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01. A frase destacada no anúncio pode ser traduzida da seguinte maneira: “Um terço da comida que se compra no Reino Unido acaba 
sendo desperdiçada”. Dessa forma, a referida frase foi criada para enfatizar o desperdício de comida. 

Resposta: D

02. O termo university graduates aparece no texto com o objetivo de destacar que, aquelas pessoas que chegam à universidade (university 
graduates) tem menos chance de desenvolver algum tipo de doença cardíaca, o que leva à conclusão que quanto maior o nível de 
escolaridade menor será o risco de ataques do coração. 

 Resposta: E

03. A história do fi lme Slumdog Millionaire (Quem quer ser um milionário?) mostra toda a separação de classes existente naquele país da 
Ásia, mas diferentemente de outras produções indianas, com um cenário inovador e surpreendente.

 Resposta: B

04. Os dois primeiros versos do poema em questão refl etem a importância que é dada aos elementos da natureza Estrela (Star), Terra 
(Earth), Sol (Sun) e Lua (Moon) pelo seu autor, evidenciando assim a estreita relação da cultura indígena norte-americana com esses 
elementos, por meio da tradição oral desses povos indígenas.

 Resposta: D

05. No título e subtítulo do texto encontramos as expressões A Tall Order (Um Pedido Exagerado) e The sky isn’t the limit (O céu não é o 
limite) que são utilizadas para apresentar uma matéria cujo tema é uma inovação tecnológica usada para a construção de um novo 
arranha-céu em Seul, Coreia do Sul, que tem por característica fazer “desaparecer“ parte do prédio ao simples toque de um botão, 
pois o prédio funciona como uma gigantesca tela de televisão, tornando-se o maior feito do renomado arquiteto Charles Wee. Dessa 
forma, a alternativa A traz a resposta esperada para a questão.

 Resposta: A
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