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Primeira Questão

As conseqüências da anorexia [mental] são:

- emagrecimento excessivo, chegando à desnutrição e à perda de massa muscular;

- o funcionamento cardíaco fica prejudicado e a pressão arterial cai (hipotensão/ritmo cardíaco);

- a hipotermia (pessoas friorentas);

- problemas digestivos (evacuação lenta e falta de apetite).

Quadro de pontos

vinte – Resposta completa e correta, com 4 conseqüências, sem erros.

  18   -  Resposta completa, com até 3 (três) erros.

            Resposta completa, apresentando 4 conseqüências, mas sem introdução, sem erros.

  16  -  Resposta incompleta, apresentando apenas 3 (três) conseqüências, sem erros.

  14  -  Resposta completa, apresentando 4 conseqüências, com até 6 (seis) erros.

            Resposta incompleta, apresentando apenas 3 (três) conseqüências, com até 3 (três) erros.

  12  -  Resposta incompleta, apresentando apenas 3 (três) conseqüências, com até 6 (seis) erros.

           Resposta incompleta, apresentando apenas 2 (duas) conseqüências, sem erros.

 dez  - Resposta completa, apresentando 4 conseqüências, com até 8 (oito) erros.

           Resposta incompleta, apresentando apenas 3 (três) conseqüências, com 7 (sete) ou mais

erros.

           Resposta incompleta, apresentando apenas 2 (duas) conseqüências, com até 3 (três) erros.

   8   -  Resposta incompleta, apresentando apenas 2 (duas) conseqüências, com até 6 (seis) erros.

           Resposta incompleta, apresentando apenas 1 (uma) conseqüência, sem  erros.

    6  – Resposta incompleta, apresentando apenas 1 (uma) conseqüência, com até 3 (três) erros.

    4  – Resposta completa, porém copiada integralmente do texto, sem erros.

    2  – Resposta completa, porém copiada integralmente do texto, com erros.

           Resposta com palavras soltas, mas que apresentam relação com o tema da pergunta ou

localização da resposta, sem elaboração.

zero  – Resposta em branco; resposta com alguma identificação do candidato no espaço reservado para tal

fim;

         – Resposta completamente errada; resposta que não tenha sido feita a tinta azul;

         – Resposta redigida em língua diferente da língua exigida pela questão; resposta de outra
disciplina.
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Segunda Questão

As características das pessoas anoréxicas, de acordo com o  texto, são:

- elas acham que estão gordas, mesmo sendo magras e, por isso diminuem a alimentação

(evitam gorduras e açúcares);

- bebem água de forma exagerada (potomania);

- usam laxantes para controlar o peso.

Quadro de pontos

vinte – Resposta completa, apresentando 2 (duas) características, sem erros;

  18   – Resposta completa, apresentando 2 (duas) características, com até 3 (três) erros;

  16   – Resposta incompleta, apresentando 2 (duas) características, mas sem introdução, com até

3 (três) erros;

            Resposta incompleta, apresentando 1 (uma) característica, sem erros;

  14   – Resposta completa, apresentando 2 (duas) características, com até 6 (seis) erros;

  12   – Resposta incompleta, apresentando 1 (uma) característica, com até 3 (três) erros;

 dez  – Resposta completa, apresentando 2 (duas) características, com 7 (sete) ou mais erros;

    8  –  Resposta incompleta, apresentando 1 (uma) característica, com até 6 (seis) erros;

    6  –  Resposta incompleta, apresentando 1 (uma) característica, com até 10 (dez) erros;

    4 – Resposta completa, apresentando 2 (duas) características, porém copiada integralmente do

texto;

    2  – Resposta com palavras soltas, mas que apresentam relação com o tema da pergunta ou

localização da resposta, sem elaboração;

zero  – Resposta em branco; resposta com alguma identificação do candidato no espaço reservado para tal

fim;

         – Resposta completamente errada; resposta que não tenha sido feita a tinta azul;

         – Resposta redigida em língua diferente da língua exigida pela questão; resposta de outra disciplina.
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Terceira Questão

- L’ anorexie mentale est
- c’ est

Quadro de pontos

vinte – Resposta completa e correta, sem erros;

  18   – Resposta completa, com até 3 (três) erros;

  16   – Resposta elaborada sem introdução, sem erros ;

  14   - Resposta completa, com até 6 (seis) erros;.

  12  – Resposta elaborada sem introdução, com até 3 (três) erros;

 dez  – Resposta completa, com 7 (sete) ou mais erros;

    8  – Resposta incompleta, com até 6 (seis) erros,

    6  – Resposta incompleta, com até 10 (dez) erros;

    4  – Resposta  completa, porém copiada integralmente do texto;

    2 - Resposta  completa, porém copiada integralmente do texto e com acréscimo de

inadequações;

           Resposta com palavras soltas, mas que apresentam relação com o tema da pergunta ou

localização da resposta, sem elaboração;

zero  – Resposta em branco; resposta com alguma identificação do candidato no espaço reservado para tal

fim;

         – Resposta completamente errada; resposta que não tenha sido feita a tinta azul;

         – Resposta redigida em língua diferente da língua exigida pela questão; resposta de outra disciplina.

- un désordre [problème] psychologique profond;
- l’ obsession de la minceur [de la perte de poids];
- une maladie qui traduit un désordre psychologique;
- un trouble [problème] du comportement alimentaire.
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Quarta Questão

La boulimie est un problème [une maladie] qui attaque surtout les adolescentes [les personnes du
sexe féminin]: elles avalent [mangent] une grande quantité d’ aliments [sans plaisir] et ensuite elles
vomissent volontairement.

Quadro de pontos

vinte – Resposta completa e correta, bem elaborada, sem erros;

  18  –  Resposta completa, menos elaborada, com até 3 (três) erros;

  16  –  Resposta incompleta, bem elaborada, sem erros;

  14  -   Resposta completa, menos elaborada, com até 6 (seis) erros ;

  12  –  Resposta incompleta, bem elaborada, com até 3 (três) erros;

 dez –  Resposta completa, menos elaborada, com 7 (sete) ou mais erros;

    8  –  Resposta incompleta, bem elaborada, com até 6 (seis) erros;

    6  –  Resposta incompleta, mal elaborada, com 10 (dez) ou mais erros;

            Resposta completa, com cópia parcial do texto;

    4  –  Resposta completa, porém, totalmente copiada do texto;

    2 - Resposta completa, porém, totalmente copiada do texto, com acréscimo de parte

inadequada;

            Resposta com palavras soltas, mas que apresentam relação com o tema da pergunta ou

localização da resposta, sem elaboração;

zero  – Resposta em branco; resposta com alguma identificação do candidato no espaço reservado para tal

fim;

         – Resposta completamente errada; resposta que não tenha sido feita a tinta azul;

         – Resposta redigida em língua diferente da língua exigida pela questão; resposta de outra disciplina.


