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11) Resposta:
Comentário
O texto começa dizendo: Harto de mi permanente
tortícolis. Essa oração indica que ele sente dores no
pescoço, já que tortícolis quer dizer torcicolo. Isso
indica que a alternativa 04 está correta. Na seqüência
y persuadido de la ineficacia de quiropraxia, masajes,
onda corta, infrarrojo, ultrasonido, para tratarla ele
demonstra já haver provado vários tipos de tratamento, o que faz com que a alternativa 01 também
esteja correta.
01. Correta.
02. Incorreta. Não há no texto nenhuma referência a seus antepassados, muito menos que
eram chineses.
04. Correta.
08. Incorreta. Ele não crê na medicina tradicional
(1a frase do texto), tanto que procura a acupuntura.
16. Incorreta. Ele só procura amenizar suas
dores, no caso, com um médico chinês.
12) Resposta: 14

14) Resposta: 22
Comentário
01. Incorreta. Depois de uma certa demora, o paciente é
atendido.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. Por educação, ele prefere não responder que
lhe incomodam às vezes as aplicações das agulhas.
16. Correta.
32. Incorreta. Não há menção no texto de dita afirmação.
15) Resposta: 18
Comentário
01. Incorreta. Ele procura tratamento oriental quando passa
a não mais acreditar nos tratamentos convencionais.
02. Correta.
04. Incorreta. O texto não fala de homeopatia.
08. Incorreta. Em nenhum momento do texto o narrador faz
tal afirmação.
16. Correta.
16) Resposta: 13

Comentário

Comentário

01. Incorreta. A acupuntura chinesa não utiliza
anestesia.
02. Correta.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. O narrador apenas quer experimentar um novo tratamento médico, pois
ele já está cansado de sentir dores no pescoço.

01. Correta.
02. Incorreta. O verbo jugar, no contexto, é um falso cognato e significa brincar e o verbo arrojar significa jogar,
derrubar, neste caso, coisas pelo chão.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Esta alternativa apresenta dois falsos cognatos: de pronto e lista. De pronto significa de repente
e lista significa pronta. Isto faz com que as expressões
apresentadas não sejam sinônimas.

13) Resposta: 33
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. O consultório localiza-se do lado
de um armazém.
04. Incorreta. Pelo contrário, o narrador percebe
um cheiro estranho, desagradável, além de
uma certa bagunça com os móveis.
08. Incorreta. Quem estava assistindo à TV era
uma senhora chinesa.
16. Incorreta. O narrador imaginou que era um
canal chinês, mas logo percebeu que era um
filme americano.
32. Correta.

17) Resposta: 20
Comentário
01. Incorreta. Na expressão crime contra a humanidade se
insinua que é parecido com alguns fatos históricos, entre
eles, o nazismo, mas não se faz referência direta com a
Segunda Guerra Mundial.
02. Incorreta. A Índia não repudia senão associa a fome com
a produção de biocombustível.
04. Correta.
08. Incorreta. A propaganda pichada visível nos ônibus
espanhóis demonstra um sentimento de repulsa a esse
tipo de combustível.
16. Correta.



18) Resposta: 09
Comentário
01. Correta.
02. Incorreta. Pelo contrário e, apesar de ter recebido
o apoio do governo dos EUA, agora esses combustíveis estão perdendo espaço.
04. Incorreta. A ONU também os critica, assim como
o fazem os demais organismos internacionais.
08. Correta.
16. Incorreta. Não há menção no texto sobre esta
afirmação.
19) Resposta: 42
Comentário
O verbo sembrar se traduz, como semear. Desta forma temos três sinônimos na questão apresentada, assim
distribuídos:



01.
02.
04.
08.
16.
32.

Incorreta. É palavra antônima.
Correta.
Incorreta. É palavra antônima.
Correta.
Incorreta. É palavra antônima.
Correta.

20) Resposta: 54
Comentário
01. Incorreta. O plural de crisis é crisis porque
termina em S átono e isso a torna uma palavra
invariável.
02. Correta.
04. Correta.
08. Incorreta. O verbo calar é um falso cognato que
se traduz como penetrar, atravessar, transpor.
16. Correta.
32. Correta.

