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P ADRÃO DE RESPOSTAS
(valor de cada questão = 2,0 pontos)
Questão
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Resposta

A) Duas dentre as opiniões favoráveis:
• freqüência dos professores
• pontualidade dos professores
• clareza na exposição das aulas
• planejamento do conteúdo das aulas
• nível de conhecimento dos professores
B) Duas dentre as opiniões desfavoráveis:
• sobreposição de conteúdos
• falta de articulação entre teoria e prática
• baixo nível de favorecimento de atitude reflexiva
A) Informar dados: pesquisa de opinião.
Expor comentários especializados: Nestor Cohen.
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B) Cohen
O jornalista Javier Lorca
A) Los docentes estarían mostrando algunas falencias en la tarea de favorecer una
actitud reflexiva en los alumnos.
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B) Quizá la mayor sorpresa de la encuesta surgió de la opinión sobre los métodos con
que los estudiantes son evaluados.
A) A escolha do título deve-se ao fato de que se chama a atenção do leitor para a situação
pouco usual de o aluno avaliar o professor.
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B) Dois dentre os critérios:
• pesquisa anônima
• pesquisa realizada três vezes por ano
• temas que envolvem a avaliação de desempenho
• os informantes são alunos de 25 cursos escolhidos de forma aleatória
A) Problema: desarticulação entre aulas teóricas e práticas.
Causa: os professores não têm formação pedagógica.
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B) estamos – Cohen e a administração
tenemos – Cohen e os demais professores
A) O dia da prova é aquele em que os candidatos decidem o seu futuro.
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B) Dois dentre os fragmentos:
• impone respeto
• es injusto que te pueda bajar la media
• un examen que homologue a todos los estudiantes
• es el mínimo de cultura general necesario para acceder a la Universidad
A) Uma dentre as possíveis perguntas:
• Que curso você escolheu?
• Qual a sua opinião sobre a prova?
• Você é a favor ou contra a prova de vestibular?
• Você acha que deve ou não existir a prova de vestibular?
B) Somente Leire Pajín passou por essa experiência.
A) O primeiro termo indica que os sonhos podem desfazer-se por uns décimos.
O segundo termo reitera essa idéia.
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B) Todos os candidatos que se encontram nesta situação, inclusive aquele que fala.
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A) Dois dentre os conselhos abaixo:
• olhar o interlocutor de frente
• sorrir de forma franca
• demonstrar postura corporal relaxada
• sentar-se comodamente
B) La entrevista de trabajo es una situación de intercambio de información que busca
evaluar una serie de aspectos de uno de los interlocutores.
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A) Duas dentre as formas abaixo:
• frotarse las manos
• jugar con los dedos
• sentarse cómodamente
• sonreír de forma franca
• cambiar de postura sin parar
• mover continuamente los pies
• gesticular de forma exagerada
• mirar a tu interlocutor de frente
• no mirar a los ojos del interlocutor
• adoptar una postura corporal relajada
• utilizar las manos para acompañar tu discurso
B) Duas dentre as formas abaixo:
• habla con voz clara y audible
• procura usar un tono cálido y sincero
• piensa que eres el nuevo colaborador de la empresa, no un candidato más
• debes transmitir al entrevistador que realmente estás interesado por el puesto

