Inglês – Prova Amarela

Resolução da UFSC
11) Resposta: 18

14) Resposta: 05

Comentário

Comentário

As alternativas 01, 04 e 08 apresentam conjunções
(however, although e then, respectivamente), o que
pressupõe contraposição ou continuidade de orações
anteriores, o que as torna inviáveis. O mesmo ocorre
com a proposição 32, que, apesar de não apresentar
uma conjunção, apresenta um pronome demonstrativo,
que, obrigatoriamente, refere-se a um substantivo que
deveria aparecer em oração anterior.
Cabe considerarmos que uma introdução  pode trazer
informações não contidas no texto, porém de informações verdadeiras.

As lacunas apresentadas teriam de ser preenchidas
com conjunções, adjetivos e substantivos. Fica claro
já na primeira lacuna que se faz necessário o uso de
uma conjunção que traga uma relação de causa e
efeito como as explicativas ou de propósito.  Com isso,
já podemos destacar as alternativas 01 e 04 e seguir
conferindo se as seguintes têm a mesma aplicação para
as lacunas correspondentes, ou seja, são sinônimos
funcionais.

12) Resposta: 49
Comentário
A primeira alternativa pode causar alguma dúvida em
quem resolve a prova pelo fato de mostrar em expressões bem diferentes uma idéia semelhante, quando diz
que os imigrantes tiveram de lidar com as dificuldades
de um ambiente hostil, no texto: They had to deal with
the difficulties of an unfriendly environment.
E tiveram que encarar ambiente de floresta que os
rodeava viver da terra e desenvolver um espírito empreendedor, na alternativa: (...) had to face the natural
jungle-like surroundings, live from the land, and develop
enterprising spirits.
As outras alternativas verdadeiras são: 32; que diz que
eles (os imigrantes) tiveram a sobrevivência baseada
nos recursos naturais encontrados na nova terra, e 18, a
qual relata que eles chegaram em diferentes momentos
de diferentes paises. Ambas são claramente percebidas
no corpo do texto.
13) Resposta: 24
Comentário
Nessa questão, foi solicitado que o vestibulando encontrasse a palavra ou expressão entre parênteses que
tornasse verdadeira a alternativa, pela substituição de
uma de suas palavras ou expressões.
Isso só foi possível nas alternativas 08, na qual a substituição da preposição over (por mais de) por almost  
(quase) torna a frase verdadeira e na alternativa 16, em
que a substituição de unnoticeable (imperceptível) por
outstanding (destacado) faz o mesmo.  

15) Resposta: 02
Comentário
As questões de pontuação na prova de inglês, na  
realidade, desejam observar no aluno a capacidade
perceber a continuidade das idéias e o reconhecimento
sintático de estruturas básicas de gramática.
Vamos, então, citar os erros mais evidentes e comum
nas alternativas 01, 04 e 08 .
A primeira  frase só termina em urban centers, na qual
deveria se encontrar o ponto final.
16) Resposta: 12
Comentário
Nessa questão deve-se apenas determinar a seqüência
onde todas as  palavras possuem o mesmo sentido e
correspondem àquele aplicado no texto.
Na alternativa 01, a palavra attracted(atraído) não
corresponde a algo belo como as outras palavras da
mesma alternativa, na 02, undersize não indica algo
grande como seus pares, e na altenativa 16, as palavras
são completamente desconexas.
17) Resposta: 09
Comentário
Nessa questão, o que importa é que as preposições A e
B de cada alternativa expressem a mesma idéia. Isso só
ocorre nas alternativas 01 e 08, sendo que tanto na 02
quanto 04, nosso problema encontra-se na relação de
tempo: every year (a cada ano) e all year long (Durante
o ano todo) possuem sentidos completamente diferentes. Na alternativa 16, warms  the  wintry  mountain
region (aquece a região fria de montanha) não expressa
o sentido de a warm region (uma região quente).



18) Resposta: 22
Comentário
O texto diz que os empregados catarinenses recebem
treinamento (The state is always updating (...) the training
of its workforce), os pequenos negócios tem contribuído
para a economia (Based on the strength of small and
medium businesses (...)) e o povo de Santa Catarina
tem um alto padrão de vida (...) Santa Catarina has high
social levels (...).
19) Resposta: 44
Comentário
     Na questão 19 temos algo que há muitos anos não era
pedido numa prova da UFSC: tradução de palavras e
expressões.
Can be enjoyed é o que pode ser desfrutado ou
aproveitado, like mountain resorts significa como em
hotéis das montanhas, beaten earthen floors numa
tradução livre pode ser pisos de chão batido, food



festivals são festivais gastronômicos, such as picking
apples and grapes pode ser traduzido como tal qual
colher maçãs e uvas e along the shore é ao longo da
costa.
20) Resposta: 10
Comentário
As perguntas que encontram resposta nos textos 4 e 5
são:
Does the state invest in technological growth?
Yes, technological modernization is a priority.
Encontra-se no texto 4, em The state is always updating
its technology basis, the training of its workforce, and
universally optimizing its knowledge of markets in
order to maintain and amplify its leadership.
Can people find excellent seafood along the Catarinense
coast?
They surely can.
      A resposta para essa pergunta está no texto 5, em (...)
restaurants along the shore, which serve these irresistible mollusk dishes and other seafoods.

