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Inglês

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

Questão
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Resposta
A) Duas dentre as razões:
• os cursos são rentáveis
• há grande procura por seus cursos
• o custo com o pagamento de professores é baixo
• não necessitam de equipamentos sofisticados e caros
• as Faculdades de Educação são mais rentáveis do que outras
B) O autor se apresenta como professor de uma Faculdade de Educação.
A) Desenvolver os argumentos apresentados pelo autor.
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B) O autor apresenta um resumo das idéias discutidas no texto.
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A) Uma dentre as possibilidades:
• desempenho do aluno
• processo de aprendizagem
• desempenho do professor
• processo de avaliação
B) Na primeira proposta, a avaliação é feita a partir do desempenho dos alunos em testes;
na segunda, a avaliação é feita a partir do desempenho do professor, não havendo
necessidade de testes.
A) The two approaches are incompatible and there is really no way to create a compromise
between the two.
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B) We will have to await the outcome of this contest, but it looks like the education schools
already are ahead on points.
A) O pronome they se refere a Faculdades de Educação e a Associações Nacionais de
Professores.
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B) O pronome we se refere ao autor e aos segmentos envolvidos (professores, faculdades de
Educação, legisladores, governantes ou alunos).
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A) magic bullet
Uma dentre as expressões:
• saída
• poção mágica
• fórmula mágica
• varinha de condão
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B) remedy
Uma dentre as expressões:
• cura
• solução
• remédio
• salvação
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A) Sessenta e três por cento dos participantes da pesquisa não concordam com a avaliação
do rendimento de um ano letivo por uma única prova.
B) A maioria dos americanos acredita que provas não constituem uma solução adequada
para resolver os problemas das escolas.
A) unfair e inconsistent
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B) Um dentre os pares de substantivos:
• voters e student
• voters e students
• teacher e student
• teachers e students
• voters e administrators
• teacher e administrators
• administrators e student
• administrators e students
A) Duas dentre as sugestões:
• postura ereta
• contato visual
• aperto de mão firme
B) A mensagem não-verbal é mais importante do que a verbal.
A) Your handshake should be firm, and your hand should be dry and warm.
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B) avoid touching your mouth while talking.
Watch yourself in a mirror

