INGLÊS - UFRGS/2014
Respostas comentadas
A prova de Língua Inglesa da UFRGS de 2014 foi levemente surpreendente com relação ao ano anterior,
especialmente em termos da quantidade de questões gramaticais – que representou praticamente 50% da
prova. Indiscutivelmente, a UFRGS abandona os cartums e volta à sua formatação tradicional, recorrendo a
três textos e algumas questões que exigem um pouco mais de raciocínio.
51. Resposta (A)
A palavra though na linha 5 explicita uma ideia de
contrariedade, confirmada apenas com a forma
negativa de can. A partir daí, a lacuna da linha 38
apenas pode ser preenchida pelo modal can – uma
vez que nenhuma interpretação do trecho se aplicaria as outras alternativas.
52. Resposta (E)
A palavra been após a lacuna exige que tenhamos um
tempo Perfect. Optamos por Wouldhave por tratarse de passado, expresso em “... a decadeearlier”.
Além do mais, a própria ideia de futuro do pretérito
cabe melhor do que qualquer uso que o Can pudesse
oferecer.
53. Resposta (D)
O item I está incorreto porque a própria fonte do
texto menciona que o recém-nascido garantirá o
futuro da família real. Essa ideia é reforçada entre
as linhas 22-24.
54. Resposta (B)
As linhas 42-44 enfatizam o crescimento anual da
classe média. Além disso, a questão do casamento
de Charles com a amante não é mais visto como
escandaloso.
55. Resposta (C)
O once worked destaca que isso fez parte do passado. A expressão used to faz o mesmo, apenas
destacando hábitos passados.
56. Resposta (C)
Apesar de sensible poder ser traduzida por “sensível”, no contexto apresentado, apenas “sensata”
faz sentido. Quanto às demais palavras, pretend e
condoned são falsos cognatos; apesar disso, também
de fácil percepção contextual.
57. Resposta (A)
By the year e Every year significam “a cada ano”.

58. Resposta (B)
Questão de Condicionais. Pela análise dos pares,
vemos que a única correta é a alternativa (B), por
tratar de Conditional Type 1 – em que temos presente na if clause e futuro na result clause.
59. Resposta (A)
Apesar de podermos utilizar join sem qualquer preposição (quando seguido de objeto indireto), with é
o que mais se aplica. A preposição of seguindo process é correta porque exclui a ideia de movimento
que to oferece.
60. Resposta (E)
O trecho das linhas 11-20 explica a escolha por essa
alternativa.
61. Resposta (C)
A partir da leitura do texto, pode-se inferir que a
única alternativa correta é a III. Isso pode ser visto
claramente entre as linhas 31 e 37.
62. Resposta (D)
Passive Voice. Após contarmos verbos e ficarmos entre as alternativas (B) e (D) (que possuem 3 verbos),
excluímos a alternativa (B) devido a presença do
pronome which. Esse pronome não se aplica à frase
porque existe apenas um “Negro Community” em
questão. Além disso, na alternativa correta temos
a inversão de sujeito e objeto.
63. Resposta (C)
As palavras their, its e it referem-se respectivamente à many of our White Brothers, this nation
e freedom.
64. Resposta (A)
É a única alternativa cabível para o contexto.
65. Resposta (D)
A melhor tradução para live out nesse contexto é
“pôr em prática”.

66. Resposta (B)
Discurso Indireto. Mais do que cuidar a passagem
dos tempos verbais para uma forma mais passada,
era necessário que cuidassem as concordâncias
pronominais.

71. Resposta (A)

67. Resposta (E)
An precendendo palavra iniciada com som de vogal.
Its adjetivo possessivo – precedendo substantivo e
concordando com 3ª pessoa do singular – the artigo
definido especificando a palavra “fanaticus”.

Além de may ser mais fraco do que must ao propor
dedução, a afirmativa III ignora o we na frase em
destaque. O que queremos é um sinônimo para “o
que nós entendemos por taste” e não “o que consideramos que taste seja”.

68. Resposta (D)
Pronome relativo whose – estabelecendo relação
de posse.

73. Resposta (A)

69. Resposta (E)
A explicação para essa alternativa se encontra entre
as linhas 5 e 11.
70. Resposta (D)
O primeiro parágrafo do texto desmente essa afirmação I.

Esse “assume” e took on expressam a ideia de
“adquirir”.
72. Resposta (C)

Rather expressa contrariedade, assim como Instead.
74. Resposta (B)
A única que apresenta sufixo E prefixo (no caso,
“un”) para formar um adjetivo é unnecessary.
75. Resposta (A)
Caso Genitivo seguido de preposição. Não podemos
escolher a letra (D) porque apresenta um verbo.

