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GABARITO 

 

1.  

a. web security conference (linha 01): conferência sobre segurança na rede (ou 

na internet). 

b. an every-day challenge (linha 08): um desafio diário (ou cotidiano, de cada 

dia). 

c. anxiety-inducing events (linha 18): eventos que induzem (ou causam) 

ansiedade. 

2. O fato de estar suando devido à ansiedade. 

3. Respostas possíveis: 

      - mãos trêmulas, voz vacilante e boca seca; 

      - dificuldade em manter o foco, perda do fôlego; 

      - excesso de suor e ansiedade em relação a demonstrar o suor. 

4. Respostas possíveis: 

      - segurar um copo de água para baixar a temperatura do corpo; 

      - respirar fundo para evitar tremores e diminuir o ritmo da respiração; 

      - manter-se focado no que está à sua frente. 

5. Ele é considerado um exemplo de superação da ansiedade, por manter-se 

controlado, calmo e focado. 

6.  

a. they (linha 08): gestores (ou administradores, gerentes). 

b. It (linha 11): ansiedade. 

c. his (linha 19): Lionel Messi. 

7.  



a. O que é celebrado na data? O Dia Mundial (ou Internacional) da Vida Selvagem 

b. Com que propósito a celebração foi criada? Celebrar a fantástica diversidade 

da vida na Terra e nos lembrar da urgência e responsabilidade de cuidá-la e 

protegê-la. 

8.  

a. 66 (linha 11): Percentual de declínio da população de elefantes na Tanzânia 

desde 2009. 

b. 1,000 (linha 11): Número de rinocerontes mortos na África em 2012. 

9.  

a. Quênia: Criação de uma unidade para denúncias de crimes contra a vida 

selvagem. 

b. Nepal: Tiveram um ano sem caça a rinocerontes, tigres e elefantes. 

10.  

a. China: Faz vistas grossas ao problema. 

b. Tailândia: Não se preocupou em enviar um delegado à conferência sobre o 

tema em Londres. 

11.  

a. Crimes contra a vida selvagem. 

b. Desmatamento. 

c. Mudanças climáticas. 

 


