COMENTÁRIO GERAL DOS PROFESSORES DO CURSO POSITIVO
VESTIBULAR PUCPR 2010
PROVA DE INGLÊS
A prova de Inglês deste ano apresentou textos atuais e informativos relacionados à saúde e a área
jurídica. Embora questões gramaticais não constassem da prova, a gramática esteve presente ao longo da
interpretação. O estudo constante da parte gramatical, léxica e de interpretação foram fundamentais para a
resolução da prova. Poderiam ter sido cobradas algumas questões de gramática aplicada.
Professor(a): Rosaly e Floriano

Comentário:
1º e 2º parágrafos
1º parágrafo ... “he contracted polio”...
2º parágrafo ... Lederle laboratories who manufactured Orimune” ...
Obs.: No segundo parágrafo, onde aparece who,
deveria ser which ou that, pois é o laboratório que
fabricou a vacina.
Resposta: A
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Comentário:
4º parágrafo
Resposta: C

Comentário:
A palavra “late” no contexto não significa “último” e,
sim, “recentemente”, o que foi comentado na aula
de Caso Possessivo. A palavra “former” que foi
explicada na aula 30 significa Anterior, ex, antigo e
o primeiro de dois elementos citados. “Old
fashioned” significa antiquado, e a letra A não tem
sentido. Portanto, por exclusão, só sobrou
“deceased”, que significa recentemente falecido.

Comentário:
1º parágrafo ... “they found that the more chocolate
people consumed, the more likely they were to
survive”... (Quanto mais chocolate as pessoas
consumiam, mais chances de sobreviver) e no 2º
parágrafo: “... the more chocolate consumed the
lower the risk for death” (Quanto mais chocolate
consumido, menor o risco de morte). O verbo to
“enhance” (aumentar) foi trabalhado em nossas aulas.
Resposta: E

Resposta: D
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Comentário:
I. parágrafo 3
II. parágrafo 1
III. parágrafo 4
Resposta: A

Comentário:
As pessoas devem controlar a quantidade de outros
doces que comem para o chocolate continuar tendo
efeitos benéficos. Esta questão explorou o verbo
modal “must” (necessidade).
Resposta: D
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Comentário:
2º parágrafo ... “the need to understand why is very
powerful...”
Resposta: B

Comentário:
“When Argentina’s caseload soared” significa
“Quando o número de casos da Argentina
aumentou”. O verbo “soared” seria sinônimo de
“went up”, visto e revisto em nossas aulas.
Resposta: A
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