
VESTIBULAR 2008 — 2a FASE
GABARITO – INGLÊS

QUESTÃO 01 (Valor: 20 pontos)

A resposta do candidato deve abordar o seguinte:

O vício em dados, “data addiction”, provoca uma ânsia incessante, criada pela 
tecnologia contemporânea, para que sejam usados estímulos digitais.

Isso traz efeitos negativos, contraproducentes, como

• desconexão ou abstração das coisas que nos rodeiam;

• dependência de um fluxo contínuo de atenção eletrônica para satisfazer o nosso ego;

• inabilidade  crescente  de ficar  a sós com nossos próprios pensamentos, 
nossos dados interiores.

Traz também um efeito positivo:
• serviços, como o “Twitter”, podem nos aproximar de nossos entes queridos, 

criando  a  sensação  de  que,  embora  distantes,  eles  estão  eletronicamente 
presentes.

O candidato deverá mencionar, pelo menos, dois desses efeitos.

QUESTÃO 02 (Valor: 15 pontos)

O candidato deverá apontar as três razões que, segundo o autor, contribuirão 
para  agravar  o  problema   da  hiperconexão,  ou  seja,  do  vício  em  dados,  o  “data 
addiction”:

• Aparelhos móveis estão sendo aprimorados, o que, provavelmente, tornará 
os computadores tão portáteis quanto os telefones celulares.

• O serviço wi-fi (fidelidade sem fio), dentro de dez anos, será amplamente 
usado  de  modo  gratuito  na   maioria  das  cidades  americanas,  sendo 
também brevemente disponibilizado para passageiros em aeronaves.

• Os  principais  executivos  da  internet  estão  obcecados  pela  idéia  de 
transformar  os  computadores  de  mesa  em  simples  celulares  e,  assim, 
poder acessar sites e bancos através de miniaparelhos, podendo, então, 
manter-se conectado com o mundo.

QUESTÃO 03 (Valor: 15 pontos)

O candidato deverá responder da seguinte forma:

• “are doing” – Present Continuous / Presente Contínuo: ação em andamento 
no tempo presente.

• “are going to do” – Going-to Future / Futuro Imediato: ação que vai ocorrer 
em um futuro próximo.

• “have just done” – Present Perfect / Presente Perfeito: ação que ocorreu 
em um passado recente / ação que acabou de acontecer.

QUESTÃO 04 (Valor: 10 pontos)



As frases deverão ser completadas da forma indicada a seguir:

• “people” (l. 14)  in the singular form is  person.
• “that” (l. 19) in the text  refers to the expression  “the strong desire for 

digital stimulation”. 
• “worse” (l. 24) and “better” (l. 24)  in the superlative become the worst and 

the best.  
QUESTÃO 05 (Valor: 20 pontos)

A resposta do candidato deverá ser a seguinte:

• […]  digital  information  has  taken / has  been  taking  over  my  ears via 
my iPod Mini.

• Dozens of cities and towns in the United States  do not  /  don’t have it 
yet / do not yet have it.

• People / They expect airlines to fire up in-flight wi-fi in the next 12 
months.

• A service  like  Twitter  does  not / doesn’t  answer  an  existing  need 
/existing  needs; it creates a new one / new ones.

QUESTÃO 06 (Valor: 20 pontos)

Os candidatos deverão citar  duas sugestões e dois conselhos apresentados no 
texto em relação ao vício em tecnologia:

Sugestões: 

• Desligue seu celular totalmente antes de reunir-se com alguém.
• Centralize suas atenções nas pessoas presentes, pois elas são mais 

importantes do que qualquer outra coisa naquele momento.
• Confira suas mensagens mais tarde, em seu próprio espaço, longe de 

outras pessoas.
• Responda às mensagens de voz ou de texto o mais rápido possível, de 

modo profissional e respeitoso.

Conselhos:

• Peça-lhes  educadamente  para  desligar  seus  celulares  durante  reuniões  ou 
discussões.

• Convença-os  de  que  você  valoriza  suas  habilidades,  sua  criatividade  e 
cooperação e seu conhecimento.

• Conscientize-os da importância de sua presença e atenção.
• Agradeça-lhes por seu tempo e dedicação.    

Obs.: Outras abordagens poderão ser aceitas, desde que sejam pertinentes.
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