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Comentário

A questão trabalha a identificação da expressão de cada modal usado nos balões numerados. Balão 1 – may (permission), 
2 – must (logical deduction), 3 – ought to (advice), 4 – can (ability), 5 – might (light possibility).
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Comentário

A questão pede que sejam escolhidas as preposições que melhor preenchem as lacunas do segundo texto.
A primeira lacuna é preenchida com a preposição aditiva with, que indica com o que a olimpíada foi aberta.
A segunda forma o verbo frasal play out, que significa "desenrolar-se" ou "acontecer".
A terceira traz a preposição over, que indica a abrangência das preocupações expressas pelo verbo concern.
Na quanta lacuna a preposição de lugar in indica onde estará a ação, e na última lacuna a preposição by indica a autoria 

da ação.



2 3

UDESC
2017/1

X

X

Comentário

 O texto diz que a olimpíada de 2016 foi a primeira da América do Sul, não da América como um todo. Diz que Vanderlei 
Lima ganhou a maratona de 2004, e não a de 2016. Não diz que o escândalo russo de dopping ocorreu nas olimpíadas de 
2016. Consta, que no texto e 3 bilhões de pessoas viram a transmissão da abertura, porém não estavam presentes no estádio.

Comentário

A sugestão de colocar um sino no pescoço dos gatos foi vista como boa, porém foi questionado quem colocaria o sino. O 
provérbio que melhor representa a fábula é a que diz que é mais fácil falar que fazer (It is easier said than done). 
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Comentário

A ideia de colocar o sino no pescoço do gato para que se soubesse de sua aproximação era uma tentativa dos ratos de 
se protegerem do gato. 
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Comentário

O texto não diz que o eclipse seria total ou elíptico, não pondera de quem depende a observação do eclipse ou afirma 
que a causa do eclipse é a distância entre a lua e o sol em certas épocas do ano.

Comentário

Nessa questão deve-se reconhecer a construção gramatical da palavras sublinhadas, que são todas formadas pelo verbo 
to be associado a um verbo no particípio passado, caracterizando a voz passiva.

Comentário

A forma correta de inversão negativa de An annular eclipse happens when the moon is farther away from the Earth than 
during a total eclipse. é Never does an annular eclipse happen when the moon is farther away from the Earth than during a 
total eclipse. Que se caracteriza não só pela alteração da forma, como também da estrutura sintática da frase.


