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Questão 1: Assinale se a afirmação é verdadeira ou falsa.      (2,0) 

    verdadeira falsa 

1 
A afirmação de que o champanhe permitiria de lutar contra o mal de 

Alzheimer é séria. 
  X 

2 Na realidade, o estudo a respeito do champanhe não existe.   X 

3 
Segundo o comunicado do dia 7 de maio de 2013, sem dúvida beber 

champanhe melhora a memória. 
  X 

4 
Após essa data, o consumo de champanhe foi muito comentado nas redes 

sociais. 
X   

5 
O N.H.S (National Health Service) é um órgão da OMS (Organização 

Mundial da Saúde). 
  X 

6 
Na pesquisa, dos três grupos de ratos, dois consumiram bebidas 

alcoólicas. 
X   

7 
O grupo de ratos que consumiram champanhe chegaram primeiros na 

saída do laboratório 
  X 

8 
O consumo excessivo de álcool é responsável por 5% das mortes no 

Mundo. 
X   

9 De qualquer forma, beber faz mal à saúde. X   

10 
O resumo do artigo é que o champanhe é a bebida alcoólica que prejudica 

menos o consumidor 
  X 

 

Questão 2: Escolhe a tradução correta          (2,0) 

2.1. Sauf que derrière les gros titres, la réalité est nettement moins reluisante. 

 Porém, por trás das manchetes, a realidade é muito menos brilhante. 

 Salvo que atrás dos títulos chamativos, a realidade é muito mais brilhante. 

 Portanto, por trás dos títulos, a realidade é mais relutante. 

2.2. elle connaît toujours un certain succès sur les réseaux sociaux. 



 ela conhece sempre um sucesso certo nas redes sociais. 

 todos os dias, tem alguns sucessos nas redes da sociedade. 

 ela ainda tem algum sucesso nas mídias sociais. 

2.3. Pourtant, le communiqué de presse de l’université de Reading comme les 

commentaires qui ont suivi sont en réalité largement exagérés. 

 Portanto, o comunicado de imprensa da Universidade de Reading e os comentários a 

seguir são amplamente exagerados. 

 Além disso, o comunicado de imprensa da Universidade de Reading, que segue os 

comentários, é na realidade totalmente exagerado. 

 No entanto, tanto o comunicado de imprensa da Universidade de Reading como os 

comentários que se lhe seguiram são, na realidade, muito exagerados. 

2.4. De là à conclure que le champagne permettrait de prévenir la démence chez 

l’être humain, il y a un gros pas, que le NHS ne franchit pas. 

 Daí a concluir que o champanhe permitiria prevenir a demência no ser humano, há 

um grande passo, que o NHS não passa. 

 De lá para concluir que o champanhe prevê loucura em humanos, há um grande 

passo, que o NHS não atravessará 

 A partir daqui, podemos concluir que o champanhe preverá demência no lar de 

homens com grande progresso e que o NHS não atravessará 

Questão 3: De acordo com o texto, a análise feita com ratos é conclusiva para humanos? 

Explique.                                                                                                                      (2,0) 

Não é conclusiva porque a análise deveria ser feita várias vezes e com muitos ratos para 

confirmar as conclusões e, mesmo assim, esses resultados não provariam que poderiam 

ser adaptados ao ser humano. 

Questão 4: Traduza os dois últimos parágrafos do texto (“L’autre problème posé ... il 

faut éviter de boire.”)                                                                                                   (4,0) 

O outro problema com muitos desses artigos sensacionais é que ocultam os perigos 

dessa vez comprovados e amplamente documentados do consumo de álcool. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que esse consumo é responsável por 

cerca de uma em cada vinte mortes no mundo - uma estimativa ampla que inclui 

doenças relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas, mas também acidentes, 

ferimentos e homicídios induzidos por ele. 

O consumo de álcool faz mal à saúde e nenhum, vinho ou champanhe, é uma exceção. 

Uma análise de cerca de 700 estudos sobre o assunto, publicada em agosto de 2018, 

levou a uma conclusão muito clara: para ser saudável, você deve evitar beber. 

 


