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01. A frase atribuída ao pintor catalão Salvador Dali explicita sua opinião de que a perfeição não deve ser temida porque nunca será 
alcançada (reach).

 Resposta: B

02. O autor da citação defende qualquer forma de liberdade de expressão (freedom of speech) sem qualquer restrição quando usa como 
exemplo a liberdade de expressão que defendia o nazista Goebbels para aquilo que ele acreditava.

 Resposta: D

03. Comparando a uma interceptação no jogo de futebol americano, Calvin explica para seu amigo Haroldo qual a melhor forma de se 
vencer uma discussão. Segundo o garoto, quando a outra pessoa faz uma pausa na fala para escolher a melhor palavra a ser usada 
confi gura o melhor momento de mudar o assunto, e assim vencer a discussão. Essa informação pode ser claramente deduzida na 
primeira fala de Calvin.

 Resposta: B

04. O título e subtítulo do anúncio, juntamente com as informações acerca das datas de início do curso levam a informação de que se trata 
de uma divulgação para um curso on-line ou presencial (Start online, then come to Stanford University) para treinar o participante na 
construção de cenários futuros (2030) sobre consumo de alimentos (The Future of Food).

 Resposta: C

05. As duas primeiras linhas do texto indicam que a narradora estava extremamente nervosa (I was a ball of nerves) no primeiro dia de 
aula achando que seria julgada por todos na sala de aula (...thinking everyone would be staring at me).

 Resposta: B

06. O texto encerra com o conselho dado pela autora que é o de você tentar se desafi ar e procurar algo novo (...challenge yourself to try 
something new...).

 Resposta: A

07. A leitura integral do texto, em especial os dois primeiros parágrafos, revela que os bonobos, uma espécie de macaco (ape), se alimentam 
de frutas com sementes. O sistema digestivo desses primatas preparam essas sementes para a germinação, que em seguida são 
despejadas pelos macacos em suas longas caminhadas pelas fl orestas.

 Resposta: C

08. De acordo com a passagem os texting walkers são aquelas pessoas que escrevem ou leem mensagens ao celular (text) e conseguem 
caminhar (walk) ao mesmo tempo.

 Resposta: B

09. A partir da quinta linha da passagem vemos a informação de que os text walkers mudam seus comportamentos para se adaptarem ao 
vício de usarem os seus celulares enquanto caminham, como podemos ver na frase “They’re less likely to trip because they shorten their 
step length, reduce step frequency, lengthen the time during which both feet are in contact with the ground, and increase obstacle 
clearance height.”

 Resposta: A

10. O verbo to trip, em destaque no texto, é utilizado com o contexto de tropeçar.

 Resposta: C
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