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EDITAL PPGEM Nº 002/2021  

RETIFICAÇÃO  
CHAVE DE RESPOSTAS DA VERIFICAÇÃO DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA 

 
O texto está disponível no link:  
https://drive.google.com/file/d/1N2IGj71AGUT_iElaPW-Vcp-CS69jcSB_/view?usp=sharing 
 
*Respostas corretas destacadas em negrito. 
 
Question 1 (1 point): In the phrase “In some regions, the increase in desert areas is occurring 
largely as the result of a trend toward drier climatic conditions” (line 19 and 20), the word “toward” 
is closest in meaning to 

A- excluded  
B- in relation to  
C- restricted 
D- prevented 

 
Question 2 (1 point): According to sixth paragraph, the activities identified as major contributors 
to the desertification process 

A- expanded to desert areas due to the increase of human occupancy. 
B- do not lead to cultivation problems. 
C- are not human activities. 
D- do not contribute to drought periods. 

 
Question 3 (1 point): In the phrase “The gradual drying of the soil caused by its diminished ability 
to absorb water results in the further loss of vegetation, so that a cycle of progressive surface 
deterioration is established” (line 16 to 18), the tense of the verb “caused” is 

A-  Simple present 
B- Past perfect 
C- Present perfect 
D- Simple past 

QUESTÃO ANULADA: NÃO EXISTE RESPOSTA CORRETA, A PONTUAÇÃO DESSA 
QUESTÃO SERÁ CONCEDIDA A TODOS OS CANDIDADOS. 
 
Question 4 (1 point): According to the text, which of the following is not often associated to 
desertification process? 

A- Increase of the firewood use. 
B- Removal of the original vegetation. 
C- Mining activities. 
D- Expansion of agricultural areas. 
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Question 5 (1 point): Consider the phrase “The extreme seriousness of desertification results 
from the vast areas of land and the tremendous numbers of people affected, as well as from the 
great difficulty of reversing or even slowing the process” (line 55 to 57). Which of the sentences 
bellow best expresses the essential information of the phrase? 

A- Desertification is a significant problem because it is so hard to reverse and affects 
large areas of land and great numbers of people. 

B- Slowing down the process of desertification is difficult because of population growth that 
has spread over large areas of land. 

C- The spread of deserts is considered a very serious problem that can be solved only if large 
numbers of people in various countries are involved in the effort. 

D- Desertification is extremely hard to reverse unless the population is reduced in the vast 
areas affected. 

 
Question 6 (1 point): In the phrase “Once the soil has been removed by erosion, only the passage 
of centuries or millennia will enable new soil to form” (line 57 and 58), the word “enable” is not 
closest in meaning to 

A- permit  
B- allow 
C- let 
D- endangered 

 
Question 7 (1 point): According to paragraph 3, the loss of natural vegetation has which of the 
following consequences for soil? 

A- Increased stony content. 
B- Reduced water absorption. 
C- Increased numbers of spaces in the soil. 
D- Reduced water runoff. 

 
Question 8 (1 point): In the phrase “The water evaporates and the salts are left behind, creating 
a white crustal layer that prevents air and water from reaching the underlying soil” (line 52 to 54), 
the tense of the verb “prevents” is 

A-  Simple present 
B- Past perfect 
C- Present perfect 
D- Simple past 
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Question 9: Write a short text in Portuguese summarizing what you understand of the text. 
 

Nos últimos tempos, os desertos vêm aumentando a sua área de ocupação na Terra e 
estima-se que um quarto da terra está ameaçada pelo processo desertificação. A desertificação 
consiste na perda de vegetação natural. Essa perda de vegetação, reduz a capacidade do solo 
em reter água, logo o escoamento superficial aumenta e causa erosão no solo. Um dos fatores 
que contribui para o aumento das áreas desérticas é o aquecimento global, no entanto os 
principais fatores que contribuem com esses processos se relacionam principalmente às 
atividades humanas, que estão relacionados à expansão da população e crescente necessidade 
de alimentos e combustíveis. Quatro atividades específicas foram identificadas como principais 
contribuintes para o processo de desertificação: cultivo excessivo, sobrepastoreio, coleta de 
lenha e irrigação excessiva. O cultivo de safras tem se expandido para regiões progressivamente 
mais secas à medida que as densidades populacionais aumentam. As consequências de um 
número excessivo de gado pastando em uma área se relacionam à cobertura vegetal e o pisoteio 
e pulverização do solo. A lenha é o principal combustível usado para cozinhar e aquecer em 
muitos países. O uso crescente de dejetos animais secos como combustível substituto também 
prejudica o solo porque esse valioso condicionador de solo é fonte de nutrientes para as plantas 
não está mais sendo devolvido à terra. A principal causa humana final da desertificação é a 
salinização do solo resultante da irrigação excessiva. Uma vez que o solo tenha sido removido 
pela erosão, apenas a passagem de séculos ou milênios permitirá que um novo solo se forme. 
Em áreas onde ainda existe solo considerável, entretanto, um programa rigorosamente aplicado 
de proteção da terra e plantio de culturas de cobertura pode tornar possível reverter a atual 
deterioração da superfície. 
 


