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GABARITO 

 

Questão 1: Quais são as consequências da melhora da ortografia?                                   
(2,0) 

Progresso em outras disciplinas, tanto literárias como científicas; Ajuda na compreensão 

do enunciado de um problema assim como na sua resolução. Vetor de luta contra o 

fracasso escolar. 

Questão 2: O que é “littératie” ?               
(1,0) 

É o domínio da língua. 

Questão 3: O estudo da relação “littératie” e sucesso escolar é novo? Explique.                    
(2,0) 

Não. Já foi estudado no ensino fundamental. É a primeira vez no ensino superior. 

Questão 4: Traduza o quarto parágrafo do texto (Un échantillon de ... pour l’évaluation 
finale)    (5,0) 

Uma amostra de cerca de 849 estudantes participou deste "experimento 

controlado" sendo primeiramente informados no início do ano letivo da possibilidade de 

utilizar a plataforma online Projeto Voltaire para melhorar suas competências 

(habilidades) ortográficas, e encorajando-os a fazê-lo. Em seguida, os alunos foram 

divididos por sorteio em dois grupos: apenas metade deles foi fortemente encorajada a 

usar o software de aperfeiçoamento em ortografia, gramática e sintaxe, com chamadas 

regulares de seus professores sobre a importância da um bom domínio da língua e 

destacando que as notas obtidas na plataforma seriam consideradas para a avaliação 

final. 
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