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1) Letra C. Em “Meu mundo de então tinha se tornado pequeno demais para as minhas
aspirações”, não pode haver pontuação, porque não há intercalação de elementos diante dos
termos essenciais da oração, que estão em ordem direta.
2) Letra D. Essa opção se resolve, basicamente, olhando para os elementos lexicais, já que só
se tem oposição possível na letra D (nas demais opções, observa-se mais claramente uma
sinonímia).
3) Letra B. O que justifica o uso da ênclise é a pausa interna (causada pelo deslocamento do
adjunto adverbial). Tal circunstância se repete também na letra B, pela mesma razão sintática.
4) Letra D. Plural das demais palavras: águas-marinhas; obras-primas; vitórias-régias;
salários-família; cartas-bilhetes.
5) Letra B. Ao se modificar a posição do adjetivo “novo”, muda-se o sentido de “afetuoso”
para “antigo”.
6) Letra D. A prosopopeia (personificação) se dá quando se atribui uma característica
humana a um ser não humano. Neste caso, diz-se que o coração é “jovem” e que ele “soube”
algo...
7) Letra E. No processo enumerativo, é preciso que haja uma equivalência estrutural –
paralelismo – entre os elementos, já que fazem parte de um fenômeno de coordenação.
8) Letra C. A letra C é a melhor opção porque se mantém, em paralelismo, comparando os
mesmos elementos – a família. Sendo assim, ao dizer que se despediria da família, o autor
depois diz que ganhará outra.
9) Letra A. A coerência interna se realiza, porque o autor aponta para dois momentos da
vida, que, aqui, se revelam um ciclo: conquista e ansiedade. Ou seja, quando entrou no colégio
naval ou quando se tornou um oficial, o autor sentiu emoções semelhantes, já que os dois
momentos se assemelham pelo fato de serem uma nova etapa na vida.
10) Letra C. “Embarque” é uma derivação regressiva (substantivo abstrato cognato a verbo). O
mesmo acontece com “perda” – perder.
11) Letra A. O pronome possessivo feminino faculta o uso do acento grave indicativo de crase.
É válido mencionar, contudo, a letra D, que também apresenta um possessivo feminino, mas
não tem crase facultativa. Isso se dá porque, neste caso, razões textuais (há um deslocamento
do complemento que levaria a uma dúvida semântica se não viesse com a crase) obrigam o
uso do acento grave.
12) Letra A. O sentido de “inexoravelmente” (severamente, rigidamente, duramente)
contextualmente mais se aproxima de “implacavelmente” (rigidamente, inevitavelmente,
intransigentemente).
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13) Letra B. De acordo com a gramática normativa, diante dos demonstrativos “tudo”, “isso”,
“isto”, “o”, “aquilo”, quando com o verbo “ser”, a concordância deve ser feita com o
predicativo.
14) Letra C. A expressão “não só...
ocorre com “tanto... quanto”.

como” dá uma noção aditiva; do mesmo modo que

15) Letra E. Em: “...tem a capacidade de conduzir homens e armas até o cenário de guerra.” a
oração reduzida – destacada – completa o sentido de “capacidade”.
Demais sentidos: Letra A: valor temporal; Letra B: adverbial causal; Letra C: adjetiva
explicativa; Letra D: Adverbial consecutiva.
16) Letra D. Como a questão aponta para a intencionalidade discursiva, tende-se a apontar
para a noção de exemplificação, já que tal recurso possui importante valor argumentativo no
texto.
17) Letra E
Observe, abaixo, as relações:

Letra A: Algumas peculiaridades
Letra B: fatores
Letra C: maioria dos tripulantes
Letra D: 1400 tripulantes
Letra E: O “se” é parte integrante do verbo e anaforicamente se refere a “navio”.
18) Letra A. Nesta opção, as duas possibilidades de uso das preposições apontam para a
mesma ideia: “capacidade condutiva”.
19) Letra B. Tendo um valor eminentemente locativo, o relativo “onde” só pode possui um
valor adverbial.
20) Letra E.
Demais explicações: Letra A: os dois-pontos servem para gerar um maior impacto na
apresentação do termo que sintetiza as demais informações; Letra B: o comentário não é à
margem, mas pertinente ao que se afirma; Letra C: usa-se o parênteses para acrescentar uma
informação ao que se diz.; Letra D: Não há aposto e nem supressão, antes há palavra
denotativa indicando um acréscimo de informação.
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21E
A única que não é mencionada no texto é que o Departamento de Defesa derrubou um drone.

22 A
A sequência lógica que completa as lacunas é a seguinte: II, IV, I, III
II Nenhuma aeronave, de espécie alguma, está permitida voar sobre a área até 2500 pés.
IV O que você verá à noite a menos que tenha uma câmera infravermelho.
I Eles disseram que não tinham visto nada incomum.
III A Marinha Americana está buscando o operador do drone que foi visto voando perto de
uma base naval estadual de Washington à noite, desde 8 de fevereiro.

23 C
A base Bangor abriga 8 do 14 submarinos. Logo, 6 não estão na base.

24C
“The Call to Serve” é um filme de 13 minutos que é mostrado aos visitantes.

25C
A palavra advisable que significa recomendável.

26A
A palavra solely significa apenas.

27A
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O pronome their se refere aos adolescentes.

28C
A assertiva C é falsa pois diz que “para um adolescente dormir cedo é APENAS uma questão de
auto-disciplina.

29B
To curb significa controlar, refrear, logo restringir; to curfew significa limitar.

30C
...it is easy atrai a partícula TO e o verbo no base form; no início da oração usamos o verbo
com ING; o verbo to try pode ser seguido de TO ou AND e o base form.

31B
I O erro está em DISCUSS ABOUT. Não se usa o about por ser redundante; talk about
something ou discuss something.
IV Some people blame the driver to have caused the accident . To blame on é ingles informal.
V Não se usa o TO com este tipo de estrutura.

32D
O verbo look after significa CUIDAR.

33A
Bicicletas são vendidas (voz passiva) e 2014 é past tense. Novamente, ela podem ser pedaladas
(voz passiva); são permitidas (voz passiva).

34 D
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Não se usa o modal em ambas as orações em um IF CLAUSE.

35D
AT lugar como uma escola, por exemplo. Orlando (cidade) usa-se IN; FROM distância a partir
de um ponto de origem.

36B
THE outbreak, o surto de Zika, The Zika vírus, o vírus da Zika; THE o comitê organizador dos
Jogos Olímpicos; The screens, as telas que serão usadas, A spokesman, um dos porta-vozes.

37B
A frase é afirmativa e, logo, usamos SO; o verbo went está no passado e, logo, usamos DID
(auxiliar).

38B
Os erros das demais frases são:
A Beth got married TO
C The disadvantage OF
D During his high school years é passado e não past perfect.
E There are some differences BETWEEN…

39E
Had it fixed / getting (usado após o into) it done pois a pessoa usou os serviços de um
professional para fazê-lo.

40C
Não poderia ser ela (CAN´T) Ela já deve estar morta (MUST – dedução).
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41D
O adjetivo possessivo de HE é HIS e de ANCESTORS é THEIR. THEY e THEIR ainda se referindo a
ancestors. O possessivo de WE é OUR e o pronome referente a MONEY é IT.

42A
Os erros das demais são:
He suggested GOING…
He avoided GOING…
The children refused TO MAKE…
He promised NOT TO BE…

43C
O texto envolve orientações e, então, usamos imperativos.

44D
Easier por ser um comparativo de superioridade (duas sílabas terminado em Y); More difficult
then também é um comparativo de superioridade (para adjetivos de mais de duas sílabas);
ONE language sugere um superlativo.

45E
A ideia é POR QUÊ (razão)

46B
Usamos HER para nos referirmos à Mary e o past perfect porque no discurso indireto
recuamos um tempo. A pergunta está no passado; quando recuamos um tempo temos o past
perfect.
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47E
Em Peter´s temos a contração HAS.

48 E
Louisia has not CALLED / WRITTEN/ COME (present perfect)

49B
DUE TO significa devido às…

50D
Six months ago é past tense; TO ALLOW para permitir; This MEANS isto significa (presente);
WILL UNDERSTAND para a ação futura (você comanda e o Google fará).

