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Resposta: 05

Comentário

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

 A frase destacada do texto diz que o ano internacional da luz reunirá muitas sociedades e uniões 
científicas diferentes, instituições educacionais, plataformas tecnológicas, organizações sem fins 
lucrativos e parceiros do setor privado. A mesma informação é reproduzida na alternativa 01, com 
a substituição de algumas palavras-chave por expressões de mesmo sentido, e na alternativa  
05, que afirma que o ano internacional da luz fornecerá oportunidades de diferentes setores 
interagirem entre si, resume a mesma ideia. 

Resposta: 09

Comentário

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

 O ano internacional da luz e tecnologias com base na luz foi oficialmente anunciado em 2013 
durante uma assembleia geral das Nações Unidas, como colocado logo no início do texto. E 
além de ser de suprema importância para nossas vidas diárias, o estudo da luz deve permear  
diferentes áreas do conhecimento científico no século XXI, como é deixado claro nas linhas 07 
e 08 do texto. As nações unidas não desafiam o desenvolvimento sustentável e a consciência 
global, nem a luz deixou de exercer um papel central na sociedade global. 
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Resposta: 18

Comentário

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

 Quais perguntas podem ser respondidas de acordo com o texto? 
 A da alternativa 02, o que IYL representa?  É a sigla para International Year of Light. E da al-

ternativa 16, quando o ano internacional da luz e tecnologia com base na luz foi proclamado? 
Em 20 de dezembro de 2013. Além disso, o texto não responde quem primeiro estudou óptica 
a 1000 anos atrás, ou o mês em que o ano internacional da luz é celebrado, nem as soluções 
para os desafios globais em energia, educação, agricultura e saúde.

Resposta: 06

Comentário

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

 A expressão an imperative cross-cutting discipline of science in the 21st century se refere à luz, 
its se refere à ciência da luz, it se refere à luz e that se refere às descobertas nas comunicações 
ópticas. 
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Resposta: 25

Comentário

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

 Os sinônimos são awareness /consciousness , imperative / essential e noteworthy / remarkable. 
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Resposta: 14

Comentário

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

 As três manchetes convidam as pessoas para levar a sério e fazer sua parte na proteção do 
ambiente e reunir pessoas para falar sobre mudanças climáticas.
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Resposta: 16

Comentário

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

 A charge não diz que o estilo de cabelo de alguém possa economizar energia, ou que fazer um 
“permanente” é um desperdício de energia devido ao tratamento com calor e produtos químicos, 
ou que o design é irrelevante na correlação entre economizar energia e lâmpadas, nem que 
quanto mais em espiral é a lâmpada, mais energia ela desperdiça. Mas mostra de forma lúdica 
que novos estilos de lâmpadas economizam mais energia do que modelos antigos.
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Resposta: 23

Comentário

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

 O texto 3 apresenta humor, como esperado de um cartoon; tem como objetivo elevar a cons-
ciência sobre o impacto do aquecimento global; mostra focas como fonte de alimento de ursos 
polares e sugere que a humanidade está sendo ameaçada pelo aquecimento global. Mas os 
ursos não estão indo para o sul devido à existência de humanos gordos, nem os animais que 
não conseguem correr rápido vivem no sul.


