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Texto 1
Em Curitiba, sobram vagas e falta candidato para trabalhar em empresas de tecnologia
Em meio a índices de desemprego recorde no Brasil, Curitiba tem sido uma das capitais
brasileiras que mais gera vagas de emprego. Nos últimos 12 meses, foram 22 mil vagas criadas. É
o terceiro melhor desempenho entre as regiões metropolitanas do país: fica só atrás de São Paulo
e Belo Horizonte. Parte do motivo está na tecnologia: a capital paranaense tem abrigado um
número crescente de startups e empresas do setor. E, ao contrário do que acontece em outros ramos
da economia, nessa área muitas vezes sobra vaga e falta candidato.
Segundo Isabela Cavalcanti de Albuquerque, coordenadora do PUC Carreiras, quase metade
das ofertas de emprego feitas por meio da central da universidade são para alunos da Escola
Politécnica, que abrange cursos de engenharia e tecnologia. Boa parte delas são vagas efetivas:
mesmo que o aluno ainda esteja concluindo a graduação, já consegue ser contratado com carteira
assinada, tamanha é a demanda. Mas essas vagas muitas vezes demoram a ser preenchidas. Isso
acontece por causa da falta de candidatos suficientes – em especial de quem seja qualificado para
o posto. (...)
Para Tharik Reis, gestor de talentos da Contraktor, as contratações num setor tão aquecido quanto
o de tecnologia exigem uma busca ativa de profissionais. Afirma ainda que, para trabalhar nesse
tipo de empresa, de expansão acelerada, é preciso ter não apenas qualificação técnica, mas um
perfil certo, de alguém que queira crescer e que seja ágil.
Para atender à demanda do mercado, a coordenadora do PUC Carreiras Isabela Albuquerque
diz que a universidade criou novos cursos, como Big Data, Jogos Digitais e Marketing Analytics,
e reforçou treinamentos de habilidades de carreira com os alunos.
Segundo ela, mesmo que esteja sobrando vaga, não dá para relaxar: a exigência de qualificação
das empresas é altíssima.
Isabela recomenda a quem quiser entrar na área de tecnologia que estude bastante e
desenvolva competências extracurriculares. Quem não tiver orçamento pode recorrer a cursos
gratuitos de qualificação, como da Prefeitura de Curitiba, nos liceus de ofício, e cursos do Sine e
do Ministério do Trabalho.
Reportagem: Estelita Carazzai julho 4, 2019 .by Band News Curitiba - 96,3 FM

Texto 2
Mario Sergio Cortella: "Não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela"
André Jorge de Oliveira
Pensador afirma que o conhecimento científico aumenta o repertório de soluções de uma nação
Para o filósofo, escritor e palestrante Mario Sergio Cortella, a ciência desempenha um papel
fundamental no desenvolvimento de qualquer nação que almeje dar a seus cidadãos uma vida mais
sofisticada. “É evidente que o acesso ao conhecimento científico eleva a condição geral de uma
sociedade porque aumenta seu repertório de soluções”, disse o pensador a GALILEU.
Só que, para a ciência atingir todo o potencial de empoderamento humano que lhe é inerente,
não basta que fique confinada nas universidades e círculos acadêmicos. Ela precisa circular. E os
divulgadores científicos estão entre os agentes que melhor promovem essa disseminação da ciência
e de sua importância na sociedade. “Eles estabelecem pontes, estendem o convite, abrem a porta
para que a pessoa que não esteja no campo da ciência também possa adentrar o território”, diz. Para
o filósofo, o principal desafio dos divulgadores é explicar de forma simples, mas não simplória.
Cortella também falou sobre os desafios de conviver com o excesso de informações dos
tempos atuais. Ele deu algumas dicas para lidar com o problema da melhor forma possível — e
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extrair conhecimento e sabedoria em meio à correria da vida moderna. Confira abaixo a íntegra da
conversa:
Qual é a importância de termos uma sociedade minimamente letrada em assuntos de ciência e
tecnologia? Isso influencia em outras esferas, como política ou cultura?
Toda sociedade que forma de maneira mais sofisticada seus cidadãos, oferece maior
autonomia, maior número de ferramentas de liberdade, emancipação e capacidade criativa. Claro
que a ciência não é a única maneira de se fazer as coisas, mas é a que deu a eficácia maior em
tempo menor. Não é infalível, mas tem nível de resultado muito mais estruturado. É evidente que
o acesso ao conhecimento científico eleva a condição geral de uma sociedade porque aumenta seu
repertório de soluções. Mesmo que a gente tenha encantamento pela sabedoria popular, que é
importante e extremamente relevante, ela é restrita. A ciência sabe que precisa de resultados, não
apenas de atitudes reflexivas.
Vivemos em uma sociedade, em uma civilização, onde o conhecimento flui livremente e em
abundância ao alcance de qualquer pessoa, mas a correria do dia a dia faz com que a grande
maioria delas não tenha tempo de absorver esse conhecimento de forma satisfatória. Como o
senhor enxerga essa questão?
A gente não necessariamente tem abundância — tem excesso. Abundância é quando tem
fartura, suficiência, temos algo que ultrapassa nossa capacidade de usufruto, de absorção e
apropriação. É por isso que em grande medida o que falta hoje é o critério. Aquilo que faz com
que eu, pegando o excesso, retire o que me serve e descarte o que não me serve é exatamente esse
critério. Um dos exemplos mais fortes vem da área do self service. Quando você entra em uma
loja, em uma livraria, tudo é mega, megastores, há centenas e centenas de produtos à disposição.
Se não tiver critério, a pessoa enlouquece. Especialmente no campo do conhecimento, não se deve
confundir: informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Comer bem não é comer muito.
Sob o ponto de vista do indivíduo que gostaria de aprender mas não tem tempo, diria que esse
paradoxo pode ser cruel ou frustrante a essa pessoa?
A pessoa que não sabe o que quer, quando entra em uma livraria, entra também em um estado
de desespero. Se vai a um restaurante self service, fica desesperada. Quando vai a um rodízio, essa
coisa bem brasileira (espeto corrido, como se diz no sul), só pode ser um local de fruição e
aproveitamento se tiver critério de seleção. Do contrário, se for aceitando tudo o que vier, no
máximo vai ficar empanturrada em 15 minutos. O indivíduo se depara hoje com um excesso de
oferta, sua única possibilidade para criar um anteparo, uma capacidade de aproveitamento menos
alienado e robótico, é através de critérios de seleção. Talvez a advertência mais séria seja aquela
feita pelo gato para Alice, a do País das Maravilhas: ela pergunta para onde vai a estrada, ao que
o bicho questiona para onde a moça quer ir. Ela responde que não sabe para onde vai — então
qualquer caminho serve.
Que conselhos daria a alguém que se encontra nessa situação?
São três grandes medidas. A primeira delas é ter clareza do que lhe importa, o que eu quero levar
para dentro de mim, importar. A primeira coisa é ter clareza do objetivo. A segunda, é pensar no
que nos importa, o que de fato tem relevância para a vida em comunidade ou aquilo que é mera
ruptura dessa condição. E o terceiro é o que me importará. Como preparo o que desejo mais
adiante, pois não basta ter consumo imediato, é preciso também preparar as condições para o que
vou ser no momento subsequente. Nessa hora, volta a necessidade de evitar o risco da
superficialidade, do conhecimento epidérmico, de passagem. Apenas a absorção das coisas,
embora até pareça concretamente uma grande vantagem, o que há é um tsunami informacional.
Na ausência de critérios de seleção, as pessoas acabam deglutindo coisas que não necessariamente
teriam relevância para ela ou para a comunidade. Não basta ter informação, é preciso saber o que
fazer com ela.
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Falando especificamente sobre o conhecimento científico, que é complexo por natureza e cuja
compreensão exige um esforço mental considerável, como vê o papel dos divulgadores de
ciência para a sociedade?
O divulgador é aquele que coloca a pessoa em contato, alguém que de maneira simples sem ser
simplória estabelece uma ponte, estende o convite, abre a porta para que a pessoa que não esteja
no campo direto da ciência em seu cotidiano também tenha a possibilidade de adentrar nesse
território. Há uma grande diferença entre o simples e o simplório, sou professor de filosofia,
preciso fazer com que ela seja palatável, digerível, se quiser fazer com que as pessoas tenham
possibilidade de fruição dessa área do conhecimento. Não posso ser simplório, delirar não é
filosofar. Opinião balizada é diferente da achologia. Quando alguém que tem estrutura de
fundamento diz “eu acho”, está se apoiando não só nele, mas no conjunto de instâncias
legitimadoras e revisoras do conhecimento que emite. Quando é superficial, é só opinião, não um
conceito fundamentado.
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/mario-sergio-cortella-nao-basta-ter-informacao-e-preciso-saber-o-que-fazer-comela.html

Texto 3
Professor, você está pronto para um Mundo VUCA?

Luciana Allan
Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity: viveremos a partir daqui um mundo onde a
tecnologia terá um papel ainda mais preponderante na educação.
O ponto que trago aqui, procurando olhar a outra metade do copo, é que a pandemia está nos
abrindo a oportunidade de estruturarmos na marra um novo modelo educacional mais conectado
com a garotada nascida depois da criação e disseminação da Internet. Até sermos atropelados pelo
coronavírus, a tecnologia era uma ferramenta complementar dentro do processo formativo, um
suporte ao modelo presencial, estava contextualizada dentro do ambiente escolar e não como
substituta das aulas lecionadas entre paredes.
Mas isso vai mudar. Já mudou. O chamado “novo normal” na educação será alicerçado pelo
uso de metodologias ativas voltadas ao desenvolvimento das competências inerentes ao Século
XXI, que, queiramos ou não, agora sim chegou sem pedir licença. A pandemia acelerou nosso
ingresso em uma nova era que irá demandar o aprendizado de novas habilidades e novas profissões
que sequer ainda conhecemos, exigindo uma nova educação focada não apenas nos aspectos
cognitivos, mas principalmente nos socioemocionais e digitais.
Há tempos venho insistindo na urgência de estimular a construção de uma escola que priorize
a criatividade, o pensar fora da caixa, o empreendedorismo. Bom, agora, não há mais volta. O
futuro bateu em nossas portas sem qualquer cerimônia e impôs a adoção da educação remota como,
por enquanto, o único caminho para não interrompermos totalmente a vida escolar depois de
termos sido obrigados a enclausurar nossos estudantes.
O EAD para educação básica era algo inimaginável e alvo de críticas dos professores ludistas,
contrários à prática de ensino através das telas de PCs e celulares. Ainda que mais aceitável no
Ensino Médio, esta modalidade de ensino se concentrava especialmente na prática da sala de aula
invertida, deixando o estudo teórico para o ambiente virtual e a sala de aula para momentos de
reflexão e atividades práticas.
A nuvem era mais acessada para o compartilhamento de conteúdos em diversos formatos. O
ambiente digital funcionava mais como acervo de materiais didáticos e videoaulas para acesso
individual, cada um na sua casa, e menos para ministrar aulas virtuais para toda classe ao mesmo
tempo no lugar das presenciais.
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Mas repentinamente, sem que tivéssemos uma mínima oportunidade de planejamento e
organização estrutural, a escola foi para dentro de aplicativos. Foram abertas salas no Zoom e no
Hangout, comunidades no Teams, grupos de trabalho no WhatsApp e implementadas plataformas
de LMS. E é assim que agora a vida segue.
E agora professor? E agora professora? E agora pais? E agora alunos e alunas?Agora não há
outro caminho a não ser adotarmos o darwinismo na educação e incorporamos novas práticas que,
vale dizer, não serão abandonadas no pós-covid. Ainda estamos tateando estes novos caminhos,
atravessando um período emergencial que vem exigindo uma reinvenção a toque de caixa. Estamos
todos buscando fazer o impossível. E assim é o ser humano. É nas adversidades que nos
metamorfoseamos, tal qual uma borboleta que deixa o casulo para descobrir um novo mundo.
Há distintas realidades Brasil afora, claro. Há escolas que já estavam mais preparadas e
adiantadas no processo de transformação digital. Outras continuam sofrendo com a carência de
infraestrutura técnica e de um corpo docente preparado que reúna o conhecimento necessário para
trabalhar com ferramentas tecnológicas; isso sem falar em dificuldade de acesso à Internet por
muitos alunos.
Estes precisam ter muita ousadia para seguir com o que têm para hoje. Mas não podemos
deixar que fiquem para trás. São eles que merecem nossa especial atenção e apoio para que possam
cruzar a ponte digital sem desistir no meio do caminho. É para eles que devemos batalhar por
oportunidades de acesso à Internet, é com professores e escolas menos preparadas que devemos
compartilhar nossas experiências e boas práticas através de lives, programas de formação a
distância de docentes e disponibilização de conteúdos que sirvam como guias para os primeiros
passos na educação remota.
Mais do que nunca, é preciso nestes tempos de crise darmos as mãos a quem mais precisa e
tem maior dificuldade em viabilizar uma nova educação, seja por falta de infraestrutura, seja por
falta de conhecimento técnico. Temos que apoiá-los no “aprender a aprender” para que possam se
fortalecer para buscar os recursos necessários neste momento.
Precisamos ser realistas: a volta às aulas pode levar ainda algum tempo. Provavelmente não
nos reencontraremos em sala de aula ainda neste semestre ou, talvez, nem mesmo neste ano.
Portanto, buscar prover acesso à Internet a todos os alunos, repensar propostas pedagógicas e
desenhar um planejamento para retomada considerando esta nova realidade é o melhor e a única
coisa a fazer. O antigo formato, é bom aceitar, não terá mais sentido.
A Covid-19 nos trouxe definitivamente para o chamado Mundo VUCA, sigla para Volatility,
Uncertainty, Complexity and Ambiguity. Sim, viveremos a partir daqui um mundo cada vez mais
Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo. E nele a tecnologia terá um papel ainda mais
preponderante.
Neste novo mundo, o professor passará a ser um designer de aprendizagem, seja ela virtual ou
presencial. Toda esta experiência adquirida veio para ficar e se podemos tirar algo de positivo da
pandemia é fazer da inovação o nosso mantra. Pode ser doloroso como tudo que é novo, mas não
vai demorar para percebermos o quanto os alunos são capazes de aprender acessando aparatos
tecnológicos e que ensinar em novos formatos não é um bicho de sete cabeças.
O ensino presencial, você verá, terá um papel muito mais social do que educacional. Cada vez
menos fará sentido enfileirar cadeiras para transmitir ensinamentos. A escola será muito mais do
que um espaço de aprendizagem. Ela voltará para ser um espaço para o que mais nos faz falta
agora: a convivência.
*Luciana Allan é Diretora do Instituto Crescer e Doutora em Educação pela Universidade de
São Paulo (USP) com especialização em tecnologias digitais aplicadas à educação
Revista Exame. 11/05/2020
Disponível em <https://exame.com/blog/crescer-em-rede/professor-voce-esta-pronto-para-um-mundo-vuca/> Acessado em 12/10/2020
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de
sua formação redija um texto dissertativo-argumentativo na norma culta da Língua Portuguesa a
respeito do tema indicado. Em sua defesa, selecione, organize e relacione fatos e argumentos para
defender seu ponto de vista e suas propostas, sem ferir os direitos humanos. Evite generalizações,
clichês e cópias de textos.

Tema: Autodisciplina, liberdade e desenvolvimento pessoal

1. A autora do texto 3 registra suas ideias fazendo uso da modalidade culta da língua, mas também
opta por certa informalidade em alguns trechos. Exemplo disso são as expressões
idiomáticas, recursos da fala e da escrita, que ganham novos sentidos conotativos e ultrapassam
seus significados literais quando aplicados em contextos específicos.
Escolha a alternativa que ilustra essa afirmação:
a)
b)
c)
d)
e)

a)”Pensar fora da caixa”
b)”Novo normal”
c)”Chegou sem pedir licença”
d)”Bom, agora, não há mais volta.”
Todas as opções anteriores.

2. Observe o trecho retirado do 4º parágrafo do texto 2 e o verbete abaixo para responder à
questão.
“O EAD para educação básica era algo inimaginável e alvo de críticas dos professores ludistas,
contrários à prática de ensino através das telas de PCs e celulares.”
luddista - adj. s.2g. "o que destrói as máquinas"; cf. ludista
ludista - adj. s.2g. "que tem caráter de jogo"; cf. luddista
Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (5ª edição, 2009. 976 Pgs.)
Disponível em < http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario?sid=23>
Acessado em 16/10/2020
Assinale a opção correta:
O verbete apresenta o mesmo sentido para ambas as grafias;
Apresenta sentidos diferentes para a mesma grafia;
O sentido mais aproximado no trecho retirado do texto está apresentado na grafia “ludista”
O sentido pretendido no texto aproxima-se mais do registrado no dicionário para a grafia “
luddista”;
e) Todas as afirmativas estão corretas
a)
b)
c)
d)
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3. No trecho ” ...viveremos a partir daqui um mundo onde a tecnologia terá um papel ainda mais
preponderante na educação”, o pronome relativo “onde”, em destaque , pode ser substituído sem
transgredir o padrão culto da língua em:
I.” viveremos a partir daqui um mundo cuja a tecnologia terá um papel ainda mais
preponderante na educação”;
II.” viveremos a partir daqui um mundo cuja tecnologia terá um papel ainda mais
preponderante na educação”;
III.” viveremos a partir daqui um mundo em que a tecnologia terá um papel ainda mais
preponderante na educação”;
IV.” viveremos a partir daqui um mundo no qual a tecnologia terá um papel ainda mais
preponderante na educação”.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas as opções acima;
II e III;
I e IV;
III e IV;
I e III.

4. A relação semântica estabelecida pelos conectivos presentes nas orações destacadas está
incorretamente identificada em:
a) “Mas repentinamente, sem que tivéssemos uma mínima oportunidade de planejamento e
b)
c)

d)
e)

organização estrutural, a escola foi para dentro de aplicativos.” (Concessão)
“Até sermos atropelados pelo coronavírus, a tecnologia era uma ferramenta complementar
dentro do processo formativo...” (tempo)
“A pandemia acelerou nosso ingresso em uma nova era que irá demandar o aprendizado de
novas habilidades e novas profissões que sequer ainda conhecemos, exigindo uma nova
educação focada não apenas nos aspectos cognitivos, mas principalmente nos
socioemocionais e digitais” (Adversidade)
“É nas adversidades que nos metamorfoseamos, tal qual uma borboleta que deixa o casulo
para descobrir um novo mundo.” (Comparação)
“Lembre-se: você não precisa fazer nada errado, desde que os outros o façam melhor do que
você”. (Condição)

Considere as frases abaixo para responder às questões 5 e 6.
I. “Mais do que nunca, é preciso nestes tempos de crise darmos as mãos a quem mais precisa e
tem maior dificuldade em viabilizar uma nova educação, seja por falta de infraestrutura, seja
por falta de conhecimento técnico.”( Explicação e coordenação )
II.“ O futuro bateu em nossas portas sem qualquer cerimônia e impôs a adoção da educação
remota como, por enquanto, o único caminho para não interrompermos totalmente a
vida escolar depois de termos sido obrigados a enclausurar nossos estudantes.”(Intercalação)
III.” O antigo formato, é bom aceitar, não terá mais sentido.”( Enumeração)
IV. “Neste novo mundo, o professor passará a ser um designer de aprendizagem...“ (
Deslocamento)
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5. A alternativa em que o uso das vírgulas está corretamente justificado é:
a)
b)
c)
d)
e)

I e III;
II e IV;
II e III;
IV
I, II, III e IV

6. Assinale a opção em que é indicado o uso de mais duas vírgulas para marcar uma intercalação :
a)
b)
c)
d)
e)

I;
II ;
III;
IV;
Nenhuma das anteriores.

7. Observe a acentuação das palavras do trecho:
“O EAD para educação básica era algo inimaginável e alvo de críticas dos professores ludistas,
contrários à prática de ensino através das telas de PCs e celulares. Ainda que mais aceitável no
Ensino Médio, esta modalidade de ensino se concentrava especialmente na prática da sala de aula
invertida, deixando o estudo teórico para o ambiente virtual e a sala de aula para momentos de
reflexão e atividades práticas.”
A opção em que se agrupam pela mesma regra de acentuação é:
a)
b)
c)
d)
e)

através, Médio, aceitável, teórico ;
básica, práticas, inimaginável, aceitável;
aceitável, inimaginável, críticas, contrários ;
prática, críticas, básica, teórico;
Nenhuma das anteriores.
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8. A opção que apresenta autoria e características que não ilustram a poesia produzida pela
segunda geração modernista está na opção:
a) “O abismo bate palmas,
A noite aponta o revólver.
Ouço a multidão, o coro do universo,
O trote das estrelas
Já nos subúrbios da caneta:
As rosas perderam a fala. “
(Murilo Mendes)
b) Mãos dadas
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considere a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
(...)
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes,
a vida presente.
(Carlos Drummond de Andrade)
c)

”Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.
A alma é que estraga o amor.
Só em Deus ela pode encontrar satisfação.
Não noutra alma.”
(Manuel Bandeira)

d) ”O avião comeu a saudade das mães
que a distância separou dos filhos vagabundos.
Há máquinas que cegam os adolescentes
ansiosos de ver o progresso do mundo.”
(Jorge de Lima)
e) “Pensem nas crianças
Mudas telepáticas
Pensem nas meninas
Cegas inexatas”
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9. Leia :
Romance V ou da destruição de ouro podre
“Embaixo e em cima da terra,
O ouro um dia vai secar.
Toda vez que um justo grita,
um carrasco o vem calar.
Quem não presta, fica vivo:
quem é bom, mandam matar.”
Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles
Sobre o trecho acima, é correto afirmar:
a) Compõe uma obra narrativa típica do Romantismo.
b) Pela temática e estrutura e autoria, tem como temática a memória de fatos ocorridos no

século XVII.
c) Pela musicalidade e tema, pode ser classificado como um texto produzido nos moldes do
Arcadismo.
d) É um texto típico do Modernismo, por valorizar a musicalidade e a Medida Velha .
e) Nenhuma das anteriores.
10. Marque a opção em que a figura de linguagem indicada não corresponde ao texto:
a) Sinestesia
“Indefiníveis músicas supremas,
Harmonias da Cor e do Perfume...
Horas do Ocaso, trêmulas, extremas,
Réquiem do Sol que a Dor da Luz resume...” (Cruz e Souza)
b) Ironia
Nasce o Sol e não dura mais que um dia,
Depois da Luz se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas e alegria. (Gregório Matos)
c) Eufemismo
Quando a Indesejada das gentes chegar
(Não sei se dura ou caroável),
Talvez eu tenha medo.
Talvez sorria, ou diga:
- Alô, iniludível! ( Manuel Bandeira)
d) Pleonasmo
Toda noite ela diz pra eu não me afastar
Meia-noite ela jura eterno amor
E me aperta pra eu quase sufocar
E me morde com a boca de pavor ( Chico Buarque)
e) Metáfora
“Amor é fogo que arde sem se ver
É ferida que dói e não se sente
É um contentamento descontente
É dor que desatina sem doer” ( Camões)

9
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Brazil Fires Burn World’s Largest Tropical Wetlands at ‘Unprecedented’ Scale
The blazes in Brazil, often intentionally set, have scorched a record-setting 10 percent of the Pantanal,
one of the most biologically diverse habitats on the planet.
By Maria Magdalena Arréllaga, Ernesto Londoño and Letícia Casado
PORTO JOFRE, Brazil — A record amount of the world’s largest
tropical wetland has been lost to the fires sweeping Brazil this
year, scientists said, devastating a delicate ecosystem that is one
of the most biologically diverse habitats on the planet.
The enormous fires — often set by ranchers and farmers to clear
land, but exacerbated by unusually dry conditions in recent weeks
— have engulfed more than 10 percent of the Brazilian wetlands,
known as the Pantanal, exacting a toll scientists call
“unprecedented.”
The fires in the Pantanal, in southwest Brazil, raged across an estimated 7,861 square miles between
January and August, according to an analysis conducted by NASA for The New York Times, based
on a new system to track fires in real time using satellite data. That’s an area slightly larger than New
Jersey.
And to the north, the fires in the Brazilian Amazon — many of them also deliberately set for
commercial clearing — have been ruinous as well. The amount of Brazilian rainforest lost to fires in
2020 has been similar to the scale of the destruction last year, when the problem drew global
condemnation and added to the strains between Brazil and its trading partners, particularly in Europe.
The enormous scale of the fires in the Amazon and the Pantanal, several of which were visible to
astronauts in space, has drawn less attention in a year overwhelmed by the coronavirus pandemic, the
protests over police brutality and the coming American election.
Source: www.nytimes.com/2.020/09/04/world/americas/brazil-wet

11. Besides several statements have been true about the fires of the tropical wetlands,
which one is false? (Text Comprehension)
a) The problem has not affected the strains between Brazil and its foreign trading partners;
b) The enormous fires were set by farmers and ranchers to clear land;
c) The fires were tracked in real time using satellite data according to an analysis conducted by

NASA;
d) The Brazilian wetlands, (Pantanal) is a delicate ecosystem, considered as one of the most
biologically diverse habitats on the planet;
e) The fires in the Amazon and the Pantanal have drawn less attention concerned to the
coronavirus pandemic, protests over police brutality and the coming American election.
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12. [… ..] ”the scale of the fires in the Amazon and the Pantanal, several of which were visible to
astronauts in space, has drawn less attention” […] (Normal Adjective)
a)
b)
c)
d)
e)

Slim;
Small;
Short;
Soft;
Little.

Life on Venus? Astronomers See a Signal in Its Clouds
The detection of a gas in the planet’s atmosphere could turn scientists’ gaze to a planet long
overlooked in the search for extraterrestrial life.
An image of Venus, made with data recorded by Japan’s Akatsuki spacecraft in 2016. So close, so
similar and very mysterious, the planet is surprising scientists with a chemical signature spotted in its
clouds.Credit...PLANET-C Project Team/JAXA
By Shannon Stirone, Kenneth Chang and Dennis Overbye
High in the toxic atmosphere of the planet Venus, astronomers on Earth have discovered signs of
what might be life.
If the discovery is confirmed by additional telescope observations and
future space missions, it could turn the gaze of scientists toward one of
the brightest objects in the night sky. Venus, named after the Roman
goddess of beauty, roasts at temperatures of hundreds of degrees and is
cloaked by clouds that contain droplets of corrosive sulfuric acid. Few
have focused on the rocky planet as habitat for something living.
Instead, for decades, scientists have sought signs of life elsewhere, usually peering outward to
Mars and more recently at Europa, Enceladus and other icy moons of the giant planets.
The astronomers, who reported the finding on Monday in a pair of papers, have not collected
specimens of Venusian microbes, nor have they snapped any pictures of them. But with powerful
telescopes, they have detected a chemical — phosphine — in the thick Venus atmosphere. After much
analysis, the scientists assert that something now alive is the only explanation for the chemical’s
source.
Source: www.nytimes.com/ 2020/09/14/science/venus-life-clouds. html? action=
13. Among many suppositions about being a habitat for something live on Venus, one is false.
(Text Comprehension)
a) Roasts at hundreds of temperature’s degrees, cloaked by clouds containing droplets of
b)
c)
d)
e)

corrosive sulfuric acid;
Specimens of Venusian microbes;
A chemical phosphine in the thick Venus atmosphere; the detection of a gas;
It is a chemical’s source;
There are some brightest objects in the sky.
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14. “Venus, named after the Roman goddess of beauty,” […] (Part of the Speech)
a)
b)
c)
d)
e)

A descriptive adjective;
An irregular verb;
A preposition;
A female noun;
An adverb of manner.

15. […] “a gas in the planet’s atmosphere could turn scientists’ gaze to a planet overlooked in the
search for extraterrestrial life.” (Synonym)
a)
b)
c)
d)
e)

Wish;
Research;
Look;
Study;
Signal.

Neymar handed two-match ban for red card as investigation is launched after his
racism allegation
By George Ramsay, CNN
Neymar argues with Marseille's Alvaro Gonzalez during Sunday's game.
(CNN)Paris Saint-Germain forward Neymar has been handed a two-game ban for
the red card he received in his side's defeat by Marseille, French football's governing
body announced on Wednesday.
The 28-year-old was sent off at the end of Le Classique for striking Marseille's
Álvaro González as a full-scale brawl broke out in injury time that saw five players
red carded.
Neymar and Paredes, who also both received a suspended sanction of an additional one-match ban,
will be available to play again against Stade de Reims on September 27.
PSG's Angel Di Maria has also been summoned to a disciplinary hearing next Wednesday.
The Ligue de Football Professionnel (LFP), French football's governing body, also announced it
would investigate Neymar's claims he was the target of a racist slur during the French champions' 10 defeat.
In a series of tweets after Sunday's game, Neymar claimed he had been called a "monkey son of a
b*tch," and although he didn't name González, he later replied to the Spaniard on Twitter and accused
him of "bringing racism into our lives."
Source: https://edition.cnn.com/2020/09/17football/neymat-ban-psg-ligue-1-spt-int/index

16. “LFP would investigate Neymar’s claims he was the target of a racist slur during the French
Champions’ 1-0 defeat. (Synonym)
a)
b)
c)
d)
e)

Slander;
Fight;
Quarrel;
Discussion;
Argument.
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How to Work From Home Now That Your Boss Doesn’t Want You Coming In
If your company is making you work from home during the coronavirus outbreak, here’s what you
need to make that transition work.
By Melanie Pinola
Ms. Pinola is a staff writer for Wirecutter, a product
recommendation site owned by The New York Times
Company.
In times of crisis, the ability to work from home often saves the day. If there’s a snowstorm or
hurricane at your door, if you’re ill or you have a sick family member, or if another emergency
prevents you from commuting, remote work gives you the flexibility to get things done outside the
office. Given the social distancing that’s being asked of people in areas affected by the coronavirus,
you might not even have a choice but to telecommute. If you’re not used to working from home,
however, this can be a jarring experience — it’s hard to switch from a familiar office environment to
suddenly working in the space where you sleep and relax.
Get familiar with your company’s telecommuting tools
If you haven’t already installed your company’s preferred videoconferencing services, VPN services,
and other tools that make remote work, well, work, now is the time to do so. (If your company doesn’t
already have tools, Wirecutter recommends Zoom for video and TunnelBear for VPN.) This will help
keep you connected to your teammates and the company resources you may need when you’re offsite.
Consult your friendly I.T. department for instructions on remote access so you can connect to the
company’s servers or to your office desktop computer.
Make a dedicated work space in your home
Remote work makes it possible to work from anywhere — even on your couch or bed. But few people
are productive in slouchy positions, which are also bad for your back. Ideally, your home office would
be in a room with a door. That door can help signal to other people in your household to not interrupt
you (remember BBC Dad?), keep pets out, and provide a way for you to physically and mentally
close up shop each day.
If you don’t have a spare room, a corner in your dining room, living room, or even your bedroom can
work, too. To make sure your work life doesn’t spill into your home life, however, do as much as you
can to separate that space.
Source: nytimes.com/2020/03/12/smarter-living/wirecutter/work-from-home-if-boss-doesn’twant-you=coming-in

17. “If you’re not used to working from home, however, this can be a jarring experience – it’s hard
to switch from a familiar office” […] (Meaning)
a)
b)
c)
d)
e)

To be new;
To be boring;
An interesting;
A strange;
An uneasy.
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18. There are some guidances to make a dedicated work space in your home, except one. (Text
Comprehension)
a)
b)
c)
d)
e)

Your home office would be in a room with a door;
Few people feel productive in slouchy positions, which are bad for their back;
Keep pets out;
Provide a way for you to physically and mentally close up shop each day;
Make sure your work life doesn’t spill into your home office.

Source: www.gocomics.com/ziggy/2020/10/18
19. Joshie wanna cracker. (Informal contraction)
a)
b)
c)
d)
e)

Were to;
Was to;
Do not;
Want to;
What to.

20. “It took me years to teach him that.” (Verb Express)
a)
b)
c)
d)
e)

Place;
Manner;
Time;
Contrast;
Exemplification.
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