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Questão 1) 

 

 

Disponível em: http://www.chris-alexander.co.uk/1191. Acesso em: 28jul.2010 (adaptado) 

Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações 

internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem oito objetivos a 

serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos, mostrados 

na imagem, são comuns ao mundo todo, sendo dois deles: 

a)  O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. 

b)  A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. 

c)  A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. 

d)  A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. 

e)  A garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. 

 

 

 

 



Questão 2) 

 

Disponível em: <http://wefeedback.org>. Acesso em: 30 jul. 2012. 

A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando, muitas vezes, o contato entre 

pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, no qual a internauta Kate 

Watts 

a)  comprou comida em promoção. 

b)  inscreveu-se em um concurso. 

c)  fez uma doação de alimentos. 

d)  participou de pesquisa de opinião. 

e)  voluntariou-se para trabalho social. 

Questão 3) 

A Tall Order 

The sky isn't the limit for an architect building the 

world's first invisible skyscraper. 

   Charles Wee, one of the world's leading high-rise architects, has a confession to 

make: he's bored with skyscrapers. After designing more than 30, most of which 

punctuate the skylines of rapidly expanding Asian cities, he has struck upon a novel 



concept: the first invisible skyscraper. 

As the tallest structure in South Korea, his Infinity Tower will loom over Seoul until 

somebody pushes a button and it completely disappears. 

When he entered a 2004 competition to design a landmark tower, the Korean-

American architect rejected the notion of competing with Dubai, Toronto, and 

Shanghai to reach the summit of man-made summits. "I thought, let's not jump into 

this stupid race to build another `tallest' tower," he says in a phone conversation. 

"Let's take an opposite approach — let's make an anti-tower." 

The result will be a 150-story building that fades from view at the flick of a switch. The 

tower will effectively function as an enormous television screen, being able to project 

an exact replica of whatever is happening behind it onto its façade. To the human eye, 

the building will appear to have melted away. 

It will be the most extraordinary achievement of Wee's stellar architectural career. 

After graduating from UCLA, he worked under Anthony Lumsden, a prolific Californian 

architect who helped devise the modern technique of wrapping buildings inside 

smooth glass skins. 

HINES, N. Disponível em: <http://mag.newsweek.com>. Acesso em: 13 out. 2013. (adaptado) 

No título e no subtítulo desse texto, as expressões "A tall order" e "The sky isn't the 

limit" são usadas para apresentar uma matéria cujo tema  

a)  são as inovações tecnológicas usadas para a construção de um novo arranha-céu em 

Seul. 

b)  são as confissões de um arquiteto que busca se destacar na construção de arranha-

céus. 

c)  são as técnicas a serem estabelecidas para a construção de edifícios altos na 

Califórnia. 

d)  é a competição entre arquitetos para a construção do edifício mais alto do mundo. 

e)  é a construção de altas torres de apartamentos nas grandes metrópoles da Ásia. 

Questão 4) 

The Road Not Taken  

[...] 

Two roads diverged in a wood, and I — 

I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference. 

FROST, Robert. "The road not taken". Disponível em: <www.poelryfoundation.org>. Acesso em: 29 nov. 2011. 

Estes são os versos finais do famoso poema "The Road Not Taken", do poeta americano 

Robert Frost. Levando-se em consideração que a vida é comumente metaforizada como 

uma viagem, esses versos indicam que o autor 



a)  festeja o fato de ter sido ousado na escolha que fez em sua vida. 

b)  lamenta por ter sido um viajante que encontrou muitas bifurcações. 

c)  viaja muito pouco e que essa escolha fez toda a diferença em sua vida. 

d)  reconhece que as dificuldades em sua vida foram todas superadas. 

e)  percorre várias estradas durante as diferentes fases de sua vida. 

Questão 5) 

Quotes of the Day 

Friday, Sep. 02, 2011 

\"There probably was a shortage of not just respect and boundaries but also love. But 

you do need, when they cross the line and break the law, to be very tough.\" 

British Prime Minister DAVID CAMERON, arguing that those involved in the recent riots 

in England need \"tough love\" as he vows to \"get to grips\" with the country’s 

problem families. 

Disponível em: www.time.com. Acesso em: 5 nov. 2011 (adaptado). 

A respeito dos tumultos causados na Inglaterra em agosto de 2011, as palavras de alerta 

de David Cameron têm como foco principal 

a)  enfatizar a discriminação contra os jovens britânicos e suas famílias. 

b)  criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. 

c)  estabelecer relação entre a falta de limites dos jovens e o excesso de amor. 

d)  reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor, mas também de firmeza. 

e)  descrever o tipo de amor que gera problemas às famílias de jovens britânicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GABARITO 

Questão 1) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

O texto fala sobre os objetivos do milênio, definidos pelos objetivos países-membros 

da Organização das Nações Unidas. Os objetivos são: 

1.    Erradicar a pobreza extrema e a fome. 

2.    Atingir a educação primária universal. 

3.    Promover a igualdade de gênero e a capacitação das mulheres. 

4.    Reduzir a mortalidade infantil. 

5.    Melhorar a saúde materna. 

6.    Combater a AIDS, a malária e outras doenças. 

7.    Garantir a sustentabilidade ambiental. 

8. Uma parceria global para o desenvolvimento. Sendo assim, a resposta correta é 

aquela que menciona pobreza. 

Questão 2) 

Resolução 

Resposta Correta: C 

O texto afirma que a internauta Kate Watts deseja participar do projeto WeFeedback, 

compartilhando um prato de sushi com o objetivo de doar o valor equivalente ao que 

ela pagaria por este prato para alimentar crianças famintas atendidas pelo projeto. 

Questão 3) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

As expressões \"a tall order\" (uma solicitação que é difícil de atender) e \"the sky isn't 

the limit\" (o céu não é o limite) remetem às inovações tecnológicas que serão utilizadas 

na construção de um arranha-céu \"invisível\" na cidade de Seul. 

 

 

 



Questão 4) 

Resolução 

Resposta Correta: A 

O autor afirma, nos três últimos versos, que o que fez toda a diferença em sua vida foi 

escolher o caminho pelo qual as pessoas menos viajavam, ou seja, o caminho menos 

percorrido, ou ainda, metaforicamente, a escolha menos óbvia. 

Questão 5) 

Resolução 

Resposta Correta: D 

A questão tem como objetivo fazer com que o candidato identifique o foco principal do 

texto. A declaração feita pelo primeiro-ministro britânico, David Cameron, durante os 

tumultos ocorridos em Londres em 2011, ressaltam a necessidade de oferecer, aos 

jovens das famílias britânicas, uma modalidade de amor (denominada \"tough love\") 

que estabelece limites, um amor que disciplina. 

 

 


