RESPOSTAS ESPERADAS – INGLÊS
QUESTÃO 19
a)
O objetivo dessa campanha é incentivar as pessoas a desenvolverem o hábito de leitura e a ida à Biblioteca
Pública de Milwaukee, ao invés de ficarem navegando em redes sociais.
b)
Ele não consegue abrir a porta porque não sabe ler o que está escrito no cartaz nela afixado e, por isso, está
empurrando a porta, em vez de puxá-la.

QUESTÃO 20
a)
A desvantagem desse celular é que ele não faz chamadas telefônicas. Ele seria capaz de controlar a bolsa de
valores.
b)
Ele permitiria a seu usuário prever o futuro, mudar o passado e viajar no tempo.

QUESTÃO 21
a)
O sobrenome de solteira de Blanche seria, provavelmente, DuBois. Ela é cunhada de Stanley Kowalski.
b)
O endereço de Stella é Elysian Fields, 632. Ela estaria vendo seu marido jogar boliche.*
* Devido a um erro de digitação, a palavra "bowl", na última linha do texto, foi grafada "bow". Respostas que contemplem
adequadamente o sentido de qualquer um desses termos ("bowl" ou "bow") serão consideradas.

QUESTÃO 22
a)
Os posters foram elaborados para levantar o ânimo da população da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra
Mundial.
b)
Esse poster só seria divulgado se a Alemanha invadisse a Grã-Bretanha. Como isso nunca aconteceu, ele nunca
veio a público.

QUESTÃO 23
a)
O objetivo do texto é dar instruções sobre o que fazer para nos livrarmos das baratas em nossas casas. Eliminar
baratas é importante porque elas são prejudiciais à saúde.
b)
O procedimento recomendado é consertar canos que estão vazando e torneiras que estão pingando porque
assim estaríamos eliminando fontes de água, algo que atrai baratas.

QUESTÃO 24
a)
Foi encontrado um par de brincos de ouro e prata que pertencia a uma mulher Wari de alta posição social.
b)
Esse povo criou o mais antigo império da América do Sul entre 700 e 1000 d.C. Sua capital tinha uma população
maior que a de Paris à época.
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