INGLÊS
COMENTÁRIO DA PROVA DE INGLÊS
Ao nosso ver, uma prova é justa quando há equilíbrio entre as questões formuladas e o programa da
universidade, ou seja, abrangente... Apesar de alguns pontos bem importantes aparecerem ao longo dos dois
textos e na interpretação, como: links, pronomes, graus dos adjetivos, tempos verbais, plural e voz passiva,
poderia haver questões abordando a gramática aplicada ao texto. Em uma prova de 80 questões, cuja duração
é de apenas 5 horas, os textos deveriam ser um pouco menores. Sentimos a falta de clareza na questão 78,
onde possivelmente poderiam existir duas respostas. Foi uma prova de nível médio/alto que premiou o
candidato que se preparou bem durante o ano.
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Comentário:
As alternativas verdadeiras são: a terceira: The new skeleton is larger than that of Lucy (4º parágrafo, 1ª linha)
“...about 30% larger than Lucy...” e a quinta: The team spent four years excavating for bones (3º parágrafo, 2ª linha)
“…Over the next 4 years, the team unearthed the shoulder blade, collarbone, ribs and neck vertebra…”
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Comentário:
O candidato, pela leitura, poderia eliminar Australia, kadanuumuu (apelido do esqueleto), Hadar (lugar onde ficava o
túmulo de Lucy) e Ohio (local do museu). Portanto, o esqueleto foi encontrado em Woranso-Mille.

Comentário:
It has the same age and is similar to Lucy’s skeleton. → 3º parágrafo, linha 5: “... The skeleton’s age and similarity to
Lucy suggest it belongs to her species...”.

Comentário:
A alternativa correta encontra-se no 2º parágrafo, linhas 1 e 2. “...the second oldest skeleton found of a possible
human ancestor. It had long legs and a torso and a pelvis more like those of a modern human…”
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Comentário:
As alternativas corretas são: sentença 2 → 1º parágrafo, linhas 2 e 3. Sentença 4 → 2º parágrafo, linhas 3 e 4:
“...The United States has 67 major beer breweries....” e “All the Germany’s 1,000 breweries…”
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Comentário:
A alternativa que não corresponde às informações dadas no texto encontra-se na segunda sentença: “Germans like
to keep their refrigerators filled with bottles of beer”.
Obs.: não ficou bem clara aos candidatos a alternativa E. “Some brands of American beer are sold in every region of
the U.S”, porque não diz que as cervejas americanas Budweiser, Miller or Coors são vendidas em todas as regiões
dos Estados Unidos e que também, embora a cerveja Löwenbräu seja produzida na América do Norte, ela é alemã.

Comentário:
A resposta da questão 79 encontra-se no 4º parágrafo, linha 2: “...The German government has so-called beer purity
laws that specify exactly what can go into beer...”

Comentário:
A resposta encontra-se no último parágrafo, linha 5: “...and because of inefficiency and high prices much less of that
wonderful German beer than you would otherwise expect gets sold abroad…”.
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