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EXPECTATIVA DE RESPOSTAS 

 

CADERNO: 1A – BRANCO 

QUESTÃO 01 a)F           b)V           c)F            d)F              e)F 

QUESTÃO 02 a) Andaluzia é a capital do flamenco ainda que a dança já esteja representada por 

estrangeiros. 

QUESTÃO 03 a) Por outro lado, importantes artistas levaram o flamenco aos cinco continentes, 

chegando a uma nova era onde os meios de comunicação são testemunhas de sua 

graça, sua força e seu encanto. 

b) E ao ser uma música íntima por antonomásia, em que melhor se sentirá, será nesse 

círculo pequeno de amigos, onde só se encontram a guitarra, a voz, e esse corpo 

dançando em uma madrugada, e isso é o que chamamos de “uma festa flamenca”. 

QUESTÃO 04 d) O êxito escolar não é decorrente apenas da inteligência de um estudante. Frutos de 

motivações internas (querer estudar), a dedicação e o esforço são determinantes para altos 

rendimentos escolares, mais até do que motivações externas (família, escola e sociedade). 

QUESTÃO 05 Se esta motivação pessoal ou interna não existe ou é negativa - com uma clara recusa em 

estudar - os esforços feitos pelos pais, professores e colegas para ajudar o aluno, usando 

todos os meios (prêmios, punições, broncas, recompensas emocionais, etc.) serão 

insuficientes. Outros estímulos da sociedade que levam o aluno a estudar também serão 

insuficientes. 
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EXPECTATIVA DE RESPOSTAS 

 

CADERNO: 1B – AZUL 

QUESTÃO 01 a) Andaluzia é a capital do flamenco ainda que a dança já esteja representada por 

estrangeiros. 

QUESTÃO 02 a)F           b)V           c)F            d)F              e)F 

QUESTÃO 03 a) Por outro lado, importantes artistas levaram o flamenco aos cinco continentes, 

chegando a uma nova era onde os meios de comunicação são testemunhas de sua 

graça, sua força e seu encanto. 

b) E ao ser uma música íntima por antonomásia, em que melhor se sentirá, será nesse 

círculo pequeno de amigos, onde só se encontram a guitarra, a voz, e esse corpo 

dançando em uma madrugada, e isso é o que chamamos de “uma festa flamenca”. 

QUESTÃO 04 a) O êxito escolar não é decorrente apenas da inteligência de um estudante. Frutos de 

motivações internas (querer estudar), a dedicação e o esforço são determinantes para altos 

rendimentos escolares, mais até do que motivações externas (família, escola e sociedade). 

QUESTÃO 05 Se esta motivação pessoal ou interna não existe ou é negativa - com uma clara recusa em 

estudar - os esforços feitos pelos pais, professores e colegas para ajudar o aluno, usando 

todos os meios (prêmios, punições, broncas, recompensas emocionais, etc.) serão 

insuficientes. Outros estímulos da sociedade que levam o aluno a estudar também serão 

insuficientes. 
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EXPECTATIVA DE RESPOSTAS 
 
 

 CADERNO: 1C – ROSA 

QUESTÃO 01 b) O êxito escolar não é decorrente apenas da inteligência de um estudante. Frutos de 

motivações internas (querer estudar), a dedicação e o esforço são determinantes para altos 
rendimentos escolares, mais até do que motivações externas (família, escola e sociedade). 

QUESTÃO 02 “Motivações externas ou alheias costumam ser familiares (para satisfazer aos pais, porque 

eles me repreendem ou batem em mim), escolares (por não reprovar nas avaliações, por 

saber responder em classe) e sociais (para sair de férias, por ter o selo de inteligente). 

Todos eles estão intimamente relacionados aos alunos de baixo desempenho.” 

QUESTÃO 03 a)F b)F c)F d)V e)F 

QUESTÃO 04 a) Andaluzia é a capital do flamenco ainda que a dança já esteja representada por 

estrangeiros. 

QUESTÃO 05 a) Por outro lado, importantes artistas levaram o flamenco aos cinco continentes, 

chegando a uma nova era onde os meios de comunicação são testemunhas de sua 

graça, sua força e seu encanto. 

b) E ao ser uma música íntima por antonomásia, em que melhor se sentirá, será nesse 

círculo pequeno de amigos, onde só se encontram a guitarra, a voz, e esse corpo 

dançando em uma madrugada, e isso é o que chamamos de “uma festa flamenca”. 
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EXPECTATIVA DE RESPOSTAS 

 

CADERNO: 1C – AMARELO 

QUESTÃO 01 e) O êxito escolar não é decorrente apenas da inteligência de um estudante. Frutos de 

motivações internas (querer estudar), a dedicação e o esforço são determinantes para altos 

rendimentos escolares, mais até do que motivações externas (família, escola e sociedade).  

QUESTÃO 02 “Motivações externas ou alheias costumam ser familiares (para satisfazer aos pais, porque 

eles me repreendem ou batem em mim), escolares (por não reprovar nas avaliações, por 

saber responder em classe) e sociais (para sair de férias, por ter o selo de inteligente). 

Todos eles estão intimamente relacionados aos alunos de baixo desempenho.” 

QUESTÃO 03 a)F         b)V         c)F         d)F         e)F 

QUESTÃO 04 a) Andaluzia é a capital do flamenco ainda que a dança já esteja representada por 

estrangeiros. 

QUESTÃO 05 a) Por outro lado, importantes artistas levaram o flamenco aos cinco continentes, 

chegando a uma nova era onde os meios de comunicação são testemunhas de sua 

graça, sua força e seu encanto. 

b) E ao ser uma música íntima por antonomásia, em que melhor se sentirá, será nesse 

círculo pequeno de amigos, onde só se encontram a guitarra, a voz, e esse corpo 

dançando em uma madrugada, e isso é o que chamamos de “uma festa flamenca”. 

 

 

 


