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29) Resposta: C

Comentário

 "Twerk" will be added to the dictionary as part of its quarterly update, which includes 
words such as "selfie,"…

 O pronome which refere-se à quartely update, que significa atualização em quatro partes: twerk, selfie, digital detox e 
bitcoin.

 …and "Bitcoin," for the nationless electronic currency, whose gyrations have also caught the world's eye.
 O pronome whose refere-se à bitcoin.

30) Resposta: E

Comentário

 O assunto do texto é a inclusão de termos contemporâneos na revisão periódica on-line do dicionário Oxford.

31) Resposta: D

Comentário

 Podemos dizer que o texto fala de gírias que apareceram recentemente e que serão acrescentadas na edição trimestral 
online do dicionário Oxford, com destaque especial para palavras como twerk, selfie e bitcoin.

32) Resposta: A

Comentário

 increasingly visible, word has a history of being used in similar ways, It's got the English dictionary, in a sexually provocative 
manner.

 Pelas entradas destacadas acima, percebe-se que a alternativa correta é a letra A, pois a palavra increasingly é o ad-
vérbio de intensidade do adjetivo visible, o verbo to be apresenta-se na forma de gerúndio devido à presença de uma 
preposição, It's got corresponde a it has got, caracterizando o presente perfeito e provocative adjetiva o substantivo 
manner.

33) Resposta: C

Comentário

 É correto dizer que origem da palavra twerk está associada a muita especulação e que sua origem é bastante discutida.

34) Resposta: B

Comentário

 A questão pede que seja encontrado um substituto para o título "Cinco melhores dicas(top tips) para encontro para 
homens e mulheres", a melhor opção dentre as alternativas apresentadas seria: "Cinco melhores dicas(best hints) para 
sair com alguém".
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35) Resposta: B

Comentário

Os verbos se apresentam no modo imperativo.

1. Be open minded. 
2. Don't research before a first date. You can "Google them" later. 
3. Don't bring baggage. Avoid talking about past relationships. 
4. Be honest about yourself. Starting a relationship based on lies is never a good idea.
5. Leave on a high note. Keep things short and sweet.

36)Resposta: A

Comentário

 O texto fala sobre dicas de encontros extraídas de entrevistas com "gurus" do assunto e destaca que curiosamente as 
dicas servem para ambos os sexos. Embora nenhuma das alternativas se encaixe perfeitamente nas informações do 
texto, a que menos compromete o tema é que as dicas são para ajudar as pessoas a encontrar pares compatíveis.


