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GABARITO  

 
 
II Responda às perguntas a seguir: 
 
1) Com base no artigo, por que os jovens se envolvem nos desafios veiculados pela 
internet? (2,0) 

 
Segundo o artigo, há um desejo dentro do ser humano de imitar e experimentar aquilo 
que o outro está vestindo/fazendo/vivenciando. Além disso, para o jovem há  a pressão 
dos pares e o medo de ser excluído de uma nova experiência. Na atualidade os desafios 
chegam ao grupo jovem por meio da internet, mais especificamente por meio do 
YouTube.  

 
2) Como os desafios percorrem uma gama entre os meramente engraçados aos que 
podem causar danos? Cite, no mínimo, três exemplos na sua resposta. (3,0) 

 
Há desafios que são engraçados como o Desafio do Manequin em que as pessoas 
assumem poses e não podem mexer enquanto outras pessoas andam pelo grupo 
gravando o desafio. Outros desafios são físicos como o Desafio da Mochila em que um 
desafiante deve correr entre duas filas, tentando não cair, enquanto os integrantes da fila 
tentam acertar o desafiante com mochilas pesadas. Este tipo de desafio pode machucar o 
desafiante. E há desafios assustadores como o Desafio da Baleia Azul em que, durante 
50 dias, o desafiante recebe tarefas de automutilação.  

 
 III Traduza o parágrafo a seguir: (5,0) 

 
Stay up to date. Ask your kid about what's happening in their lives  -- even when it 
seems like they don't want you to. Sometimes kids are more willing to talk about what's 
going on with other kids than with themselves, so pose questions about friends, school, 
and trends. Once the conversation is open, you can get a sense of what your kid thinks 
about the latest craze -- and if they're safe. Keep an open mind and intervene if you're 
concerned. 

 
Mantenha-se atualizado. Pergunte ao seu filho sobre o que está acontecendo na sua vida 
– mesmo quando parece que não quer isto. Às vezes, adolescentes são mais dispostos a 
falar sobre o que está acontecendo com outros adolescentes do que sobre eles mesmos. 
Dessa forma, faça perguntas sobre seus amigos, a escola e as tendências do momento.  
Assim que comece o diálogo, você poderá captar o que seu filho pensa e qual é a última 
moda – e se ele/ela está seguro(a). Mantenha uma mente aberta e intervenha se estiver 
preocupado.  

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
FACULDADE DE LETRAS 

DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 
CENTRO DE AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 


	GABARITO
	II Responda às perguntas a seguir:
	1) Com base no artigo, por que os jovens se envolvem nos desafios veiculados pela internet? (2,0)
	Segundo o artigo, há um desejo dentro do ser humano de imitar e experimentar aquilo que o outro está vestindo/fazendo/vivenciando. Além disso, para o jovem há  a pressão dos pares e o medo de ser excluído de uma nova experiência. Na atualidade os desa...
	2) Como os desafios percorrem uma gama entre os meramente engraçados aos que podem causar danos? Cite, no mínimo, três exemplos na sua resposta. (3,0)
	Há desafios que são engraçados como o Desafio do Manequin em que as pessoas assumem poses e não podem mexer enquanto outras pessoas andam pelo grupo gravando o desafio. Outros desafios são físicos como o Desafio da Mochila em que um desafiante deve co...
	III Traduza o parágrafo a seguir: (5,0)
	1TStay up to date.0T1T 0TAsk your kid about what's happening in their lives  -- even when it seems like they don't want you to. Sometimes kids are more willing to talk about what's going on with other kids than with themselves, so pose questions about...
	Mantenha-se atualizado. Pergunte ao seu filho sobre o que está acontecendo na sua vida – mesmo quando parece que não quer isto. Às vezes, adolescentes são mais dispostos a falar sobre o que está acontecendo com outros adolescentes do que sobre eles me...

