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01. O texto cita as tentativas de solução para a crise dos refugiados na Europa, mencionando os esforços de certas nações, mas insinuando 
o possível aumento no número de refugiados pra o ano de 2015 (II) e o encorajamento da União Europeia para que haja diálogo e 
cooperação entre as partes envolvidas para uma rápida solução da questão (III).

 Resposta: D

02. O texto cita, no seu penúltimo parágrafo, a relação perigosa entre o contrabando (smuggling) de refugiados e o fi nanciamento de 
ações terroristas, como se pode ver na frase “This humanitarian emergency is also a security crisis, since smuggling networks are linked 
to fi nance and terrorist activities...”

 Resposta: A

03. Dentre as causas para o grande fl uxo de imigrantes para Europa via Mar Mediterrâneo o texto cita todos os propostos, exceto “constantes 
intervenções militares”, embora, em alguns países como Síria e Iraque, a guerra seja um fator preponderante para a fuga de pessoas 
em busca de uma melhor condição de vida.

 Resposta: D

04. Os vocábulos em destaque têm, respectivamente, as funções de verbo (fugir, escapar), preposição (de acordo), substantivo 
(pronunciamento) e substantivo (contrabando).

 Resposta: D

05. Dentro das regras e características do uso do discurso indireto (indirect speech), a conjunção if (se) e as formas verbais failed (falhasse) 
e would be (seria), respectivamente no passado simples e no futuro do pretérito, corretamente completam a frase exposta.

 Resposta: E

06. Os espaços em branco no texto devem ser preenchidos por preposiçãoes para que as frases ganhem coesão e coerência. As preposições 
que corretamente completam os espaços são, respectivamente, beneath (abaixo), behind (atrás), under (em baixo) e between (entre).

 Resposta: A

07. A palavra squeamishness signifi ca repulsa, nojo. Portanto, a opção que melhor representa um sinônimo para a palavra em questão é 
aversion (aversão).

 Resposta: A

08. Ao longo do texto, a autora descreve sua trajetória em busca de experimentar o sonho de ser arqueóloga. Pela ordem cronológica dos 
fatos narrados, o primeiro a ser citado foi o costume de viajar ao México com a família, seguido pela decisão de se tornar arqueóloga, 
a participação em uma escavação nos Estados Unidos e, por fi m, a decepção e troca dos seus objetivos profi ssionais.

 Resposta: B

09. O desfecho do relato da autora demonstra todo o espanto que ela teve ao se deparar com a escavação que fez em Illinois e a consequente 
decepção com aquilo que ela achava ser a profi ssão que escolhera para a vida.

 Resposta: B

10. A leitura de ambos os textos nos leva a testemunhar relatos de fatos absolutamente reais e verdadeiros, pois a crise dos refugiados e 
o relato pessoal da autora do segundo texto mostram eventos concretos descritos nas passagens.

 Resposta: E
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