
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

Pró-Reitoria de Ensino de Graduação 
COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO E ACESSO - COSEA 

Av. Pasteur, 296 – 1º andar – Urca – CEP 22290-240. 
Email: vestibular@unirio.br 

 
CONCURSO VESTIBULAR 2008 

 
Chave de Correção – INGLÊS 

 
 
 

TEXT 1 
 
Answer questions 1-4 in Portuguese based on the information in the text: 

 
Question 1 
What did the article point out was the major obstacle to closing the deal between the 
Louvre and Abu Dhabi? 
 
Persuadir os franceses a compartilharem sua herança cultural.  

Question 2 
What two things will France gain from the deal? 
 
1) marcar uma presença geopolítica numa região estrategicamente importante; 2) 

dinheiro.  

Question 3 
How important is Saadiyat Island in Abu Dhabi’s grand scheme? 
 
É possivelmente o projeto de desenvolvimento cultural mais ambicioso de todos os 

tempos da região. 

Question 4 
What happened to the Bedouin tribes in the region? 
 
Nas décadas de 80 e 90 começaram a capitalizar suas riquezas de petróleo, 

construindo arranha-céus, shoppings e hotéis de luxo. 

Answer question 5 with a complete sentence in English based on the information 
in the text: 
 
Question 5 
How will Abu Dhabi try to distinguish itself from Dubai? 
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Abu Dhabi is aiming at high-end tourism: art and education. 

 

TEXTO 2 
 
Answer questions 6-9 in Portuguese based on the information in the text: 

 
Question 6 
What has led Jeffrey Bada to think his experiment points to a paradigm shift?  
 
A atmosfera inicial da Terra poder produzir as substâncias químicas necessárias para a 

vida ao invés de estas substâncias terem  vindo de cometas ou meteoros.  

 
Question 7 
What did Miller and Urey demonstrate with their original experiment? 
 
As teorias sobre a origem da vida poderem ser testadas em um laboratório.  

 
Question 8 
Why were the results obtained by Miller and Urey later contested? 
 
Os gases que eles usaram no experimento não existiam em grandes quantidades na 

Terra inicialmente.  

 
Question 9 
What happened when Miller repeated the experiment in 1983? 
 
O caldo marrom não se formou e em seu lugar havia um caldo incolor com poucos 

aminoácidos.  
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Answer question 10 with a complete sentence in English based on the information 
in the text: 
 
Question 10 
Why did Bada consider it necessary to add chemicals to his experiment? 
 

He considered it necessary to add them in order to neutralize the nitrites and acids.  

 

 


