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Inglês
PADRÃO DE RESPOSTAS
(VALOR DE CADA QUESTÃO = 2 PONTOS)
Questão
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Resposta
Kidults - permanecer na casa dos pais.
Boomerang kids – sair da casa dos pais para estudar e depois retornar.
Os jovens adultos são preguiçosos, confusos e desmotivados.
Os jovens adultos encaram o futuro com seriedade, analisando cuidadosamente os rumos a serem tomados na vida
profissional.
Esses jovens consideram seu estilo de vida confortável como um direito adquirido, e não como um privilégio.
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Filhos do privilégio.
Três das características positivas:
• dedicados / devotados
• amorosos / afetuosos
• preocupados
• envolvidos
• atenciosos
Uma das características negativas:
• omissos
• negligentes
Um dos exemplos:
• But why do we expect the young people to magically have practical life skills at 18 or 22 without practice?
• How can they feel confident in venturing into the world on their own?
• Why is it that a teenager is exempt from cleaning the shared bathroom, or changing the linens of all beds, or emptying
all trash cans in the home, not just his own?
Uma das funções:
• eliminar a possibilidade de interação entre autor/leitor
• encerrar a discussão sobre o assunto
• reiterar o ponto de vista do autor, rejeitando argumentações
• indicar a opinião do autor
3º parágrafo: indicar a experiência da autora sobre o assunto.
4º parágrafo: apresentar a visão pessoal, o ponto de vista da autora.
5º parágrafo: apresentar a idéia central do texto.
6º parágrafo: detalhar um dos aspectos da idéia central do texto.
A autoria do título pode ser atribuída a filhos adultos que solicitam permissão para voltar para a casa de seus pais.
A autoria do subtítulo pode ser atribuída à jornalista Lizzie Speller, autora do texto.
Três dos verbos:
• justificar
• mencionar
• citar
• dizer
O tempo presente é usado para enfatizar a relevância do que foi dito.
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Sharon volta para a casa de seus pais em busca de segurança financeira e cuidados; Allan, ao
contrário, é quem dá apoio financeiro à sua mãe.
Na geração da autora, as pessoas voltariam para a casa dos pais na condição de filhos, isto é, sujeitas
a ordens e interrogatórios.
Na geração atual, pais e filhos, respeitam mais os limites uns dos outros.

