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GABARITO 

 

1. Comer mais legumes (vegetais), beber menos refrigerante, fazer mais 

exercícios, beber bastante água. 

 

2. A publicação de um artigo em 1945, que recomendava beber 2,5 litros de água 

por dia. Embora o artigo afirmasse que a maior parte dessa quanta está em 

alimentos, os leitores ignoraram essa última informação. 

 

3. Água não tem calorias, o que seria um grande benefício em virtude da 

epidemia de obesidade nos Estados Unidos. 

 

 

4. Não foram encontradas conexões entre a ingestão total de água e causas de 

mortalidade como derrames (AVC) ou ataques cardíacos. 

 

5. Beba água quando tiver sede. 

 

6. a) Ano em que foi publicada uma pesquisa feita nos Países Baixos / na Revista 

Britânica de Nutrição. 

b) Número de pessoas investigadas / acompanhadas no estudo. 

7. d 

 

8. a) Um mito médico de longa duração. 

b) A Revista Britânica de Nutrição / O Jornal Britânico de Nutrição. 



 

9. d 

 

10. Um familiar poderia (1) pedir que a conta fosse congelada para sempre ou (2) 

pedir a desativação da conta. 

 

11. Dar a uma pessoa querida a sua senha, dando a ela total controle da sua 

conta. 

 

12. Permite que o usuário tenha a sua conta permanentemente apagada ou possa 

escolher um “legacy contact” (uma pessoa para gerenciar alguns aspectos da 

conta após a morte do usuário). 

 

13. Um amigo ou familiar que poderá gerenciar alguns aspectos da conta após a 

morte do usuário. 

 

a) Mudar a imagem de perfil ou foto de capa do falecido. 

b) Escrever uma postagem especial que vai ficar no topo da linha do tempo 

do falecido. 

c) Aceitar pedidos de amizade de amigos da vida real ou familiares que não 

estavam conectados ao 

14. falecido no Facebook. 

 

15. Por enquanto, apenas nos Estados Unidos. Essa informação aparece nas 

linhas 24-25. 

 

16.  a) Facebook account / conta do Facebook. 

b. users / usuários. 

c. company / empresa / Facebook. 

 

 


