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PADRÃO DE RESPOSTAS
QUESTÃO 01
Três dentre as características:
• The pilot stands up in it.
• It can fly at 120 kilometres per hour.
• The SoloTrek is a personal flying machine.
• It is powered by two fans (enclosed in protective casings).
QUESTÃO 02
“Solo” means one and the machine is to be used by one person only.
QUESTÃO 03
Três dentre as aplicações:
• use by the armed forces
• use by the police
• use by rescue workers
• for recreational use

QUESTÃO 04
It could only fly for 30 seconds before running out of fuel.
QUESTÃO 05
Suas filhas poderão adquirir hábitos alimentares nocivos à saúde.
QUESTÃO 06
A pesquisa mostra que as meninas de 5 anos que são monitoradas pelas mães quanto à
alimentação consomem mais alimentos calóricos/doces (até após as refeições), em
comparação com aquelas que não sofrem nenhuma restrição.
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QUESTÃO 07
A restrição alimentar imposta às meninas mais gordas faz com que elas comam mais.

QUESTÃO 08
As meninas não são capazes de estabelecer a relação entre dieta e peso.
QUESTÃO 09
Os pais devem oferecer alimentos saudáveis às crianças, permitindo que comam
guloseimas esporadicamente.
QUESTÃO 10
Duas dentre as características:
•
A gravação é fantástica.
•
A música é maravilhosa.
•
A aquisição do CD é recomendada.
•
Pode-se sentir toda a energia da capoeira através da gravação.
QUESTÃO 11
Duas dentre as formas:
•
encomendas feitas em lojas de disco
•
encomendas através da Amazon.com
•
encomendas, por escrito, ao museu Smithsonian
QUESTÃO 12
Aproxima o leitor do autor do texto, como se estivessem conversando.
QUESTÃO 13
Três dentre as possibilidades:
• Incluem as letras.
• Apresentam a música da capoeira.
• Descrevem a história da capoeira.
• Incluem informações sobre a gravação.
• São apresentadas em Inglês e Português.
• Falam sobre as pessoas envolvidas na gravação.
• Fazem uma excelente apresentação da arte da capoeira.
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QUESTÃO 14
A menção aos “ohs” e “ahs” e o riso das pessoas.
QUESTÃO 15
O texto discute o uso inadequado que se poderá fazer da informação contida em
bancos de dados genéticos.
QUESTÃO 16
Comprovar ou não a culpa de suspeitos.
QUESTÃO 17
Uma pessoa pode não conseguir um emprego se o futuro empregador vier a saber de
sua predisposição genética para certa doença.
QUESTÃO 18
Uma dentre as possibilidades:
• Muitas faltas e conseqüente baixa produtividade.
• A necessidade de se contratar outra pessoa para substituir a que estiver doente e,
assim, ter mais despesas com os funcionários.
QUESTÃO 19
Se tratamentos mais baratos passarem a existir.
QUESTÃO 20
A primeira proposta é subsidiada pelo setor privado, enquanto a segunda é subsidiada
pelo setor público.

