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51. Resposta (A) 
 
A lacuna da linha 15 deve ser 
preenchida por “keeping”, pois está 
precedido de uma preposição (no caso 
by) e, sempre que um verbo aparecer 
após uma preposição este deve estar no 
gerúndio. A segunda lacuna (linha 23) é 
melhor preenchida por “to hurry” em 
função da transitoriedade do verbo (tell 
someone to do something). 

52. Resposta (B) 

A resposta da questão 52 pode ser 
encontrada no segundo parágrafo do 
texto, mais especificamente entre as 
linhas 14 e 15, bem como na última 
frase do texto (linhas 26, 27 e 28). 

53. Resposta (C) 

A informação “4” pode ser encontrada 
nas linhas 6 e 7 do texto. A informação 
“3”, nas linhas 9 e 10. A de número “1” 
entre as linhas 10 e 12 e a informação 
de número “2” na linha 22. 

54. Resposta (C) 

O passado dos verbos “has”, “is” e 
“does” é, respectivamente, “had”, “was” 
e “did”, no contexto. 

55. Resposta (E) 

A única palavra prefixada dentre as 
alternativas apresentadas é unavailable. 
Em todas as outras alternativas, o “un” 
faz parte da palavra e, portanto não é 
prefixo. Por outro lado, o prefixo “un” 
está acrescido à palavra “available”. 

 

 

56. Resposta (D) 

A expressão “drive someone into 
something” deve ser traduzida por 
“levar alguém a algo”. No caso do 
texto, “drive her into hysterics” pode ser 
traduzida por “levá-la a histeria”. 

57. Resposta (B) 

Após a leitura do cartum, não temos 
elementos suficientes para inferir que 
Lucy critica todos os meninos, (outros 
meninos sequer são mencionados no 
Cartum) nem tampouco que os defeitos 
de Charlie jamias poderão ser sanados. 
Após a leitura do 2° quadro, pode-se 
inferir que Lucy já havia criticado 
Charlie em outras ocasiões. 

58. Resposta (A) 

A expressão “I can’ t help it” sempre 
será traduzida como “Não consigo 
evitar”. Na verdade, a composição S + 
can/could not + help + it, sempre 
passará a idéia de algo ou alguém não 
conseguindo evitar um 
evento/comportamento próprio. 

59. Resposta (E) 

A primeira lacuna (linha 12) deve ser 
preenchida com “in” por exigência do 
verbo (locução) “can get involved”, 
anterior á lacuna. A segunda deve ser 
preenchida com “on” devido a regência 
do verbo “collect” (linha 19), também 
anterior à lacuna. A terceira lacuna é 
preenchida com “among” (que é 
traduzido por “entre”) por exigência da 
expressão “the locals” após a lacuna 
(linha 23). 

 

 



 

60. Resposta (B) 

Nas linha 14 e 15, o autor diz que 
recebeu informações sobre o Rio antes 
de viajar, em sua casa em Nova Iorque, 
de conhecidos e amigos de amigos. 

61. Resposta (D) 

Nas linhas 9 e 10, o autor afirma que o 
conhecimento funcional da Língua 
Portuguesa é um facilitador para o 
envolvimento em diversas atividades. 
Tal informação é corroborada com a 
afirmação presente na alternativa D. 

62. Resposta (C) 

A primeira afirmação é a única correta e 
está presente entre as linhas 10 e 19 do 
texto. A segunda está incorreta 
conforme as linhas 21 e 22 do texto. A 
terceira está incorreta conforme todo o 
teor do texto, mas principalmente nas 
primeiras cinco linhas do texto, que 
enaltecem o Rio e não as cariocas. A 
última afirmativa está incorreta, como 
pode-se verificar pela leitura das linhas 
25 e 26. 

63. Resposta (A) 

No contexto, a melhor tradução para os 
verbos “miss” (linha 05) e dampen 
(linha 21) é “perder” e “arrefecer” (no 
sentido de diminuir, aterrar). 

64. Resposta (D) 

A função gramatical de “comforting” 
em “Local advice is also comforting” é 
de adjetivo, pois está caracterizando 
“local advice”. A alternativa que 
apresenta o mesmo uso do gerúndio é D 
– “Paperwork can be exhausting” – 
onde “exhausting” está caracterizando 
“paperwork”. 

 

65. Resposta (E) 

A melhor tradução de “While”, no 
contexto, seria “ainda que“, pois 
expressa uma idéia de oposição, 
introduzindo uma oração adversativa. 

66. Resposta (B) 

Nessa questão, temos o uso do ‘s (como 
em anyone’s partying spirit) dando a 
idéia de posse (Genitive Case). A única 
alternativa que completa tal uso é a 
alternativa B, nas demais, temos o ‘s 
utilizado como forma de contração 
verbal. 

67. Resposta (D) 

No contexto, a palavra “tips” (linha 24) 
é melhor traduzida para o português 
como “dicas”. 

68. Resposta (E) 

A melhor forma verbal, para completar 
a lacuna da linha 8, é “serve”  - que é 
um verbo no infinitivo -  “Resembles” 
completaria melhor a lacuna da linha 
14, pois refere-se ao Asimo, o robô (it). 
A palavra “now” (linha 25) demonstra a 
idéia de algo em andamento, ou seja, 
present continuous, em que o verbo 
“focus” fica no gerúndio “focusing”. 

69. Resposta (C) 

Segundo o texto, Asimo está apto a 
Servir chá e café para as pessoas (linha 
8), levá-las a sala de reuniões (linha 8-
9) e, ainda, utilizar mesas e bancos para 
trabalhar (linha24). 

70. Resposta (C) 

O final do texto sugere a dúvida se o 
homem vai querer trabalhar ao lado de 
um robô que pode mostrar-lhe as coisas 
de uma maneira diferente e melhor ( 



 

show up – linha 29), podendo causar-
lhe um constrangimento. 

71. Resposta (D) 

Na alternativa I, o pronome “them” 
(linha 7) refere-se a “visitas” (linha 6). 
Na alternativa II, o pronome “its” (linha 
9) refere-se ao “Asimo” ,o robô (linha 
07), e não à “ Hondas Wako building”. 
Na alternativa III, o pronome “that” 
(linha 29) refere-se à “robot” (linha 29). 

72. Resposta (A) 

A palavra “closely” (linha 14) pode ser 
traduzida, no contexto, por 
“fortemente”, mesma tradução de 
“Strongly”. 

73. Resposta (D) 

A frase das linhas 17 e 18 nos diz que 
Asimo ainda é o robô mais rápido, o 
que concorda com a alternativa D 
(Asimo é o robô mais rápido até agora). 

74. Resposta (B) 

O adjetivo “small”, na sua forma 
comparativa “smaller”, pode ser 
traduzido por “menor”. O oposto 
correto desta palavra é “larger” (maior). 
O adjetivo “light” (no contexto,”leve”), 
na sua forma comparativa, “lighter”, 
pode ser traduzido por “mais leve”. O 
antônimo correto de “lighter” é 
“heavier” (mais pesado). 

75. Resposta (A) 

A frase apresentada nesta questão é 
condicional. Em inglês, chamamos de “ 
Conditional Sentence”. Como o verbo 
está no passado (decided), a melhor 
forma de completar a lacuna é com o 
verbo modal could, seguido de outro 
verbo no infinitivo. 

 


