
PPGEM/UFOP - PROVA DE PROFICIÊNCIA EM INGLÊS - 08/06/2021 

Instruções Gerais:  

O exame deve ser realizado sem consulta e terá duração de 60 min. O candidato deve estar atento para o 

prazo de envio do formulário preenchido. É proibido durante a realização do exame o uso de celulares, assim 

com qualquer contato externo ou a existência de páginas abertas no computador do candidato, que não 

sejam os formulários e a sala de reunião. O candidato não poderá se ausentar da sala de reunião durante o 

exame. A tela do computador pessoal do candidato deverá ser compartilhada com os examinadores durante 

toda a prova. 

Instruções específicas: 

Para a realização desta avaliação, far-se-á o uso de um texto em inglês disponível no link: 

https://drive.google.com/file/d/1xfRYOwSsBqC-3hLn4IkHzPjJcEdEBCiw/view?usp=sharing 

Boa sorte!  

 

General Information: 

You are going to work with a text titled “Highways destroyed hundreds of urban neighborhoods. What’s the 

solution?”, which is attached. Do Parts A, B, C and D, as follows:    

Identificação: Digite o número de inscrição (caso não saiba, o cpf) 

Part A – Reading Comprehension (discursive) (3 points) 

According to the author, explain in Portuguese the saying “white men’s roads through Black men’s homes.” 

A travessia dos centros urbanos por rodovias teve consequências distintas, enquanto os brancos americanos 

se mudaram para novas áreas (subúrbios) alcançadas pelas rodovias e tiveram incentivo do governo federal 

para a casa própria, aos negros americanos isto lhes foi negado, além de outras medidas de ordem privada 

que fomentavam a discriminação racial. Assim os brancos utilizavam as rodovias para chegarem a suas 

casas nos subúrbios e vice-versa, passando pelas comunidades divididas, que eram predominantemente 

negras. 

 

Part B – Reading Comprehension (4 points) 

In the statements below decide which ones are True or False by writing inside parentheses T or F, 

respectively. 

O lugar que ficou conhecido como "Sugar Hill" era uma comunidade predominantemente branca nos anos 

40 do século passado. (F) 

As lideranças de direitos humanos eram contra a construção da rodovia "Interstate 10" em Los Angeles. (F) 

O sistema rodoviário americano ("Interstates") foi implantado nos anos 50 e 60 do século passado. (T) 

O impacto da passagem das rodovias pelas cidades foi mais sentido nos subúrbios. (F) 

O acesso ao crédito federal para moradia era para todos naqueles anos de implantação das rodovias. (F) 

Há hoje em curso nos EUA um movimento para o restabelecimento de comunidades antes divididas pelas 

rodovias. (T) 



A idade média das rodovias é em torno de 50 anos. (T) 

O modo preferencial de transporte individual com base no automóvel está com dias contados nos EUA. (F) 

A quilometragem média de um americano não está mais subindo desde 2004. (T) 

Impera ainda a percepção de que a solução dos problemas de transporte são novas rodovias. (F) 

Não é viável a implantação de sistemas de transporte de massa nas cidades americanas. (F) 

São Francisco é um exemplo de cidade em que a solução de transporte deve preservar as comunidades 

estabelecidas. (T) 

 

Part C - Vocabulary (1.5 points) 

Check for synonym regarding the words on top of the following sets. Circle the right synonym with the same 

meaning in the text (“Highways destroyed hundreds of urban neighborhoods. What’s the solution?”). Circle 

it. 

thriving (e.g. line 7) 

a) flourishing 

b) doing well 

c) experiencing hardships 

stitch (as shown in line 38) 

a) fasten 

b) join 

c) cut 

increasingly (as shown in line 26) 

a) once more 

b) more and more 

c) every now and then 

life span (as shown in line 48) 

a) life end 

b) duration 

c) lifeline 

telling (in line 53) 

a) recounting 

b) salient 

c) informing 

 

Part D - Grammar (1.5 points) 

Which word is inappropriate (i.e., an "intruder") in each set of words? Underline it. 

a) 1940s (line 7); 1950s (line 15); '60s (line 20); 2004 (line 55) 

b) turning (line 7); replacing (line 39); reaching (line 47); starting (line 51) 



c) integrated (line 8); pleaded (line 17); backed (line 29); populated (line 50) 

d) into (line 7); in (line 9); about (line 45); out (line 62) 

e) thanks (line 9); writes (line 25); remains (line 39); includes (line 42) 


