
 
 

3ª Série - Atividade Extraclasse para a semana de 16 a 21 de março.  
 
(PERÍODO DE RECOLHIMENTO – CORONAVÍRUS) 
 
Inglês – Professor Nathan 

Questão 01 
Antibiotic resistance is possible because bacteria are able to exchange genetic material through a process 
known as bacterial conjugation. In one experiment, resistance to tetracycline (a commonly used 
antibiotic) was studied in Escherichia coli by introducing a tetracycline-resistant bacterium to a 
tetracycline-sensitive strain. The resistant bacterium’s genome contained a protein called an “efflux 
pump”, a polypeptide that localizes to the cell membrane and expels certain small molecules from the cell. 
Using fluorescent marking, researchers observed the DNA encoding one specific efflux pump in between a 
resistant bacterium and a sensitive bacterium. With live-cell microscopy, they tracked the fluorescence to 
see how the DNA migrated from one cell to another and how it was incorporated and expressed in the 
recipient bacterium. 

(Fonte: Sophie Nolivos e outros, Science, Washington, v. 364, n. 6442, p. 778-782, maio 2019.) 
 
Com base no texto e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.  
 
a) A fusão transmembrana do genoma que confere resistência antibiótica é facilitada pela presença da 

tetraciclina.    
b) A proteína envolvida na resistência antibiótica à tetraciclina é transferida diretamente por conjugação 

bacteriana.    
c) O gene da proteína de resistência antibiótica é transferido através da fusão transmembrana na 

presença de tetraciclina.    
d) O DNA codificador da proteína que confere resistência antibiótica à tetraciclina é transferido por 

conjugação bacteriana.    
  
Questão 02 
An international group proposed a framework of nine planetary boundaries that underpin the stability of 
the global ecosystem. Since the mid-1950s, many elements that ensure the habitability of the planet are 
degrading at an accelerating pace. The latest research indicates that, as a result of human activity, we 
have now exceeded the “safe” levels for four planetary boundaries. 
Considering these changes, some people believe that human beings can adapt with the help of 
technology, but that’s not based on fact. “There is no convincing evidence that a large mammal, with a 
core body temperature of 37 C,°  will be able to evolve that quickly,” said Prof. Will Steffen of the 
Australian National University and the Stockholm Resilience Centre. 
 

 
As respostas devem ser apresentadas em português. 
 
a) Considerando as informações da figura, cite um dos limites planetários que apresenta alto risco. 

Explique como podemos associá-lo à atividade humana no planeta. 
b) A afirmação do Prof. Will Steffen se refere a um processo biológico para manter a homeostase corporal 

nos seres humanos. Que processo é esse e qual a sua importância para os seres humanos?  
  
 
 



Questão 03 
  

 
 
The chart shows that the approximate period of time when both urban and rural estimated populations 
were equal was  
 
a) just before 2005.     
b) from 2010 onwards.     
c) before 1950, not pictured in the chart.     
d) from 1950 to 1980, when the lines were parallel.     
e) a bit after 2005 to around 2010.     
  
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Leia o texto e analise os dois mapas para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

Cerrado 
 

 
 

Located between the Amazon, Atlantic Forests and Pantanal, the Cerrado is the largest savanna 
region in South America. 

The Cerrado is one of the most threatened and overexploited regions in Brazil, second only to the 
Atlantic Forests in vegetation loss and deforestation. Unsustainable agricultural activities, particularly soy 
production and cattle ranching, as well as burning of vegetation for charcoal, continue to pose a major 
threat to the Cerrado’s biodiversity. Despite its environmental importance, it is one of the least protected 
regions in Brazil. 
 
Facts & Figures 
- Covering 22 million km ,  or 21%  of the country’s territory, the Cerrado is the second largest vegetation 
type in Brazil. 

- The area is equivalent to the size of England, France, Germany, Italy and Spain combined. 
- More than 1,600  species of mammals, birds and reptiles have been identified in the Cerrado. 
- Annual rainfall is around 800  to 1600 mm.  
- The capital of Brazil, Brasilia, is located in the heart of the Cerrado. 
- Only 20%  of the Cerrado’s original vegetation remains intact; less than 3%  of the area is currently 
guarded by law. 

(http://wwf.panda.org. Adaptado.) 
 
 



 
Questão 04 
The first item from Facts & Figures states that the Cerrado is the second largest vegetation type in Brazil. 
Which is the first largest vegetation type depicted in Map 1?  
 
a) Chaco.     
b) Atlantic forest.     
c) Caatinga.     
d) Subtropical grassland.     
e) Rain forest.     
  
Questão 05 
O site “Urban Dictionary” apresenta definições de palavras e expressões que, apesar de serem usadas 
popularmente, ainda não foram oficialmente dicionarizadas. O exemplo abaixo faz alusão ao Brexit, isto é, 
à saída do Reino Unido da União Europeia. 
 

 
 
Com relação ao exemplo apresentado, entende-se que Taylor estava “fazendo o Brexit” porque  
 
a) se despediu, mas demorou a ir embora da festa.    
b) saiu “à francesa” da festa, isto é, saiu discretamente.    
c) se despediu, mas anunciou que demoraria a sair da festa.    
d) saiu “à francesa” da festa, isto é, saiu depois de muito tempo.    
  
 
 
 
 
 
 



Questão 06 
Analyse the following comic. 
 

 
 
The objective of the comic is to  
 
a) promote the recycling of domestic garbage.     
b) prevent the proliferation of malaria vector mosquitoes.     
c) keep the community and public places clean.     
d) motivate children to kill deadly malaria mosquitoes.     
e) frighten the population with threats about diseases.     
  
Questão 07 

 
 
According to the chart,  
 
a) phone checking becomes more frequent as the population ages.     
b) twenty two per cent of younger adults check their phone every few minutes.     
c) fifty one per cent of all adults check their phone a few times an hour.    
d) one-third of the people aged between 50 and 64 don’t own smartphones.    
e) people over 65 years old are more likely to become phone addicted.    
  
Questão 08 

John Milton and Freedom of Speech on Campus 
By Daniel F. Sullivan 

 
A few years ago, at a seminar meant to help college presidents think about the issues they face as 
campus leaders, I read John Milton's Areopagitica: A speech for the liberty of unlicensed printing to the 
parliament of England. Originally published in 1644, Areopagitica makes a powerful argument for freedom 
of speech and against censorship in publishing. After twenty years as a college president, having 
experienced and observed many calls to censor, I've come to believe that there is not much to know on 
the topic beyond what Milton wrote over 350 years ago. Areopagitica was published in response “to 
Parliament's ordinance for licensing the press of June 14, 1643.” The effect of the ordinance against which 
Milton wrote “was to give Archbishop Laud, who was also Chancellor of the University of Oxford, control 
over every press in England, with power to stop publication of any book contrary to the Doctrine of the 
Church of England.” This was disturbing to Milton, who wrote, “as good almost kill a man as kill a good 
book: [he] who kills a man kills a reasonable creature; but he who destroys a good book, kills reason 
itself.” 

(Adaptado de https://www.questia.com/magazine/1P3-1048971311/milton-s-areopagitica-freedom-of-speech-on-campus. Acessado em 15/05/2019.) 
 
 
 



A relação entre o posicionamento do autor do texto e o de John Milton na publicação mencionada é de  
 
a) divergência, pois o autor julga que as ideias de Milton sobre liberdade de expressão parecem 

ultrapassadas em relação ao que ocorre hoje nas universidades.    
b) divergência, pois diferentemente de Milton, o autor critica o fato de haver, nas universidades inglesas, 

apelos para que a censura seja exercida no campus.    
c) concordância, pois o autor apoia a mesma linha de pensamento de Milton quanto às críticas ao controle 

da liberdade de imprensa.    
d) concordância, pois o autor alinha-se a Milton quanto à ideia de que destruir um bom livro é o mesmo 

que destruir uma criatura racional.    
  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
THE POWER OF METAPHORS 
 
 

Imagine your city isn’t as safe as it used to be. Robberies are on the rise, home invasions are 
increasing and murder rates have nearly doubled in the past three years. What should city officials do 
about it? Hire more cops to round up the thugs and lock them away in a growing network of prisons? Or 
design programs that promise more peace by addressing issues like a faltering economy and 
underperforming schools? 

Your answer – and the reasoning behind it – can hinge on the metaphor being used to describe the 
problem, according to new research by Stanford psychologists. Your thinking can even be swayed with 
just one word, they say. 
 
Psychology Assistant Professor Lera Boroditsky and doctoral candidate Paul Thibodeau were curious about 
how subtle cues and common figures of speech can frame approaches to difficult problems. “Some 
estimates suggest that one out of every 25 words we encounter is a metaphor”, said Thibodeau, the 
study’s lead author. “But 1we didn’t know the extent to which these metaphors influence people”. 

In five experiments, 2test subjects were asked to read short paragraphs about rising crime rates in 
the fictional city of Addison and answer questions about the city. The researchers gauged how people 
answered these questions in light of how crime was described – as a beast or a virus. 

They found the test subjects’ proposed solutions differed a great deal depending on the metaphor 
they were exposed to. The results have shown that people will likely support an increase in police forces 
and jailing of offenders if crime is described as a “beast” preying on a community. But if people are told 
crime is a “virus” infecting a city, they are more inclined to treat the problem with social reform. 
According to Boroditsky: “People like to think they’re objective. They want to believe they’re logical. But 
they’re really being swayed by metaphors”. 

To get a sense of how much the metaphor really mattered, the researchers also examined what 
role political persuasions play in people’s approach to reducing crime. They suspected that Republicans 
would be more inclined to catch and incarcerate criminals than Democrats, who would prefer enacting 
social reforms. They found Republicans were about 10 percent more likely to suggest an enforcement-
based solution. 

“We can’t talk about any complex situation – like crime – without using metaphors”, said 
Boroditsky. 3“Metaphors aren’t just used for flowery speech. They shape the conversation for things we’re 
trying to explain and figure out. And they have consequences for determining what we decide is the right 
approach to solving problems”. 

While their research focused on attitudes about crime, their findings can be used to understand the 
implications of how a casual or calculated turn of phrase can influence debates and change minds. 
Adaptado de news.stanford.edu.  
 
Questão 09 
The author of the text introduces the topic by making use of the following strategy:  
 
a) reporting a tragic event    
b) raising a simple subject    
c) addressing a basic issue    
d) creating a hypothetical situation    
  
Questão 10 

O QUE NOSSAS METÁFORAS DIZEM DE NÓS 
 

Para o poeta Robert Frost, a vida era um caminho que passa por encruzilhadas inevitáveis; para 
Fernando Pessoa, uma sombra que passa sobre um rio. Shakespeare via o mundo como um palco e Scott 
Fitzgerald percebia os seres humanos como barcos contra a corrente. Metáforas como essas nos rodeiam, 
mas não só quando seguramos um livro nas mãos. Em nosso uso cotidiano da língua, elas são tão 
presentes que nem sequer percebemos. São exemplos “teto de vidro impede a carreira das mulheres”, “a 



bolha do aluguel”, “cortar o mal pela raiz”. Considerada a forma por excelência da linguagem figurada, a 
metáfora às vezes é tida como mero embelezamento do discurso. 

Entretanto, desde 1980, com a publicação do livro Metáforas da vida cotidiana, essa figura retórica 
recuperou seu protagonismo. Os autores George Lakoff e Mark Johnson mostraram que as alegorias 
desenham o mapa conceitual a partir do qual observamos, pensamos e agimos. Com frequência são nossa 
bússola invisível, orientando tanto os gestos instintivos que fazemos como as decisões mais importantes 
que tomamos.3É muito provável que aqueles que concebem a vida como uma cruz e os que a entendem 
como uma viagem não reajam da mesma forma ante um mesmo dilema. As metáforas são ferramentas 
eficazes e de múltiplas utilidades. Ao partir de elementos já conhecidos, nos ajudam a examinar 
realidades, conceitos e teorias novas de uma maneira prática. Também nos servem para abordar 
experiências traumáticas nas quais a linguagem literal se revela impotente. São vigorosos atalhos que a 
mente usa para assimilar situações complexas em que a literalidade acaba sendo tediosa, limitada e 
confusa. É mais fácil para nós entender que a depressão é uma espécie de buraco negro e que o DNA é o 
manual de instruções de cada ser vivo. 

As figurações dão coesão às identidades coletivas, pois circulam sem cessar até se incorporarem à 
linguagem cotidiana. Há alguns anos, os psicólogos Paul Thibodeau e Lera Boroditsky, da Universidade 
Stanford (E.U.A.), analisaram os resultados de um debate sobre políticas contra a criminalidade que 
recorria a duas metáforas. Quando o problema era ilustrado como se houvesse predadores devorando a 
comunidade, a resposta era endurecer a vigilância policial e aplicar leis mais severas. No entanto, quando 
o problema era exposto como um vírus infectando a cidade, a opção era a de adotar medidas para 
erradicar a desigualdade e melhorar a educação. Comparações ruins levam a políticas ruins, escreveu o 
Nobel de Economia Paul Krugman. 

No campo da medicina, tem havido mudanças de paradigma no que diz respeito ao impacto 
emocional das metáforas. Num recente seminário organizado pela Universidade de Navarra (Espanha), a 
linguista Elena Semino dissertou sobre os efeitos de abordar o câncer como se fosse uma guerra, 
provocando sensações negativas quando o paciente acredita estar “perdendo a batalha”, mesmo que isso 
possa ser estimulante para outros. O erro, segundo a especialista, reside em misturar os campos 
semânticos da guerra e da saúde. Para corrigir essa questão, a linguista elabora o que chama de 
“cardápio de metáforas”, para que médicos e pacientes enfrentem a doença de forma mais construtiva. 

As boas metáforas nos trazem outras perspectivas, fronteiras menos rígidas e novas 
categorizações que substituem aquelas já desgastadas. 

MARTA REBÓN 
Adaptado de brasil.elpais.com, 11/04/2018. 

 
The power of metaphors discusses the use of metaphors in daily life, as well as the text O que 
nossas metáforas dizem de nós. 
 
The following metaphor is present in both texts:  
 
a) cancer is a virus    
b) life is a journey    
c) crime is a beast    
d) depression is a black hole    
  
Questão 11 
test subjects were asked to read short paragraphs (ref. 2) 
 
The reason for the omission of the agent in the sentence above is:  
 
a) it is unknown to the reader    
b) it is already present in the text    
c) it creates ambiguity in the context    
d) it becomes a surprise for the reader    
   



Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: [D] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
O DNA que torna a bactéria resistente ao antibiótico foi transferido por conjugação, isto é, troca de 
plasmídeos entre as variedades bacterianas resistentes e sensíveis ao medicamento. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Inglês] 
Excelente questão interdisciplinar. A resposta pode ser encontrada nos seguintes trechos: “Antibiotic 
resistance is possible because bacteria are able to exchange genetic material through a process known as 
bacterial conjugation” (Resistência a antibióticos é possível porque as bactérias são capazes de trocar 
material genético por meio de um processo conhecido como conjugação bacteriana) e “...they tracked the 
fluorescence to see how the DNA migrated from one cell to another and how it was incorporated and 
expressed in the recipient bacterium” (...eles rastrearam a fluorescência para ver como o DNA migrou de 
um célula para outra e como ela foi incorporada e expressa na bactéria recipiente).   
 
Resposta da questão 2: [Resposta do ponto de vista da disciplina de Biologia] 
a) Um dos limites planetários que apresenta alto risco é a integridade da biosfera, especificamente a 

diversidade genética, pois a atividade antrópica destrutiva, com desmatamentos e queimadas, altera os 
nichos ecológicos, desequilibrando as teias alimentares e os ecossistemas, o que reduz a variabilidade 
genética das populações, afetando a adaptação dos organismos ao meio. 

 
b) O processo biológico citado é a endotermia, ou seja, a capacidade de o organismo utilizar o próprio 

metabolismo para manter a temperatura corporal em equilíbrio; esse processo é importante pois, 
mesmo que a temperatura externa do ambiente varie, a temperatura corporal mantém-se constante, 
sem causar prejuízos fisiológicos aos indivíduos.  

 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Inglês] 
a) O candidato poderia escolher a diversidade genética e os fluxos biogeoquímicos.  
 
b) O professor afirma que não há provas convincentes de que um mamífero grande com temperatura 
interna de 37 C°  seja capaz de evoluir tão rapidamente.   
 
Resposta da questão 3: [E] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
O gráfico representa que o período de tempo com equiparação entre as populações rural e urbana em 
escala mundial foi entre 2005 e 2010. Na atualidade, predomina a população urbana no mundo em 
decorrência do processo de urbanização que avançou bastante nos países emergentes e 
subdesenvolvidos. Isto aconteceu devido a processos como industrialização e êxodo rural em países 
populosos como a China. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Inglês] 
A alternativa [E] está correta, pois afirma que “o período aproximado em que as populações urbana e 
rural estimadas eram as mesmas foi um pouco depois de 2005 até aproximadamente 2010”.   
 
Resposta da questão 4: [E] 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Geografia] 
O mapa 1 corresponde a distribuição dos biomas brasileiros. O tipo de vegetação que apresenta maior 
extensão territorial são as florestas úmidas tropicais, equatoriais e subtropicais (Rain forest), se referem 
principalmente as florestas ombrófilas densas com alta biodiversidade, que no caso brasileiro, são a 
Amazônia e a Mata Atlântica. 
 
[Resposta do ponto de vista da disciplina de Inglês] 
A alternativa [E] está correta, pois a pergunta é: “qual é o maior tipo de vegetação de acordo com o 
mapa 1? Segundo o mapa 1, é rain forest (florestas tropicais, equatoriais e subtropicais).   
 
Resposta da questão 5: [A] 
 
[Respostado ponto de vista da disciplina de História] 
A associação pode ser feita porque no processo do Brexit, iniciado em 2017, havia uma previsão de que o 
processo seria finalizado em março de 2019, mas estamos em dezembro de 2019 e a saída da Inglaterra 
da União Europeia ainda não foi finalizada. 
 



[Respostado ponto de vista da disciplina de Geografia] 
A alternativa [A] é correta porque faz referência ao fato de que, embora o Brexit – isto é, a saída do 
Reino Unido da União Europeia – tenha sido aprovado, as negociações e os prazos tem se postergado sem 
que o Parlamento Britânico e o Europeu cheguem a um senso comum e oficializem os termos de saída do 
país do bloco. 
 
[Respostado ponto de vista da disciplina de Inglês] 
A alternativa [A] está correta, pois a definição da expressão é: “avisar os outros que você sairá de uma 
festa e acabar demorando mais do que o esperado”.   
 
Resposta da questão 6: [B] 
 
A alternativa [B] está correta, pois afirma que “o objetivo da charge é o de prevenir a proliferação de 
mosquitos vetores da malária”. O texto coloca: “Se você não jogar o seu lixo, você está convidando os 
mosquitos para a sua comunidade. Mantenha-os longe por meio da limpeza!”.   
 
Resposta da questão 7: [B] 
 
A alternativa [B] está correta, pois afirma que 22 por cento dos jovens adultos olhem os seus telefones 
celulares em intervalos de poucos minutos. O gráfico mostra tal porcentagem nas barras referentes à 
população entre 18 e 29 anos.   
 
Resposta da questão 8: [C] 
 
A alternativa [C] está correta, pois o texto coloca: “After twenty years as a college president, having 
experienced and observed many calls to censor, I've come to believe that there is not much to know on 
the topic beyond what Milton wrote over 350 years ago” (Depois de vinte anos como administrador 
acadêmico, tendo observado e passado por várias experiências de censura, eu percebi que não há muito o 
que falar sobre o assunto além do que Milton escreveu 350 anos atrás).   
 
Resposta da questão 9: [D] 
 
A alternativa [D] está correta, pois o autor introduz o tópico por meio da estratégia de criação de uma 
situação hipotética. O texto coloca: “Imagine your city isn’t as safe as it used to be” (Imagine que sua 
cidade não está tão segura como costumava ser).   
 
Resposta da questão 10: [C] 
 
A alternativa [C] está correta, pois a metáfora presente em ambos os textos é que “o crime é um 
monstro”. O primeiro texto menciona: “... if crime is described as a ‘beast’” (se o crime for descrito como 
um monstro). O segundo texto afirma: “Quando o problema era ilustrado como se houvesse predadores 
devorando a comunidade”. 
   
 
Resposta da questão 11: [B] 
 
A alternativa [B] está correta, pois afirma que “a razão para a omissão do agente na frase acima é que 
ele já está presente no texto”. Tradução do trecho em destaque: “os indivíduos testados leram 
pequenos parágrafos”. Em outras palavras, os indivíduos já são conhecidos.   
 
 


