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Pareceres dos recursos interpostos das questões objetivas
INGLÊS
Text 1
According to a publication by American neurologists, regular exercise can improve your memory and thinking
skills. We know that exercise has proven to be good for your heart and overall fitness, but now doctors say that it
can actually help you remember things.
As we get older most of us have problems with memory, language and thinking about certain things. This is called
mild cognitive impairment (MCI). In most cases, such problems don't influence our everyday life but we realize
them. Exercising may slow down the rate of MCI and reduce the risk of getting dementia at a later phase in life.
Unlike people with dementia, those with mild cognitive impairment can cope with their regular routine, like getting
dressed or preparing meals. However, they may have trouble remembering dates, appointments and where they
left their keys. This may be the first step to Alzheimer's disease or dementia.
While there is no medicine and dietary way to fight against memory loss, neurologists encourage people to do
some form of aerobic exercise, like walking, running or cycling or swimming for a total of 2.5 hours a week. They
recommend exercising just so fast that you don't sweat and can talk to others.
More than 6% of all people around the world have a mild form of cognitive impairment. As people get older the
rate increases and jumps to 37% of all over 85 year-olds.
(Adapted from https://www.english-online.at/news-articles/health-medicine/regular-exercise-can-improve-your-memory.htm, retrieved on
May5th, 2021)

____________________________________________________________________________________________________
16) Which of the titles below reflects the main idea of Text 1?
A.
B.
C.
D.

How to avoid Alzheimer and dementia.
The relation between Alzheimer's disease and dementia.
Medical treatments and healthy habits to keep mental health.
Regular exercise can improve your memory.

Alternativa correta letra: D
Nível de dificuldade: Média
Justificativa:
Este é o título original do texto. Além disso, o primeiro parágrafo introduz claramente o assunto que será tratado ao longo do texto, ou
seja, a relação entre a atividade física e a memória.
Matriz de referência:
H5 - Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes
gêneros e tipos.
H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos procedimentos
argumentativos utilizados.

Parecer dos recursos interpostos:
A alternativa "D" traz o título original do texto (Regular exercise can improve your memory). Além disso, o primeiro
parágrafo introduz claramente o assunto que será tratado ao longo do texto, ou seja, a relação entre a atividade física e a
memória. O texto não discute tratamentos médicos a fim de manter a saúde mental, como sugerido na alternativa "C".
Decisão da banca: Manter a questão e o gabarito divulgado.
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17) Text 2 below is formed by one single sentence. It is the type of sentence in which the first word is oneletter long, the second word is two letters, the third word is three-letters long, ...... the twentieth word is
twenty-letters long.
Text 2
1

An amazing sentence in English

2
3
4
5
6

"I do not know where family doctors acquired illegibly
perplexing handwriting; nevertheless, extraordinary
pharmaceutical intellectuality counterbalancing
indecipherability transcendentalizes
intercommunication's incomprehensibleness."
(Source: https://br.pinterest.com/pin/454582156109021169/,
retrieved on May 4th, 2021)

Analyse Text 2 and answer: which word can replace nevertheless (line 3) without changing the meaning of
the sentence?
A.
B.
C.
D.

Likewise
In spite of that
Furthermore
Moreover

Alternativa correta letra: B
Nível de dificuldade: Média
Justificativa:
Nesta sentença, pode-se dizer que as conjunções "nevertheless" e "in spite of that" são sinônimas e podem ser substituídas uma pela
outra sem alterar o sentido da sentença. Essas duas conjunções são utilizadas para unir ideias opostas e que se complementam e, na
frase em questão, ambas podem ser usadas para unir a primeira frase à segunda, trazendo a ideia de "apesar do que foi dito
anteriormente".
Matriz de referência:
H7 - Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes
gêneros e tipos

Parecer dos recursos interpostos:
A única palavra que substitui "nevertheless" sem alterar o sentido do texto 2 é "in spite of that". Nesta sentença,
pode-se dizer que as conjunções "nevertheless" e "in spite of that" são sinônimas e podem ser substituídas uma pela outra
sem alterar o sentido da sentença. Essas duas conjunções são utilizadas para unir ideias opostas e que se complementam
e, na frase em questão, ambas podem ser usadas para unir a primeira frase à segunda, trazendo a ideia de "apesar do que
foi dito anteriormente". De maneira simplificada, a ideia que o texto traz é "Apesar de os médicos apresentarem escrita
ilegível, a inteligência dos farmaceuticos vai além e a decifra". A palavra"moreover" no texto dá o sentido de acréscimo de
ideia semelhante, o que alteraria o sentido do texto.
O enunciado da questão é claro ao pedir apenas que seja escolhida a palavra que substitua "nevertheless" sem que
o sentido do texto seja alterado, ou seja, não pede que, além de preservar o sentido, seja mantida a mesma estrutura da
sentença.
Decisão da banca: Manter a questão e o gabarito divulgado.
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18) Which of the sentences below is grammatically correct?
A.
B.
C.
D.

Never had we heard such a fascinating story.
I don´t believe its finally Friday.
His strongest criticism is reserved for his father, whose he disliked intensely.
Before help could reach him, the man bleeded to death.

Alternativa correta letra: A
Nível de dificuldade: Difícil
Justificativa:
Esta sentença traz uma inversão da ordem direta das palavras com o objetivo de dar ênfase à ideia. Este é um recurso muito utilizado no
Inglês formal escrito. Na frase em questão, a estrutura gramatical escolhida para dar ênfase é a seguinte: partícula negativa + verbo
auxiliar + sujeito + verbo principal + complemento. Estrutura gramaticalmente correta.
Matriz de referência:
H6 - Utilizar os conhecimentos da LEM e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias
e culturas.
H7 - Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes
gêneros e tipos.
H19 - Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução.
H23 - Inferir em um texto quais são os objetivos de seu produtor e quem é seu público alvo, pela análise dos procedimentos
argumentativos utilizados.

Parecer dos recursos interpostos:
A alternativa correta é a letra "A". Esta sentença traz uma inversão da ordem direta das palavras com o objetivo de
dar ênfase à ideia. Este é um recurso muito utilizado no Inglês formal escrito. Na frase em questão, a estrutura gramatical
escolhida para dar ênfase é a seguinte: partícula negativa + verbo auxiliar + sujeito + verbo principal + complemento.
Estrutura gramaticalmente correta. A alternativa "D" está gramaticalmente incorreta, pois o verbo "to bleed" é irregular, ou
seja, sua forma no Passado Simples é "bled" e, não, "bleeded", conforme sugerido na referida alternativa.
Decisão da banca: Manter a questão e o gabarito divulgado.
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19) Analyse the advertisement that follows and choose the correct alternative which respectively defines
how the words "Produce", "dairy" and "shelf-stable food" are used in the ad:

A. Homemade food; food to be consumed daily; food that can be safely stored at room temperature in
a sealed container.
B. Food which is produced over a large-scale; food to be consumed daily; food that can be safely stored
at room temperature in a sealed container.
C. Food that is grown or obtained through farming; foods that are made from milk; food that can be safely
stored at room temperature in a sealed container.
D. Food free from artificial preservatives; food to be consumed on a daily basis; food that must be stored
at room temperature on shelves.
Alternativa correta letra: C
Nível de dificuldade: Média
Justificativa:
A alternativa correta traz a definição literal das três palavras em questão de acordo com dicionários monolíngues em Inglês e que se
adaptam exatamente ao contexto do cartaz, ou seja, 1) alimento cultivado através da agricultura; 2) alimentos derivados do leite; 3)
alimento que pode ser armazenado em embalagem fechada em temperatura ambiente.
Matriz de referência:
H5 - Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H7 – Relacionar um texto em LEM, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes
gêneros e tipos.

Parecer dos recursos interpostos:
A definição literal da palavra "produce" é "alimento cultivado através da agricultura" e esta mesma definição se aplica
ao contexto do anúncio em questão. Não há outra definição correta dentre as demais alternativas apresentadas. Já a
expressão "shelf-stable food" se refere apenas a alimentos que são processados de modo a prolongar sua vida útil a fim de
que possam ser armazenados em temperatura ambiente. Este processamento, além de outros aspectos, inclui o
acondicionamento de tais alimentos em embalagens completamente fechadas, caso contrário comprometeria seu prazo de
validade.
Decisão da banca: Manter a questão e o gabarito divulgado.

6

20) Which of the words in parentheses completes each sentence correctly? Mark the alternative that
corresponds to the correct sequence from I to VI, respectively.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
A.
B.
C.
D.

Her chest was too tight for her to .................. deeply. (breath - breathe)
It doesn´t taste like my ....................... coffee. (everyday - every day)
Why don´t you ............... on the bed for a short while? (lie - lay)
Sarah found a ................... of the Eiffel Tower in a famous French magazine. (figure - picture)
The ................... is expected to remain clear for the next few days. (weather - whether)
Paul's daughter ...................... the job in 2019. (took after - took over)
breath - everyday - lie - figure - whether - took after
breath - everyday - lay - picture - weather - took over
breathe - every day - lie - figure - weather - took over
breathe - everyday - lie - picture - weather - took over

Alternativa correta letra: D
Nível de dificuldade: Média
Justificativa:
I) A alternativa correta necessita ser preenchida por um verbo, ou seja, "breathe". A palavra "breath" é um substantivo, que não completa
corretamente a lacuna. II) "Everyday" é um adjetivo, no caso, o termo que preenche corretamente esta alternativa (meu café diário/de
todo dia). Não é possível utilizar o advérbio "every day" nesta frase. III) Esta frase deve ser completada por um verbo que não possua
objeto, ou seja, "lie". O verbo "lay" necessita de objeto, não podendo ser utilizado neste contexto. IV) A palavra "figure" é um falso cognato
em Português, ou seja, não significa "figura" e, sim, "número", "cifra". Esta alternativa deve ser preenchida com "picture", dando a ideia
de que Sarah encontrou uma foto da Torre Eifel em uma revista. V) O termo "weather" significa "tempo", que se enquadra no sentido da
frase. Já "whether" é uma conjunção condicional (se). VI) O phrasal verb "take after" não significa "assumir um cargo", mas, sim, "parecer
com um parente mais idoso". Já o phrasal verb "take over" tem o sentido de "assumir um cargo, uma posição", que completa corretamente
esta alternativa.
Matriz de referência:
H5 - Associar vocábulos e expressões de um texto em LEM ao seu tema.
H18 - Identificar os elementos que concorrem para a progressão temática e para a organização e estruturação de textos de diferentes
gêneros e tipos.

Parecer dos recursos interpostos:
O verbo "to lay" (passado simples e passado particípio: laid) significa "pôr", "colocar", não se aplicando ao contexto
da frase III. Além disso, o verbo "to lay" sempre pede um complemento, ou seja, deve sempre ser seguido de um objeto, o
que não é observado na frase III, pois não possui objeto.
Já o verbo "to lie" pode significar "deitar-se" (passado simples: lay / passado particípio: lain) ou "mentir" (passado
simples e passado particípio: lied), conforme o contexto. A frase III pode ser traduzida como: "Por que você não deita um
pouco na cama?"
Decisão da banca: Manter a questão e o gabarito divulgado.
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