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LÍNGUA INGLESA                   TURNO DA PROVA:  Noite 

 

GABARITO 

 

1. Letra “A”. 

2. Nos comportamos como escravos da tecnologia, pois sempre precisamos ter 

algo eletrônico em nossas mãos. 

3. Indica que somos dependentes da conexão de banda larga. 

4. Os iPads são usados para distrair (cuidar/tomar conta) ou pacificar das 

crianças agitadas. 

5. Os iPads são usados para distrair as crianças porque são fáceis de usar, os 

aplicativos são coloridos, divertidos e envolventes. Eles atraem a atenção a 

atenção das crianças. 

6. Tem sido classificado como um brinquedo. 

7. a) Não estarão falando entre si, ao menos no mundo real. 

b) Em casa,  os casais terão mais brigas e discussões, devido à falta de 

comunicação. 

8. a) A boa notícia é que grande parte do mundo ainda opera em uma base 

não-virtual. 

b) A má notícia é que estamos preparando  a nova geração para funcionar 

melhor online (conectados) do que desconectados. 

 

9. Aos jovens. 

10. a) gerações de hoje 

b) aparelhos/dispositivos tecnológicos 

c) uma constante alimentação de entretenimento 

11. Letra “D”.  

12. Que devemos colocar os papéis no contêiner correto para reciclagem./ Que 



a reciclagem de papéis também depende de nós. 

13. Letra “C”. 

14. Eles focam no público em geral e como cada indivíduo pode contribuir 

positivamente para um mundo mais limpo e mais saudável. 

15. São encorajados adoptar medidas a nível local para tratar de questões 

ambientais globais. Os participantes podem organizar uma atividade de 

final de semana, para comemorar sucesso obtido ao longo do ano. As 

atividades podem incluir limpeza, plantio de árvores ou as atividades de 

sensibilização ambiental. 

16. Letra “B”. 

 


