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01. A leitura do quinto parágrafo do texto permite perceber que as previsões de que no ano de 2015 os chamados e-books (livros digitais) 

ultrapassariam totalmente os livros impressos em papeis não só não se confirmaram, como, na verdade, mostraram que as vendas de 

livros digitais sofreram uma queda significativa, como se pode ver na frase “While analysts once predicted that e-books would overtake 

print by 2015, digital sales instead slowed sharply”.

 Resposta: B

02. O sétimo parágrafo do texto informa que o declínio na popularidade dos livros digitais pode sinalizar que os impressos, embora não 

imunes ao surgimento de novas tecnologias, conseguirão resistir melhor à onda tecnológica do que outras formas de mídia, como 

a música e a televisão, conforme se lê na frase “E-books’ declining popularity may signal that publishing, while not immune to 

technological upheaval, will weather the tidal wave of digital technology better than other forms of media, like music and television.”

 Resposta: C

03. O final do oitavo parágrafo do texto afirma que, de acordo com algumas pesquisas, jovens leitores, que são considerados nativos 

digitais, ainda preferem a leitura em papel, conforme diz a frase “And according to some surveys, young readers who are digital 

natives, still prefer reading on paper.”

 Resposta: A

04. O parágrafo onze começa com a opinião do executivo-chefe da Editora Penguin Random House, na qual ele afirma que as pessoas 

falavam que o falecimento (demise) dos livros físicos seria uma questão de tempo, mas que de 50 a 100 anos, o livro impresso ainda 

continuará sendo um grande pedaço (chunk) do negócio da editora, como se lê na frase “People talked about the demise of physical 

books as if it was only a matter of time, but even 50 to 100 years from now, print will be a big chunk of our business...”

 Resposta: D

05. Os parágrafos 13 e 14, resumidamente, indicam que, apesar da queda significativa nas vendas de livros eletrônicos no ano passado, 

as pessoas na indústria de livros acreditam que o mercado digital ainda sobrevive, principalmente por conta do possível lançamento 

de um novo equipamento (device) de leitura e o uso cada vez mais dos smartphones para a leitura digital, como podemos ler na frase 

“Industry analysts and publishing executives say it is too soon to declare the death of the digital publishing revolution. An appealing 

new device might come along. Already, a growing number of people are reading e-books on their cellphones.”

 Resposta: A

06. O quinto parágrafo do texto traz a opinião da pesquisadora Camille Lassole, de que uma dieta com uma baixa proporção de alimentos 

de origem animal pode reduzir em até 20% as mortes causadas por doenças cardíacas, como se lê na passagem: “A pro-vegetarian 

diet that emphasizes a higher proportion of plant-based foods compared to animal-based foods may help lower the risks of dying 

from heart disease and stroke by up to 20 percent.”

 Resposta: B

07. O sétimo parágrafo do texto aponta o outro benefício de se seguir uma dieta com menos alimentos de origem animal e uma quantidade 

maior de alimentos de origem vegetal, quando diz que tal atitude também beneficiaria a preservação dos recursos naturais e a redução 

da poluição, como se pode constatar na passagem: “Moving to a more plant-based diet also helps conserve precious natural resources 

like water and oil. And it helps reduce pollution...”

 Resposta: C

08. O décimo parágrafo do texto traz a informação da Dra. Melissa Li de que o hospital onde ela trabalha, Providence St. Vincent, tem 

tornado possível que seus pacientes se alimentem de refeições mais baseadas em uma dieta vegetal, com a implementação da Meatless 

Monday (segunda-feira sem carne).

 Resposta: C
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09. O quinto parágrafo do texto começa com a informação de que se alimentar com uma dieta mais vegetal e menos animal ajuda a 
prevenir e reverter doenças cardíacas, como se pode ler na passagem: “Eating more plant-based meals and less meat has helped 
prevent and reverse heart disease.”

 Resposta: D 

10. O quinto parágrafo do texto nos informa que a recomendação de uma dieta mais baseada em vegetais e menos em alimentos de 
origem animal é algo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) se esquiva de fazer (shied away), pois o governo 
também precisa gerenciar e promover a agropecuária (animal agriculture) dificultando, assim, tal recomendação.

 Resposta: A
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