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51. Resposta (A)
Podemos afirmar que o pátio é uma extensão da
casa de acordo com a afirmação encontrada na linha 05 do texto, onde o autor afirma que ‘o pátio é
como uma sala de estar estendida’ – ‘it´s like an
extended living room’.
52. Resposta (D)
Nas linhas 09 e 10 do texto, o autor afirma que a
briza que corre no pátio nunca entra dentro de casa.
Portanto, podemos concluir que o lugar mais fresco
para receber visitas é o pátio.
53. Resposta (D)
Na linha 15 do texto, descobrimos que Maggie observa sua irmã com ‘inveja’ e ‘respeito’ –‘envy’ and
‘awe’.
54. Resposta (A)
As palavras ‘clean’ e ‘wavy’ podem ser melhor
traduzidas por ‘limpo/organizado’ e ‘ondulado’. As
palavras que possuem o mesmo sentido são ‘neat’
(organizado) e ‘sinuous’ (sinuoso).
55. Resposta (C)
No contexto em que se encontra, a palavra ‘eying’
pode ser entendida como ‘olhando’, ‘observando’.
A expressão que melhor expressa essa idéia é
‘looking carefully at’ – ‘olhando com atenção para’.
56. Resposta (B)
As palavras ‘hopelessly’ e ‘ashamed’ podem ser
compreendidas, no contexto, como ‘desanimada’ e
‘envergonhada’.
57. Resposta (D)
O pronome ‘it’, da linha 04, retoma ‘A yard like
this’- ‘Um pátio como este’. Porém, o primeiro pronome ‘her’ da linha 14 refere-se a Maggie, assim
como ‘she’ na linha 15.
58. Resposta (E)
A única expressão formada por dois substantivos é
‘elm tree’, pois ‘elm’ pode ser traduzida por ‘olmo’,
que é um tipo de árvore, e ‘tree’ (árvore) também
pertence à classe dos substantivos.
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59. Resposta (E)
A situação hipotética proposta na questão refere-se
a ações ocorridas no passado e encerradas. Logo,
devemos alterar todas as formas verbais para o
‘simple past’.
60. Resposta (C)
A lacuna da linha 18 deve ser completada por uma
conjunção que dê idéia de contraste. Dentro do contexto, a melhor resposta é ‘While’ (enquanto).
61. Resposta (D)
As duas primeiras afirmações são verdadeiras. Podemos encontrá-las no primeiro parágrafo do texto.
As demais informações são falsas.
62. Resposta (B)
A primeira informação é encontrada na linha 24 do
texto. A segunda, na linha 05 do texto. A terceira
informação é citada nas linhas 30 e 31. E, por fim,
encontramos a quarta afirmação nas linhas 16 e 17.
Portanto, a ordem em que as informações aparecem
no texto são 2, 4, 1 e 3.
63. Resposta (B)
Os modais ‘can’ e ‘may’ são utilizados para expressar uma possibilidade, habilidade ou permissão.
Dentro do contexto, ambos são utilizados para expressar uma possibilidade.
64. Resposta (A)
Os antônimos de ‘anxious’ (ansioso, agitado),
‘afraid’ (temeroso, medroso) e ‘worried’ (preocupado) são respectivamente: ‘calm’ (calmo,
tranquilo), ‘fearless’ (destemido) e ‘unconcerned’
(despreocupado).
65. Resposta (D)
A questão é mais facilmente resolvida se entendermos o significado de ‘though’ (embora) e ‘gets
ready’ (através). Eliminamos as alternativas (C) e
(E) percebendo que ‘...as though’ é o mesmo que
‘as if’. Resolvemos a questão porque ‘gets ready’
não poderia ser ‘estivesse’ ou ‘pusesse’ - somente
‘preparasse’.

66. Resposta (C)
O pronome reflexivo ‘itself’ sempre refere-se a uma
palavra no singular.
Além disso, o verbo ‘defend’ (defender), descarta a
alternativa (B), pois o stress não se defende.
67. Resposta (A)
O verbo ‘to be’ na voz passiva (aren’t) indica o tempo
do verbo principal na voz ativa. A única alternativa
que está no presente - bem como a oração sublinhada - é a alternativa (A) (enfatizada pelo ‘do’).
68. Resposta (E)
Of = parte de algo: com isso, já eliminamos as alternativas (A), (B) e (D), pois só pode-se ter ‘90%
of’. Sendo ‘about’ o mesmo que ‘acerca de, a respeito’, já chegamos a resposta, mesmo que
‘trapped’ possa ser seguido de ‘in’ ou ‘by’.
69. Resposta (B)
A única correta é a “II”, porque faz ligação de
‘people born’ (pessoas nascidas) - linha 05 - com
‘people from’ - sendo ‘from’ a preposição que remete a origem.
Além disso:
- Não é em Salvador que 90% das pessoas têm computador, e sim Plataforma.
- Ivânia adquiriu equipamento de hardware, não o
construi (build).
70. Resposta (B)
Ivânia Tupimambá é uma jovem de 19 anos que mora
numa cidade pequena onde 90% das pessoas não têm
acesso a pcs (linhas 11- 12) e que se atualiza sobre
o mundo via internet (linhas 13-14).
Além disso, o 2° paragrafo inteiro destaca a
‘courtesy of a charitable project called Kabum’ (cortesia de um projeto de caridade chamado Kabum).
Descartamos a alternativa (A) porque as contribuições não são para toda a cidade.

71. Resposta (C)
O vocábulo ‘array’ (l. 09) é um substantivo e possui
diversos sinônimos. No contexto, o que melhor contempla o sentido da palavra é ‘assortment’, que pode
ser traduzido como ‘gama’ ou ‘coleção/variedade’.
72. Resposta (E)
A forma verbal ‘born’ (l. 05) está no Past Participle,
e poderia ser traduzida como ‘nascidas’.
A forma verbal ‘taught’ (l. 17), assim como a forma
verbal ‘helped’(l.18) também está no Past
Participle,(“observe que taught é antecedido pelo
verbo ‘has’, o que torna mais evidente a sua condição de verbo no Past Participle”).
Tal estrutura (verbo ‘has’ + verbo 3°column) também está presente na (l.18), porém, nesse caso,
temos o verbo ‘has’ em sua forma elíptica (oculta).
NOTA: vale ressaltar que, dentro do trecho delimitado pelos hífens das linhas 16 e 21, temos essa
construção morfológica presente em 3 situações:
‘has taught her...’, ‘...(has) helped her ...’, ‘...and
(has) given her access...’.
73. Resposta (C)
A palavra ‘despite’ é uma conjunção que pode ser
traduzida como ‘apesar de’. A alternativa que melhor a substitui é ‘In spite of’, mantendo o mesmo
sentido da frase.
74. Resposta (B)
A expressão ‘brightly painted’ é formada por uma
construção composta por advérbio + verbo. Dentre
as alternativas propostas, a que contempla tal construção é ‘well fed’.
75. Resposta (E)
Os adjetivos ‘savvy’ e ‘best-equipped’, têm como
adjetivos comparativos de superioridade ‘savvier’
e ‘better-equipped’.
(Vale ressaltar que ‘savvy’ é um adjetivo simples e
‘best-equipped’ é um adjetivo superlativo de superioridade).
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