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01. Está explícito no primeiro parágrafo que o acesso fácil e gratuito a músicas na Internet contribuiu, sobremaneira, para o agravamento 
da crise na indústria fonográfi ca, como podemos ler na frase: “as youngsters prefer to download their music from the Internet, usually 
free of charge”.

 Resposta: B

02. O poema apresentado demonstra a coragem do autor negro quando ele diz que, no futuro, ninguém ousará mandá-lo comer na 
cozinha quando outras pessoas chegarem a casa, o que tipifi ca a verdadeira defi nição de bravura, e, ao mesmo tempo, a superação 
demonstrada por ele ao rir de uma situação que não o abala totalmente, mas sim o faz comer bem e fortalecer-se.

 Resposta: A

03. A intenção do texto é a de divulgar que a escritora J.K. Rowling, autora dos livros sobre o bruxo Harry Potter, tem planos de escrever 
para o público adulto, mas que, por enquanto, nenhuma data nem o título do romance foram anunciados.

 Resposta: D

04. No ultimo quadrinho da tirinha, Calvin argumenta que as discussões com seu pai nunca vão para onde deveriam ir, pois, embora 
ele tenha exposto que é vítima de sua inocência e que por isso não é culpado por suas más atitudes, o pai responde que ele precisa 
construir sua personalidade e ordena que ele vá apanhar neve na calçada.

 Resposta: C

05. A matéria publicada na National Geographic, se consultada por um aluno que fosse fazer um trabalho escolar, permitiria que ele 
descobrisse que os ratos e os seres humanos possuem a mesma via metabólica (chemical road map) para a produção de morfi na. Essa 
característica, segundo a matéria da renomada revista, também pode ser encontrada em outros mamíferos.

Resposta: B
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