RESPOSTA ESPERADA – LÍNGUA INGLESA
Questão 19
a)
A ironia reside no fato de o personagem estar anunciando uma notícia sobre o desaparecimento dos jornais
norte-americanos e pedindo que as pessoas leiam sobre essa matéria on-line.
b)
A personagem fornece todo tipo de informações pessoais nas redes sociais virtuais e espera que essas
informações sejam mantidas em sigilo.

Questão 20
a)
O candidato deverá apontar duas das seguintes manifestações físicas: tosse, espirro e suspiro.
b)
O bom humor e o riso fortalecem nosso sistema imunológico, aumentam nossa energia, diminuem a dor e nos
protegem dos efeitos prejudiciais do estresse.

Questão 21
a)
Os conselhos são: saiam de casa, arrumem um emprego e paguem suas próprias contas enquanto vocês ainda
sabem tudo.
b)
1ª leitura: Eu comprei uma prancha de surfe nova para a minha mulher. Foi o melhor negócio que eu já fiz.
2ª leitura: Eu troquei minha mulher por uma prancha de surfe nova. Foi o melhor negócio que eu já fiz.

Questão 22
a)
A expectativa é que o país tenha mais de meio milhão de casos de cólera no ano seguinte da publicação/em
2011. A expansão dessa doença no Haiti se explica pelo fato de a população local não ter imunidade contra ela,
já que nunca foi exposta ao cólera.
b)
Porque a vacina era escassa e porque havia dificuldades logísticas de fazê-la chegar às pessoas a tempo.

Questão 23
a)
O poema compara o fogo ao desejo e o gelo ao ódio.
b)
O eu poético sabe disso porque já provou do desejo e porque conhece o ódio suficientemente bem.
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Questão 24
a)
Darwin teria ficado com medo de desafiar a comunidade científica e de irritar a Igreja.
b)
 Darwin não abandonou sua pesquisa, apesar de suas ideias terem sido, já de início, alvo de críticas por parte
de seus mentores intelectuais.


Darwin publicou vários ensaios sobre as suas descobertas enquanto sua pesquisa ainda estava em
andamento.
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