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Inglês
A prova de Língua Estrangeira – Inglês do Concurso Vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina para o ano
de 2009 optou pelo uso de intelecção do texto, com questões muito bem elaboradas. O vocabulário exigido foi bastante
condizente com o nível do candidato que acaba de terminar o curso de Ensino Médio. Parabenizamos a banca examinadora
pela qualidade e criatividade que permearam o exame.

11) Resposta: 20
Comentário
A primeira questão da prova de inglês sugeria que
fosse(m) escolhido(s) o melhor(es) título(s) para o texto.
Como sabemos, o título deve transcrever a linha lógica
central sem prender-se a um aspecto periférico do texto e
nem ser abrangente demais.
Então, Why study abroad? (Por que estudar no exterior?)
e Living and studying in a foreign country (Morando e estudando em um país estrangeiro) são títulos adequados.
12) Resposta: 10
Comentário
Na questão 12 precisamos apenas determinar o que está
certo ou errado de acordo com o texto. O texto diz que as
pessoas sonham em viajar para lugares legais (cool) e não
frios (cold), que o mundo está cada vez mais integrado,
mas não diz que você pode estudar em boas universidades
em países estrangeiros. O texto menciona que as pessoas
aprendem a defender-se e a defender suas crenças, porém não menciona o fato de que estudar no exterior é  um
requisito para uma boa universidade.
13) Resposta: 12
Comentário
Na questão de número 13 completam corretamente a
frase you can study abroad,...(você pode estudar no exterior, ...), no matter country you live e whatever you live.
Já que o texto afirma que não importa de que país você
venha, você pode estudar em qualquer parte do globo.
14) Resposta: 13
Comentário
Na questão 14 devemos encontrar as alternativas nas
quais as perguntas estão corretamente respondidas de
acordo com o texto.
E o texto não diz que a estudantes estrangeiros seja
permitido participar de serviços comunitários no país em
que se hospeda, se estiver hospedada em uma casa de
família.

Não diz que o tipo de experiência que os estudantes têm
no exterior seja ajustar-se a universidades estrangeiras e
nem mesmo cogita o fato de Christina ter se tornado menos
confiante do que esperava.
15) Resposta: 50
Comentário
Podemos concluir do texto, na questão 15, que empregadores valorizam empregados que tendam a ser líderes,
que a França é um bom país para ir se você se interessa
por artes e que Andrew se integrou à vida comunitária na
França.
16) Resposta: 36
Comentário
As proposições 04 e 32 condizem com o texto das
seguintes formas:
04. Kelly não se importaria em viver em um país estrangeiro; ela é confiante de que faria novos amigos.
32. Peter é entusiasmado em tentar novas coisas e ter
novas experiências.
Ambas as proposições são adequadas às informações
do texto 2, que apresenta os requisitos básicos para quem
pretende fazer um curso em outro país.
17) Resposta: 44
Comentário
A questão 17 pretende solicitar do candidato o conhecimento de orações interrogativas e seus respectivos
pronomes interrogativos. Solicitava que se marcasse quais
perguntas têm no texto resposta correta. Daí, temos:
04. Como Matthew sentiu-se quando partiu para estudar no exterior?
Encontramos a resposta a essa pergunta no último
trecho do texto:
Matthew says he will never forget sitting in the airport
about to board a plane for Melbourne. "I felt terrified
and delighted at the same time," he says. "In the end,
though, the rewards of living overseas far outweigh
the initial uncertainties.


08. Qual tipo de aluno é mais provável a ter sucesso quando
estuda no exterior?
A resposta a essa pergunta está no segundo parágrafo
do texto: Study abroad programs look for students who
are independent, self-assured, enjoy new experiences and
different types of people, and can handle challenges.
16. Por que é importante ser honesto com seus sentimentos?
O trecho do texto que responde a essa pergunta está no
penúltimo parágrafo do texto: It's important to really think
about your feelings and to be honest with yourself – you
could end up miserable far away from home if you aren't!
18) Resposta: 49
Comentário
Estão corretas as seguintes proposições:
01. Students who have ________ grades can apply to study
abroad.
average – regular
O texto diz, no primeiro parágrafo, que Although many programs have academic requirements, you usually don't have
to have the highest grades to qualify. As palavras average
(media) e regular (comum) têm o mesmo significado na
língua inglesa.
16. Studying abroad is an __________ experience.
unforgettable – extraordinary
Depreende-se de todas as informações do texto 2, que
tenta demonstrar as inesquecíveis ou extraordinárias experiências de estudar no exterior.
32. The advantages of studying abroad compensate the
__________.
anxiety – worry
As vantagens de se estudar no exterior compensam a
ansiedade ou preocupação.
Encontramos tal informação na última sentença do texto: In
the end, though, the rewards of living overseas far outweigh
the initial uncertainties.



19) Resposta: 19
Comentário
01. Correta. requirement – something that is necessary (requisito – algo que é necessário)
02. Correta. self-assured – full of confidence
(com auto-segurança – cheio de confiança)
04. Incorreto. challenge – easy and familiar task
(desafio – tarefa fácil e familiar)
08. Incorreta. environment – the study of biological components (meio ambiente – o estudo
de components biológicos). Convém lembrar
que environment no texto refere-se a local
onde se vive.
16. Correta. willing – ready to do what is needed
(preparado – pronto para fazer o que é necessário)
32. Incorreta. outweigh –   too big and heavy
(superar – muito grande e pesado)
20) Resposta: 09
Comentário
A questão apresenta como corretas as pontuações nas alternativas 01 e 08. As demais alternativas
ficariam corretas se assim pontuadas:
02. Travel health insurance is also available in
case you become ill or get hurt while you are
away. Most plans include a 24-hour direct
telephone line for assistance with doctors,
dentists, and other health concerns.
04. You may want to pack products like pain medication: contact lens solution, and adhesive
bandages. Don't forget prescription drugs or
items like inhalers if you have asthma; and
it's a good idea to see your dentist before
departure.

