UFSC
Inglês (Amarela)

Reposta: 02 + 16 = 18
01. Incorreta. A mãe diz que ela irá para a América, e não que ela já é uma imigrante.
02. Correta.
04. Incorreta. O texto não menciona a morte do pai.
08. Incorreta. Diz que um homem a tomará pela mão e a levara para a terra prometida, e não que já o fez.
16. Correta.
32. Incorreta. O texto não estabelece relação nenhuma entre a aparência da garota e o sucesso dela, na verdade
nem mesmo diz que ela será bem-sucedida.

UFSC
Inglês (Amarela)

Resposta: 04 + 08 + 32 = 44
01. Incorreta. O sujeito corresponde à terceira pessoa do singular e, estando o verbo no Simple Present Tense,
deveria estar flexionado.
02. Incorreta. A terceira pessoa do singular exige a flexão do auxiliar, no caso doesn't.
04. Correta.
08. Correta.
16. Incorreta. Novamente o sujeito corresponde à terceira pessoa do singular no Simple Present Tense sem estar
flexionado.
32. Correta.

UFSC
Inglês (Amarela)

Resposta: 08 + 16 = 24
01. Incorreta. O texto não fala da influência hispânica na língua inglesa, mas da culinária venezuelana.
02. Incorreta. O textos não fala de alimentos de toda a América do Sul, somente da Venezuela.
04. Incorreta. Embora o texto explique o seu modo de preparo, Arapas é apenas um dos vários pratos mencionados no texto.
08. Correta.
16. Correta.

Resposta: 01 + 04 + 08 + 16 = 29
01. Correta.
02. Incorreta. Os venezuelanos adoram café.
04. Correta.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. Embora as panquecas venezuelanas, ou Arapas, sejam recheadas com toda espécie de coisas,
mel não está nessa lista.
64. Incorreta. Cachitos podem ser comidos tanto em casa como fora.

UFSC
Inglês (Amarela)

Resposta: 01 + 16 = 17
01. Correta.
02. Incorreta. Dinning out é comendo fora.
04. Incorreta. Leaves são folhas.
08. Incorreta. Hospitality é hospitalidade.
16. Correta.

Resposta: 02 + 08 + 32 = 42
01. Incorreta. Flour-based é o que tem farinha como principal componente, não açúcar.
02. Correta.
04. Incorreta. Thick é espesso, thin é fino.
08. Correta.
16. Incorreta. Cup of Joe faz referÊncia ao café, e não a uma pessoa chamada Joe.
32. Correta.

UFSC
Inglês (Amarela)

Resposta: 04 + 32 = 36
01. Incorreta. O texto não fala qual é a comida mais popular da Venezuela.
02. Incorreta. Embora o gabarito diga que no texto não há resposta para como as arepas são preparadas, no
texto é mencionado que são fritas.
04. Correta.
08. Incorreta. O texto não faz menção à preferência dos venezuelanos por café preto ou com leite.
16. Incorreta. Não é mencionado qual a melhor época para visitar a Venezuela.
32. Correta.

Resposta: 02 + 08 + 16 = 26
01. Incorreta. They na linha 02 se refere às arepas.
02. Correta.
04. Incorreta. It's da linha 12 se refere ao ato de dizer não ao ser oferecida uma xícara de café.
08. Correta.
16. Correta.
32. Incorreta. You're na linha 12 refere-se a quem é oferecida uma xícara de café.
Obs: o gabarito indica que na alternativa 08 o it's da linha 12 se refira à tradição de oferecer café. Porém, como
já mencionado, refere-se ao ato de dizer não ao ser oferecida uma xícara de café.

