
Exame de Proficiência em Língua Inglesa

EXPECTATIVA DE RESPOSTAS   

QUESTÃO 01 1º  argumento:  Diferentemente dos  combustíveis fósseis,  a  energia  nuclear  não
produz emissão de gases causadores do efeito estufa, como metano e CO2.

2º argumento: O funcionamento das usinas nucleares custa menos do que suas
rivais que utilizam gás ou carvão. 

QUESTÃO 02 1º  argumento:  Os três maiores  acidentes nucleares  dos tempos recentes  foram
devastadores para o meio ambiente e para os habitantes locais que tiveram que
abandonar as áreas afetadas.

2º argumento: O custo inicial para construir uma usina nuclear é exorbitante.

3º  argumento:  Uma  usina  nuclear  em  funcionamento  produz  uma  grande
quantidade de lixo radioativo.

(A questão pede para apontar apenas dois desses argumentos).

QUESTÃO 03 O autor do texto se posiciona a favor da energia nuclear. Para defender esse ponto
de vista,  ele  argumenta  que:  (1)  a  tecnologia de  produção moderna  da energia
nuclear é uma solução livre de carbono para a crescente demanda por eletricidade
no mundo; (2) a energia nuclear é uma indústria crescente que oferece opções de
energia eficiente para os negócios e para as famílias ao redor do mundo; (3) com os
contínuos esforços para o avanço da tecnologia, a energia nuclear se tornará mais
segura e mais eficiente do que nunca.

(Por um erro na digitação,  o enunciado dessa questão fala  em “energia  solar”.
Quando o erro foi percebido e corrigido, alguns candidatos já haviam se ausentado
da sala, o que levou a banca a considerar também a resposta de quem se referiu à
energia solar).

QUESTÃO 04 a) V

b) F

c) F

d) V

e) V

f) F

g) V

h) V

i) F

j) F

QUESTÃO 05 a) “Poucos tópicos da indústria de energia são discutidos tão vigorosamente
como a  energia  nuclear.  Para  alguns,  a  energia  nuclear  é  uma fonte  de
energia subutilizada”.

b) “Temores  a  respeito  dos  detritos  e  acidentes  nucleares  devem  ser
contrabalanceados  em relação  às  ameaças  e  realidades  do  aquecimento
global”.
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