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13) Resposta: 06
Comentário
A questão 13 pede que a frase Algumas pessoas acham
que... do enunciado seja completada corretamente. O
texto não faz referência ao preço das casas modernas
ou aos custos de se viver nelas, não menciona o fato
destas não serem saudáveis ou que todas as casas
serão feitas de pneus no futuro. Então, completaríamos
corretamente as frase com: seremos capazes de modificar nosso estilo de vida (02) e lares eficientes não
prejudicam o planeta (04).
14) Resposta: 19

Na alternativa 01, em A afirma-se que as "naves–terra"
foram construídas de uma forma que considera as
necessidades das pessoas, enquanto em B declara-se
que as necessidades das pessoas são ignoradas na
construção.
Na alternativa 04, em A sustenta-se que as "naves-terra"
são construídas com pneus preenchidos com terra,
enquanto em B diz-se que o material das casas vem
de fontes tradicionais.
Na alternativa 16, A  afirma que o objetivo de um edificação sustentável é o bem-estar do nosso planeta, e
B diz que edificações sustentáveis estão separadas da
ideia de bem estar da humanidade.
17) Resposta: 51

Comentário

Comentário

Devemos marcar a(s) alternativa(s) correta(s) em relação às "naves–terra", denominação do texto para as
casas ecologicamente corretas.
Elas são feitas de material reciclável, funcionam com
energia solar e eólica e proporcionam um estilo de
vida autônomo. Não funcionam apenas (just) em dias
chuvosos, não podem somente (only) ser construídas
com uma permissão especial, nem são uma forma
conveniente de viajar por longas distâncias.

01. Verdadeira. “principles” (paragraph 2) significa
grupo de ideias
02. Verdadeira. “goal “ (paragraph 2) significa um objetivo ou resultado desejado.
16. Verdadeira. “prospects” (paragraph 4) significa
chances, probabilidades de sucesso, prospecção.
32. Verdadeira. “nowadays” (paragraph 4) significa
hoje em dia, no momento presente.

15) Resposta: 12

18) Resposta: 17

Comentário

Comentário

Devemos identificar o que o texto diz sobre Michael
Reynolds.
Ele não desenvolveu ideias inovadoras sobre transporte;
o número mil corresponde ao número de casas construídas por ele e não ao de pessoas que moram nelas;
menciona o fato de entender as pessoas que preferem
viver em lares tradicionais.
Afirma que suas casas são desenhadas com a intenção
de proteger o meio ambiente e fica claro que seus conceitos de construção não estão restritos aos Estados
Unidos em Now over 1,000 homes around the world
incorporate his "living" building systems.

01. Huiet and Helen’s dome home saves a lot of energy
(A casa de abóboda de Huiet e Helen poupa muita
energia) está corretamente explicito em: It also uses
very little energy.
16. People enjoy visiting the dome home (As pessoas
gostam de visitar a casa de abóboda) é expressa
em : People say the dome home makes them “feel
alive”.

16) Resposta: 10
Comentário
Partindo do assunto tratado no texto, devemos encontrar as alternativas nas quais as frases são reescritas
sem alteração do sentido. Isso só acontece nas alternativas 02 e 08.

19) Resposta: 37
Comentário
01. Verdadeira. O pronome pessoal eles, mencionado
no texto, refere-se a Huiet e Helen Paul.
04. Verdadeira. No parágrafo 2, o pronome it refere-se
à casa de abóboda.
32. Verdadeira. eles, no parágrafo 5, refere-se às pessoas.



20) Resposta: 21
Comentário
As perguntas que podem ser respondidas pelo texto são as seguintes:
01. Who lives in the Eye of the Storm? (Resposta: Huiet e Helen Paul.)
04. Why did Huiet and Helen decide to build a dome home? (Resposta: porque o furacão Hugo havia destruído sua
casa.)
16. Where do the kids like to sleep? (Resposta: eles gostam de dormir no andar superior.)



