CHAVE DE RESPOSTAS – LÍNGUA INGLESA
TEXTO 1 :
1. (VALOR: 2,6)
a) (VALOR: 1,0)
A modelo escreveu uma carta aberta ao Facebook contando como os padrões das modelos são
inalcançáveis e prejudiciais à(o) saúde/corpo (0,4). De acordo com ela, muitas das modelos não
têm sua menstruação (0,2) e/ou tiveram a cor da pele alterada por causa de uma má/incorreta
nutrição e (0,2) e quase todas têm um relacionamento completamente distorcido com a
comida/alimentação (0,2)
b) (VALOR: 0,8)
Duas novas leis francesas foram aprovadas (0,2) e, a partir do próximo mês de outubro, as
modelos excessivamente magras serão obrigadas a fornecer certificados médicos que comprovem
que são saudáveis para o trabalho (0,2). Muitos outros países, incluindo Índia e Israel,
implementaram medidas para promover o bem-estar dentro da indústria (0,2), e o Conselho de
Design de Moda da América tem diretrizes para seus membros (0,2).
c) (VALOR: 0,8)
Ambas as modelos foram demitidas/recusadas pelas empresas/agências onde trabalhavam por
estarem acima das medidas ideais que tais empresas/agências requeriam (0,2). Ulrikke Louise
Lahn Høyer foi aconselhada a apenas beber água durante 24 horas pois seu rosto e sua barriga
estavam inchados (0,3) e Charlie Howard foi aconselhada a perder duas polegadas de sua cintura
em apenas uma semana além de ser encorajada a andar e correr em qualquer local/o tempo todo
(0,3).
2. (VALOR: 1,2 – 0,3 cada)
a) X

b) X

c) X

d)

3. (VALOR: 1,2 – 0,3 cada)
a) V

b) F

c) V

d) V

TEXTO 2
4. (VALOR: 1,5 – 0,3 cada)
a) V

b) F

c) F

d) V

e) V

5. (VALOR: 1,5)
“A falta de acesso à educação ameaça a ‘estabilidade das famílias, das comunidades e da
economia.” (0,5). Nas zonas de conflito em 22 países, aproximadamente 1 em cada 5 crianças em
idade escolar não tem acesso à educação. (0.5)
A Unicef alerta para o fato de que sem nenhuma chance de frequentar a escola, jovens estarão
condenados a um ciclo de subemprego, pobreza, risco de exploração e recrutamento para
violência. (0.5)
6. (VALOR: 2,0)

