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RECURSOS EA CPCAR 2021 – LÍNGUA INGLESA 

QUESTÃO  

VERSÃO 
A 

VERSÃO 
B 

VERSÃO 
C 

PARECER FINAL DECISÃO DEFINITIVA 

03 19 35 PROCEDENTE 

ANULAR A QUESTÃO 
 
O enunciado apresenta a frase “it reveals where you’ve been” e pede que o candidato 
identifique a que a palavra “where” se refere. Considerando que “it” refere-se ao rastro 
deixado ao acessar qualquer serviço online (pegadas digitais), há duas alternativas 
corretas, pois este rastro digital revela não só as informações e serviços online (alternativa 
“A”) acessados pelo usuário, como também lugares reais (alternativa “D”), já que o uso de 
rastreamento via GPS é amplamente utilizado em diversos aplicativos online, e permite de 
fato a identificação de lugares reais frequentados pelo usuário. 
 
 

06 22 38 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO 
 
O enunciado da questão pede que o candidato complete a oração "If a user reports 
inappropriate content", de forma que a oração reproduza informação contida no texto. A 
única alternativa correta, opção “D”, informa que "web managers usually react 
immediately". Esta informação está contida no texto nas linhas 20-22, no trecho "There are 
ways to report inappropriate or abusive content and in most cases web managers respond 
rapidly". A palavra "rapidly", considerando o ponto de vista semântico, se relaciona não 
apenas com a velocidade do tempo, mas também com a rapidez, o imediatismo da ação. 
Desta forma, "rapidly" pode, sem prejuízo de sentido, ser substituída por "immediately". 
 
 

07 23 39 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO  
 
Para responder a questão são necessárias: a compreensão e a interpretação textual, 
elencadas no item 3.1 do Anexo B - Conteúdo Programático, contido nas Instruções 
Específicas para o EA CPCAR 2021. A interpretação das informações contidas no texto e 
a análise do contexto são suficientes para que o candidato encontre a resposta correta. 
 
 

08 24 40 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO  
 
O texto sugere, a partir da linha 23, que o leitor tome determinada atitude de forma que 
suas pegadas digitais sejam usadas em seu favor, no trecho “This is a way that your digital 
footprint can work in your favor”, linhas 25-26. Assim, a alternativa “C” é a única opção 
correta. 
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11 27 43 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO  

A questão em análise pede que o candidato identifique, dentre as alternativas, a palavra 
sublinhada que tem um significado negativo. A única opção correta é a alternativa “C”, com 
a palavra “inappropriate”. Tal significado é conferido pelo prefixo in acrescido à palavra 
“appropriate”, conferindo-lhe assim o significado oposto, de sentido negativo. Cada 
alternativa apresenta uma única palavra sublinhada, portanto a existência de outros 
vocábulos com sentido negativo na sentença não deve ser considerada pelo candidato. 
Desta forma, não há outra alternativa correta além da opção “C”. 
 

12 28 44 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO  

O enunciado da questão informa que, para respondê-la, o candidato deve considerar o 
conteúdo de todo o parágrafo. Neste sentido, a única opção correta é a alternativa “D”, 
“What should I do?”. O parágrafo em questão sugere um conjunto de atitudes variadas que 
o leitor pode tomar, ou seja, O QUE fazer. A palavra “what” expressa exatamente o 
questionamento “O QUÊ?” ou “QUAIS?”, razão pela qual a pergunta é coerente com a 
informação contida no parágrafo. A alternativa “B”, “Where should I sign in?”, pressupõe 
que a resposta seja um local, devido ao uso da palavra “where”, o que não encontra 
correspondência no conteúdo do parágrafo ao qual se refere o enunciado.  
 

13 29 45 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO  

Nesta questão, o candidato deve substituir o verbo da frase “their digital footprint didn’t 
impress the recruiters” de forma que a frase seja mudada para a afirmativa, mantendo-se a 
correção gramatical. A única alternativa correta é a “D”, pois é a única em que o tempo 
verbal (passado simples) corresponde ao tempo verbal da frase negativa. Assim, a forma 
negativa “didn’t impress” só poderia ser substituída pela forma afirmativa “impressed”. 
 
 

15 31 47 IMPROCEDENTE 

MANTER O GABARITO  

O enunciado da questão pede que o candidato identifique a resposta incorreta para a 
pergunta "Would I be happy for absolutely everyone to see this?". A alternativa “A” está 
correta, pois utiliza uma resposta curta, na qual o verbo modal usado na pergunta deve ser 
repetido, acrescida do advérbio "sure", que como advérbio, está corretamente localizado 
entre o sujeito e o verbo. A alternativa “B” também está correta pois é uma frase 
amplamente utilizada para expressar incerteza quanto à resposta, que pode ser usada em 
diferentes contextos. A alternativa “C” está incorreta pois utiliza uma resposta curta, assim 
como a opção “A”, porém altera o verbo modal, tornando-a incoerente com a pergunta. A 
opção “D” também está correta, pois apresenta uma expressão informal amplamente 
usada para expressar uma resposta negativa. 
 

 


