Chave de respostas Proficiência Inglês Novembro/2020
Texto 1
1.
Todo o excesso de ar pode ser removido (0,2)
Eles ocupam o mínimo de espaço. (0,2)
Você pode lavar e reutilizar os sacos. (0,2)
Etiquetar as embalagens ajudará você a saber rapidamente o que usar primeiro e o que
pode ser deixado para outra noite.(0,4)
2. O ar é um agente que pode prejudicar a qualidade dos alimentos no freezer.
3. No excerto “The faster food is frozen, the less likely it is to become ice-damaged and
mushy.”, O termo “The faster” expressacomparação.
4. Embalar bem os alimentos antes de levá-los ao freezer mantém sua textura e sabor.
5. No excerto “Meat with a greater surface area, such as bacon, mince or sausages,
keeps less well than large cuts of meat.”, a expressão “such as” pode ser substituída por
“like” semperda de significado.
6. É ideal que os alimentos estejam completamente resfriados antes de serem colocados
no freezer.
Texto 2
7. Elas estavam em duas das muitas edificações que cercavam duas praças. (0.4)
Quatro estavam em uma edificação e a outra estava sozinha em outra, voltadas para o
leste (0.3) Das quatro que estavam juntas, três eram marrons e uma branca. A que
estava sozinha era marrom. Elas estavam enfeitadas. (0,3)
8. A palavra “so” no trecho “The findingissorare […]” serve para dar ênfase ao termo
que se segue.
9. Todas as alternativas estão corretas.

10. Foram encontradas enfeitadas.
11. Todas as alternativas estão incorretas.
12. Os arqueólogos acreditam que pode ter havido mais lhamas sacrificadas naquele
local.
Texto 3
13. Os pesquisadores descobriram que mesmo aqueles que bebem até 25 xícaras de
café por dia não têm maior probabilidade de endurecimento das artérias (0,6) do que
aqueles que bebem menos de uma xícara por dia. (0,4)
14. No excerto ““Whilst we can’t prove a causal link in this study”, o vocábulo “whilst”
pode ser substituído por “although”.
15. O pronome “who” em “Coffee lovers who drink up to 25 cups a day can rest
assured” refere-se à coffee lovers.
16. Todas as alternativas estão corretas.
17. Os especialistas da Queen Mary Universityof London (QMUL) dividiram 8.412
pessoas em três grupos para o estudo.
18. Todos os participantes da pesquisa beberam a mesma quantidade de café.
Texto 4
19 Quando acessa a internet, mais de 90% dos conteúdos que encontra estão em
inglês e uma porcentagem significativa em espanhol e outras línguas. (0.4) Então, ele
tem que mudar para/usar outra língua, o que favorece o deslocamento/ a substituição
de sua língua materna (0,4). Isso desprestigia sua própria língua. (0.2).
20. Menos de 10% das línguas e dialetos do mundo estão representados em
publicações online.

21. O objetivo da campanha WhoseKnowledge? é dar visibilidade online ao
conhecimento de comunidades marginalizadas.
22.O sonho de Miguel ÁngelOxlajKumez é poder se comunicar na internet em sua
língua materna.
23. No trecho “Kumez, who is part of a community in Guatemala that includes more
than half a million speakers [...]”, o termo “that” fazreferência à “community in
Guatemala”.
24. No trecho “Kumez, who is part of a community in Guatemala that includes more
than

half

a

million

speakers

[...]”,

representadonumericamente por “500,000”.

o
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é

