
 
 

 
 

VESTIBULAR 2007 – 2a FASE 
 

GABARITO — INGLÊS 
 

Questão 01 (Valor: 20 pontos) 
Espera-se que o candidato explique o seguinte:  
Dietas de baixa qualidade nutritiva são responsáveis pelo grande crescimento no número de crianças 
obesas. A alimentação inadequada também contribui para o mau comportamento, o mau humor e para as 
dificuldades de aprendizagem. 
 

Questão 02 (Valor: 20 pontos) 
A resposta do candidato deve conter as seguintes informações: 
Existe, atualmente na França, um programa de nutrição patrocinado pelas companhias européias de 
alimentação e medicamentos e pelo Ministério da Saúde, objetivando fazer com que a alimentação 
saudável faça parte da vida cotidiana das crianças, tanto na escola como em suas casas. Desse modo, no 
almoço das escolas, ao invés de batatas fritas e alimentos similares, são servidos legumes e grãos (feijão, 
vagem, entre outros), sendo também servido um saudável café da manhã às crianças do bairro, a fim de 
suplementar a refeição que tiveram ou que, em alguns casos, não tiveram em suas casas. 
 
Questão 03 (Valor: 15 pontos) 
Os candidatos deverão responder da seguinte forma: 

• A nutritionist asked (them) who knew why we need vitamin C. – ou – 
A nutritionist asked (them) who knew why we needed vitamin C. 

 

• British television chef Jamie Oliver highlighted the junk-food problem. 
 

• How does Jamie Oliver describe meals served in British schools? 
 

Questão 04 (Valor: 10 pontos) 
Os candidatos devem identificar o seguinte: 

Adjetivos Grau Formação 
fatter comparativo de superioridade        Dobra-se a consoante final (t) e acrescenta-se o 

sufixo –er. 
angrier comparativo de superioridade Troca-se o y da forma original “angry” por i e 

acrescenta-se o sufixo –er. 
less able comparativo de inferioridade Usa-se o advérbio less antes do adjetivo “able”. 

 
Questão 05 (Valor: 20 pontos) 
Os candidatos deverão indicar pelo menos uma das  seguintes dificuldades para a implementação e o 
sucesso da refeição escolar: 
 
• Em muitas partes da Europa, as crianças ainda almoçam em suas casas, longe do alcance de 

nutricionistas e administradores reformistas. 
• A melhora na educação alimentar e as restrições governamentais a alimentos com baixo teor nutritivo 

não serão suficientes para evitar que as crianças comam “junk food” de vez em quando. 
 
Os candidatos devem mencionar também que Agnès Lommez, coordenadora do programa nutricional no 
norte da França, afirma que o equilíbrio é a chave para o sucesso. Ela acrescenta que as crianças 
entendem isso e que elas podem e devem comer “junk food”. O que não podem é fazê-lo todos os dias. 
 
Questão 06 (Valor: 15 pontos) 
O Present Perfect está sendo usado, porque a ação expressa pelo verbo ocupa um período de tempo que 
se estende do passado até o momento presente. A ação não acaba no passado nem está desvinculada do 
presente. O Simple Past geralmente se refere a uma ação concluída num passado determinado, portanto, 
não poderia ser empregado neste caso. 
 

Observação: Outras abordagens poderão ser aceitas desde que sejam pertinentes. 
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