
 

 

LÍNGUA INGLESA
AULA 08: 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS 
ESTILOS ENEM

EXERCÍCIOS PROPOSTOS
SEMESTRAL

VOLUME 3

OSG.: 094657/16

01. Está explícito no último parágrafo: a indústria da aviação identifi ca a indústria de biocombustíveis como uma das maneiras principais 
de reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

 Resposta: B

02. Está indicado no parágrafo 2: “the power generation industry can look to wind (vento), hydro (hidro), nuclear (nuclear), and solar 
(solar) technologies to make electricity without producing much CO

2
”.

 Resposta: A

03. O gráfi co aponta as menores taxas de produção de CO
2
.

 Resposta: E

04. O parágrafo inicial mostra os benefícios e os malefícios causados pelo desenvolvimento da aviação.

 Resposta: D

05. O texto sugere substituição de emissores de CO
2
, logo, substitui-se locomotivas a diesel por trens elétricos.

 Resposta: C

06. O terceiro parágrafo do texto traz a informação de que o Capitão Farragut tinha prometido um certa quantia em dinheiro para aquele 
que visualizasse o monstro, como se pode ver na passagem: ‘Captain Farragut had spoken of a certain sum of two thousand dollars, 
set apart for whoever should fi rst sight the monster...’ 

 Resposta: B

07. A frase em questão traz o auxiliar DID usado de forma enfática, que pode, sem perda de sentido, ser retirado da referida frase e a 
mesma ser reescrita no passado simples.

 Resposta: C

08. As palavras em destaque se referem, respectivamente, à empresa proprietária do barco (they = eles proprietários da empresa) e ao 
mar (it = sea).

 Resposta: A

09. A expressão em destaque se refere a uma variedade de cães que se reúnem regularmente na vizinhança, como se referindo a cães das 
mais variadas raças e pedigrees.

 Resposta: D

10. A expressão em destaque tem o mesmo sentido que “when in fact” (quando de fato).

 Resposta: B
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