, o que está disposto na alternativa (D) 
da questão.

 Resposta: D
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