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X
Comentário
No momento em que o texto diz que a camada de gelo da Groenlândia e uma das maiores extensões de gelo do mundo,
fica claro que existem outras de proporções semelhantes.

X

Comentário
Greenhouse é uma estufa ou o próprio efeito estufa, e não um lugar para queimar árvores. Threaten significa "ameaçar",
e não circundar ou rodear. Huge é "enorme"; for instance significa "por exemplo" e não "para todos"; e toward tem realmente o significado de "em direção a".
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O texto não fala de danos causados pela era do gelo ou de sua duração. Não fala de um calor escaldante no norte da
Europa e frio no sul, nem de uma sequência de eventos que vão ao encontro de desastres climáticos no norte da Europa
ou que as pessoas estejam felizes com a previsão de uma nova era do gelo. Mas diz que o aquecimento global pode
levar a uma nova era do gelo em certas partes da Europa, enquanto outras ficariam mais quentes.

X

Comentário
O verbo to last aparece na linha 3: [...] summer can sometimes seem to last little more than a few weeks […] significando
"durar".
Na alternativa A, thereby é uma conjunção; na B, due to é uma conjunção; na D, accounts é um verbo; e na E, bleak é
um adjetivo.
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A pergunta Which is one of the hugest ice sheet in the world? apresenta resposta nas linhas 11 e 12: The reason for this
concerns the Greenland ice sheet. This is one of the biggest expanses of ice in the world – around 1,500 km long and
600 km wide.

X

Comentário
A primeira lacuna deve ser preenchida com um pronome relativo, que, por fazer referência a uma ação cometida por
pessoas, devemos usar who ou that; na segunda lacuna devemos lembrar que a preposição inglesa que faz referência
a uma localidades é in; já na terceira lacuna o pronome where se refere ao lugar onde, às vezes, o verão parece durar
algumas poucas semanas e muitos receberiam bem (welcome, na quarta lacuna) a ideia de ficar um pouco mais quente
(hotter, última lacuna).
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Comentário
No cartum um pai fotografa os filhos no primeiro dia de aulas, e, ao ser questionado sobre o motivo, faz várias citações
relevantes sobre a vida escolar e conclui dizendo que, além disso, seus clientes saberão que ele terá dias livres novamente.

X
Comentário
No cartum um estudante que declara ter uma série de doenças e por isso precisa ficar de quarentena é avisado pela
professora que procurar por nomes de doenças na internet não vai livrá-lo dos exames finais.
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