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01. Quando, na tirinha, Garfi eld pede que Jon seja mais específi co em relação a qual das ex-namoradas do rapaz ele se refere, passa  
informação de que o gato conhece as ex-namoradas do amigo, e que mais de uma delas parece ser maluca.

 Resposta: D

02. Não só as referências bíblicas, mas também a informação de que a casa era mais velha que a própria cidade servem para enfatizar 
qual antiga era a casa citada no texto.

 Resposta: E

03. A frase diz que os aposentos pareciam estar à espera do seu mestre, descansando em sono profundo, o que leva à conclusão de que 
a casa se encontrava em boas condições.

 Resposta: A

04. A expressão “at last” (fi nalmente) pode ser substituída por “eventually”; “mortared” (sedimentado) tem o mesmo signifi cado que 
“cemented”; “erected” (erguido) é o mesmo que “built” e “sunken” (afundado) tem o mesmo sentido que “immersed”.

 Resposta: B

05. Na frase em destaque a palavra “open” (aberto) tem função verbal; “covering” (uma coberta) tem função de substantivo e “velvet” 
(veludo) tem também função de substantivo.  

 Resposta: C

06. As informações presentes no primeiro parágrafo do texto nos levam a ver que seu autor não aceita o título dado à geração a qual 
pertence, atribuindo tal apelido a algum jornalista frustrado. 

 Resposta: B

07. O segundo parágrafo não cita a ida a shows de rock na Volta da Jurema, mas sim no Ginásio Paulo Sarasate.

 Resposta: A

08. No último parágrafo do texto, o autor expressa de forma bem clara todo o seu orgulho e alegria de ter pertencido à geração que, 
segundo ele, foi a mais produtiva de toda a história da humanidade.

 Resposta: A

09. A ideia central do texto é exatamente a de mostrar o lado benéfi co dos anos de 1980, contradizendo até mesmo o título dado à essa 
geração: A Geração Perdida.

 Resposta: C

10. A expressão lost generation equivale em português à geração perdida.

 Resposta: C
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