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QUESTÃO 03
No Reino unido, a população sofre com o inverno mais chuvoso em mais de dois
séculos. A situação é crítica em diversas regiões. Com base no cartum acima, o uso
da expressão “comes handy” remete:
a)à indiferença das autoridades em relação aos prejuízos causados pelas
enchentes.
b)à serenidade do povo britânico, que não se deixa abater por problemas
climáticos.
c)à dificuldade encontrada pelos britânicos para fazerem uso do transporte
coletivo.
d)à impossibilidade de se ter acesso a determinadas regiões isoladas pelas chuvas.
e)à utilidade do segundo pavimento do ônibus britânico em períodos de
inundação.
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FOCUS ON 
QUESTÃO 04 – ITA
'It's "weird" he muses, 'we're getting more comfortable playing live, and we're
playing more consistently every night. Yet sometimes it's more difficult to get
in that state of mind where you can just lose yourself to the music.' Stone
Gossard, Pearl Jam –
A palavra "Yet", relacionada no texto, poderia ser substituída por:
a)Furthermore.
b) And.
c)Nevertheless.
d) Already.
e) Rather.
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QUESTÃO 05 – CESGRANRIO
The sentence "Though overshoppers later experience considerable 
remorse, they find shopping exciting" contains an idea of:

a)addition.
b)alternative. 
c)cause.
d)condition. 
e)contrast.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 06 – ITA 

We don't believe your needs should have to wait just because it's 2
o'clock in the morning. – A palavra because, em destaque no texto,
poderia ser substituída por:
a)while.
b) how.
c) like.
d) since.
e) for.
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QUESTÃO 07 – UFSM 2001 – ADAPTED
A Florida panther rests quietly in the Everglades of southwestern Florida. ALTHOUGH
protected by the Endangered Species Act, only 30 Florida panthers are believed to
survive in the Everglades victims of disease and shrinking habitat as well as illegal
hunting and automobiles.
– A palavra destacada no excerto acima estabelece uma relação de:
a) finalidade.
b) adição.
c) tempo.
d) concessão.
e) condição.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 08
The giant panda is China’s national symbol. But it is an endangered
species, with just 1,000 animals believed to exist in the wild.
– In “BUT it is an endangered species” the connective BUT gives the
idea of:
a) consequence.
b) conclusion.
c) contrast.
d) addition.
e) emphasis.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 09 – MACKENZIE
Indicate the alternative that best completes the following sentence:
He is very mature __________.

a) spite of his age
b) despite his age
c) instead of his age
d) despite of his aging
e) in spite his age

FOCUS ON 
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No post acima de uma rede social, existe o
conector lógico BECAUSE. Pelo contexto
pode-se afirmar que
a)Há uma inclusão de fatos.
b)Há uma alternância de eventos.
c)Ocorre uma relação de causa e efeito.
d)Ocorre uma contra argumentação.
e)Cria-se um marco temporal.

QUESTÃO 10 
FOCUS ON 
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Em “IN ORDER TO be free I had to make certain adjustments” a linking word 
em destaque caracteriza:
a)Causa
b)Oposição
c)Adição
d)Explicação
e)Finalidade

QUESTÃO 11

FOCUS ON 
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QUESTÃO 12
A palavra que poderia substituir a expressão AS A RESULT em "As a
result, Struve claims, he can halve the time required to grow a 1.5-
inch diameter red oak" sem alteração do significado é:
a) Therefore.
b) However.
c) Moreover.
d) Besides.
e) Anyhow.

FOCUS ON 
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QUESTÃO 13 
Corporations can no longer afford lifetime employment and the
seniority system, whereas young workers do not consider company
life the most important.
– O significado de whereas no texto é:
a) sufficiently.
b) theoretically.
c) at present.
d) intensely.
e) while.

FOCUS ON 
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