RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

CÓDIGO

11

INSCRIÇÃO

JULGAMENTO

PARECER

17413 10452
17598

MANTER O GABARITO – A palavra “cooking” mencionada na assertiva dada como correta, não
é de fato sinônimo da palavra “food”. No entanto ambas fazem menção a idéias comestíveis;
provisões de boca. Em se tratando de uma questão de interpretação, vale lembrar que cabe aqui
“cooking” como idéia generalizada.
IMPROCEDENTE
As linhas 2, 3 e 4 do texto em questão, falam que: “biotecnologia” usa conhecimentos químicos e
biológicos e o “conhecimento de novas tecnologias” nas áreas de saúde, alimentação, química e o
meio ambiente. A afirmativa III fala que “tecnologia” envolve múltiplos estudos na área de
“biotecnologia”. Idéias bem diferentes.

10764 10254
13706 11393

MANTER O GABARITO – Como puderam os próprios candidatos concluir, o texto fala de
conselhos (pieces of advice) ou sugestões antes de se planejar uma viagem de avião, ou seja, ele
nada tem a ver com “maneiras mais saudáveis de se viajar de avião”. Principalmente se
IMPROCEDENTE
juntarmos o enunciado à resposta sugerida pelos mesmos, teríamos “From the text it’s also
possible to get healthier ways of flying”. TRADUÇÃO: “do texto é também possível tirar maneiras
mais saudáveis de se viajar de avião. Tirar do texto maneiras...??? Fica sem sentido.
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12

13

PROCEDENTE

02

13

16221 14917
13905 17487
11122 12525
17907

03

11

10636 15941

QUESTÃO ANULADA – Houve um erro gramatical, quando do uso do infinitivo com to após
modal should.

MANTER O GABARITO – A questão cita um problema mundial a ser enfrentado futuramente,
sério e difícil de ser vivido e, caso a poluição, o desmatamento, a destruição do meio ambiente
não sejam solucionados, um grande número de pessoas irá sofrer as conseqüências. Que a
IMPROCEDENTE
população do mundo tende a aumentar, é fato, mas isso é um complemento da frase para
enfatizar que grandes problemas surgirão no futuro. Reforçando tal explicação, as demais opções
estão todas em desacordo com o texto não podendo ser nenhuma delas corretas.

IMPROCEDENTE

MANTER O GABARITO – Diferentes áreas de estudo são mencionadas no texto, e não
diferentes profissões.

1

RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

04

CÓDIGO

JULGAMENTO

PARECER

MANTER O GABARITO – A passagem do texto cujo candidato afirma ser muito abrangente não
procede pelo simples fato de o texto mencionar somente as atividades comuns no dia a dia de
IMPROCEDENTE
Tom. Deve-se também levar em conta apenas a frase em destaque, ou seja, aquela que confirma
o pouco tempo que Tom tem para ele mesmo.

12

13706

11

10637
17413
11589
13466
10063
11122
17907
17426
20782

12

13706 14620
14038 10295

PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – Com de fato ficou faltando uma frase no texto, não haverá possibilidade
de compreensão no contexto sugerido, sendo assim, fica anulada a questão mencionada.

12

13706 13006

PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – Houve um erro gramatical, quando do uso do infinitivo com to após
modal should.

05

06

INSCRIÇÃO

10839
10177
10636
17598
15941
13358
16394
12525

PROCEDENTE

ALTERAR GABARITO – Na verdade, houve uma troca de gabarito. A resposta correta à questão
é “although this world spins things do not change at all”. (Leia-se: embora o mundo gire, as
coisas não mudam totalmente).
This world keeps spinning
But in some ways they remain
the same

2

RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

CÓDIGO

12

INSCRIÇÃO

13910
11393
10254
17601

13006
14620
12801
11873

JULGAMENTO

PARECER

IMPROCEDENTE

MANTER O GABARITO – Por se tratar de uma questão que cita um problema mundial a ser
enfrentado futuramente, sério e difícil de ser vivido. Portanto, caso a poluição, o desmatamento,
a destruição do meio ambiente não sejam solucionados um grande número de pessoas irá sofrer
suas conseqüências. Que a população do mundo tende a aumentar, é fato, sendo apenas um
complemento da frase para enfatizar que grandes problemas surgirão no futuro. Reforçando tal
explicação, as demais opções estão todas em desacordo com o texto não podendo ser nenhuma
delas corretas.

IMPROCEDENTE

MANTER O GABARITO – A palavra “cooking” mencionada na assertiva dada como correta, não
é de fato sinônimo da palavra “food”. No entanto ambas fazem menção a idéias comestíveis;
provisões de boca. Em se tratando de uma questão de interpretação, vale lembrar que cabe aqui
“cooking” como idéia generalizada.
As linhas 2, 3 e 4 do texto em questão, falam que: “biotecnologia” usa conhecimentos químicos e
biológicos e o “conhecimento de novas tecnologias” nas áreas de saúde, alimentação, química e o
meio ambiente. A afirmativa III fala que “tecnologia” envolve múltiplos estudos na área de
“biotecnologia”. Idéias bem diferentes.

PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – A afirmativa dada como correta diz: “programas são especializados...”
Colocação de fato errada, pois deveria ser: “programas são produzidos...”

IMPROCEDENTE

MANTER O GABARITO – Questão de pura interpretação com checagem de compreensão de
texto e vocabulário. Descartar pois, respostas evasivas.
O verbo “to repel = to cause strong deslike”. Assim, no diálogo, Charlie Brown
“repeliu”; sentiu aversão à idéia sugerida por Lucy.
A hipótese veio em forma de pergunta, ou seja, um discurso. Por isso, pela postura e forma de
agir de Charlie Brown, saindo e deixando sua colega para traz, faz transparente a opção
“clamoured for Lucy”, como sendo a correta. Obviamente ele repeliu qualquer possibilidade de
acontecer o que disse Lucy. Ele não debochou, não berrou, não ameaçou. Ele repeliu a idéia.

07

13

08

09

11

11

18683 10177
13466 12649
19942 11122
20782

10126 10452
11632 10637
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RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

CÓDIGO

INSCRIÇÃO

JULGAMENTO

PARECER

12

11393 13006
11873

IMPROCEDENTE

MANTER O GABARITO – A palavra “cooking” mencionada na assertiva dada como correta, não
é de fato sinônimo da palavra “food”. No entanto ambas fazem menção a idéias comestíveis;
provisões de boca. Em se tratando de uma questão de interpretação, vale lembrar que cabe aqui
“cooking” como idéia generalizada.
As linhas 2, 3 e 4 do texto em questão, falam que: “biotecnologia” usa conhecimentos químicos e
biológicos e o “conhecimento de novas tecnologias” nas áreas de saúde, alimentação, química e o
meio ambiente. A afirmativa III fala que “tecnologia” envolve múltiplos estudos na área de
“biotecnologia”. Idéias bem diferentes.

13

21208 13905
15739 14917

IMPROCEDENTE

MANTER O GABARITO – Diferentes áreas de estudo são mencionadas no texto, e não
diferentes profissões.

10839
10636
13731
17413
17426
16394
11122

MANTER O GABARITO –.1. Primeiramente os candidatos devem observar o enunciado que diz:
O cartoon “também” mostra que Charlie Brown...
2. Quem fala de forma hipotética sobre ter que viver a mesma vida é a Lucy. No 2o quadrinho o
Charlie Brown só argumenta essa hipótese com questionamentos a respeito.
3. No último quadrinho após a pergunta de Luycy de como ele reagiria segundo a hipótese
levantada por ela, ele, Charlie Brown, apenas reage com uma interjeição de apavoramento.
IMPROCEDENTE
Ele “sequer retrucou” o que ela perguntou.
Não há erro algum no enunciado, conforme se pede para observar e analisar “the cartoon”. Na
questão 09 o Charlie Brown repeliu a pergunta de Lucy através de uma interjeição. Ele sequer
retrucou em palavras, o que complementa perfeitamente a questão 09, não havendo portanto
comprometimento algum de tal questão em relação à interpretação da questão 10 que somente
complementa-a.

09

11
10

12

11589
10569
10126
11632
13358
20782
17907

IMPROCEDENTE

MANTER O GABARITO – Diferentes áreas de estudo são mencionadas no texto, e não
diferentes profissões.
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RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

10

CÓDIGO

INSCRIÇÃO

13

13905
14917
21208
11695

16519
10295
17487
15739

12

17601 10254

13

13905 21208

JULGAMENTO

PROCEDENTE

PROCEDENTE

PARECER

ALTERAR GABARITO – A alternativa correta é: “modal giving an idea of ability.

QUESTÃO ANULADA – A afirmativa dada como correta diz: “programas são especializados...”
Colocação de fato errada, pois deveria ser: “programas são produzidos...”

11

13

14

13

12

16221
10295
13905
17487

14917
15739
21208
12176

12801 10642
13006

PROCEDENTE

PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – Houve omissão do verbo to be na frase.
ALTERAR GABARITO – Na verdade, houve uma troca de gabarito. A resposta correta à questão
é “although this world spins things do not change at all”. (Leia-se: embora o mundo gire, as
coisas não mudam totalmente).
This world keeps spinning
But in some ways they remain
the same

MANTER O GABARITO – Das opções de “quantifiers” que aparecem
(many = muitos(as))
(lots of = muitos(as))
(a small number of = um no pequeno, poucos)
IMPROCEDENTE
nenhuma pode substituir a few na frase por terem significados totalmente inadequados para tal.
Enganam-se os candidatos que disseram ser a few = poucos. A palavra few (somente) significa
poucos(as) jamais podendo ser sinônimo de “some” = muitos(as) – FEW ≠ A FEW.

5

RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

14

CÓDIGO

13

12

INSCRIÇÃO

PARECER

16221 11695
12176

MANTER O GABARITO – Questão de pura interpretação com checagem de compreensão de
texto e vocabulário. Descartar pois, respostas evasivas.
O verbo “to repel = to cause strong deslike”. Assim, no diálogo, Charlie Brown
“repeliu”; sentiu aversão à idéia sugerida por Lucy.
IMPROCEDENTE
A hipótese veio em forma de pergunta, ou seja, um discurso. Por isso, pela postura e forma de
agir de Charlie Brown, saindo e deixando sua colega para traz, faz transparente a opção
“clamoured for Lucy”, como sendo a correta. Obviamente ele repeliu qualquer possibilidade de
acontecer o que disse Lucy. Ele não debochou, não berrou, não ameaçou. Ele repeliu a idéia.

17294

MANTER O GABARITO – Se observarmos a primeira frase do parágrafo podemos inferir que os
Americanos são conhecidos por serem simpáticos, receptíveis, agradáveis. Mas o texto também
IMPROCEDENTE diz que devemos lembrar: amizade e simpatia não são a mesma coisa (friendliness ≠ friendiship)
– linha 4. Portanto o texto nos fala com muita simplicidade que, como em qualquer parte do
mundo é difícil encontrar um amigo de verdade, o que não seria diferente com os Americanos.

16221
14917
15739
11695
15994
14301

MANTER O GABARITO –.1. Primeiramente os candidatos devem observar o enunciado que diz:
O cartoon “também” mostra que Charlie Brown...
2. Quem fala de forma hipotética sobre ter que viver a mesma vida é a Lucy. No 2o quadrinho o
Charlie Brown só argumenta essa hipótese com questionamentos a respeito.
3. No último quadrinho após a pergunta de Luycy de como ele reagiria segundo a hipótese
levantada por ela, ele, Charlie Brown, apenas reage com uma interjeição de apavoramento.
IMPROCEDENTE
Ele “sequer retrucou” o que ela perguntou.
Não há erro algum no enunciado, conforme se pede para observar e analisar “the cartoon”. Na
questão 09 o Charlie Brown repeliu a pergunta de Lucy através de uma interjeição. Ele sequer
retrucou em palavras, o que complementa perfeitamente a questão 09, não havendo portanto
comprometimento algum de tal questão em relação à interpretação da questão 10 que somente
complementa-a.

15

13

JULGAMENTO

16519
10295
13905
21208
17487
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RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

CÓDIGO

16

12

INSCRIÇÃO
13910 10254
17601 13393

11

18683 10063
10452 13371
17426

12

12801
14620
17601
13910
14038

17

11
18

13

10764
10254
11873
10478
13044

10637 10839
10942

JULGAMENTO

PROCEDENTE

PARECER

QUESTÃO ANULADA – Houve omissão do verbo to be na frase.

MANTER O GABARITO – Como puderam os próprios candidatos concluir, o texto fala de
conselhos (pieces of advice) ou sugestões antes de se planejar uma viagem de avião, ou seja, ele
nada tem a ver com “maneiras mais saudáveis de se viajar de avião”. Principalmente se
IMPROCEDENTE juntarmos o enunciado à resposta sugerida pelos mesmos, teríamos “From the text it’s also
possible to get healthier ways of flying”. TRADUÇÃO: “do texto é também possível tirar maneiras
mais saudáveis de se viajar de avião. Tirar do texto maneiras...??? Fica sem sentido.

PROCEDENTE

ALTERAR GABARITO – A alternativa correta é: “modal giving an idea of ability.

MANTER O GABARITO – Das opções de “quantifiers” que aparecem
(many = muitos(as))
(lots of = muitos(as))
(a small number of = um no pequeno, poucos)
IMPROCEDENTE
nenhuma pode substituir a few na frase por terem significados totalmente inadequados para tal.
Enganam-se os candidatos que disseram ser a few = poucos. A palavra few (somente) significa
poucos(as) jamais podendo ser sinônimo de “some” = muitos(as) – FEW ≠ A FEW.
PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – A afirmativa dada como correta diz: “programas são especializados...”
Colocação de fato errada, pois deveria ser: “programas são produzidos...”

7

RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

19

CÓDIGO

11

INSCRIÇÃO

PARECER

MANTER O GABARITO – Se observarmos a primeira frase do parágrafo podemos inferir que os
Americanos são conhecidos por serem simpáticos, receptíveis, agradáveis. Mas o texto também
IMPROCEDENTE diz que devemos lembrar: amizade e simpatia não são a mesma coisa (friendliness ≠ friendiship)
– linha 4. Portanto o texto nos fala com muita simplicidade que, como em qualquer parte do
mundo é difícil encontrar um amigo de verdade, o que não seria diferente com os Americanos.

17598

19

13

16221 10295
13905

20

11

17413 11632

11

10637
17413
10177
10636
13731

21

JULGAMENTO

10839
12698
11589
17413
17426

MANTER O GABARITO – Como puderam os próprios candidatos concluir, o texto fala de
conselhos (pieces of advice) ou sugestões antes de se planejar uma viagem de avião, ou seja, ele
nada tem a ver com “maneiras mais saudáveis de se viajar de avião”. Principalmente se
IMPROCEDENTE juntarmos o enunciado à resposta sugerida pelos mesmos, teríamos “From the text it’s also
possible to get healthier ways of flying”. TRADUÇÃO: “do texto é também possível tirar maneiras
mais saudáveis de se viajar de avião. Tirar do texto maneiras...??? Fica sem sentido.

PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – Houve um erro gramatical, quando do uso do infinitivo com to após
modal should.

MANTER O GABARITO – A questão cita um problema mundial a ser enfrentado futuramente,
sério e difícil de ser vivido e, caso a poluição, o desmatamento, a destruição do meio ambiente
não sejam solucionados, um grande número de pessoas irá sofrer as conseqüências. Que a
IMPROCEDENTE
população do mundo tende a aumentar, é fato, mas isso é um complemento da frase para
enfatizar que grandes problemas surgirão no futuro. Reforçando tal explicação, as demais opções
estão todas em desacordo com o texto não podendo ser nenhuma delas corretas.
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RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

CÓDIGO

11

10063

12

10764
10024
12801
12801
11873
21208
12745

22

22

INSCRIÇÃO

PARECER

MANTER O GABARITO – A passagem do texto cujo candidato afirma ser muito abrangente não
procede pelo simples fato de o texto mencionar somente as atividades comuns no dia a dia de
IMPROCEDENTE
Tom. Deve-se também levar em conta apenas a frase em destaque, ou seja, aquela que confirma
o pouco tempo que Tom tem para ele mesmo.
14620
10254
14038
13706
13006
13044

13

13905 17487
14917 10295

11

10636 10063
15941 10839
11632

23
13

JULGAMENTO

15739 17487
15739 21208

PROCEDENTE

ALTERAR GABARITO – Na verdade, houve uma troca de gabarito. A resposta correta à questão
é “although this world spins things do not change at all”. (Leia-se: embora o mundo gire, as
coisas não mudam totalmente).
This world keeps spinning
But in some ways they remain
the same

MANTER O GABARITO – Das opções de “quantifiers” que aparecem
(many = muitos(as))
(lots of = muitos(as))
IMPROCEDENTE
(a small number of = um no pequeno, poucos)
nenhuma pode substituir a few na frase por terem significados totalmente inadequados para tal.
Enganam-se os candidatos que disseram ser a few = poucos. A palavra few (somente) significa
poucos(as) jamais podendo ser sinônimo de “some” = muitos(as) – FEW ≠ A FEW.

PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – Com de fato ficou faltando uma frase no texto, não haverá possibilidade
de compreensão no contexto sugerido, sendo assim, fica anulada a questão mencionada.

MANTER O GABARITO – Se observarmos a primeira frase do parágrafo podemos inferir que os
Americanos são conhecidos por serem simpáticos, receptíveis, agradáveis. Mas o texto também
IMPROCEDENTE diz que devemos lembrar: amizade e simpatia não são a mesma coisa (friendliness ≠ friendiship)
– linha 4. Portanto o texto nos fala com muita simplicidade que, como em qualquer parte do
mundo é difícil encontrar um amigo de verdade, o que não seria diferente com os Americanos.
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RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

24

CÓDIGO

11

INSCRIÇÃO
10452
10636
12698
10637
10177
17426
16394
10839
11122
12745

10063
13466
11632
18683
17907
13358
20782
13707
12649

24

12

12801 17601
10764 13910
10024

24

13

21208 17487
13905 10295
16672

JULGAMENTO

PROCEDENTE

PARECER

ALTERAR GABARITO – A alternativa correta é: “modal giving an idea of ability.

MANTER O GABARITO –.1. Primeiramente os candidatos devem observar o enunciado que diz:
O cartoon “também” mostra que Charlie Brown...
2. Quem fala de forma hipotética sobre ter que viver a mesma vida é a Lucy. No 2o quadrinho o
Charlie Brown só argumenta essa hipótese com questionamentos a respeito.
3. No último quadrinho após a pergunta de Luycy de como ele reagiria segundo a hipótese
levantada por ela, ele, Charlie Brown, apenas reage com uma interjeição de apavoramento.
IMPROCEDENTE
Ele “sequer retrucou” o que ela perguntou.
Não há erro algum no enunciado, conforme se pede para observar e analisar “the cartoon”. Na
questão 09 o Charlie Brown repeliu a pergunta de Lucy através de uma interjeição. Ele sequer
retrucou em palavras, o que complementa perfeitamente a questão 09, não havendo portanto
comprometimento algum de tal questão em relação à interpretação da questão 10 que somente
complementa-a.
PROCEDENTE

QUESTÃO ANULADA – Com de fato ficou faltando uma frase no texto, não haverá possibilidade
de compreensão no contexto sugerido, sendo assim, fica anulada a questão mencionada.
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RECURSOS EA – CFOAV/CFOINT/CFOINF 2009 – LÍNGUA INGLESA
QUESTÃO

CÓDIGO

11

12
25

13

INSCRIÇÃO
10177 12698
10569

13910 13006
11393

JULGAMENTO

PROCEDENTE

PARECER

QUESTÃO ANULADA – Houve omissão do verbo to be na frase.

MANTER O GABARITO – Questão de pura interpretação com checagem de compreensão de
texto e vocabulário. Descartar pois, respostas evasivas.
O verbo “to repel = to cause strong deslike”. Assim, no diálogo, Charlie Brown
“repeliu”; sentiu aversão à idéia sugerida por Lucy.
IMPROCEDENTE
A hipótese veio em forma de pergunta, ou seja, um discurso. Por isso, pela postura e forma de
agir de Charlie Brown, saindo e deixando sua colega para traz, faz transparente a opção
“clamoured for Lucy”, como sendo a correta. Obviamente ele repeliu qualquer possibilidade de
acontecer o que disse Lucy. Ele não debochou, não berrou, não ameaçou. Ele repeliu a idéia.
MANTER O GABARITO – A passagem do texto cujo candidato afirma ser muito abrangente não
procede pelo simples fato de o texto mencionar somente as atividades comuns no dia a dia de
IMPROCEDENTE
Tom. Deve-se também levar em conta apenas a frase em destaque, ou seja, aquela que confirma
o pouco tempo que Tom tem para ele mesmo.

NORMA NILZA GOUVEA BARBOSA
Coordenadora da Disciplina de Língua Inglesa
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