CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA INGLESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 2,0)
a) (VALOR: 0,7)
O que motivou Onjali Rauf a escrever o livro foi o encontro que teve com uma refugiada síria chamada
Zainab em um capo de refugiados em Calais (0,3) . A refugiada estava com oito meses de gravidez e
revirava o lixo procurando comida (0,2). Onjali tentou levantar fundos para a ajudá-la a ter o bebê em um
hospital, mas não houve tempo, pois o bebê nasceu prematuro (0,2).
b) (VALOR: 0,6)
O livro narra a história de um garoto refugiado chamado Ahmet que, ao entrar em uma nova escola passa a
despertar a curiosidade de um colega (0,2). Ahmet é um refugiado da Síria e sua família está perdida em
algum lugar da Europa (0,2). O narrador e seus amigos decidem ajudá-lo (0,2).
c) (VALOR: 0,7)
Porque menos de 2% dos escritores são negros, asiáticos ou de origem étnica minoritária e apenas 1% dos
livros infantis têm personagens dessa origem (0,3). Porém, o livro The Boy at the Back of the Class superou
essa situação e provou que livros como esse têm espaço no mercado e podem ganhar aclamação/consagração
crítica. (0,4).
2. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) X

b)

c)

d) X

e)

d) F

e) V

3. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) F

b) V

c) V

TEXTO 2
4. (VALOR: 1,5)
a) (VALOR: 0,9)
Alimentos in natura são aqueles minimamente processados. São incluídos nessa categoria as frutas, vegetais,
leite, carne, ovos, entre outros. (0.3)
Alimentos processados são aqueles alterados com o propósito de durarem mais ou terem um sabor mais
agradável – geralmente através da adição de sal, óleo, açúcar ou fermentação. Essa categoria inclui queijos,
bacon, pão caseiro, vegetais e frutas enlatados, peixe defumado e cerveja. (0.3)
Alimentos ultraprocessados são aqueles que passaram por um processamento industrial mais substancial e
geralmente têm em sua embalagem longas listas de ingredientes, incluindo conservantes, adoçantes e
corantes. Exemplos incluem carnes processadas, como as salsichas e hambúrgueres, cereais matinais ou
barras de cereais, sopas instantâneas, refrigerantes, chocolates, dentre outros. (0.3)
b) (VALOR: 0,6)
O estudo acompanhou 105.159 pessoas por 5 anos e avaliou sua dieta 2 vezes ao ano. Observou-se que os
indivíduos que consumiram maior quantidade de alimentos ultra processados tiveram a saúde cardíaca
piorada.(0.3) As taxas de doença cardiovascular foram de 277 a cada 100.000 pessoas ao ano entre aqueles
que ingeriram mais alimentos ultraprocessados, comparados aos 242 casos a cada 100.000 pessoas por ano
entre os que ingeriram menor quantidade desses alimentos. (0.3)
5. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) F

b) V

c) F

d) F

e) V

