
VESTIBULAR UFRGS 2020 

RESOLUÇÃO DA PROVA DE INGLÊS 

51. Letra C

Na linha 23 do texto, podemos que ela não tinha formação acadêmica e experiência como 

professora, tornando assertiva II incorreta.   

As demais assertivas são verdadeiras 

52. Letra B

Alternativa correta pode ser inferida leitura do texto em suas linhas 42 a 50. 

53. Letra D

Questão de conjunção. 

A única assertiva incorreta é a número II, haja Vista que o nexo correto a ser utilizado seria 

"although", ao invés de "despite". 

54. Letra D

 A única assertiva incorreta é a número I, haja Vista que pela estrutura verbal utilizada ação 

estava em andamento e não havia sido completado. 

55. Letra E

A sequência de sinônimos a partir das palavras destacadas encontra-se na letra E, haja Vista 

seu emprego dentro do contexto no qual elas estão inseridas. 

56. Letra A

A única assertiva correta é a I, haja vista a leitura das linhas 32 e 33. 

57. Letra B

Justificando as assertivas Verdadeiras, encontramos embassamento para responder a 1 na 

linha 32, onde temos uma ideia de repetição, classicamente trazida pelo would. Já a assertiva 

de n. III também é verdadeira, pois “since” e “as much as” indicam a mesma coisa. 



58. Letra C 

A primeira assertiva é falsa haja Vista que o pronome em questão está sendo utilizado entre 

pontuação.  

 

Na segunda assertiva, O pronome destacado tem valor semântico diferente do pronome 

sugerido para substituição.  

 

Os pronomes utilizados na terceira assertiva refere-se que seria "men". 

 

59. Letra D 

A expressão utilizada significa "livrar-se de", que teria como expressão sinônima a partir do seu 

contexto "shake off". 

 

60. Letra  B. 

A primeira preposição from indiqua a origem da referida citação. A segunda preposição "on" é 

utilizada em função da regência para com verbo. A terceira lacuna deveria ser preenchida por 

uma preposição que nos trouxesse a ideia de internamente ou por baixo de, ou seja, 

underneath. A última lacuna traz uma ideia de sobre a superfície, sendo portanto a preposição 

"on". 

 

61. Letra C. 

 A conjunção em destaque nos traz uma ideia de concessão, porém pela estrutura frasal em 

questão, conjunção acompanhada de sujeito + verbo, exigirá o uso da preposição although ao 

invés de despite ou in spite of. 

 

62, Letra E 

 Na última alternativa temos três palavras sendo utilizadas, dentro do contexto no qual estão 

inseridas, como adjetivos. 

 

63. Letra C 

 A única alternativa incorreta é a de número II, pois a expressão wear and tear nos traz um teor 

de desgaste não o valor de rasgado. 

 

64. Letra A 



Na primeira assistiva temos tão somente uma inversão estrutural, nada prejudicando o sentido 

ou correção gramatical da estrutura original.  

 

Já na segunda assertiva, ao fazermos a omissão da expressão em questão, teríamos sim uma 

alteração gramatical, haja Vista que no primeiro momento temos um sujeito mais um verbo de 

ligação; na proposta de reescrita, porém, teríamos a frase iniciada já pelo sujeito.  

 

A terceira assertiva é verdadeira, haja Vista que teríamos uma frase existente em inglês 

(correção gramatical) e com mesmo valor semântico, sendo iniciada tão somente por uma 

estrutura diferente.  

 

A palavra em questão (since) nos traz um valor causal, podemos ser substituída tão somente 

por outro nexo de mesmo valor, o que não acontece com a conjunção proposta na questão. 

 

65. Letra E 

A palavra em questão introduz uma oração adjetiva reduzida, e não uma voz passiva Como 

pode parecer no primeiro momento. Característica essa trazida tão somente pela alternativa 

"e". 

 

66. Letra B 

A partir da leitura do segundo paragrafo do texto, ligar para tira da linha 14, podemos inferir 

que a primeira assertiva é falsa. A segunda assertiva, também falsa, podemos inferir a partir da 

frase citada na linha 45, em que o autor cita a expressão" while on a hanger", ou seja, 

pendurado em um cabide, não no corpo das mulheres. Portanto, a partir da leitura do texto 

podemos inferir que está correta então somente a assertiva de número III. 

 

67.Letra E 

 Questão de conjunções, de preenchimento de lacunas.  

Lembrar "SBAF" e "Thu Hen So Con Ther Then".  

Reconhecer que THat é conjunção subordinativa. 

 

68.  Letra D 

Podemos inferir que a alternativa correta e a letra D, justificada no primeiro e último. 

 

69.  Letra A 



Ao analisarmos as assertivas ficamos entre duas alternativas, "a" e "c". Sendo que a resposta 

pode ser conferida a partir da leitura das linhas 55 Até 58. 

 

70. Gabarito C 

A palavra "that" está sendo utilizada como uma conjunção integrante introduzindo uma 

oração subordinada. Ou seja, a única assertiva correta é a de número III. 

 

71. Gabarito D  

A palavra "even" estamos ficando um adjetivo, do Grau em que o mesmo apareça, sendo 

portanto um advérbio. A única assertiva que traz a mesma palavra com a mesma função é letra 

d, também modificando um adjetivo em um grau comparativo de superioridade. 

 

72. gabarito A 

A única alternativa que traz um pronome se referindo a algo previamente mencionado 

encontra-se na assertiva I. Questão clássica de retomada é referência pronominal. 

 

73.  Letra A 

A única alternativa que traz respectivamente os sinônimos das palavras destacadas encontra-

se na letra A. 

 

74. Letra A 

A única assertiva que mantém o valor literal da oração destacada é a I, haja vista que é a única 

que apresenta o verbo no presente. 

 

 

75. Letra D 

O modal de estacado indica, no contexto em que está inserido, uma dedução. Sabemos 

também que o mesmo mudar pode trazer ideias distintas, como obrigação e na sua forma 

negativa proibição. A única forma de poder indicar dedução na forma negativa nas alternativas 

citadas está na letra D.  


