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Candidato com identificação nº 3478696
Referência: Parecer sobre o pedido de revisão da Prova de Proficiência em Inglês – Sessão de
Novembro de 2016 – interposto por Victor Viana da Graça.
Para fundamentar o parecer ora apresentado, esta Banca Examinadora primeiramente apresentará a
pergunta, a resposta prevista e, depois, transcreverá a resposta do candidato para, então, apresentar a
apreciação da mesma.
Pergunta 4: Considere o parágrafo [8]. Os pesquisadores realizaram um estudo com 141
adolescentes de sétima e décima séries de duas escolas em St. Paul, Minnesota. Segundo os
pesquisadores, quais foram os fatores que mais influenciam os hábitos alimentares dos adolescentes?
(2,0)
Resposta Prevista: Fome ou ânsias, apelo ou gosto, tempo disponível para eles, hábitos alimentares
e horários dos pais, e conveniência.
Resposta do Candidato: O hábito alimentar de comer alimentos prontos industrializado por
exemplo, ainda a demora para levantar da cama para tomar café da manhã, refeição no almoço
inadequada e carente de nutrientes, além do costume de não se alimentar na hora prevista* sic.
Pergunta 5: Considere o parágrafo [9]. Segundo os pesquisadores, os adolescentes apresentaram
algumas barreiras adicionais para comer bem. Quais foram essas barreiras? (3,0)
Resposta Prevista: Alimentos saudáveis, como frutas e legumes, disponíveis na escola sempre
estavam machucados e algumas frutas e vegetais exigem tempo extra de preparação como, por
exemplo: descascar e cozinhar.
Resposta do Candidato: Estilo de vida em comer alimentos saudáveis, como suco de frutas e
verduras, disponíveis na escola, e também o hábito de comer alimentos prontos em lanchonetes e
restaurantes* sic.
Pergunta 6: Considere o parágrafo [10]. O gênero e a etnia parecem afetar as escolhas alimentares
que os jovens fazem. Em um outro estudo de 780 adolescentes, com idades entre 14-19 de 4 escolas
públicas de ensino médio em San Bernardino, Califórnia. Quais as diferenças encontradas entre
homens e mulheres? (3,5)
Resposta Prevista: Os homens relataram ingestão calórica significativamente maior em comparação
com as mulheres, as mulheres relataram maiores intenções de comer de forma saudável, mantiveram
atitudes mais positivas em relação às escolhas alimentares saudáveis e sentiram mais pressão social
para comer alimentos saudáveis em comparação com os homens.
Resposta do Candidato: Os homens consomem mais calorias que as mulheres, e as mulheres
procuram escolher alimentos mais saudáveis que os homens. Porém o consumo de gorduras é alto
em ambos os gêneros* sic.

APRECIAÇÃO DA BANCA: A justaposição da resposta prevista e da resposta do candidato à
pergunta 6 leva a Banca à substituição da nota originalmente atribuída de 3,0 para 3,5.
Após criteriosa revisão e levando em conta os argumentos apresentados pelo candidato, a Banca
Examinadora decide por substituir a nota final inicial de 6,5 para 7,0 (conceito BOM).
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