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13) Resposta: 19

17) Resposta: 36

Comentário

Comentário

Essa questão foca-se nas conclusões verdadeiras
a partir do texto.
Rhonda influenciou muitas vidas depois da publicação de seu livro. O livro afirma que você pode
conseguir qualquer coisa se usar o poder de sua
mente e Rhonda realmente acredita no triunfo de
seu filme. Porém, Rhonda não foi ajudada por
Oprah Winfrey ao escrever o livro. O texto não
mostra relação nenhuma entre a recuperação
da morte de seu pai com o livro e ela é autora
somente de O segredo, dentre os livros mencionados.

O texto diz que o livro revela histórias incríveis (incredible
e amazing, como mencionam as proposições 04 e 32). Por
outro lado, a colocação dos vocábulos impulsive (impulsivo,
na proposição 01), careless (descuidado, na proposição 02),
dishonest (desonesto, na proposição 08) e unremarkable
(irrelevante, na proposição 16), não são colocados de forma
correta de acordo com o entendimento do texto.

14) Resposta: 05
Comentário
O texto responde onde Rhonda conseguiu as
informações sobre a lei da atração e o que o documentário explica. Mas não menciona quando
o livro foi publicado, a quantia de dinheiro que
Rhonda ganhou, quem foram os editores do livro
ou quantos livros Rhonda escreveu.

15) Resposta: 10
Comentário
As frases em itálico estão todas corretas, devemos apenas encontrar as alternativas onde
as frase B a contradiz. Verificamos isso apenas
nas questão 02, em que a primeira frase diz que
devemos visualizar o que queremos em nossas
mentes e a segunda diz que isso é inútil, e a alternativa 08 onde é dito de diferentes formas que
a lei da atração às vezes funciona.

16) Resposta: 38
Comentário
Na questão precisamos apenas encontrar os
sinônimos de indeed, que são in fact, in realty,
as a matter of fact.

18) Resposta: 18
Comentário
01. Falsa. O texto não faz referência ao porquê de Jesus
evitar as Lei da Atração.
02. Verdadeira. A resposta à pergunta How does the Law of
Attraction work? pode ser depreendida em todo o texto
2.
04. Falsa. O texto 2 não menciona o local onde teria iniciado
a Lei da Atração.
08. Falsa. Apesar do texto 1 afirmar quando Rhonda teve sua
experiência com a Lei da Atração, tal informação inexiste
no texto 2 (objeto da questão).
16. Verdadeira. A ideia atrás da Lei da Atração é, de alguma
forma, de como a Lei funciona.
19) Resposta: 12
Comentário
O texto 2 não faz qualquer menção relacionada à religião
(01), à educação (02), a relações familiares (16) e ao trabalho
(32). No entanto, o texto 2 diz que o documentário identifica
as áreas de saúde (04) e posses materiais (08).
20) Resposta: 09
Comentário
01. Verdadeira. A conjunção concessiva although (though)
significa embora.
02. Falsa. O verbo pretend é um falso cognato, e significa
fingir.
04. Falsa. by laughing at significa rindo de.
08. Verdadeira. A man is tired of receiving bills. Significa,
em português, um homem está cansado de receber
contas.
16. Falsa. stop watching the news significa parar de assistir
às notícias.
32. Falsa. On the other hand é sinônimo da conjunção adversativa however, e significa por outro lado.



