
Vestibular UFSC/2016 
Relatório da prova de Inglês  

(Prova 1 – Amarela) 
 

A prova de Inglês do vestibular de 2016 teve como temática central a luz e a mudança 
climática, aspectos abordados em três textos autênticos, o primeiro deles adaptado com vistas 
a calibrar o nível de complexidade linguística do texto original, um texto de especialidades. Os 
outros dois textos foram mantidos na íntegra e pertencem ao gênero cartoon. Além dos textos 
mencionados, uma questão foi baseada em manchetes retiradas de um site voltado a questões 
relacionadas a mudanças climáticas. Os textos a partir dos quais a temática foi abordada foram 
cuidadosamente selecionados de modo a refletir a realidade da faixa etária média de 
vestibulandos a fim de alcançar seu interesse na leitura: o texto informativo abordava a 
importância da energia nas mais diversas atividades humanas; as manchetes procuravam 
sensibilizar o leitor a assumir papel ativo no que respeita a questões ambientais; os cartoons, 
por fim, abordavam a temática em forma de humor, com pitadas críticas.    
O conteúdo programático exigido dos candidatos ao concurso foi contemplado na medida em 
que o foco da prova residia na compreensão textual e as questões de língua eram trabalhadas 
no bojo dessa compreensão.  
Dada a exposição das premissas que permearam a elaboração da prova, apresentamos a 
seguir as oito questões ali contidas, cuja avaliação individual apresentamos na Tabela 1 e nos 
comentários que a seguem.  
 
Tabela 1: Dados sobre o grau de dificuldade da prova (Inglês)  
Questões Grau de dificuldade 

previsto 
Grau de dificuldade 
obtido 

Percentagem de 
acertos 

13 Difícil  Médio 25.72% 
14 Difícil Fácil 31.55% 
15 Fácil Fácil 41.17% 
16 Fácil Fácil 50.60% 
17 Médio Difícil 13.65% 
18 Médio Fácil 37.23% 
19 Fácil Fácil 53.98% 
20 Fácil Difícil 7.88% 
*Grau de dificuldade das questões: até 15% de acerto: difícil; de 16% a 25%: médio; acima de 
26%: fácil.  
 

A prova inicia com um texto informativo, chamado About the year of light, a partir do qual 
cinco questões foram formuladas.   
 
 
  



QUESTÃO 13 
 
Choose the alternative(s) that conveys (convey) the meaning of the excerpt below, retrieved 
from lines 16-18 of Text 1.  
 
This International Year will bring together many different scientific societies and unions, 
educational institutions, technology platforms, non-profit organizations and private sector 
partners. 
 
01. This International Year aims at proposing a joint effort among scientific societies and 

unions, educational institutions, technology platforms, non-profit organizations and private 
sector partners. 

02. This International Year proposes a dialogue among a diversity of sectors of society so as 
to promote different countries. 

04. This International Year will provide opportunities for different sectors to interact among 
themselves. 

08. People from scientific societies and unions, educational institutions, technology platforms, 
non-profit organizations and private sector partners are against this International Year. 

16. Researchers belonging to scientific societies and unions, educational institutions, 
technology platforms, non-profit organizations and private sector partners will lessen the 
effects of this International Year. 

 
A questão 13 foi elaborada com o duplo intuito de avaliar a compreensão de 

determinada passagem do texto bem como a capacidade do vestibulando de identificar 
alternativas com textualização distinta e mesmo significado. A questão foi prevista como difícil. 
Entretanto, contrariamente às expectativas, a questão foi considerada média, haja vista o 
índice de acertos. Esse descompasso sinaliza, para a nossa grata surpresa, a habilidade dos 
candidatos em reconhecer paráfrases.  
 
 
 
 
  



QUESTÃO 14 
 
Choose the CORRECT alternative(s) according to Text 1, lines 01-11.  
 
01. The International Year of Light and Light-based Technologies was officially announced in 

2013 during a General Assembly of the UN. 
02. The UN challenges sustainable development and global awareness. 
04. Despite having shown its potential in a miryad of areas, light no longer plays a central role 

in global society. 
08. Besides being of paramount importance for people’s daily lives, the study of light must 

permeate different areas of scientific knowledge in the 21st century.  
 
 

A questão 14 tratou de questões específicas sobre o texto, extrapolando, portanto, o nível 
de compreensão geral. Com índice de acerto considerado alto, 31.55%, contrariou as 
expectativas da banca, que previa a questão como difícil, não pelo simples fato de tratar de 
informações específicas, mas também pela gramática utilizada, especialmente nas duas 
últimas alternativas. No entanto, acreditamos que a temática do texto, bastante disseminada e, 
portanto, familiar aos candidatos, tenha contribuído para esse resultado.  
 
 
QUESTÃO 15 
 
Which question(s) can be answered by reading Text 1? Select the CORRECT proposition(s). 
 
01. Who carried out the first studies of optics 1,000 years ago? 
02. What does IYL stand for? 
04. In which month is the International Year of Light celebrated? 
08. What are the solutions to global challenges in energy, education, agriculture and health? 
16. When was the International Year of Light and Light-based Technologies proclaimed? 

 
 

A questão 15, que se demonstrou fácil conforme o nível de acerto, era realmente prevista 
como tal, já que as alternativas eram perguntas sobre o texto, as quais deveriam ser 
identificadas como passíveis de resposta ou não. Bastava, portanto, que o candidato 
identificasse se o assunto era tratado no texto.  
 
  



QUESTÃO 16 
 
Choose the CORRECT alternative(s) in regards to reference. 
 
01. The noun phrase an imperative cross-cutting discipline of science in the 21st 

century, in line 08, refers to medicine. 
02. The pronoun its, in line 04, refers to light science. 
04. The pronoun it, in line 08, refers to light. 
08. The pronoun that, in line 15, refers to anniversaries in 2015. 

 
O índice de acertos da questão 16 confirmou as expectativas da banca, que previa nível 

baixo de dificuldade. O objetivo era o de aferir a capacidade dos candidatos em identificar 
questões internas do texto relativas à referenciação, aspecto sistêmico de extrema relevância 
para fins de compreensão.  
 
 
QUESTÃO 17 
 
Select the proposition(s) which contains (contain) the CORRECT definition for the underlined 
words as they are used in Text 1.  
 
01. awareness (line 05) – consciousness 
02. sustainable (line 06) – capable 
04. challenges (line 07) – affairs 
08. imperative (line 08) – essential 
16. noteworthy (line 13) – remarkable 
32. role (line 13) – opening 
64. partners (line 18) – ventures 

 
 

A questão 17, considerada pela banca de nível médio de dificuldade, contrariou as 
expectativas, mostrando-se difícil. Em se tratando de uma questão que focalizava 
conhecimento lexical – alguns dos quais cognatos ao português –, entendemos que a 
compreensão geral do texto não permitiu aos candidatos o levantamento de inferências que 
terminassem por facilitar a questão.  
 
 
  



Read the three headlines that follow to answer question 18. 
 

SPREAD THE WORD THAT CLIMATE CHANGE IS REAL BY TWEETING AND POSTING 
ON FACEBOOK WITH “#CLIMATECHANGEISREAL. SO IS . . . ” AND ADDING YOUR 
OWN STORY ABOUT SOLUTIONS 
HUMANITY NEEDS YOU TO FIGHT FOR A SAFE CLIMATE IN 2015 
MAKE A SIGN WITH YOUR OWN CLIMATE MESSAGE, TAKE A PHOTO, AND THEN 
POST YOUR CLIMATE SELFIE WITH THE HASHTAG #YEAROFCLIMATEACTION  
Retrieved from: <https://www.climaterealityproject.org>. Accessed on August 17th, 2015. 

 
QUESTÃO 18 
 
What do the headlines aim at?  
 
01. Claiming that climate change is a challenge due to the government. 
02. Calling on people to get serious about protecting the environment. 
04. Inviting people to play their part in protecting the environment. 
08. Bringing people together to speak up about climate change. 
16. Discouraging people to undertake some action about climate change. 
32. Showing that it is too late to save the environment. 

 
 

O índice de acertos da questão 18 superou as expectativas da banca na medida em 
que demonstrou, por parte dos candidatos, uma compreensão geral do texto bastante eficiente. 
Esperava-se grau médio de dificuldade e obteve-se grau baixo, com percentual de 37.23% de 
acertos. O resultado dessa questão ratifica a interpretação, levantada na análise da questão 
13, de que os candidatos apresentam certa facilidade na estratégia de reconhecimento de 
paráfrases.  
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 
According to Text 2, it is CORRECT to affirm that: 
 
01. even one’s hair style can save energy. 
02. giving hair a permanent (perm) is a waste of energy due to treatment with heat and 

chemicals. 
04. design is irrelevant when it comes to the correlation between saving energy and light 

bulbs. 
08. the more spiral a light bulb is the more energy it wastes. 
16. new style light bulbs (fluorescent ones) save more energy than old style light bulbs 

(incandescent ones). 
 

A questão 19 foi prevista e verificada como fácil, com o mais alto índice de 
aproveitamento na prova – 53.98%. Esse resultado parece sinalizar que os candidatos foram 
hábeis em utilizar a imagem do cartoon, os cognatos e o seu conhecimento prévio sobre o 
assunto ali abordado como estratégias para compreensão.  
  

TEXT 2 

 
Retrieved from: <http://www.toonpool.com/cartoons/energy%20efficient%20hairdo_137288>. Accessed on July 31st, 2015. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 20 
 
Choose the CORRECT alternative(s) about Text 3. 
 
01. Text 3 presents humor, as expected from a cartoon. 
02. The content of Text 3 aims at raising awareness about the impact of global warming. 
04. Seals are polar bears’ food source.  
08. Bears are heading South due to the existence of fat humans. 
16. Mankind is being threatened by global warming. 
32. Animals who can’t run very fast live in the South. 

 
Por fim, a questão 20 contrariou, em muito, a previsão da banca. Julgava-se que a 

questão teria alto nível de aproveitamento, e o resultado obtido mostrou um índice baixíssimo 
de acertos – 7.88%. Se voltarmos à análise da questão 19 e considerarmos a imagem, os 
cognatos e o conhecimento prévio sobre o assunto como estratégias para compreensão, 
podemos julgar que a imagem deste cartoon não é suficientemente explícita e clara a ponto de 
ativar o conhecimento prévio do leitor sobre o assunto e lhe permitir o levantamento de 
inferências. Soma-se a isso o fato de o texto não fazer uso de tantos cognatos. 

TEXT 3 

 
Retrieved from: <http://towardsgreenerlife.blogspot.com.br/2008/09/global-warming-cartoons.html>. Accessed on August 5th, 2015. 

 



Conclusão:  
 

Em convergência com os parâmetros curriculares nacionais, a temática da prova elegeu 
uma questão social marcadamente importante no presente momento histórico mundial: a luz, 
tema escolhido pela Assembleia Geral das Nações Unidas como pauta do ano de 2015. 
Buscamos, então, promover um momento de aprendizagem, ao fazer uma prova tanto 
informativa quanto de conscientização acerca da importância da luz em algumas esferas, em 
especial no que respeita a nossa participação no consumo desse recurso.  

O conceito de linguagem que perpassa a prova é o de que a linguagem é mediadora da 
relação do homem com o mundo; é a linguagem que forma e transforma a consciência 
humana. Focamos, portanto, na língua em uso, na prática social; e, no bojo da textualidade, 
buscamos trabalhar com a construção de significados. Nessa busca, e novamente em 
consonância com os PCNs, abordamos os três tipos de conhecimento de que se faz uso ao 
construir sentidos: conhecimento sistêmico, conhecimento de mundo e conhecimento da 
organização dos textos. 

O resultado da prova, de modo geral, sinaliza que a construção de significados por 
parte dos vestibulandos ocorreu com sucesso, já que a prova teve bom índice de acertos. 
Sendo assim, a banca julga ter cumprido seus objetivos.  
 
 


