VESTIBULAR UFRGS 2022
RESOLUÇÃO DA PROVA DE INGLÊS
Questão 1 - A
Questão de gramática sobre o emprego de preposições. A lacuna que
precede o verbo climb requer a preposição in pois mostra o movimento
da pessoa entrando no quarto. A lacuna que precede o verbo walk out
requer a preposição through porque a pessoa passa pela porta. No
próximo caso, temos o verbo frasal shout at e a ultima preposição a
ser usada é for devido a expressão feel remorse for.
Questão 2- B
Da linha 58 até a linha 69, do texto, vemos os acontecimentos que
antecedem ao roubo das joias da mãe de Nnamabia. Conta a
escalada de eventos que passaram impunes, desde os seus 11 anos
até o acontecido. E como a mãe sempre justificava os erros de
Nnamabia.
Questão 3- D
A afirmação I é incorreta, já que a narradora em nenhum momento
demostra ciúmes do seu irmão. Pelo contrário, podemos ver, entre a
linha 73 e linha 76, a sua esperança na recuperação de seu irmão.
A família não falava sobre o ocorrido, na esperança de poder dar um
novo começo a Nnambia”.
A afirmação II está correta. Podemos ver entre as linhas 58 e 69, a
narrativa da escalada de eventos que culminaram no roubo das joias,
e como a mãe de Nnambia sempre passava a mão na cabeça. Sempre
justificava os erros do filho e deixava as ações passarem sem punição.
A afirmativa III está correta. Podemos achar a resposta no relato da
linha 76 á 79.
Questão 4 – A
Questão de gramática sobre pronomes e voz passiva. A primeira
alternativa está correta, uma vez que, ao modificarmos o pronome do
singular para o plural, implicaria na mudança do pronome para they e
themselves em since they had the to themselves for once. A segunda
afirmação está errada pois naquele momento não se sabia o agente da
passiva. A terceira afirmação está errada pois o pronome it refere-se
ao verbo hurt.
Questão 5 – C

Questão de vocabulário e gramática sobre conjunções e pronomes
relativos. A primeira proposta está errada porque since e once não tem
o mesmo significado. Os verbos pawned e lost não são sinônimas. A
afirmação III está correta pois os pronomes who e whom podem ser
usados como objetos da frase, entre substantivos. Somente os
pronomes whom e which podem ser usados após preposições.
Questão 6 – E
Questão de gramática sobre o discurso indireto. A alternativa correta
é a E pois apresenta a frase tendo as modificações corretas no verbo
(backshift), pronome pessoal e pronome demonstrativo.
Questão 7 – C
Questão de vocabulário envolvendo verbos, substantivos e adjetivos.
O falso cognato pretend significa fingir, e não pretender.
Questão 8 – D
Questão de vocabulário sobre a expressão start afresh, a qual significa
wipe the slate clean (começar a comportar-se melhor).
Questão 9 – E
Questão de gramática sobre pronomes relativos.
A primeira lacuna é preenchida pelo pronome whose (cujo), o qual
expressa posse. Na próxima lacuna, o pronome which é o correto a ser
usado já que há uma vírgula antes do pronome. Na ultima lacuna o
pronome whom é o correto, pois este se refere a pessoas, está sendo
usado como objeto da frase após uma preposição.
Questão 10 – B
A afirmativa II é a única afirmativa correta, e podemos encontrar a
resposta nos últimos 2 parágrafo, da linha 60 a 78

Questão 11 – C
Questão de interpretação de texto. A primeira afirmação está errada
devido ao advérbio only, o qual limita a ocorrência da compaixão e
empatia. A segunda afirmação é errada porque nem sempre alguém se
solidariza com uma pessoa baseando-se no seu ponto de vista.
Questão 12 – B
Questão de vocabulário. As palavras kin (família), parochial (narrow),
e heyday (succefful period of someone), no contexto em que se
encontram, podem ser substituídas por family, narrow, culmination.
Questão 13 – D

Questão de gramática sobre concordância. Ao trocar o substantivo
someone else’s por other people’s, a frase acaba sendo modificada nas
palavras that, person, point, mind, his e her.
Questão 14 – D
Questão de gramática sobre a forma ing. A palavra reading é usada
como sujeito da frase já que exercises é o verbo da frase. A palavra
taking está sendo usada como verbo no presente contínuo, visto que
temos you are como sujeito e verbo. A palavra feeling está sendo usado
após a preposição into.
Questão 15 – A
Questão de vocabulário. A primeira proposta de reescrita é a única
correta, pois ela apresenta os sinônimos adequados para o falso
cognato novel e o adjetivo unlikely.

