PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios

Estilo de Vida
p. 53
ex. 1, 2 — Respostas Pessoais
p. 54
ex. 3 — a, b, c, d — Respostas Pessoais
e.
— especialista em pedras preciosas: gemólogo
— pessoas que juntam pedras preciosas: colecionadores
— pessoas que vendem peças confeccionadas a partir das pedras preciosas: joalheiros
— local de escavação de pedras preciosas: mina
— um sinônimo para “pedras preciosas”: gemas

f.
coqueluche: 1. doença infecciosa aguda, produzida por bactéria, altamente contagiosa, peculiar à infância; 2. fig.
pessoa, coisa ou hábito que desfruta momentaneamente da preferência ou atenção popular. (ex.: “Assistir
a novelas pela televisão é agora a coqueluche da cidade.”)

ex. 4
O nome Paraíba foi criado por joalheiros e colecionadores de gemas raras. A turmalina paraíba foi descoberta há 15
anos no município de São José da Batalha, quase divisa com o Rio Grande do Norte. A supremacia que o diamante
sempre teve entre as pedras preciosas foi assim tirada pela turmalina. Uma gema de 5 quilates é avaliada em até 100.000
dólares. O valor da pedra aumentou desde que ela foi apresentada numa feira de Tucson, no Arizona, em 1990. O
entusiasmo dos compradores foi arrebatado pela bela e rara pedra graças à sua cor azul-turquesa faiscante, quase
fluorescente. Essa tonalidade é chamada de azul-néon. Ela é supervalorizada porque não é encontrada com facilidade.
Somente 40 gramas de gemas são retiradas de cada 1.800 toneladas de material escavado de duas minas em São José
da Batalha. “São pedras para colecionadores ou para quem pode pagar muito por um produto especial” – esta frase foi
dita pelo gemólogo Daniel Sauer, da rede de joalherias Amsterdam Sauer.

ex. 5 — a, b, c — Respostas Pessoais
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ex. 6 — a — Resposta Pessoal
b — Sugestões de Respostas:
— Ainda não são dados descontos significativos em assinaturas de jornais e revistas à “geração
bossa-nova”.
— Planos de saúde são adquiridos por 44% dos consumidores com mais de 50 anos.

c, d — Respostas Pessoais
p. 56
ex. 7 — a — Sugestões de Respostas:
Produtos — a qualidade de seus produtos está em conformidade com as normas técnicas; os produtos têm
competitividade para manter-se no mercado e as características de segurança especificadas nas normas da ABNT.
Serviços — seus serviços de atendimento e exportação cumprem as especificações técnicas da ABNT.
Sistemas de gestão — a empresa tem um sistema de gestão ambiental implantado segundo as normas da ABNT.

b — Resposta Pessoal
c. Brinquedos, pneus novos ou reformados, capacetes para condutores e passageiros de motocicletas, cadeiras
plásticas, açúcar, café torrado e moído, carnes bovina e suína (teor de gordura e colesterol em alimentos), batedeiras
e cafeteiras elétricas, etc.
Acesse o site http://www.inmetro.gov.br/consumidor/prodAnalisados.asp para informar-se sobre a lista de produtos
anali-sados e que têm a marca Inmetro.

ex. 8 — Sugestões de Respostas:
— local — Instale a academia em um local seguro e de fácil acesso.
— horário de abertura da Academia — Disponibilize as instalações das 6h até as 23h.
— aparelhos de musculação — Inove os aparelhos para atrair o público.
— ginástica aeróbica — Contrate professores ativos e simpáticos para a ginástica aeróbica.
— outros negócios afins instalados na Academia — Pesquise os serviços disponíveis no mercado, atualize e modernize
sempre seu negócio.
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ex. 9 — Respostas Pessoais
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PANORAMA BRASIL
Respostas aos Exercícios
ex. 10
a. Conjunto da Pampulha (Belo Horizonte)
Conjunto da cidade de Brasília (Brasília)
Conjunto do Ibirapuera (São Paulo)
COPAN (São Paulo)
Memorial da América Latina (São Paulo)

b — Resposta Pessoal
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ex. 11
Quem ligava para a clínica do endocrinologista Filippo Pedrinola recebia a informação de que a consulta custava 420
reais, que nenhum plano de saúde era aceito e que só havia horários para depois de dois meses. Nada disso, no entanto,
costumava intimidar quem queria entrar em forma seguindo as receitas do médico de olhos azuis e pinta de galã. Entre as
mais de 9.000 pessoas que já haviam subido em sua balança estão figuras como os apresentadores Luciano Huck e
Luciana Gimenez, e a atriz Débora Secco. Essa clientela estrelada não o procura à toa. Espalhada por três andares de um
prédio no Itaim, a clínica de Pedrinola é um complexo de beleza. Ali trabalham nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos,
dermatologista, cirurgião plástico, dentista, ginecologista, urologista e acupunturista. "Meu consultório virou um
cheestudo", costuma brincar o doutor Filippo.
NOTA: o restante do texto continua igual.

ex. 12
( i)
( a)
( e)
( j)
( h)
( d)
( c)
( f)
( b)
( l)
(m)
( g)
( n)
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ex. 13 — Respostas Pessoais
ex. 14 — Alternativas corretas:
(x) Tons pastel rejuvenescem a pessoa.
(x) Roupas lisas combinam mais facilmente entre si.
(x) A pessoa de pele escura deve evitar usar azul-marinho, marrom e preto.
(x) Sapato branco só em ocasiões muito especiais, ou se você for médico, sambista...
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ex. 15 — Respostas Pessoais
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ex. 16 — Respostas Pessoais
p. 62
ex. 17, 18 — Respostas Pessoais
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