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Astronomers Find an Exoplanet Where Iron Rains From the Sky 

Astronomers have discovered a bizarre exoplanet that rains iron at night. The daytime 
side of this world, dubbed WASP-76 b, isn’t any less hellish, either. Temperatures can reach 
up to 4,300 degrees Fahrenheit (2,400 degrees Celsius) — hot enough to vaporize metal. 
“One could say that this planet gets rainy in the evening, except it rains iron”, University of 
Geneva astronomer David Ehrenreich, who led the new study, said in a press release. 

WASP-76 b is slightly smaller than Jupiter and sits some 640 light-years from Earth in 
the constellation Pisces. Its horrifying weather is caused by its truly extreme orbit. Gas giant 
worlds like WASP-76 b are called hot Jupiters because they orbit uncomfortably close to 
their home stars — in this case, nearly 10 times closer than Mercury is to our sun. That 
proximity leaves WASP-76 b “tidally locked” to its star, with one side permanently baking in 
light and the other stuck in eternal darkness. 

Disponível em: https://astronomy.com/ Acesso em: 11 mar. 20 (adaptado). 

Questão 01- O texto relata um relevante feito no campo da ciência: a descoberta de um 
exoplaneta, apelidado de WASP-76 b. Dentre as características excêntricas que tornam o 
exoplaneta bastante peculiar, destaca-se o fato de que 

a) diferentemente de outros exoplanetas, esse planeta fica muito chuvoso à noite. 

b) o WASP-76 b, um mundo gigante de gás, é bem menor que Júpiter. 

c) seu clima horripilante é causado por orbitar muito próximo à sua estrela.  

d) ele está 10 vezes mais perto do nosso sol do que a Terra.  

e) um mesmo lado seu intercala períodos de luz e escuridão ao longo do dia.  

 

Comentários: 

a) O que torna o recém-descoberto exoplaneta bastante peculiar não é o simples 
fato de que este planeta fica chuvoso à noite, mas, sim, o fato de que chove ferro 
(iron) à noite. “One could say that this planet gets rainy in the evening, except it 
rains iron” (1º parágrafo). Alternativa INCORRETA. 
 

b)  O WASP-76 b, um mundo gigante de gás, não é bem menor que Júpiter. Ele é 
ligeiramente menor (slightly smaller). “WASP-76 b is slightly smaller than 
Jupiter...” (2º parágrafo). Alternativa INCORRETA. 

 

c) De fato, dentre as características excêntricas que tornam o exoplaneta bastante 
peculiar, está seu clima horripilante, que é causado por orbitar muito próximo à 
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sua estrela. “Its horrifying weather is caused by its truly extreme orbit. Gas giant 
worlds like WASP-76 b are called hot Jupiters because they orbit uncomfortably 
close to their home stars...” (2º parágrafo). Alternativa CORRETA. 
 

d) O exoplaneta não está 10 vezes mais perto do nosso sol do que a Terra. Planetas 
como o WASP-76 b são chamados de Jupíteres quentes porque estão 
aproximadamente 10 vezes mais próximos de suas próprias estrelas do que 
Mercúrio está do nosso sol. “Gas giant worlds like WASP-76 b are called hot 
Jupiters because they orbit uncomfortably close to their home stars — in this case, 
nearly 10 times closer than Mercury is to our sun.” (2º parágrafo). Alternativa 
INCORRETA. 

 
e) Na verdade, a proximidade à estrela deixa um lado do WASP-76 b 

permanentemente “assando” à luz e o outro preso na eterna escuridão. Não há 
alternância de luz e escuridão em um mesmo lado. “That proximity leaves WASP-
76 b ‘tidally locked’ to its star, with one side permanently baking in light and the 
other stuck in eternal darkness.” Alternativa INCORRETA. 

 

Gabarito: C 

 

 

Disponível em: https://www.washingtonpost.com/ Acesso em: 11 mar. 20 (adaptado). 

Questão 02- I Shop Therefore I Am (1987) é um trabalho de Barbara Kruger e tornou-se uma 
obra de arte icônica. A frase, inspirada num famoso pensamento de René Descartes, ilustra 

a) a íntima conexão entre o ato de pensar e o ato de comprar.  

b) a contradição entre o ato de comprar e a própria existência.  

c) a dissociação entre o ato de fazer compras e os valores da sociedade.  

d) a intrínseca relação entre o consumo e a existência na sociedade. 

e) a vinculação entre os atos de fazer compras e de estar em algum lugar.  
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Comentários: 

A frase I Shop Therefore I Am, na obra de Barbara Kruger, significa “Compro, logo 
existo”. Atenção à conjunção therefore, que indica uma conclusão, significando portanto. A 
frase faz referência ao postulado central da obra de René Descartes- penso, logo existo (I 
think therefore I am). Com essa referência, a artista estabelece uma conexão entre o ato de 
comprar e a própria existência humana, dando ênfase à valorização do comprar na 
sociedade moderna.  

 

a) A frase não ilustra a conexão entre o ato de pensar e o ato de comprar- não há 
referência expressa a think, pensar. A conexão é entre o ato de comprar e a 
própria existência- compro, logo existo. Alternativa INCORRETA. 
 

b) A frase não ilustra uma contradição entre o ato de comprar e a própria existência. 
Na realidade, ela estabelece relação de causalidade entre o comprar e o existir. 
Alternativa INCORRETA. 

 
c) Na verdade, a frase faz uma associação entre o ato de fazer compras e os valores 

da sociedade, a própria existência, e não uma dissociação. Alternativa 
INCORRETA. 

 
d) De fato, como vimos, a frase ilustra a intrínseca relação entre o consumo e a 

existência na sociedade- compro, logo existo. Alternativa CORRETA. 
 

e) A frase não ilustra a vinculação entre os atos de fazer compras e de estar em 
algum lugar. Em I Shop Therefore I Am, o verbo to be am não tem o sentido de 
estar, mas de ser. Alternativa INCORRETA. 

 

Gabarito: D 

 
Baltimore’s Celebration of Working-Class Glamour 

For two days in June, Baltimore’s quaint neighbourhood of Hampden is invaded by 
“Hons”, who are armed with beehives, feather boas and cat-eye glasses bedazzled with 
rhinestones. To non-Baltimorean eyes, this parade of tens of thousands of women and men 
decked out in their finest pastel swing skirts, cheap wigs and garish makeup is perplexing, 
but locals know the figure of the Hon well. 

HonFest is a street festival that honours the historic working-class women of 
Baltimore. At its helm is a little-known subculture called “Hons” – easily identifiable by their 
over-the-top dresses, hair and jewellery. Today, Hons’ faces are emblazoned on T-shirts and 
coffee mugs throughout Baltimore, and they have become one of the city’s most prominent 
mascots. But this subculture’s roots can be traced to humble beginnings. 
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For decades, husbands were able to support their families, but that all changed during 
World War Two, when a significant portion of men were enlisted, thus pushing women into 
the workforce. Along with costume, jewellery and colourful outfits, these mid-century 
working women loved to spend their cash at the salon. Hons lived by the saying “the higher 
the hair the closer to heaven”. These hairstyles were more than just fashion statements; 
they were ways to stand out in jobs where women were expected to blend into the 
background. Modern-day Hons have a deep understanding, respect and love for Baltimore 
and its rich blue-collar history.  

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 11 mar. 20 (adaptado). 

Questão 03- Considerando-se as informações do texto, a expressão “Hons” faz referência  

a) a um pitoresco bairro localizado em Baltimore, chamado Hampden. 

b) às mulheres históricas da classe trabalhadora de Baltimore, caracterizadas por seu 

estilo exagerado. 

c) aos penteados altos que as mulheres trabalhadoras de Baltimore usavam 

antigamente. 

d) a um festival de rua que homenageia as mulheres históricas da classe trabalhadora 

de Baltimore. 

e) às roupas coloridas e joias com que as mulheres trabalhadoras de Baltimore gastavam 

seu dinheiro.  

 

Comentários: 

De acordo com o texto, a expressão “Hons” faz referência às mulheres históricas da 
classe trabalhadora de Baltimore, caracterizadas por seu estilo exagerado. Conforme o 
segundo parágrafo, O HonFest é um festival de rua que homenageia as mulheres históricas 
da classe trabalhadora de Baltimore. À sua frente está uma subcultura pouco conhecida 
chamada "Hons" - facilmente identificável por seus vestidos, cabelos e joias exagerados. O 
terceiro parágrafo reforça a nossa compreensão da expressão “hons”, ao afirmar que 
juntamente com roupas, joias e roupas coloridas, essas mulheres trabalhadoras de meados 
do século adoravam gastar seu dinheiro no salão.  

 
a) A expressão “Hons” não faz referência a um bairro localizado em Baltimore, e sim  

às mulheres históricas da classe trabalhadora de Baltimore. Alternativa 
INCORRETA. 

 
b) A expressão “Hons” faz referência às mulheres históricas da classe trabalhadora 

de Baltimore, caracterizadas por seu estilo exagerado. “HonFest is a street festival 
that honours the historic working-class women of Baltimore. At its helm is a little-
known subculture called “Hons” – easily identifiable by their over-the-top dresses, 
hair and jewellery.” (2º parágrafo). Alternativa CORRETA. 

 
c) Conforme estudamos, “Hons” se refere às mulheres trabalhadors de Baltimore, e 

não aos penteados que elas usavam. Alternativa INCORRETA. 
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d) Como vimos, na verdade, “Hons” se refere às mulheres da classe trabalhadora de 

Baltimore. O nome do festival é HonFest, em homenagen às “Hons”. Alternativa 
INCORRETA. 

 
e) As mulheres trabalhadoras de Baltimore gastavam seu dinheiro com roupas 

coloridas e joias, porém o termo “Hons” serve para designar as próprias mulheres, 
e não as roupas e acessórios que elas usavam. Alternativa INCORRETA. 

 
 

 

Gabarito: B 

 

Disponível em: https://www.nj.com. Acesso em: 11 mar. 20 (adaptado). 

Questão 04- No cartum, a fala do homem demonstra que ele 

a) está preocupado quanto ao problema do qual a mulher está falando. 

b) suspeita que a mulher está falando indiretamente sobre ele. 

c) não tem consciência de que o problema relatado pela mulher o afeta.  

d) entende a gravidade do problema relatado pela mulher. 

e) pretende tomar uma atitude quanto à questão do sedentarismo.  
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Comentários: 

No cartum, obervamos que a mulher fala que, de acordo com uma pesquisa, uma em 
cada quatro pessoas são sedentárias (physically inactive). O homem, nitidamente com 
sobrepeso, “esparramado” no sofá, segurando uma cerveja, então, responde: “Interessante, 
eu adoraria ouvir sobre isso depois que você pegar outra cerveja para mim”. Apesar de a 
informação que a mulher traz potencialmente se aplicar ao homem, a fala dele demonstra 
que ele está alienado, ou seja, não tem consciência de que o sedentarismo do qual ela fala 
o afeta. Ele fica inerte e pede que ela traga outra cerveja, demonstrando não perceber o 
problema ou não se importar.  

a) A fala do homem não demonstra que ele está preocupado quanto ao problema 
do qual a mulher está falando. Ele está alienado, fica inerte e pede que ela traga 
outra cerveja, demonstrando não perceber o problema ou não se importar. 
Alternativa INCORRETA. 
 

b) Não há no cartum evidência de que o homem suspeita que a mulher está falando 
indiretamente sobre ele. Ele parece não perceber ou não se importar. Alternativa 
INCORRETA. 

 
c) De fato, a fala do homem demonstra que ele não tem consciência de que o 

problema relatado pela mulher o afeta. Ele parece alienado, não tem consciência 
de que o sedentarismo o afeta. Ele fica inerte diante do que ela diz. Alternativa 
CORRETA. 

 
d) Como vimos, não há no cartum evidência de que o homem entende a gravidade 

do problema relatado pela mulher. Ele parece não estar consciente ou não se 
importar com o problema. Alternativa INCORRETA. 

 
e) Não há, no cartum, algo que nos permita concluir que o homem pretende tomar 

uma atitude quanto à questão do sedentarismo. Conforme estudamos, ele fica 
inerte e pede que a mulher traga outra cerveja, demonstrando não perceber o 
problema ou não se importar.  Alternativa INCORRETA. 
 

 

Gabarito: C 

 

Sunday Bloody Sunday 

 

I can't believe the news today 

I can't close my eyes and make it go away 

How long, how long must we sing this song? 

'Cos tonight 
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We can be as one, tonight 

 

Broken bottles under children's feet 

Bodies strewn across the dead-end street 

But I won't heed the battle call 

It puts my back up, puts my back up against the wall 

 

Sunday, bloody Sunday 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/ Acesso em: 11 mar. 20 (adaptado). 

 

Questão 05- A música muito comumente é usada pelos compositores como instrumento de 
debate e reflexão política e social. Sunday Bloody Sunday, canção da banda irlandesa U2, 
pode ser descrita como 

a) um protesto contra as notícias divulgadas sobre a violência nas ruas.  

b) um apelo a favor das manifestações culturais nas ruas da Irlanda.  

c) um protesto contra a exploração do trabalho infantil na Irlanda. 

d) uma manifestação de apoio à ação do governo para conter protestos.  

e) um apelo contra o horror vivenciado num violento conflito armado.  

 

Comentários: 

Observe uma versão em Português do trecho da música da banda U2.  

Domingo Sangrento Domingo 

 

Não acredito nas notícias de hoje 

Não consigo fechar os olhos e esquecer.  

Por quanto tempo, por quanto tempo devemos cantar essa música? 

Porque nesta noite 

Nós podemos ser como um, nesta noite 

 

Garrafas quebradas sob os pés das crianças 

Corpos espalhados pela rua sem saída 

Mas eu não vou obedecer ao chamado para o combate  

Me encurralam, me encurralam contra a parede 

 



Teacher Fabiana Lanza 
Simulado de Inglês – ENEM 

9 
10 

  

Simulado de Inglês- ENEM 
www.estrategiavestibulares.com.br 

Domingo, sangrento domingo 

 

a) Observamos da leitura do trecho da canção que ela não é um protesto contra as 
notícias divulgadas sobre a violência nas ruas, mas sobre a violência em si. 
Alternativa INCORRETA. 
 

b) Não há no trecho da canção nenhuma referência à manifestações culturais. 
Conforme vimos acima, a música demonstra indignação contra um violento 
conflito armado nas ruas. Alternativa INCORRETA. 

 
c) A canção não menciona em nenhum momento a exploração do trabalho infantil 

na Irlanda- exploitation of child labor in Ireland. O trecho, ao mencionar “garrafas 
quebradas sob os pés das crianças” evidencia que nem as crianças foram 
poupadas das violência do conflito nas ruas. Alternativa INCORRETA. 

 
d) A canção protesta contra o conflito armado nas ruas. Não é uma manifestação de 

apoio à ação do governo para conter protestos. Alternativa INCORRETA. 
 

e) De fato, como vimos, o trecho da canção permite que ela seja descrita como um 
apelo contra o horror vivenciado num violento conflito armado. Alternativa 
CORRETA. 

 

Gabarito: E 

 

 

                                 GABARITO  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÕES RESPOSTAS 

01 C 

02 D 

03 B 

04 C 

05 E 



Teacher Fabiana Lanza 
Simulado de Inglês – ENEM 

10 
10 

  

Simulado de Inglês- ENEM 
www.estrategiavestibulares.com.br 

 

 

 

 


