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  Questões Resolvidas 

 
  

As questões de 61 a 65 referem-se ao texto a seguir: 

Simon is squeezed into a chair, trapped in the pharmacy consultation area, waiting for his 
prescriptions. Last year he retired from a career in teaching, and has been gaining weight ever since. 
He is well aware his waistline shapes his health, and believes I'm about to nag him. 
At the beginning of the year, pharmacists, along with GPs, nurses and other health professionals, 
signed up to the government's Making Every Contact Count campaign. Sounding more like the 
exhortations of a rugby league coach, it is actually one of the NHS Future Forum proposals to reduce 
health inequalities. Each and every contact with the public is to be seen as an opportunity to help 
them improve their health. Although it is considered to be a core responsibility in the NHS, there is 
no funding, and the evidence base to support it is limited. 
Nevertheless, I'm heading Simon's way. I remind him that as a non-smoker, if he were to gradually 
lose that abdominal fat – I've previously suggested goals at six, 12 and 18 months – the likelihood of 
his premature death from heart attack or stroke would plummet. Not only that, but he probably 
wouldn't need his considerable medications. No more physical and mental slowing down caused by 
beta blockers, or the disabling muscle discomfort statins can cause, or the need for antacids, 
laxatives and haemorrhoid treatments. In his shoes I imagine myself binning the bus pass and 
walking home for a salad supper. But knowledge alone seldom changes behaviour. 
The conceptualisation of obesity as a straightforward issue of energy balance – calories in versus 
calories out – has been described by obesity expert Dr Harry Rutter as "seductively simple". There 
may be genetic factors involved, but, either way, an individual has much less choice in the matter of 
their weight than is commonly assumed. 
Supermarkets sell foods rich in salt, sugars and fats; the food and drink industry lifestyle advertising 
and product placements encourage ever more consumption; increasingly sedentary lifestyles and 
being overweight have become accepted social norms. The behavioural and environmental 
influences are such that it is much more likely that people gain weight than lose it. The behaviour 
demonstrated by Simon has been described in a Lancet editorial as "a normal response by a normal 
person to an abnormal environment". 
Public health is clearly at odds with the vested interests of the food and drink industry, whose profits 
are fuelled by the obesity and alcohol epidemics. The impact of my targeting Simon with health 
promotion, or prescribing drugs to modify his fat metabolism, pales to nothing in the face of 
ubiquitous and malign social promotions. 
The government's protracted emphasis on personal responsibility deflects attention from these 
broader determinants of health. Rather than regulating to create an environment in which individual 
prevention and treatment could be effective, the government actively seeks the food industry's 
advice in partnership arrangements. Capitalism has replaced public health advisers with corporate 
moguls. 
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Tax bad food, subsidise good food, and I'll have a fighting chance to make every contact count. But 
without social change, when I next see Simon he will probably be contributing to the diabetic 
epidemic, and still thinking I'm a nag.  
(Adaptado de: < https://www.theguardian.com/society/2012/oct/16/our-social-environment-encourages-obesity>) 

 
Questão 61 

 
De acordo com o texto, em relação às indústrias alimentícia e de bebidas, o governo  

a) está no caminho certo ao dar ouvidos a essas indústrias.  
b) está repreendendo as indústrias ao estabelecer a campanha junto com profissionais da área da 

saúde.  
c) está falhando ao promover uma campanha com profissionais da saúde e deixando as indústrias 

de lado. 
d) falha ao aceitar conselhos dessas indústrias ao invés de procurar conselheiros do sistema público 

de saúde. 
e) está agindo de forma correta, pois precisa do dinheiro que vem dessas indústrias. 

 
Comentário 
 
A alternativa A está incorreta. O texto critica o governo por esse motivo, dizendo que o governo 

dá ouvidos às indústrias de alimentos e de bebidas e não dá ouvidos aos especialistas do 
sistema público de saúde. 

A alternativa B está incorreta. Não é correto dizer que, de acordo com o texto, o governo está 
repreendendo essas indústrias. O texto critica o governo por atender aos interesses dessas 
indústrias ao invés de pensar na saúde da população. 

A alternativa C está incorreta. O texto critica o governo por fazer exatamente o contrário disso. 
Ouvir demais as indústrias e não ouvir os profissionais de saúde. De acordo com o texto, o 
governo não está deixando as indústrias de lado, mas sim a saúde pública. 

A alternativa D está correta. O texto fala exatamente isso no trecho: “(…)the government actively 
seeks the food industry's advice in partnership arrangements. Capitalism has replaced public 
health advisers with corporate moguls”. 

A alternativa E está incorreta. O texto afirma que o dinheiro substituiu a saúde pública no trecho: 
“Capitalism has replaced public health advisers with corporate moguls”. Mas o texto não diz que 
essa é uma atitude correta. Esse é o erro da alternativa. 

 
GABARITO: D 
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Questão 62  
 
De acordo com o texto, é correto afirmar que 
a) o autor quer irritar Simon a fim de que ele passe a se ciudar. 
b) Simon acha que pode engordar, já que não é fumante e suas chances de ter um infarto ou 

derrame são menores. 
c) perder peso seria ótimo para a saúde de Simon, mas o conhecimento sozinho raramente muda 

comportamento . 
d) o conceito de obesidade é extremamente simples. É uma questão de quantidade de calorias 

ingeridas e calorias gastas. 
e) a campanha do governo, se seguida corretamente pelos profissionais de saúde, irá acabar com o 

problema da obesidade no país. 
 
Comentário 
 
A alternativa A está incorreta. O autor não quer ser visto como o “nag”. “Nag” é uma pessoa que é 
irritante e persistente ao conversar com uma outra pessoa porque fica procurando e apontando 
erros o tempo todo. 
A alternativa B está incorreta. O texto não cita a opinião de Simon em momento algum. Ainda é 
possível inferir que Simon entende os benefícios de perder peso, mas ter esse conhecimento, de 
forma isolada, não é suficiente para que ele mude seus hábitos. 
A alternativa C está correta. O texto afirma que ao perder peso, Simon poderia se livrar de vários 
remédios que ele precisa tomar e que causam diversos efeitos colaterais nele. O texto também 
afirma que o conhecimento, por si só, raramente é suficiente para que uma pessoa mude seus 
hábitos. 
A alternativa D está incorreta. O texto diz que há muito mais coisas envolvidas nisso, como a 
predisposição genética da pessoa entre outros. O texto ainda acrescenta que, na verdade, o 
indivíduo tem muito menos escolha na questão do próprio peso do que comumente se acredita. 
A alternativa E está incorreta. De acordo com o texto, a campanha não será efetiva enquanto não 
houver investimento apropriado por parte do governo e enquanto o governo não ouvir os 
profissionais de saúde na hora de fazer políticas públicas de saúde. 
 
GABARITO: C 

Questão 63 
 
De acordo com o texto, 

a) a prolongada ênfase do governo na responsabilidade pessoal tira a atenção de fatores mais 
abrangentes que são determinantes da saúde. 

b) a saúde pública está em alinhamento com as indústrias de alimentos e de bebidas. 
c) os lucros das indústrias de alimentos e de bebidas são frutos das epidemias de obesidade e 

alcoolismo. 
d) o impacto da promoção de saúde feita pelos agentes de saúde é relevante se considerarmos as 

medicações que ajudam a resolver o problema. 
e) Simon precisa ter mais conhecimento e informações para aderir a um estilo de vida mais 

saudável. 
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Comentário 
 
A alternativa A está correta. O texto afirma exatamente o que é dito na alternativa A no trecho: 
“The government's protracted emphasis on personal responsibility deflects attention from these 
broader determinants of health”. 
A alternativa B está incorreta. A expressão usada pelo texto é “at odds”. Essa expressão significa 
conflito, e não alinhamento.  
A alternativa C está incorreta. “(…)whose profits are fuelled by the obesity and alcohol epidemics”. 
Nesse contexto, o verbo “fuelled” está sendo usado no sentido figurado para dizer que os lucros das 
indústrias são potencializados pelas epidemias de obesidade e alcoolismo. 
A alternativa D está incorreta. O texto diz que o impacto da promoção de saúde é reduzido a quase 
nada frente a promoções sociais malignas e presentes em todo lugar. 
A alternativa E está incorreta. O texto demonstra que Simon já foi adequadamente orientado pelo 
autor mas continua com o mesmo comportamento. O texto também diz que o conhecimento, por si 
só, raramente faz as pessoas mudarem seus comportamentos.  
 
GABARITO: A 

 
Questão 64 
 
De acordo com o texto, é correto afirmar que o autor sustenta que 

a) deve-se taxar comida não saudável e subsidiar comida saudável para que ele tenha uma chance 
de lutar para que cada contato conte. 

b) cada pessoa deve assumir a responsabilidade por seu peso, uma vez que ninguém é obrigado a 
consumir alimentos prejudiciais à saúde. 

c) mudança social é algo desnecessário para que a política de saúde pública em questão seja efetiva, 
já que cada um deveria ser responsável por seus hábitos. 

d) Simon tem um comportamento anormal, tendo em vista que o autor, em seu lugar, iria a pé para 
casa e comeria uma salada ao chegar. 

e) Embora seja considerada uma responsabilidade essencial  para o “NHS”, não há financiamento, 
mesmo a base de evidências sendo grande o suficiente. 

 
Comentário 
 
A alternativa A está correta. Na parte final do texto podemos encontrar o trecho que diz exatamente 
o que é dito pela alternativa. “Tax bad food, subsidise good food, and I'll have a fighting chance to 
make every contact count.” 
A alternativa B está incorreta. O texto, em momento algum fala que cada pessoa deve assumir a 
responsabilidade, inclusive dizendo que o governo usa esse discurso mesmo sabendo que ele não é 
correto, pois há outros fatores que influenciam nisso. 
A alternativa C  está incorreta. O texto afirma a necessidade de mudança social para que a proposta 
do governo de conscientização e fazer cada contato com o serviço de saúde seja uma chance de 
promover boa saúde funcione na prática. 
A alternativa D está incorreta. O texto não diz que o comportamento de Simon é anormal. Na 
verdade, o texto diz que Simon é uma pessoa normal, com comportamento normal em um ambiente 
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anormal. O autor realmente diz que iria a pé para casa e comeria salada como ceia, mas a parte 
inicial da alternativa está incorreta. 
A alternativa E está incorreta. O erro da alternativa está no fato de que a base de evidências não é, 
na realidade, grande o suficiente. Podemos confirmar isso no trecho: “Although it is considered to 
be a core responsibility in the NHS, there is no funding, and the evidence base to support it is 
limited”. Podemos observar que o texto usa a palavra “limited” para dizer que a base de evidências 
é limitada, ou seja, insuficiente aos olhos do autor. 
 
GABARITO: A 

 
Questão 65 
 
Assinale a alternativa que pode substituir ‘binning’ na sentença “In his shoes I imagine myself binning 
the bus pass and walking home for a salad supper.” (parágrafo 3) mantendo o mesmo sentido do 
texto e a correção gramatical. 

a) using  
b) throwing away  
c) putting away 
d) keeping 
e) putting in my pocket 

 
Comentário 
 
A alternativa A está incorreta. A expressão “binning” siginifica jogar fora, já que em inglês britânico, 
usa-se o termo “bin” para designar lata de lixo. “Using” significa usando, e nada tem a ver com a 
intenção do texto de dizer que jogaria o bilhete fora. Ao substituir por “using”, estaríamos dizendo 
que o autor se imagina usando o bilhete do ônibus, ao invé de jogando-o fora. 
A alternativa B está correta. O Phrasal Verb “throwing away” pode ser considerado um sinônimo da 
expressão “binning”, já que ambos significam “jogar fora/jogar no lixo”  
A alternativa C está incorreta. O Phrasal Verb “put away” significa organizar/colocar no lugar. Não 
se trata, portanto, de expressões sinônimas. Ao substituir um pelo outro, teríamos alteração de 
significado. 
A alternativa D está incorreta. Substituir “binning” por“keeping”, traria alteração de sentido para o 
trecho, pois ao usar “keeping”, estaríamos dizendo que o autor guardou o bilhete de ônibus ao invés 
de jogá-lo fora. 
A alternativa E está incorreta. “Putting in my pocket” significa colocando no meu bolso. Teríamos a 
mesma alteração de sentido presente na substituição proposta por “keeping”, já que as duas 
alternativas representariam a mesma ação por parte do autor neste contexto, a de guardar o bilhete 
de ônibus, e não de jogá-lo fora. 
 
GABARITO: B 
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As questões 66 a 68 referem-se à tirinha a seguir: 

 
Questão 66 
 
De acordo com a tirinha 

a) o primeiro quadrinho valoriza o cálculo de π até a bilionésima casa decimal 
b) os robôs tomaram o lugar dos humanos e dominaram o mundo  
c) ironiza o termo “machine learning”, muito usado atualmente 
d) os robôs estão bravos com os humanos e querem tomar o lugar deles no mundo 
e)  a necessidade da revolução usando o “human learning” é uma unanimidade entre os robôs 
 
Comentário 
 
A alternativa A está incorreta. O primeiro quadrinho, na verdade, diz que é inútil calcular π até a 
bilionésima casa decimal. Portanto, o cáculo em questão é desvalorizado no primeiro quadrinho, 
não valorizado como proposto pela alternativa. 
A alternativa B está incorreta. Os robôs dominam o mundo retratado na tirinha, mas claramente 
não se trata do mundo em que vivemos, já que acima da tirinha está escrito: “meanwhile, in a parallel 
universe”. Enquanto isso, num universo paralelo... Portanto não se pode afirmar que eles tomaram 
o lugar dos humanos. 
A alternativa C está correta. “Human learning” é, claramente, uma ironia com a expressão “machine 
learning” que é muito usada atualmente no ramo de tecnologia.  
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A alternativa D está incorreta. Não se pode afirmar que os robôs estão bravos com os humanos, pois 
não há menção alguma no texto em relação a isso. Também não se pode dizer que os robôs querem 
tomar o lugar dos humanos no mundo, já que o contexto da tirinha nos leva a crer que o mundo em 
questão já é dominado por eles. 
A alternativa E está incorreta. Não se pode dizer que há unanimidade uma vez que há pelo menos 
um robô preocupado com o fato de que essa revolução possa tirar os empregos dos robôs e que eles 
possam ser substituídos por humanos em seus empregos. Isso configura, é claro, outra ironia em 
relação à nossa realidade, onde temos medo de ser substituídos por robôs num futuro próximo e 
perder nossos empregos. 
 
GABARITO: C 

 
Questão 67 
 
No último quadrinho, 

A ( ) há um robô preocupado que um humano possa tirar seu emprego  
B ( ) a percepção de que a solução finalmente foi encontrada é unânime 
C ( ) mais da metade da plateia apoia a ideia do revolucionário  
D ( ) a maioria dos robôs está preocupada com o futuro de seus empregos 
E ( ) todos os robôs estão insatisfeitos com a solução encontrada pelo revolucionário 
 
Comentário 
 
A alternativa A está correta. Pode-se observar um robô questionando o revolucionário acerca de 
seus empregos. Ele demonstra clara preocupação com o fato de que os humanos possam tirar os 
robôs do mercado de trabalho. 
A alternativa B está incorreta. Não se pode dizer que a percepção de que a solução finalmente foi 
encontrada é unânime porque a tirinha explicita ao menos um robô preocupado com a situação dos 
empregos com o uso dos humanos. Isso já descarta a hipótese de unanimidade. 
A alternativa C está incorreta. Não é possível afirmar que mais da metade da plateia apoia a ideia, 
já que a tirinha mostra apenas dois robôs da plateia se posicionando, e um se posiciona a favor 
enquanto o outro se posiciona contra. O texto não nos fornece dados suficientes para chegar a essa 
conclusão. 
A alternativa D está incorreta. Da mesma forma que não podemos afirmar que a maioria está a favor 
do revolucionário, também não podemos dizer que a maioria está preocupada com seus empregos. 
A tirinha não oferece dados suficientes para que possamos afirmar isso. 
A alternativa E está incorreta. Não se pode afirmar que estão todos insatisfeitos, uma vez que há 
pelo menos um apoiador que grita “Yeah!” como forma de apoio ao que é dito pelo revolucionário. 
 
GABARITO: A 
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Questão 68 
 
No contexto da tirinha, todas as palavras pertencem à mesma classe gramatical, EXCETO? 

a) Problems 
b) Paradigm  
c) Pictures  
d) Jobs 
e) Revolution 
 
Comentário 
A alternativa A está incorreta. “Problems” é um substantivo sendo modificado pelo adjetivo 
“computing”, no contexto.  
A alternativa B está correta. “Paradigm” destoa das demais alternativas pelo fato de não se tratar 
de um substantivo no contexto apresentado. Na tirinha, ela faz a função de adjetivo, pois modifica 
o substantivo “shift” (mudança).  
A alternativa C está incorreta. “Pictures” é um substantivo sendo modificado pela locução adjetiva 
“of dogs” no contexto apresentado. 
A alternativa D está incorreta. “Jobs” é um substantivo ao qual o adjetivo possessivo (possessive 
adjective) “our” se refere dentro do contexto proposto. 
A alternativa E está incorreta. “Revolution” é um substantivo fazendo papel de complemento do 
verbo “join” juntamente com o artigo “the”. 
 
GABARITO: B 

 
As questões de 69 e 70 referem-se ao texto a seguir: 
 
“Artificial Intelligence Market “, published by Xpodence Research, provides extensive insight and 
analysis of the Artificial Intelligence Market over the next eight years (2015-2025) and acts as a vital 
point of reference for operators or suppliers. Robust augmentations in computing power, data 
storage capacity, and parallelization have also contributed to the rapid uptake of AI technology in 
various end-use industries such as healthcare and automotive. Growing big data analytics vendors, 
increasing demand for intelligent virtual assistants and rising adoption of cloud-based applications 
and services are also projected to drive the global artificial intelligence market. 
Increasing demand for understanding and analyzing visual contents, for improving significant 
insights, is further anticipated to gain traction to the technology over the forecast period. Artificial 
intelligence technology has been implemented across varied industries such as healthcare and 
consumer electronics. Global organizations have started exploring and implementing the benefits of 
AI technologies for effective positioning of their products & services to consumers, this in turn, will 
drive the AI technology market. 
AI proliferation in the end-user industries has supported organizations to achieve optimum working 
capabilities through complete utilization of resources. For instance, AI technology has been adopted 
by various end-use industry verticals such as manufacturing, BFSI, oil & gas, agriculture, healthcare, 
automotive and retail. Healthcare and manufacturing sectors are benefited substantially owing to 
artificial intelligence implementation. 
Adaptado de < https://www.marketwatch.com/press-release/artificial-intelligence-market-outlook-and-growth-stance-forecasted-through-2025-2020-02-27> 
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Questão 69  
Assinale a alternativa INCORRETA. No texto, o autor afirma que 

a) “artificial intelligence market” é um ponto de referência vital para operadores ou fornecedores 
no mercado.  

b) as indústrias automotiva e de saúde se beneficiaram do rápido e robusto aumento do poder de 
computação, armazenamento e paralelização.  

c) organizações globais se beneficiam da inteligência artificial ao explorar e implementar seus 
benefícios para posicionar corretamente seus produtos e serviços para seus consumidores.  

d) a inteligência artificial deve aos setores de saúde e manufaturados, pois foi beneficiada por eles. 
e) a inteligência artificial ajudou indústrias a otimizar suas capacidades de trabalho através da 

completa utilização de recursos. 
 
Comentário 
 
A alternativa A está correta. O texto afirma que a publicação é um ponto de referência vital para 
operadores e fornecedores. Isso é dito no trecho: “(...)acts as a vital point of reference for operators 
or suppliers.” 
A alternativa B está correta. O texto afirma exatamente a mesma coisa que é dita pela alternativa. 
Isso é evidenciado no trecho: “Robust augmentations in computing power, data storage capacity, 
and parallelization have also contributed to the rapid uptake of AI technology in various end-use 
industries such as healthcare and automotive.” 
A alternativa C está correta. O seguinte trecho do texto afirma o que é dito pela alternativa: “Global 
organizations have started exploring and implementing the benefits of AI technologies for effective 
positioning of their products & services to consumers(...)”. 
A alternativa D está incorreta. A alternativa diz que a inteligência artificial foi beneficiada pelos 
setores citados. Mas, na verdade, aconteceu o contrário. Foram os setores que se beneficiaram da 
inteligência artificial. Isso é evidenciado no trecho: “Healthcare and manufacturing sectors are 
benefited substantially owing to artificial intelligence implementation.” 
A alternativa E está correta. O texto afirma que a inteligência artificial ajudou indústrias a otimizar 
seus trabalhos através da completa utilização de seus recursos. O seguinte trecho do texto mostra 
isso com clareza: “AI proliferation in the end-user industries has supported organizations to achieve 
optimum working capabilities through complete utilization of resources”. 
 
GABARITO: D 

 
Questão 70 
 
A palavra ou expressão sublinhada na primeira coluna pode ser substituída pela palavra ou 
expressão na segunda coluna em todas as opções, mantendo o mesmo sentido, EXCETO em: 

a) Robust augmentations in computing power […]      → increases 
b) […]services are also projected to drive the global AI market.     → steer 
c) […]have also contributed to the rapid uptake of AI technology[…].  → adoption 
d) […]to gain traction to the technology over the forecast period.    → predicted 
e) AI proliferation in the end-user industries[…]      → multiplication 



1º  Simulado Comentado – ITA 
Língua Inglesa 

 

 

1º Simulado ITA – Língua Inglesa 
www.estrategiamilitares.com.br 

 11 
11 

Comentário 
 
A alternativa A está correta. “Augmentations” pode ser substituído por “increases” sem prejuízo de 
sentido, já que são palavras sinônimas e ambas significam aumento.  
A alternativa B está incorreta. “Drive” está sendo usado no sentido de impulsionar, dar força e não 
no sentido de direcionar. “Steer” significa dar direção e não pode substituir “drive” no contexto 
apresentado pela questão. 
A alternativa C está correta. “Uptake” significa consumo, ingestãoe , nesse contexto, pode ser 
substituída por “adoption” sem prejuízo de sentido ao texto, já que o texto diz que a tecnologia de 
inteligência aritficial foi rapidamente adotada/consumida pelas indústrias citadas pelo texto. 
A alternativa D está correta. “Forecast” é um sinônimo de “predicted” e o último pode substituir o 
primeiro sem nenhum prejuízo de sentido ao texto. Ambos significam previsto no contexto 
apresentado. 
A alternativa E está correta. “Proliferation” pode ser substituída por “multiplication” sem alteração 
de sentido do texto. Trata-se de palavras cognatas com equivalentes da Língua Portuguesa 
proliferação e multiplicação e uma pode ser substituída pela outra no contexto apresentado. 
 
GABARITO: B 
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