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 Resposta: 01 + 02 + 04 + 08 = 15

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. O texto não menciona quem era o personagem principal da série.
32. Incorreta. A Universidade da Califórnia era o local de trabalho do professor que ins-

pirou a realização da série.

 Resposta: 01 + 02 + 08 + 32 = 43

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. A palavra behavior significa comportamento.
08. Correta.
16. Incorreta. O prefixo in de insight faz referência a conteúdo interno, conferindo à pa-

lavra o significado de visão, perspectiva.
32. Correta. 
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 Resposta: 01 + 02 + 32 = 35

Comentário

01. Correta. 
02. Correta. 
04. Incorreta. A palavra concealed significa "escondida", enquanto satisfying significa 

"satisfatório".
08. Incorreta. Balance significa "equilíbrio", e não "instabilidade", como sugerido na 

questão.
16. Incorreta. Trouble significa "problema" em inglês. Scandal é "escândalo".
32. Correta. 

 Resposta: 02

Comentário

01. Incorreta. 
02. Correta. 
04. Incorreta.
08. Incorreta.
16. Incorreta. 

 O texto fala como identificar quando alguém está mentindo ao enviar uma mensagem de 
texto e compara tal processo com a comunicação cara a cara.
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 Resposta: 02 + 08 = 10

Comentário

01. Incorreta. O texto nada fala sobre o número necessário de participantes para realizar 
uma pesquisa.

02. Correta. 
04. Incorreta. O texto afirma que, ao mentir enquanto se envia uma mensagem de texto, 

leva-se 10% de tempo a mais.
08. Correta.
16. Incorreta. O texto não fala sobre a segurança nas comunicações nas mídias sociais.

 Resposta: 01 + 04 = 05

Comentário

01. Correta. 
02. Incorreta. O pronome se refere a college students.
04.Correta.
08. Incorreta. Such signals refere-se aos sinais que indicam quando uma pessoa está mentindo.
16. Incorreta. O pronome faz referência aos pesquisadores.
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 Resposta: 04 + 16 + 64 = 84

Comentário

01. Incorreta. O texto não informa em quais situações os alunos tiveram de mentir. 
02. Incorreta. Os alunos não relataram como eles se sentiram ao mentir.
04.Correta.
08. Incorreta. Nada é mencionado no texto sobre o porquê de a pesquisa ser realizada 

pela Brigham Young University.
16. Correta. 
32. Incorreta. O texto não menciona quanto tempo durou a pesquisa.
64. Correta. 

 Resposta: 04 + 16 + 32 = 52

Comentário

O texto 3 diz: "Palavras podem mentir, mas ações sempre dirão a verdade."

01. Incorreta. Analisando o texto, percebe-se que esta proposição está incorreta, pois o 
que se diz nem sempre equivale ao que se faz.

02. Incorreta. Contar mentiras não tem nada a ver com dizer a verdade.
04.Correta.
08. Incorreta. O texto não fala que é impossível sempre dizer a verdade.
16. Correta. 
32. Correta. 


