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COMENTÁRIOS 

 

 
 
1. 

A) Errado- Ideia presente no texto, mas não é tema central do mesmo. 

B) Errado- Ideia presente no texto, mas não é tema central do mesmo. 

C) Certo- O texto faz um breve histórico da computação. 

D) Errado-Tal ideia não pode ser deduzida do texto, apesar da referência aos cientistas 

existir. 

 

 
2. 

A) Certo- Vide ll.18-19 do texto. 

B) Errado- O termo de comparação leva em conta o preço da acessibilidade do telégrafo 

e da telefonia interurbana (ll.18-19). 

C) Errado- Como o cometa já fora observado há milênios, não se pode dizer (o texto não 

explicita) que o seu percurso não tenha sido calculado antes. O texto se refere aos 

primeiros computadores a concluir tal tarefa com êxito (ll. 27-28). 

D) Errado- A ideia de retrocesso não existe (l. 24). 
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3. 

 

 

A) Errado- As grandes empresas e pessoas abastadas também tinham acesso. A palavra 

“only” invalida o item. 

B) Errado_ “tables”, no texto, significa “tabelas’. “were put to work” não significa 

“forçados”. 

C) Errado- A expressão significa “ter uma carta (a mais escondida) na manga. 

D) Certo- Vide ll.79-80. 

 

 
4. 

A) Errada- “likely began” significa “provavelmente começou” e “did begin” enfatiza o 

verbo, e significa “realmente começou, começou de fato”. 

B) Certa- à linha 31 “realized” significa “operacionalizar, pôr em prática, fazer”. À linha 

48 “realized” significa “dar-se conta, perceber”. 

C) Errada- “tried using” se refere a uma ação única e “tried and used” são duas ações 

distintas. 

D) Errada- “had experimented” significa “conduzir uma experiência cientifica” enquanto 

“had experienced” é “vivenciar”. 

 

 
5. 

A) Errada- “eventually gave way” não significa “culminar” e “engenhoso” não significa 

“proxy”. 

B) Errada- “continuamos a progredir” não significa “continued progress” e o sujeito de 

“depended” no original é “progress”, ademais “harnessing” não significa”conhecimento” 

C) Errada- “information” não significa “conhecimento” mas sim “informática”, e 

“assembled” não significa “oriundos”. 

D) A alternativa está correta. 

 

 
6. 

A alternativa C) está correta. 
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7. 

 

 

A) Errada- “previous generation” (l.56) se refere a “computers” (l.55). 

B) Errada- “then” (l.59) sinaliza uma progressão no tempo. 

C) Correta. 

D) Errada- O sujeito de “petered out” (l.67) é “tricks”. 

 

 
8. 

A) Errada- Na verdade são 8 estágios de evolução. 

B) Certa- Antes do século XVII se verificou o potencial do uso da computação no campo 

bélico (ll.27-29) 

C) Errada- A tecnologia sempre existiu, vide ll.20-21. O texto diz justamente o contrário 

da afirmação. 

D) Errada- O autor diz justamente o contrário. 

9. 

A) Certo- Vide ll.66-67. 

B) Errada- No texto não há informação sobre a cooperação dos dois. 

C) Errada- A l.65 se refere a progressiva diminuição dos transistores. 

D) Apenas 1 século se passou. 

 

 
10. 

A) Errada- “facile” significa “facilidade, desenvoltura em fazer algo”. 

B) Errada- “available” significa “disponível, mas sem ênfase na quantidade” e 

“commonplace” significa” comum”. 

C) Certa. 

D) “Whereas” é usado para contrastar ideias. 


