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01. Pela leitura do texto entitulado The Weather Man (O homem do tempo), podemos ver que os britânicos, diferentemente de vários outros
povos, adoram falar sobre o clima. Isso nos leva a deduzir que falar sobre a previsão do tempo realça as diferenças e as particularidades
culturais do uso de uma língua, conforme estabelece o item D da questão.
Resposta: D
02. O texto mostra uma frase atribuída ao Primeiro Ministro britânico, David Cameron, sobre uma onda de protestos violentos que aconteceu
na Inglaterra, em agosto de 2011, em que ele cita que há, provavelmente, uma falta não só de respeito e de limites, mas também
de amor para com os jovens envolvidos, mas que se precisa ser firme quando eles infringem as leis, sendo obrigado a ser duro, como
uma forma de educá-los.
Isso posto, a alternativa que afirma que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza, é a adequada para a questão.
Resposta: D
03. A frase de Jimi Hendrix proposta na questão diz que “Quando o poder do amor derrotar o amor pelo poder, o mundo conhecerá a
paz”, o que sinaliza a intenção do músico de dizer que o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor.
Resposta: B
04. O renomado poeta americano Robert Frost escreveu o famoso poema The Road Not Taken em 1916, e nos seus versos finais ele festeja
a ousadia de ter tomado, para a sua vida, a decisão de seguir pela estrada menos viajada (the one less traveled by), o que está em
conformidade com o que estabelece a alternativa A da questão.
Resposta: A
05. A leitura do restante do artigo permitiria encontrar, como tema principal, o possível surgimento de outras doenças de forma inesperada,
como aconteceu recentemente com a aparição do Ebola e do Zika vírus.
Resposta: A
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