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PADRÃO DE RESPOSTAS

(VALOR DE CADA QUESTÃO = 2 PONTOS)

Questão Resposta

1

A beleza é diretamente proporcional à ascensão social. 

Dois dentre os fatores:
as pessoas bonitas apresentam mais desenvoltura
as pessoas bonitas provocam prazer ao serem vistas
• as  pessoas  bonitas  mantêm  relações  sociais  que  facilitam  a  obtenção  de  bons 

empregos

2

Dois dentre os modos de veiculação: 
• mídias
• cinema
• fotografias
• publicidade

Fertilidade.

Qualidades morais.

3

Dentro dos padrões estéticos, um dentre os seguintes trechos:
• les femmes dont le corps correspond aux normes esthétiques en vigueur
• les heureuses élues
• une caste de privilégiées

Fora dos padrões estéticos:  celles dont le capital de beauté ne coïncide pas avec les  
canons esthétiques en vigueur. 

4 As citações imprimem um caráter de legitimidade e seriedade ao texto jornalístico, pois 
trazem a opinião de cientistas que estudam o assunto.

5
No mundo ocidental, os padrões estéticos implicam julgamento e podem levar à exclusão 
da pessoa; entre  aborígenes,  os padrões estéticos se articulam com poderio  social  e 
capacidade de ação.

6
A beleza desencarnada representa um ser humano que não é pleno, que não tem uma 
história de vida, com passado, presente e futuro. 

7

O formato redondo da bola obriga o corpo a buscar o equilíbrio para manter contato.

Devido ao trabalho isolado com as partes do corpo, é possível adaptar o peso que as 
articulações devem suportar.
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8

Sautillez.

En gardant.

As formas utilizadas estabelecem entre si uma relação de simultaneidade, em função do uso do 
gerúndio. 

9

Cet exercice améliore l’équilibre de la colonne vertébrale et augmente le métabolisme cellulaire. 

O trecho incentiva a prática do exercício ao apresentar alguns benefícios propiciados para o 
corpo.

10

1: le dos bien droit

2: sautillez légèrement sur le ballon

3: le bassin surélevé 

4: tendre la jambe droite


