VESTIBULAR PUC-Rio 2018 – GABARITO – INGLÊS – OBJETIVA – RELAÇÕES INTERNACIONAIS

1) Resposta: (E) discuss how Syrian war tactics have benefited some traders and generated a new
business elite.
Para acertar esta questão de compreensão geral do texto, o candidato deverá ser capaz de perceber o propósito
central do texto. O gabarito é (E), que significa ‘Discutir como as tácticas Sírias de guerra beneficiaram alguns
comerciantes e geraram uma nova elite comercial.’ Justifica-se ser este o objetivo principal do texto com base em
alguns trechos do artigo, a saber:
O subtítulo do artigo, que significa “Para uma nova elite Síria, a paz pode ser ruim para os negócios”.
Os quatro primeiros parágrafos do texto, que relatam, em linhas gerais, o enriquecimento de Mohieddine
Manfoush, outrora um cidadão comum em Damasco que, com o apoio do regime, construiu um império comercial
de laticínios.
As demais opções devem ser descartadas por não apresentarem o objetivo central do texto, ao afirmarem que
este seria.
• “acusar a nova elite comercial Síria pelo colapso econômico do país”, como em (A);
• “criticar as implicações das táticas Sírias de bloqueio de cidades para o bem-estar dos produtores de leite”,
como em (B);
• “argumentar que os ricos comerciantes Sírios devem ser responsabilizados pelo enorme déficit
governamental”, como em (C);
• “alertar a comunidade internacional para o poder excessivo da ambiciosa milícia Síria”, como em (D).
2) Resposta: (A) possibly bad for business.
O acerto desta questão de compreensão localizada depende da identificação da única opção que expressa o valor
semântico de “possibilidade” do verbo modal “might”, em uso no fragmento em tela. O gabarito é a opção (A), que
significa a paz é “possivelmente ruim” para os negócios da nova elite da Síria.
As outras alternativas não são procedentes, já que “might”, no contexto apresentado, não indica que a paz seja,
para os negócios da nova elite síria,
• “necessariamente ruim para os negócios”, como em (B);
• “certamente ruim para os negócios”, como em (C);
• “certamente importante para os negócios”, como em (D);
• “urgentemente necessário para os negócios”, como em (E).
3) Resposta: (D) cause and effect.
Para acertar esta questão de compreensão, o candidato deverá perceber o sentido do trecho destacado e
identificar a estrutura discursiva do fragmento. O fragmento em questão significa “Isso [a tática do regime de criar
cercos] provou ser eficaz em isolar e submeter os redutos rebeldes sem consumir muito da mão-de-obra
decrescente do regime. Os cercos têm gerado muito dinheiro também.” Percebe-se que o trecho estabelece uma
relação de causa e efeito entre a bem-sucedida tática do cerco para a submissão dos rebeldes e a geração de
recursos.
Em função do sentido do trecho, o gabarito é (D) que identifica a estrutura retórica como sendo de ‘causa e efeito’.
As demais alternativas devem ser descartadas, pois não refletem a estrutura de argumentação apresentada no
fragmento, ao identificarem-na como
- definição, como em (A);
- classificação, como em (B);
- sequência temporal, como em (C);
- comparação e contraste, como em (E).
4) Resposta: (D) huge consumption of meat and cheese by the rebel forces.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deve voltar ao parágrafo 3 do texto e
compreender quais são as razões elencadas pelo autor que levaram ao enriquecimento do Sr. Manfoush a partir
do ano de 2003, de modo a, em seguida, identificar dentre as alternativas, aquela que não é citada no parágrafo
em questão, a saber a alternativa letra (D), que fala em “grande consumo de carne e queijo por parte das forças
rebeldes”.
As demais alternativas são citadas no parágrafo 3 como razões para o enriquecimento do Sr. Manfoush:
• o recrudescimento do cerco a Ghouta do Leste, como na opção (A)
• a diminuição do preço do leite dentro do enclave, como na opção (B)
• a presença das forças do regime ao redor de Ghouta do Leste, como na opção (C)
• isolamento dos fazendeiros de Ghouta do Leste em relação a seus consumidores, como na opção (E)

5) Resposta: (B) passing on part of his profits to the government.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ter compreendido o sentido do quarto
parágrafo e identificar a afirmativa correta acerca do acordo estabelecido entre o Sr. Mafoush e o regime Sírio. O
gabarito é (B), que significa “repassar parte dos seus lucros para o governo.” Esta afirmação encontra respaldo à
linhas 29-30, onde o autor afirma que o regime recebeu uma parte do lucro do Sr. Manfoush (“The regime received
a cut of the profit.”)
As demais alternativas devem ser descartadas por não apresentarem afirmativas corretas quanto ao acordo
estabelecido entre o comerciante e o regime Sírio, a saber:
• “vender leite barato na cidade de Damasco”, como na opção (A);
• “abrir uma rede de padarias para alimentar os cidadãos famintos”, como na opção (C);
• “reinvestir uma parte de seus lucros para ajudar a população necessitada”, como na opção (D);
• “comprar aparelhos para a indústria de laticínios dos fazendeiros empobrecidos para ajudá-los a sobreviver”,
como na opção (E).
6) Resposta: (A) Mr. Mansfoush’s fortune increased after the winter of 2003.
Para responder a esta questão de compreensão localizada, o candidato deve estar atento ao significado do verbo
“rocket”, que significa, no contexto da ocorrência, “disparar”. Assim, a questão pede que se identifique, dentre as
alternativas, aquela que indica uma afirmativa correta acerca do fragmento destacado, sendo o gabarito a letra
(A), que afirma que “a fortuna do Sr.. Manfoush” disparou depois do inverno de 2003”.
A outras alternativas devem ser descartadas porque trazem afirmativas incorretas a partir do fragmento objeto da
questão, tais quais:
• a morte de 1.400 pessoas em 2003 fez os lucros do Sr. Manfoush decrescerem, como na opção (B);
• os lucros do Sr. Manfoush encolheram devido ao ataque de gás sarin em 2003, como na opção (C);
• os patronos do Sr. Manfoush no regime ficaram mais ricos do que ele ficou, como na opção (D);
• depois de 2003, o Sr. Manfoush teve que lidar com competição para importar comida e outros artigos de
necessidade, como na opção (E).
7) Resposta: (E) goods provided by the rebels and those provided by Mr. Manfoush.
Para responder a esta questão de compreensão localizada, o candidato deve ser capaz de identificar a que ideias
previamente apresentadas no quinto parágrafo o fragmento “such competition” se refere. O gabarito é a letra (E),
que indica que “tal competição” se refere àquela entre as mercadorias fornecidas pelos rebeldes e aquelas
comercializadas pelo Sr. Manfoush. Tal afirmativa encontra respaldo no seguinte fragmento “The rebels dug
tunnels out of the enclave to try to diversify supply, causing prices to fall back, though they are several times higher
than in Damascus. Even with such competition, the checkpoint through which Mr. Manfoush trucked his goods
became known as the “Million Crossing”. (linhas 48-53). Segundo o fragmento em questão, “Os rebeldes
construíram túneis para fora do enclave para tentar diversificar o fornecimento [de mercadorias], levando os
preços a cair, apesar deles ainda serem muitas vezes mais altos do que em Damasco. Mesmo com tal
competição, o posto de controle por onde o Sr. Manfoush conduzia suas mercadorias de caminhão se tornou
conhecido como “Cruzamento do Milhão”.
As outras alternativas devem ser desconsideradas, posto que “such competition” não se refere à competição entre
• “os moradores de Damasco e os soldados corruptos”, como em (A);
• “os comerciantes ricos e o regime oficial Sírio”, como em (B);
• “os lucros do Sr. Manfoush e os lucros dos seus padrinhos/protetores no regime”, como em (C);
• “os preços cobrados pelo Sr. Manfoush e aqueles cobrados em Damasco.”, como em (D)
8) Resposta: (D) he began making currency exchange for international organizations established in the
enclave.
Para responder a esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá retornar ao parágrafo 6 do texto e
ser capaz de depreender a razão apontada pelo autor para o aumento dos lucros do Sr. Manfoush, isto é, o fato
de que ele começou a fazer câmbio para as organizações internacionais estabelecidas dentro do enclave, como
aponta a alternativa (D).
As outras alternativas devem ser descartadas porque trazem afirmativas incorretas a partir do fragmento objeto da
questão, não se configurando como razões para o aumento dos lucros do Sr. Manfoush:
• padarias e conselhos locais foram forçados a comprar o queijo dele com preços muito elevados, como na
opção (A);
•
os preços de seus produtos começaram a diminuir como nunca antes, dentro do enclave rebelde, como na
opção (B);
• os preços de seus produtos se tornaram mais caros fora do enclave rebelde do que eles eram dentro do
enclave, como na opção (C);
• a moeda forte se tornou mais cara em Ghouta do Leste, como na opção (E).

9) Resposta: (C) the precise amount of Mr. Manfoush’s wealth is unknown to the international community.
Para responder a esta questão de compreensão localizada, o candidato retornar ao parágrafo 7 do texto e ser
capaz de dele depreender a sua ideia central, que estabelece que a comunidade internacional não é capaz de
determinar com precisão o tamanho da fortuna do Sr. Manfoush, como aponta a alternativa (C).
As demais alternativas devem ser descartadas porque trazem afirmativas incorretas acerca do parágrafo 7, não se
configurando como razões para o aumento nos lucros do Sr. Manfoush, a saber:
• O Sr. Manfoush é atualmente o homem mais rico e poderoso de toda Síria, como na opção (A);
• A fortuna do Sr. Manfoush vem sendo incorretamente calculada por organizações internacionais, como na
opção (B);
• A maioria das pessoas está agora convencida de que o Sr. Manfoush não é tão rico como achavam que ele
seria, como na opção (D);
• O Sr. Manfoush está tão rico agora que sua milícia e força de trabalho recebem tanto quanto os comandantes
rebeldes pagam a seus combatentes, como na opção (E).
10) Resposta: (C) some people are thankful to him for food supply and protection.
Para acertar esta questão de analogia, o candidato deve ser capaz de interpretar corretamente a símile
estabelecida pelo autor entre a visão que alguns sírios tem do Sr. Manfoush e o personagem lendário Robin Hood,
famoso por distribuir riquezas e por proteger seus seguidores. Assim, a alternativa correta é a letra (C), que afirma
que muitas pessoas são gratas ao Sr. Manfoush por ele ser fornecedor de alimentos e oferecer proteção.
As demais alternativas devem ser descartadas, pois estabelecem comparações entre o Sr. Manfoush e Robin
Hood que não são coerentes com as ideias apresentadas no texto:
• as pessoas não acreditam em sua existência, da mesma forma que creem que Robin Hood é uma lenda, como
na opção (A);
•
a maioria das organizações internacionais veem o Sr. Manfoush como uma pessoa generosa , como na
opção (B);
• a milícia do Sr. Manfoush é a única força agora em oposição aos rebeldes na região, como na opção (D);
• o Sr. Manfoush tira dinheiro dos ricos e o dá aos mais necessitados, como na opção (E).
11) Resposta: (D) appreciation of the national currency.
Para acertar esta questão de compreensão localizada do texto, o candidato deve retornar ao penúltimo parágrafo
do texto (linhas 79-90), no qual o autor elenca os impactos econômicos gerados pela guerra na Síria, e identificar
a única alternativa não mencionada no referido trecho, a saber a opção letra (D), que indica “a valorização da
moeda nacional”. As demais alternativas devem ser desconsideradas, pois são citadas pelo autor como impactos
econômicos da guerra:
• decréscimo das reservas financeiras, como na opção (A);
• desvalorização da libra síria, como na opção (B);
• queda do produto interno bruto, como na opção (C);
• desintegração do setor de óleo e gás, como na opção (E).
12) Resposta: (A) forced to cooperate with the regime as long as his collaboration is considered useful.
Para responder a esta questão de compreensão localizada, o candidato deve ser capaz de entender o significado
da expressão idiomática “swim with the sharks” (“nadar com os tubarões”), que significa “operar entre pessoas
perigosas”. Tal afirmativa encontra respaldo no dicionário eletrônico wiktionary.
swim with sharks
1. (idiomatic) To operate among dangerous people.
https://en.wiktionary.org/wiki/swim_with_sharks
O gabarito é a letra (A), que significa que expressão se refere ao fato que o Sr. Manfoush será forçado a cooperar
com o regime enquanto sua colaboração for considerada útil. Tal afirmativa encontra respaldo no fragmento “He
doesn’t know when the regime will bite him but they will, and they’ll spit him out when he’s no longer any use.”
(linhas 95-97), que significa “Ele não sabe quando o regime vai mordê-lo, mas eles vão, e eles vão descartá-lo
quando ele já não for mais necessário.”
As demais opções devem ser descartadas, pois não explicam corretamente o porquê de a expressão “nadar com
os tubarões” estar sendo usada nesse contexto, a saber:
• “receberá grandes somas em dinheiro para ajudar a reconstruir o país devastado e alimentar a população
faminta”, como na opção (B);
• “obrigado a compartilhar seus lucros com o os negociantes sírios que não se beneficiaram da guerra”, como na
opção (C);
• “solicitado a estabelecer conexões ilícitas com outros milionários de guerra para sobreviver no novo regime”,
como na opção (D);
• “contratado pelo governo sírio no momento em que conflito acabar e a paz for restabelecida”, como na opção (E).

13) Resposta: (B) Civil War Syria has been undergoing.
Para acertar esta questão de compreensão de texto, o candidato deve ser capaz de interpretar a metáfora
“darkest hour” em seu sentido mais amplo, dentro da lógica do texto, que se refere à guerra civil pela qual a Síria
vem passando, como nos indica o gabarito letra (B). Tal interpretação é subscrita pela sentença anterior, que se
refere ao “fim da Guerra” (“once the war ends”, linhas 101-102).
As demais alternativas devem ser desconsideradas, visto que “darkest hour” não faz referência, no contexto dado:
• ao enriquecimento de pessoas como Manfoush, como na opção letra (A)
• ao cerco de Ghouta do Leste em 2003, como na opção letra (C)
• ao aumento dos preços dos alimentos, como opção letra (D)
• à depressão econômica no país, como na opção letra (E)
14) Resposta: (D) “dwindling” (line 15) and diminishing are synonyms.
O acerto desta questão de compreensão lexical exige conhecimento dos sentidos expressos pelos termos
destacados de modo a perceber a adequação da explicação apresentada em cada alternativa. Somente na
alternativa (D) a relação entre os termos está correta, uma vez que “dwindling”(“decrescente”) e “diminishing”
(“decrescente”) são intercambiáveis em termos de significado, e sinônimos portanto, como atesta o dicionário
eletrônico Dictionary.com.
dwindle
verb (used without object), dwindled, dwindling.
to become smaller and smaller; shrink; waste away:
His vast fortune has dwindled away.
SynonymsExpand
1. diminish, decline, lessen, wane. 3. lessen.
Nas demais alternativas, a relação entre os termos não reflete os sentidos que expressam, conforme explicações
que se seguem:
• Na opção (A), “unremarkable” (“comum”, “pouco notável) e “outstanding” (“notável”) expressam ideias opostas.
• Na opção (B), “ubiquitous” (“onipresente”) não expressa a mesma ideia de “exceptional” (“exepcional”).
• Na opção (C), “bound to” (“vinculado”, “sujeito”) e “subject” (“sujeito”) não expressam ideias opostas e sim
sinônimas.
• Na opção (E), “boosted” (“impulsionou”) e “incremented” (“incrementou”) não são antônimos e sim sinônimos.
15) Resposta: (C) “these (line 40) refers to “prices” (line 40).
Para responder a essa questão de referência pronominal o candidato deve ser capaz de identificar a que
substantivo o pronome indicado pelas linhas faz referência anafórica. A alternativa correta à questão é a letra (C),
que indica que “these” (linha 40) se refere ao substantivo “prices” (linha 40).
As demais opções devem ser descartadas, pois:
• Na opção (A), “this” (linha 12) se refere a “the regime’s preferred tactic of siege warfare” (linhas 11-12)” e não a
“wealth”;
• Na opção (B), “its” (linha 21) se refere a “Eastern Ghouta” (linha 18), não a “Damascus”.
• Na opção (D), “those” (linha 47) se refere a “profits” (linha 47) e não a “necessities”.
• Na opção (E), “This” (linha 59) se refere à toda a frase anterior “Organisations funding bakeries and local
councils were forced to rely on him to transfer hard currency into Eastern Ghouta.” (linhas 57-59) e não a “currency”.
16) Resposta: (C) “$5,000” (line 54) refers to the estimated amount of illegal money hourly paid to those
whose facilitate Mr. Manfoush’s circulation of goods.
Nesta questão, testa-se a compreensão das referências aos percentuais e quantias presentes no texto. Para
acertar, o candidato deve ser capaz de perceber que na opção (C) está correta a relação entre “$5,000” e o seu
referente, isto é, o valor estimado de dinheiro pago por hora àqueles que facilitam circulação de mercadorias do
Sr. Manfoush.
As outras opções devem ser descartadas, pois apresentam relações equivocadas.
A opção (A) afirma que “menos de $1” se refere ao valor cobrado pelo Sr. Manfoush por 1 quilo de açúcar. Na
verdade, este valor cobrado por 1 quilo de açúcar em Damasco.
A opção (B) afirma que “390,000” se refere ao número de pessoas que tiveram o direito de importar mercadorias
durante a guerra. Mas essa quantia se refere ao mercado cativo que consome essas mercadorias.
A opção (D) afirma que “1,500” se refere ao número de soldados do Sr. Manfoush. Na verdade, a quantia se refere
ao número de colaboradores do Sr. Manfoush que recebem até $250 por mês.
A opção (E) afirma que “$250” se refere ao exato número pago mensalmente a todos aqueles que trabalham para
o Sr. Manfoush. Na verdade, aproximadamente 1,500 colaboradores do Sr. Manfoush recebem esse valor como
teto máximo por mês.

17) Resposta: (E) put trust in – consume wholly
O acerto da questão depende do conhecimento de “phrasal verbs” e do léxico da língua inglesa. A única opção
correta é (E), já que “rely on” e “eat up”, nos contextos em que se inserem, podem ser substituídos por “put trust
in” e “consume wholly”, significando, respectivamente, “confiar em” e “consumir totalmente”. O significado do
primeiro fragmento em destaque no enunciado é "Organizações que financiavam padarias e conselhos locais
foram forçados a confiar nele para transferir moeda forte para Ghouta do leste." O segundo fragmento em
destaque no enunciado significa que "O governo financiou seus enormes débitos ao imprimir mais papel-moeda e
consumir completamente suas reservas externas". Tais afirmativas encontram respaldo no dicionário eletrônico
Thesaurus.com, citado abaixo:
verb (used without object), relied, relying.
to depend confidently; put trust in (usually followed by on or upon):
You can rely on her work.
http://www.dictionary.com/browse/rely?s=t
eat up,
a. to consume wholly.
http://www.dictionary.com/browse/eat--up?s=t
As demais opções devem ser descartadas pelos seguintes motivos:
• Na opção (A), “put aside” (“alocar”, “deixar de lado”) não é sinônimo de “eat up”.
• Na opção (B), “preserve” (“preservar”) não é sinônimo de “eat up”;
• Na opção (C), “dismiss” (“dispensar”) não é sinônimo de “rely on”;
• Na opção (D), “request” (“solicitar”) não é sinônimo de “rely on”.
18) Resposta: (B) “Others, however, believe he will endure” - lines 97-98 (on the other hand).
Para acertar esta questão de compreensão das ideias do texto, o candidato deve compreender a relação
semântica estabelecida pelos marcadores discursivos (conectivos) em uso em cada um dos fragmentos listados
nas alternativas da questão. A alternativa (B) é aquela que apresenta uma relação correta entre os conectivos, ao
entender “however” (“entretanto”) como um marcador discursivo que expressa contraste, tal qual “on the other
hand” (“por outro lado”).
As demais alternativas devem ser descartadas, visto que:
• Na opção (A), “Whether” (“Se”) não tem equivalência a “Although” (“Embora”).
• Na opção (C), “If” (“Se”) não tem equivalência a “Since” (“Já que”).
• Na opção (D), “Once” (“Quando”, “Uma vez que”) não tem equivalência a “Given that” (“Dado que”).
• Na opção (E), “thus” (“consequentemente”) não tem equivalência a “Even though” (“Embora”).
19) Resposta: (E) “Whether Mr. Manfoush and his kind retain their wealth after the war will depend on how the
conflict plays out and on the peace that follows.” (lines 91-93)
Nesta questão de compreensão de leitura pede-se que o candidato identifique em que local do texto o parágrafo
em destaque estava originalmente inserido. O fragmento significa “À medida que a luta se prolongava, muitos dos
grandes empresários da Síria fugiram, movendo seus ativos para o exterior. Aqueles que permaneceram,
principalmente proprietários de pequenas empresas, preencheram o vácuo. Os serviços que eles fornecem
variam, mas a maioria envolve facilitar o fluxo de mercadorias em áreas controladas pelo regime. Outros ajudaram
o regime a escapar das sanções, estabelecendo empresas de frente que importam combustível, comida e itens de
luxo.”
A resposta correta é (E), pois o parágrafo em questão, o penúltimo do texto, trata da evasão dos grandes
empresários Sírios e da ascensão dos outrora pequenos empresários (dentre eles o Sr. Manfoush) à posição de
grandes fornecedores do governo, que vêm se aliando ao regime e importando bens essenciais de consumo e
itens de luxo.
Sendo assim, ele precede o último parágrafo do texto, que é introduzido pelo seguinte questionamento “Se o Sr.
Manfoush e sua espécie (os outrora pequenos empresários) vão reter sua fortuna ou não vai depender de como o
conflito vai se desenrolar e da paz que se segue.”
Segundo o autor no último parágrafo do texto (linhas 91-104), a parceria estabelecida entre esses comerciantes e
o regime Sírio só será mantida no pós-guerra enquanto o regime os considerar úteis.
As demais alternativas devem ser descartadas, pois apresentam localizações no artigo que não são coerentes
com o trecho apresentado no comando da questão.

20) Resposta: (E) the author’s attitude is the one of regarding Mr.Manfoush as the head of a criminal
organization in Syria.
O acerto desta questão de compreensão de texto e compreensão lexical exige conhecimento do sentido expresso
pelo termo “Godfather”, em uso no título do texto, que indica a visão que o autor tem do Sr. Manfoush como sendo
chefe de uma organização criminosa (gabarito letra E), e que será desenvolvida e defendida ao longo de todo
artigo. Tal acepção do termo “Godfather” é também subscrita por dicionários eletrônicos da língua inglesa, abaixo
transcritos:
Dictionary.com
(often initial capital letter) a powerful leader, especially of the Mafia.
Oxford.com
A person directing a criminal organization, especially a leader of the American Mafia.
‘the Mafia godfather believed to be behind the murder of two judges’
As demais alternativas devem ser descartadas, pois o uso de “Godfather” não indica, no sentido global do texto,
que:
• o autor enfatiza os apectos religiosos que são discutidos no texto, como na opção (A);
• os sírios precisam da proteção de líderes religiosos para sobreviver à guerra civil no país, como na opção (B);
• a tradicional máfia norte-americana está operando no país devido à convulsão da guerra civil, como na opção (C).
• o autor estabelece uma comparação entre as culturas cristã e muçulmana no país, como na opção (D);

