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31. Resposta (E) 
 
Através da leitura do texto, depreende-
se que o autor é um admirador da cidade 
de Seattle em função das observações 
de caráter positivo que ele faz com 
relação à cidade. As demais alternativas 
não se confirmam em nenhuma 
passagem do texto. 

32. Resposta (B) 
 
O texto trata, principalmente, da 
influência que a água exerce sobre a 
vida em Seattle. Na linha 08, no início 
do segundo parágrafo, o autor afirma 
que a água é a alma de Seattle (water is 
the soul of Seattle). Entre as linhas 35-
39, temos novamente uma frase que 
retoma a afirmação feita na alternativa 
(B). 

 
33. Resposta (A) 
 
O autor do texto afirma que tudo é 
refletido. Tal afirmação é decorrente das 
inúmeras citações referentes à água – 
como a Baia de Elliot e os lagos da 
cidade – o que nos passa a idéia de que 
Seattle é muito úmida. 
 

34. Resposta (D) 
 
expressão “expansive suburbs” – 
subúrbios em expansão – significa o 
mesmo que “growing surroundings”. A 
palavra “growing” sugere uma idéia de 
“crescimento” e “surroundings” é 
melhor traduzido por “arredores”. Note 
que o vocábulo “suburb”, em inglês, 
sugere uma idéia de áreas suburbanas 
/periféricas e não centrais. 
 

35. Resposta (A) 
 
De acordo com o dicionário “Oxford 
Advanced Learner´s” a expressão 
“vantage points” significa “uma posição 
de onde algo ou alguém vê ou considera 
algo”. Sendo assim, o observador 
encontra-se em um “ponto estratégico”. 
 
36. Resposta (C) 
 
Na linha 29, a palavra “residents” 
(habitantes/moradores), confirma a 
afirmação de que Magnolia e 
Wallingford são, de fato, áreas 
residenciais. 
 
37. Resposta (D) 
 
A expressão destacada na questão 37 
encerra uma idéia de condição remota 
devido a continuação da frase onde se 
lê: ´…it seems more than likely that 
they will eventually return (parece mais 
do que provável que eles acabem 
retornando). 
 
 
38. Resposta (E) 

A expressão “After learning”, que pode 
ser traduzida por após tomar 
conhecimento, tem como equivalente 
“quando eles aprenderam” – when they 
learned. 
 
 
39. Resposta (D) 
 
A frase III está errada, pois no lugar do 
pronome what, deveríamos usar 
pronome relativo “which”. 
 
40. Resposta (C) 
 
O pronome “that” refere-se ao vocábulo 
“grasp” que encontra-se na frase: 
“History way be young in this port 
town, but its grasp on the collective 
Northwest spirit …” (a história pode ser 



 

jovem nesta cidade portuária, mas o 
quanto ela influenciou o espírito 
coletivo do Noroeste: é mais forte que 
aquela influencia em qualquer outra 
cidade mais antiga. 
 
41. Resposta (C) 
 
É possível afirmar que Gerald 
Middleton tem mais de um filho em 
função do adjetivo comparativo 
“younger” presente na linha 33. 
 
42. Resposta (E) 
 
A primeira afirmativa está correta de 
acordo com a frase presente entre as 
linhas 16 – 18. A segunda afirmativa é 
falsa de acordo com a frase presente 
entre as linhas 29 – 31. A terceira é 
falsa, pois em nenhum momento do 
texto a idéia de que reunir a família no 
natal alegra o Sr. Middleton é 
apresentada. A quarta é verdadeira de 
acordo com o fragmento presente nas 
linhas 24 e 25. 
 
43. Resposta (D) 
 
A afirmação I está incorreta, pois John 
Middleton não escreve para o The 
Times e sim para o jornal popular local. 
 
44. Resposta (E) 
 
O Sr. e o Sr. Larwood são empregados 
(zelosos) de acordo com a frase 
encontrada entre as linhas 4 – 7 
(employer = empregador). 
 
45. Resposta (B) 
 
O adjetivo mild significa aneno. Com o 
acréscimo do sufixo – LY temo um 
advérbio q pode ser traduzido, no 
contexto, por moderadamente. 
 
 

 

46. Resposta (A) 
 

O simple present é utilizado no contexto 
para expressar uma idéia de 
generalização de um comportamento. 
 
47. Resposta (C) 
 
As frases propostas são caracterizadas 
pela utilização de elementos 
comparativos com o emprego de 
diversas metáforas (tais como: frio 
como o mármore, preto como o carvão, 
veloz como um guepardo e etc.). A 
única que permite questionamento com 
relação ao uso é “longo como um livro”, 
pois há livros que não são longos, e 
portanto, fogem à regra. 
 
48. Resposta (C) 
 
A palavra “greatly” pode ser entendida, 
no contexto, como “amplamente”, 
“bastante”. A alternativa que contém 
uma outra palavra que pode substitui 
greatly é a letra (C), strongly 
(fortemente). 
 
49. Resposta (D) 
 
O adjetivo “cocksure” passa uma idéia 
de alguém muito confiante (de uma 
maneira que perturba outras pessoas). 
“Presumptuous” pode ser traduzido por 
“muito confiante”, “Hearty” pode ser 
entendido, no contexto, como “forte”. 
Portanto, um intensificador, assim como 
o adjetivo “strong”. 
 

 50. Resposta (B) 
 
A palavra “Allthough” significa 
“embora” e “despite”, “apesar de”. 
Ambas são conjunções adversativas e se 
aplicam no contexto das frases 
apresentadas. 
 
 



 

51. Resposta (C) 
 
A alternativa (C) apresenta as seguintes 
palavras: 
 
Choice – escolha 
Chance – chance 
Sights – lugares 
Purposes – propósitos 
 
Essas palavras completam corretamente 
as lacunas do texto em função do seu 
sentido. 
 
 
52. Resposta (B) 
 
O título que mais se adapta ao texto é 
“Chinese Language learning in Britain”, 
pois o texto versa, essencialmente, 
sobre o aprendizado da língua chinesa 
na Grã- Bretanha. 
 
53. Resposta (D) 
 
A afirmativa II está incorreta, pois os 
alunos que vão para a China o fazem 
com o intuito de ingressarem num curso 
de imersão e eles podem permanecer lá 
por, no mínimo duas semanas (l. 20 – 
24) 
 
54. Resposta (E) 
 
A primeira afirmação é falsa pelo que é 
expresso entre as linhas 35 a 37. A 
segunda também é falsa de acordo com 
a frase encontrada entre as linhas 20 a 
26. A terceira é falsa baseado com o que 
é expresso entre as linhas 16 a 20. A 
última afirmação é verdadeira de acordo 
com a frase entre as linhas 7 a 9. 
 
55. Resposta (A) 
 
O pronome ´it´ retoma o vocábulo 
´french´ 
 
 

56. Resposta  (A) 
 
No contexto em que se encontra, a 
preposição ´by´passa uma idéia de 
prazo, assim como seu emprego na 
alternativa (A). 
 
 
57. Resposta (E) 
 
O vocábulo ´fearsomely´, no contexto 
em que se encontra, pode ser traduzido 
por “assustadoramente”, no sentido de 
“muito”, assim como a expressão da 
alternativa (E) (very well). 
 
58. Resposta (B) 
 
O adjetivo ´adamant´ passa uma idéia 
de alguém “seguro” e/ou 
“determinado”, assim como o vocábulo 
da alternativa (B) (determined). 
 
59. Resposta (D) 
 
A palavra ´shift ´expressa uma idéia de 
mudança, assim como o vocábulo 
´change´, encontrado na alternativa (D). 
 
60. Resposta (A) 
 
A forma verbal ´has invested´ é present 
perfect. Esse tempo verbal não aceita 
complemento temporal finito como 
´yesterday´ou ´last´. O present perfect 
refere-se às ações no passado sem 
tempo definido e que exercem alguma 
influência no presente. 

 


