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29) Resposta: E

33) Resposta: B

Comentário

Comentário

As palavras sublinhadas ought to, might e must são
verbos classificados como modais ou anômalos.

Uma tradução livre para frase de Shakespeare seria que:
Todo homem aprecia a vida que tem, mas o homem
nobre tem a honra como dádiva mais preciosa que a
vida. Então, o homem possui a vida e a honra.

30) Resposta: A
Comentário
Logo no início o texto fala sobre a possibilidade de vida
em outro planeta com condições de sustentá-la devido
à tecnologia avançada, mas não afirma que isso aconteceria em algum momento deste ano, nem que isso
nunca poderia acontecer. O texto também não discute
se nós deveríamos ou não desenvolver tecnologia que
nos permita viver em outro planeta, ou ainda, que isso
possa ser feito nos dias de hoje.

31) Resposta: C
Comentário
A palavra beyond significa "além" e enough "suficiente",
e seus respectivos sinônimos são yonder and sufficient.
É interessante notar que further (alternativa A) também
seria um substituto adequado para beyond, mas a forma
negativa da segunda palavra a invalida.

34) Resposta: B
Comentário
Segundo o texto para que os sonhos se tornem realidade é preciso determinação, dedicação, autodisciplina e
esforço, mas embora as frases sejam muito parecidas,
os verbos frasais put off (alterativa a), call off (alternativa
c) e work out em uma frase negativa invalidam-as.

35) Resposta: E
Comentário
Be depressed e feeling down significam estar deprimido, cheat e decieve enganar, flunk a class, que representa uma reprovação, é uma forma de falhar, em
inglês fail. Fall in hate e to be head over heels for podem
ser antônimos quando se analisa a segunda frase de
maneira figurada e embrace e accept willingly dão o
sentido de aceitar de bom grado.

32) Resposta: E
Comentário
It is a question worth pondering [...] significa que é uma
questão que merece ser ponderada ou para se pensar,
como reescrita na última alternativa.

36)Resposta: D
Comentário
O que resume o pensamento de Carl Segan é que não
estamos sós, embora possamos nos sentir assim.
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