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TEXTO 1 - Tecnologias que mudaram o mundo
Parece que o mundo está rodando cada vez mais rápido, ainda mais quando percebemos que já
estamos na segunda década do terceiro milênio. Mais rápido do que o rodar do planeta é o desenvolvimento
tecnológico que ocorre nele. Na virada do milênio, pouca gente imaginava que seria possível dirigir carros
movidos à eletricidade, por exemplo.
Se parar para pensar, você poderá perceber rapidamente o quanto a tecnologia é rápida em seus
avanços. Mas será que você sabe quais são as dez tecnologias mais influentes da década que contém os anos
de 2000 a 2009?
10. Televisores de alta-definição
TVs de tubo fizeram parte das casas das famílias de todo o mundo por décadas. Os designs
mudaram, as dimensões mudaram, mas os tubos ainda persistiam. Até o lançamento dos primeiros aparelhos
de DVD, as TVs CRT ainda eram as mais utilizados por todas as partes, mas isso começou a mudar na metade
da década passada.
Em 2007, pela primeira vez na história, os televisores de LCD superaram os televisores de tubo
em número de vendas, o que passou a incentivar as fabricantes a reinvestirem em aparelhos de televisão que
prezassem por alta definição. Assim surgiram também os primeiros aparelhos com tela de plasma e mais tarde
as telas de LCD-LED.
Independente do tipo de tela utilizada, essas televisões de alta definição destacam-se por permitir
que outras mídias também evoluíssem. A qualidade de imagens em DVDs (e posteriormente Blu-rays ) passou
a ser mais exigida, o que levou a tecnologia aos padrões HD de hoje, com filmes e jogos com resoluções
altíssimas e qualidade muito superior às mais antigas.
9. Mídias de armazenamento
Se você sonha em ouvir: “Bons tempos aqueles em que para apresentar um trabalho na faculdade,
a gente tinha de levar vários disquetes de 3 polegadas!”, esqueça! Ninguém nunca vai dizer isso para você.
Além de possuírem pouca capacidade de armazenamento, tais dispositivos eram muito frágeis e por isso não
era raro que seus dados fossem corrompidos.
Por isso, as mídias de armazenamento tornaram-se tão importantes. Pendrives e unidades de
memória flash (como cartões de memória) permitiram guardar quantidades muito maiores do que as que eram
oferecidas pelos disquetes (que podiam guardar até 1,44 MB).
Não apenas as unidades portáteis, mas até mesmo os discos rígidos evoluíram muito. Em 2000,
discos rígidos de 10 GB eram verdadeiros luxos, mas quase nada se comparado aos terabytes de hoje. Discos
de gravação também merecem uma citação, afinal de contas, a evolução de CDs para Blu-rays garantiu 49 GB
de dados a mais.
8. Processadores e chips gráficos
Os computadores não foram inventados para jogos. Na verdade, eles não foram nem mesmo
inventados para uso pessoal, mas sim para comunicação militar. Porém, os avanços na tecnologia empregada
pelos desenvolvedores permitiu que as máquinas ficassem menores e mais completas, possibilitando a
utilização das mesmas para tarefas empresariais e domésticas.
Com isso, desenvolvedores passaram a criar jogos especialmente para computadores. Por um
longo período, houve uma distinção muito bem definida entre video games e computadores, mas uma peça
fundamental na história da tecnologia surgiu para acabar com as barreiras entre os jogos: as placas gráficas.
Quanto mais elas evoluem, mais os jogos são melhorados para acompanhar. E evoluem tanto que
chega um momento em que os consoles são ultrapassados pelos computadores em qualidade gráfica. Mas se
você ainda não está convencido da importância dessas placas, lembre-se de que elas também são responsáveis
pela possibilidade de computadores rodarem vídeos em alta definição (e também 3D).
7. GPS
Muitos filmes e seriados fazem piada destes aparelhos porque os primeiros modelos costumavam
dar informações bastante erradas sobre as direções em que os motoristas deveriam seguir.
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Mas isso é passado, pois hoje os aparelhos são muito mais modernos e obtêm atualizações muito
mais rápidas. Estes sistemas de mapas na informática também são responsáveis por vários outros serviços que
até mesmo quem não possui um GPS está mais do que acostumado a utilizar.
Google Street View (que acabou de chegar ao Brasil), Google Maps e tantos outros serviços que
integram estes só se tornaram possíveis graças aos métodos de mapeamento por satélites.
6. iPods (MP3 Players)
Os tocadores portáteis de CDs surgiram ainda nos anos 90, mas os primeiros formatos portáteis só
foram começar a se popularizar no início dos anos 2000. Em 2001, a Apple lançou o que seria um verdadeiro
marco na história da tecnologia mundial: o iPod. Ainda sem o botão Click Wheel, a primeira versão do tocador
garantia até 2500 músicas em sua memória.
De lá para cá, o iPod evoluiu muito. Ganhou irmãos (iPod Nano, iPod Shuffle, iPod Touch) e
muito mais capacidade de memória, sem falar nos vários recursos que foram adicionados aos aparelhos. Junto
com ele, outros produtos também surgiram e fizeram com que o segmento dos tocadores portáteis ganhasse
muitas novidades.
Depois dos MP3, vieram os MP4 e todos os outros sucessores que podem reproduzir vídeos,
músicas e fotografias, podem tirar fotografias e gravar vídeos, podem possuir jogos, GPS e muitas outras
funcionalidades que ninguém imaginava quando os primeiros iPods foram fabricados.
5. Smartphones
Os telefones inteligentes são importantes por um motivo: integrar computadores e celulares. Em
uma definição rápida, smartphone é todo aquele celular que possui um sistema operacional, permitindo que
aplicações sejam instaladas para os mais diversos fins, desde programas de edição de textos, até jogos e
utilitários.
Mas o mais legal mesmo é a conexão com internet por redes sem fio. Assim, os usuários podem
baixar arquivos e acessar sites sem a necessidade de utilizar computadores para isso. É muito fácil notar que
desde os primeiros aparelhos da BlackBerry, que eram voltados a aplicações profissionais, até os atuais
iPhones, muita coisa mudou.
4. Notebooks e netbooks
É verdade que os notebooks não foram inventados na década em questão, mas foi nestes últimos
anos que começou a ser possível encontrar os computadores portáteis por preços acessíveis. Um notebook que
já chegou a custar 8 vezes o valor de um computador de mesa, hoje não chega a custar o dobro com marcas
como Acer, Positivo e CCE.
Muito parecidos com os notebooks são seus irmãos mais modestos, os netbooks. Com tamanhos
que ficam perto das 10 polegadas, os netbooks são ainda mais portáteis e muito indicados para quem passa
muito tempo fora de casa ou do escritório, visto que possuem autonomia para muitas horas de uso.
Os computadores portáteis são considerados revolucionários, porque tiraram a computação de
cima das mesas e a colocaram em movimento. Foi o passo que faltava para que a informática saísse de casa e
começasse a alçar novos voos.
3. Transmissão de dados por redes sem fio
A internet sem fio é muito importante para o último item. Não fosse por ela, dificilmente os
usuários encontrariam tantas funcionalidades disponíveis em seus computadores para que os levassem para
fora de casa. E não são apenas os computadores que desfrutam das maravilhas da mobilidade.
Não fosse a transmissão de dados sem fio, muitos aparelhos deixariam de ser tão úteis.
Smartphones perderiam milhares de funcionalidades, video games portáteis não poderiam mais ser utilizados
para partidas em rede, alem de e-readers, tablets e players portáteis também não poderiam mais ser utilizados
para acesso à internet.
Também é necessário lembrar que os conceitos de internet sem fio foram utilizados também pelos
desenvolvedores das tecnologias 3G, que levaram a internet para locais ainda mais distantes. Sem a
necessidade de um hot-spot, a internet 3G é utilizada para acesso pessoal e permite que usuários conectem-se
onde estiverem (a qualidade do sinal é variável).
Outros nomes de tecnologias para transferência wireless também merecem ser lembrados. O
Bluetooth surgiu como recurso de celulares e hoje é empregado em muitos computadores e aparelhos; o
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infravermelho já não é tão utilizado, mas garantia muita diversão na época dos primeiros Gameboys coloridos;
existe ainda o TransferJet que está para se consolidar no mercado.
2. Internet banda larga
O que você faz na internet? Joga? Baixa vídeos e músicas? Assiste a filmes em streaming? Pois
todas estas opções só foram disponibilizadas para você porque a internet banda larga surgiu. Sabemos que nem
todos os usuários possuem conexão rápida em seus computadores, mas foi esta conexão que permitiu que os
grandes serviços fossem criados e crescessem tanto.
Grande parte dos softwares que você usa em seu computador também só está no atual nível de
desenvolvimento porque a banda larga permitiu. Exemplos não faltam: o Windows Live Messenger só possui
tantos recursos gráficos porque é possível baixar seus mais de 100 MB rapidamente.
Outro exemplo: jogos multiplayer são muito grandes e exigem conexões rápidas para baixá-los.
As partidas também exigem conexões de banda larga, pois somente assim os games são rodados sem
travamentos. Em suma, há uma infinidade de softwares que só chegaram até onde estão hoje, porque a banda
larga permitiu.
1. Motores de busca
Antes de dizer que não há motivos para colocar os motores nesta lista, uma pergunta deve ser feita
para você mesmo: “eu uso o Google com que frequência?”. É muito provável que você utilize o serviço pelo
menos duas ou três vezes por dia. A grande maioria dos usuários de internet faz pesquisas o tempo todo.
Seja para encontrar um site ou um programa, o Google é a grande fonte de resultados. Em julho
de 2000, o site atingiu a marca de 1 bilhão de páginas indexadas (hoje este número já passa da marca de 1
trilhão). Com indexações quase instantâneas, grande parte das páginas pode ser encontrada no motor de busca,
minutos após a publicação.
Com este incrível número de páginas registradas nos servidores, dificilmente você poderá buscar
por algo (que exista) e não encontrará nos resultados do Google. Em um resumo rápido, o Google revolucionou
a década porque tornou possível o encontro de tudo o que há na internet em poucos segundos.
(baixaki.com.br)

TEXTO 2

(tecmundo.com.br)
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TEXTO 3 - Conheça 5 invenções que mudaram o mundo
As invenções tecnológicas representaram mudanças profundas na relação entre a ciência e a
técnica ao longo dos anos. No mundo moderno, ocorreu a grande convergência entre os estudos teóricos,
matemáticos, abstratos e as técnicas dos artesãos, vindas da experiência que criaram o fogo e a roda, por
exemplo.
Com a complexidade existente no mundo atual, novas aplicações tecnológicas foram sendo
criadas, transformando a ciência e a vida de todos.
O professor de história da ciência da Pontifícia Universidade Católica (PUC/SP), José Luiz
Goldfarb, aponta cinco invenções tecnológicas que mudaram o mundo.
Luz elétrica - A luz elétrica e todos os demais fenômenos eletromagnéticos só se tornaram
conhecidos em profundidade pela ciência ao longo do século XIX. O norte-americano Thomas Alva Edison,
em 1879, trouxe ao mundo pela primeira vez a luz elétrica. Ele conseguiu produzir uma iluminação, em que a
corrente elétrica passa, por meio de um filamento de carbono, dentro de uma ampola de vidro vazia. Hoje, a
lâmpada funciona com filamento de tungstênio e é um objeto essencial para as pessoas em todo o
mundo."Curiosamente, ainda que esses fenômenos já fossem conhecidos há milênios, a primeira rede de
distribuição nas cidades surgiu a partir da invenção da lâmpada elétrica", ensina o professor José Luiz
Goldfarb.
Telefone - A partir do século XIX, os conhecimentos do eletromagnetismo propiciaram
inovações na comunicação: primeiro o telégrafo e, logo depois, o telefone. "Nossa voz deixa nossas bocas e
transforma-se em impulsos elétricos que viajam por toda parte. O telefone foi a primeira tecnologia que nos
colocou realmente on-line", pontua José Luiz. Segundo ele, vale atentar também para outra invenção que veio
junto com o telefone, as complexas redes elétricas.
Algoritmo - "Hoje escrevo e envio e-mails utilizando meu celular que opera múltiplos
aplicativos. Tudo isto dependeu da invenção de máquinas que pudessem operar eletronicamente algoritmos",
explica o professor José Luiz. Os algoritmos tiveram sua origem no início do século XX, quando pensadores
se preocuparam com os fundamentos lógicos da matemática. "Reflexões bastante abstratas acabaram
alimentando a chegada da computação e da informática algumas décadas depois", completa o professor.
Telescópio/Microscópio/Microscópio eletrônico - No início da ciência moderna, o uso do
telescópio, utilizando lentes para aproximar as imagens, foi determinante para o avanço da sociedade. "Por
meio da observação das luas de Júpiter, começamos a entender os astros do céu como corpos equivalentes aos
corpos que conhecemos na Terra. Isso mudou radicalmente os caminhos da ciência", explica José Luiz.Com a
invenção do microscópio, o uso de lentes abriu novas possibilidades. "Foi possível enxergar o mundo invisível
dos seres e coisas diminutas. A partir de então, a química e a biologia nunca mais seriam as mesmas", comenta
o professor.Mas foi no século XX, com os avanços do eletromagnetismo, que surgiram os microscópios
eletrônicos que trocaram o uso de lentes por feixes de eléctrons. Isso permitiu uma visão muito mais precisa e
detalhada. "A partir do microscópio eletrônico muitas descobertas surgiram na ciência do século XX", conclui
o professor.
Aceleradores de Partículas - No início século XX o estudo da matéria e da radiação permitiram
a obtenção de feixes de partículas cada vez mais controlados e precisos. Foi a partir das observações das
radiações e partículas produzidas que o conhecimento do átomo e do núcleo atômico avançou. "Até
hoje,seguimos construindo aceleradores de partículas cada vez mais poderosos, e esperamos grandes
descobertas nos experimentos realizados com estes aparatos", conta o professor José Luiz.
(mundopositivo.com.br)
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Coletânea:
A coletânea é única e válida para as 02 (duas) propostas. Leia toda a coletânea e selecione o que julgar
pertinente para a realização da proposta escolhida. Articule os elementos selecionados com sua história de
leituras e suas reflexões.
Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo
de sua formação. Selecione, organize e relacione argumentos, fatos e opiniões para defender seu ponto de vista
e suas propostas, sem ferir os direitos humanos.
Fuja das generalizações, clichês, lugares-comuns e frases feitas.
Seu texto deve obrigatoriamente conter um título.
O texto deve ter, no máximo, 25 linhas.
Considerando os textos apresentados como motivadores, redija um texto dissertativo-argumentativo a respeito
do seguinte tema
Tema A:
“Qual a invenção tecnológica mais importante da história?”.
Tema B:
“O homem evoluiu socialmente como evoluiu tecnologicamente?”.
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Muita gente pensa que ___ pontos no céu são meteoros. Vi muitos com ___ olhos! E mesmo com ___ ar de
censura dos que me ouvem, me maravilhava com ___ belíssimos pontos luminosos.

1. Os pronomes demonstrativos que corretamente preenchem as lacunas são encontrados em:
a)
b)
c)
d)
e)

aqueles – estes – esse – aqueles
aqueles – esses – esse – aqueles
estes – estes – esse – aqueles
aqueles – estes – estes – aqueles
aqueles – estes – esse – estes
Alto, ruivo nos cabelos.

2. Considerando o enunciado acima, a mesma estrutura sintática é observada em:
a)
b)
c)
d)
e)

Fraco, sempre mudando de roupa por conta do suor;
Barrigão, assim como você, cheio de gorduras;
Quando chegou, estava bem magro;
Que não gosta muito de comida de sal;
Estava ficando obeso.

A nova regra anunciava a rápida resolução da situação em curso contra os inadimplentes. Mas também
prenunciava uma nova problemática, por conta das implicações legais.

3. A expressão destacada exprime:
a)
b)
c)
d)
e)

contrate;
explicação;
alternância;
conclusão;
adição.

Sem dúvida, as ruas se esvaziaram e acabaram, o trânsito estancou, as casas inundadas, a cidade caótica.

4. A classificação sintática da oração é:
a)
b)
c)
d)
e)

coordenada sindética aditiva;
coordenada sindética adversativa;
coordenada sindética conclusiva;
coordenada assindética;
NDA.

5. Indique a alternativa em que o ‘se’ tem a função da conjunção integrante:
a)
b)
c)
d)
e)

Precisa-se de operários;
Observava-se a cada instante;
Não sei se o cardápio é ruim;
Compra-se residências;
Ela se matava de saudades;
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6. Selecione a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva apositiva:
a)
b)
c)
d)
e)

Ela disse; “eu o desprezo”;
Não precisamos de ti: sabemos trabalhar sozinhos;
Entendendo que existia um grande rol de livros na sala, quis ir vê-los: era louco por livros;
Existiam apenas dois meios de entender: incompetência ou desonestidade.
NDA

7. A alcunha ‘Príncipe dos Poetas’ foi atribuída a:
a)
b)
c)
d)
e)

Alphonsus de Guimaraens;
Castro Alves;
Olavo Bilac;
João Cabral de Melo Neto;
NDA

O modelo empreendedor será usada como base para a implementação do novo modelo de negócios

8. Por implementação, pode-se entender:
a)
b)
c)
d)
e)

complementação;
suplementação;
exposição;
realização;
facilitação.

Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas
considerações me levaram a adotar diferente método: a primeira é que eu não sou propriamente um autor
defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim
mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo:
diferença radical entre este livro e o Pentateuco.
(Machado de Assis, in Memórias Póstumas de Brás Cubas)

9. Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

o texto acima pertence ao Realismo e é exemplo de texto em fluxo contínuo;
o texto pertence ao Parnasianismo e é exemplo de texto em versos;
o texto acima pertence ao Romantismo e é exemplo de texto em fluxo contínuo;
o texto acima pertence ao Realismo e é exemplo de texto informativo;
NDA

10. Abaixo, todas as palavras são sinônimos de ‘intróito’, exceto:
a)
b)
c)
d)
e)

prelúdio;
proêmio;
exórdio;
princípio;
iniciação.
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Entry English Exam
Directions:
• All the excerpts were taken from different foreign texts.
• Pay attention to answer according to what is asked.
• Good Luck
Text I – Never Let Anyone Kill You Without Your Permission

Source: www.gocomics.com/comics/todays-top-five-comics/2018/3/21

11. “Never Let Anyone Kill you Without” […]
a)
b)
c)
d)
e)

(VERB SYNONYM)

Find Out;
Get;
Disrespect;
Allow;
Forgive.

12. The name of the object to capture the mouse is a … (VOCABULARY)
a)
b)
c)
d)

Holder;
Trap;
Catcher;
Tie;
e) None of the answers.
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Text II – Kim Jong- Un’s secret Brazilian passport discovered.
‘This shows the desire for travel and points to the ruling family's attempts to build a possible escape route’

There is little concrete information about Kim
Jong-un’s childhood, and even his date of his
birth is debated Reuters

North Korean leader Kim Jong-un reportedly used an illegally obtained Brazilian passport to apply
for visas to travel to western countries in the 1990s.
The leader of the secretive communist state, and his late father Kim Jong-il, acquired forged Brazilian
passports to visit countries in the West, five senior Western European security sources told the
Reuters news agency.
“This shows the desire for travel and points to the ruling family's attempts to build a possible escape
route,” said one, speaking on condition of anonymity.
They added that the Brazilian passports “clearly show the photographs of Kim Jong-un and Kim Jongil” and they had been used “to attempt to obtain visas from foreign embassies”.
It was not clear whether the pair acquired the visas or actually travelled using the fake passports, but
the sources said it was possible the documents were used to travel to Japan, Hong Kong and Brazil.
Source: www.independent.co.uk/news/world/asia/Kim-Jong-un-brazil-passport-found-north-korealeader-pyongyang-brazilian-found-a8

13. What were Kim Jong-un and his father Kim Jong-il’s intention to acquire forged Brazilian passports?
(TEXT COMPREHENSION)
a)
b)
c)
d)
e)

The pair wanted to visit countries in the East;
Both of them desired to obtain different visas;
They wished to build an unknown scape route;
To have different passports were their intention;
They wanted to travel to Japan, Hong Kong and Brazil.
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14. “They acquired forged Brazilian passports to visit countries” […] (VERB SYNONYM)
a)
b)
c)
d)
e)

Got;
Bought;
Sold;
Purchased;
Vended.

Text III – Trump-Kim talks show US strategy is working – VP Pence

North Korea agreeing to discuss denuclearisation “is evidence that President [Donald] Trump’s strategy to
isolate the Kim regime is working,” US Vice-President Mike Pence has said.
He said the US had made “zero concessions” and “consistently increased the pressure” on North Korean leader
Kim Jong-un.
An unprecedented summit between the two leaders is due to take place by May.
It comes only months after the pair hurled insults at each other.
Mr Trump has hailed the dizzying shift in North Korea’s position as “great progress” but said sanctions would
remain in place.
South Korean envoys earlier briefed the US president on the meeting they had this week with Mr Kim, saying
he was now “committed to denuclearisation”.
South Korea’s President Moon Jae-in said the news of the Kim-Trump meeting had come “like a miracle”.
“If President Trump and Chairman Kim meet following an inter-Korean summit, complete denuclearisation of
the Korean peninsula will be put on the right track in earnest,” he said.
However, correspondents say the North has halted missile and nuclear tests during previous talks, only to
resume them when it lost patience or felt it was not getting what it demanded.
In his statement, Mr Pence said the “maximum pressure campaign will continue until North Korea takes
concrete, permanent, and verifiable steps to end their nuclear programme”.
Mr Trump’s strategy has been roundly praised by the South Koreans.
Chinese President Xi Jinping also telephoned him on Friday to welcome the development and urge all sides to
show goodwill and avoid doing anything that could impede the improving situation on the Korean peninsula.
Source: http://www.cbelmira.com/blog/trump-kim-talks-show-us-strategy-is-working-vp-pence/
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15. How did South Korea’s president accept the idea of the summit between the two leaders: Trump-Kin?
(TEXT COMPREHENSION)
a)
b)
c)
d)
e)

Moon Jae-in is anxious about that;
The president is thoughtful;
He is surprised;
Impatience is his thought;
He said nothing.

16. “It comes only months after the pair hurled insults at each other.” (VOCABULARY MEANING)
a)
b)
c)
d)
e)

Had a conversation;
Talked to each other enthusiastically;
Said in an angrily way;
Shouted in a loud way;
None of the answers above.

17. […]” saying he was now committed to denuclearisation”. “ (PREFIX MEANING)
a)
b)
c)
d)
e)

Reduce;
Against;
Reverse;
Negation;
Place.

Text IV – 10 Greatest Unsolved Mysteries in Physics

It can seem like an uphill challenge to try to understand the universe around us. We have found many answers
to the mysteries in our world: how planets orbit the Sun, why an apple falls from a branch to the ground, and
why the sky appears blue. The quest to uncover all of the secrets of the universe is guaranteed to be filled with
difficult challenges, unimaginable problems and a mountain of ingenuity needed to overcome them.
Many physicists have already wrestled with the riddles of existence, but there are many more conundrums to
solve. Get ready for the ten greatest unsolved mysteries of physics... the enigmas that have evaded the most
eminent minds the world has ever known.
Dark energy
We can't see it and we can't feel it, but we can test for it, and nobody knows what it is. In spite of this, scientists
think that dark energy makes up around 70% of the universe. It was imagined to explain why galaxies don't
just drift apart but instead accelerate away from each other. You can think of it as a repulsive gravity that
pushes matter apart. How it works, however, is still a mystery.
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Dark matter
The other "dark" substance in our universe. Dark matter, like dark energy, cannot be seen or felt. This elusive
substance has some differences to dark energy though; the only way that we have observed it is indirectly. We
know that there must be more matter in the universe than we can see because we can measure its gravitational
effects, but no one knows exactly what makes up this mysterious stuff.
Source: www.iflscience.com/physics/greatest-mysteries-physics/

18. According to the text what are some of the mysteries of the universe around us? (TEXT
COMPREHENSION)
a)
b)
c)
d)
e)

The fall of a fruit from a tree, the sky color and how planets orbit the sun;
Typical waves, galaxies’ acceleration, repulsive gravity;
The dark energy, the dark matter, gravitational effects;
Electrons liberation, particles, physics ‘ enigmas;
None of the answers above.

19. Can Dark energy be the same as Dark matter? (TEXT COMPREHENSION)
a)
b)
c)
d)
e)

Yes, they are the same;
No, they differ in a great amount;
They are equal on gravitation effects;
Both of them have a repulsive gravity;
No, there are some differences.

20. “In spite of this, scientists think that dark energy makes around 70%” […] (DISCOURSE MARKER/
RHETORICAL PATTERN)
a)
b)
c)
d)
e)

Comparison;
Contrast;
Time;
Emphasis;
Conclusion.
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