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A prova de inglês do concurso PRF seguiu a tradição do CEBRASPE, inclusive 

apresentando algumas questões de interpretação ambíguas, isto é, que dão margem a 

serem julgadas tanto como certas ou erradas (a saber, questões 1 e 4). O texto foi uma 

escolha interessante a respeito do incidente energético que ocorreu em fevereiro deste ano 

no Texas.  

O nível de linguagem do texto é alto por se tratar de um artigo jornalístico que faz uso de 

vocábulos e expressões idiomáticas que exigem que o aluno tenha um ótimo nível de 

conhecimento do idioma, inclusive de certos termos mais técnicos no que diz respeito à 

questão energética. 

  

Recurso PRF - Questão 1:  

O enunciado da questão afirma que os problemas decorrentes do frio extremo no Texas 

afetou a distribuição de energia no estado. Contudo, em vários trechos do texto fica claro 

que a própria geração/produção de energia foi afetada. Final do primeiro parágrafo, linhas 

3-5, "[...] natural gas, coal, wind and nuclear facilities in Texas have been knocked offline 

by the unthinkably low temperatures". Ou seja, instalações inteiras de produção de 

energia de todo tipo foram desativadas. Início do segundo parágrafo: "The extreme cold 

is causing the entire system to freeze up". Isto é, o frio extremo congelou todo o sistema, 

logo, não apenas a distribuição. Ainda no segundo parágrafo: "All sources of energy are 

underperforming in the extreme cold [...]". Logo, todas as fontes de energia estão com 

sua performance prejudicada. Sexto parágrafo: "Critics of renewable energy have pointed 

out that wind turbines have frozen or needed to be shut down due to the extreme weather".  

Aqui temos que o frio congelou as turbinas eólicas ou fez com que elas fossem desligadas. 

No oitavo parágrafo temos que as usinas de gás natural e carvão, que precisam de água 

para funcionar, tiveram suas instalações congeladas e outras perderam acesso à 

eletricidade de que necessitam para operar. Diante do exposto, fica claro que o frio 

extremo no Texas afetou todo o sistema e não apenas a distribuição, como sugere o 

enunciado do item. Ademais, o próprio item 3 teve gabarito dado por errado ao sugerir 

que a produção de energia no Texas não teria sido interrompida. Solicito, portanto, a 

mudança do gabarito do item 1 de certo para errado. 

 

Recurso PRF - Questão 4: 

O item está errado, pois, nos dois últimos parágrafos temos que o Texas tem sua rede 

energética isolada do resto do país, a ponto de não poder exportar energia quando as 

coisas correm bem, nem podem importar para mitigar crises como a ocorrida em 

fevereiro. Ademais, o gabarito tido como certo só pode ter como base o terceiro parágrafo, 

que relata o impacto que foi sentido no resto do país em função de a produção de óleo e 

gás ter sido afetada. Em primeiro lugar, é bastante questionável o uso da palavra 

"changes", "mudanças", no enunciado da questão para se referir às consequências de um 

incidente. "Mudanças na produção de energia", "Changes in energy production", sugere 



algo intencional, deliberado, de natureza regulatória ou política. Além disso, a rigor, o 

texto não traz informação alguma que nos permita supor que houve mudança alguma, na 

produção de óleo ou gás, ela apenas foi impactada. Sendo assim, o uso ambíguo da 

palavra "changes" pode levar o candidato mais criterioso a supor que o item se refira ao 

aumento da participação da energia eólica na matriz energética do país, conforme consta 

no quinto parágrafo, o que o induzirá ao erro de julgar o item como errado, haja vista o 

fato já mencionado de que a rede do Texas é isolada do resto do país, não podendo, assim, 

ter qualquer impacto sobre o resto do país. Solicito, portanto, a anulação da questão. 

 


