CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA INGLESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 2,6)
a) (VALOR: 0,9
Porque a obesidade entorpece o sentido do paladar. (0,3)
Os pesquisadores descobriram que em oito semanas os ratos que se tornaram obesos, perderam 25% de suas papilas
gustativas. (0,3) Os resultados sugerem que o ganho de peso não só altera o apetite, mas também pode alterar
fundamentalmente a maneira como o gosto é percebido. (0,3)

b) (VALOR: 0,8)
As descobertas mais recentes refutam a suposição de que as pessoas se tornam obesas porque amam a comida mais
do que a média das pessoas e, portanto, acham mais difícil resisti-la. (0,4) Segundo Dando, “gostar mais de comida
pode não ser o que está acontecendo". Na verdade, há várias evidências que sugerem que o inverso pode ser
verdadeiro. (0,4)

c) (VALOR: 0,9)
De acordo com a pesquisa, os estudos sobre a atividade cerebral revelaram que as pessoas com maior índice de
massa corporal parecem encontrar gostos agradáveis relativamente menos recompensadores - medidos pela sua
resposta cerebral - e, portanto, podem precisar comer mais para obter o mesmo efeito de dopamina. (0,5) Outro
trabalho mostrou que pessoas com sensibilidade ao sabor tendem a digerir alimentos mais doces e mais gordurosos.
(0,4)

2. (VALOR: 1,2 – 0,3 cada)
a)

b)

c) X

d) X

3. (VALOR: 1,2 – 0,3 cada)
a) F

b) V

c) V

d) F

TEXTO 2
4. (VALOR: 1,5)
Os motivos que levam meninas e adolescentes a se casarem antes do 18 anos são a pressão dos pais e familiares,
pobreza e falta de oportunidades. (0,3) Os fatores que perpetuam essa condição são o acesso limitado à educação de
qualidade e priorização da educação de meninos em detrimento de meninas – em parte devido à quantidade limitada
de oportunidades de emprego. (0,3) Elas enfrentam longas distâncias até as escolas primárias e não há escolas
profissionalizantes que treinem as meninas depois de completarem o ensino básico/primário, então o gasto com o
ensino de meninas é visto com um desperdício de recursos (0,3).
Pode ser devastador em termos de perda educacional e oportunidades salariais, bem como riscos de saúde quando
dão à luz em uma idade tenra. (0,3) O casamento infantil não acaba apenas com os sonhos e esperanças de
meninas, ele também impede os esforços para acabar com a pobreza e conquistar crescimento econômico e
equidade. (0,3)

5. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) F

b) F

c) V

d) F

e) V

