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GABARITO
General Information:
You are going to work with a text titled “Many parents want to continue remote learning. It may not be so good
for their children.”, which is attached. Do Parts A, B, C and D, as follows:

Part A – Reading Comprehension (discursive) (3 points)
According to the author, explain in Portuguese, "which benefits could be attributed to compulsory schooling."

O ensino obrigatório possibilitou o aumento das formações de ensino médio e o número daqueles que
procuraram o ensino superior. Também, com mais estudos permitiu maiores salários e reduziu o
desemprego.
Part B – Reading Comprehension (4 points)
Há mais de 100 anos é mandatório o ensino das crianças nos Estados Unidos. (T)
Durante a pandemia de COVID está suspensa a obrigatoriedade de ensino universal para crianças e adolescentes.
(F)
A COVID reforçou a ideia de ensino universal. (F)
No próximo outono muitos distritos educacionais vão oferecer os conteúdos de forma presencial e remota,
deixando a escolha para os pais. (T)
Latinos, negros e baixa-renda são os grupos demográficos que têm maior preferência em que seus filhos tenham
ensino presencial. (F)
Lideranças educacionais da Flórida e de alguns outros distritos entendem que o ensino presencial tem sido
responsável pelo aumento de casos de COVID. (F)
Entre os céticos com a eficácia da vacina (e tomar vacina) estão os latinos. (F)
No longo prazo a história demonstrou que o ensino obrigatório para as crianças é questionável. (F)
Evidências demonstram que a decisão de enviar as crianças para escola tem menos riscos que, por exemplo,
andar de carro. (T)
Esta coisa ruim da COVID está exigindo escolhas difíceis, mas não neste caso do ensino das crianças e
adolescentes. (T)
Pesquisadores de Harvard descobriram que todas as crianças de forma igual são afetadas negativamente pelo
ensino remoto. (F)
As vacinas estão disponíveis para as crianças nos Estados Unidos. (F)
Part C - Vocabulary (1.5 points)
Check for synonym regarding the words on top of the following sets. Mark the right synonym with the same
meaning in the text (“Many parents want to continue remote learning. It may not be so good for their children.”).
mattered (as in line 3)
be important
affair
material
undermining (as in line 12)

overthrow
refute
weaken
decorated (as in line 32)
adorn
honor
improve
fell behind (as in line 37)
fail
withdraw
tumble
albeit (as in line 57)
though
related
except

Part D - Grammar (1.5 points)
Which word is inappropriate (i.e an "intruder") in each set of words? Mark it.
paid (line 5)
increased (line 8)
lifted (line 10)
lagged (line 28)

but (line 17)
while (line 30)
when (line 46)
albeit (line 57)

less (line 20)
the most (line 28)
little (line 30)
more (line 35)

requiring (line 2)

attending (line 25)
attending (line 35)
showing (line 44)

simply (line 6)
often (line 41)
according to (line 52)

