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01.
A) A sociedade precisa discutir, democraticamente, formas de controlar os efeitos e usos da evolução da ciência no que se refere à manipulação 

da vida e sua associação com um valor monetário, como o comércio de órgãos humanos.
B) A participação maciça das mulheres na vida econômica, social e política dos países constitui um fato histórico.  

No entanto, há certa tendência, principalmente no Brasil,  em se subestimar a força política que as mulheres representam e o papel 
que têm nas organizações partidárias, o que precisa ser discutido amplamente pela sociedade a fim de se corrigir esse grave erro 
que ameaça a plenitude da democracia.  

02. 
Opinião – Fato – Opinião – Fato.

03. 
A) O planejamento familiar torna-se fundamental para aumentar a eficácia das políticas públicas de cunho social e, consequentemente, 

elevar os indicadores de desenvolvimento humano do País.
B) Isso evidencia, portanto, a necessidade de reestruturar a concepção política dos eleitores, como forma de melhorar a qualidade 

da escolha dos indivíduos que pleiteiam a gerência do Estado.

04. O item A da questão solicitava que o candidato explicasse o título do curta-metragem. Essa explicação teria que passar, necessariamente, 
pelo jogo entre o sobrenome de Miécio Caffé, e a palavra “café”, significando o ato de tomar um cafezinho, um momento de conversar, 
de bater papo com alguém. Não era suficiente dizer apenas que se tratava de um filme sobre o caricaturista, sem passar pelo trocadilho 
entre Caffé e café, como também sem passar pela implicação desse trocadilho em termos de uma oportunidade de “conversar” com o 
caricaturista, conhecê-lo melhor. No item B, várias eram as possibilidades de referência do pronome sua e várias também as explicações. Muitos 
optaram por destacar a possibilidade de “sua” referir-se a Carlos Adriano, já que Caetano Veloso estava falando com o cineasta (tua obra).  
Era importante que o candidato percebesse que, dentre todas as pessoas citadas no artigo, a única possibilidade vetada 
era Caetano Veloso, já que ele é o autor da fala em questão e não faria sentido referir-se à sua própria obra dessa maneira.  
O item C não exigia do candidato conhecimentos metalinguísticos, mas que fosse capaz de explicitar a relação de cada um dos três 
“que” negritados no texto. Assim, ele deveria perceber que o primeiro que trazia uma ênfase maior à palavra “raiva”, enquanto os 
outros dois retomavam palavras anteriormente citadas no texto, ou seja, “raiva danada” e “povo”, respectivamente. Como se pode 
observar, a questão não solicitava o uso de terminologias de tradição gramatical, mas sim a observação e descrição do funcionamento 
de determinadas palavras no interior de um texto. Esperava-se que o candidato refletisse sobre o funcionamento da língua portuguesa. 
Entretanto, a partir do momento em que o candidato escolhesse o caminho gramatical para explicar as relações – como muitos o fizeram 
de fato –, sua resposta deveria usar a terminologia canônica. Da mesma maneira, o item D também não solicitava o uso de termos técnicos.  
Tratava-se de compreender, através de uma leitura atenta, o recurso utilizado pela autora nas passagens sublinhadas e explicitá-lo.  
Houve uma retomada de nomes já citados sem repeti-los, usando características (no caso, profissão e local de nascimento) que, ao 
mesmo tempo em que indicavam ao leitor de quem se estava falando, acrescentavam informações/qualidades aos nomes referidos, 
funcionamento esse intrínseco ao próprio processo de co-referência. É interessante notar que alguns candidatos, talvez por uma 
leitura superficial e rápida, acharam que o texto original estivesse sublinhado (não perceberam que os sublinhados foram feitos pela 
banca elaboradora), concluindo que esse sublinhar das palavras havia sido uma opção da autora do texto para enfatizar os termos.

Resposta esperada:

A) O título explicita o tema do curta-metragem, que versa sobre o caricaturista Miécio Caffé. O sobrenome do referido cartunista 
é levado ao título, mantida sua grafia, como um substantivo – no caso um nome comum que se refere a um tipo de bebida: 
o café. Constrói-se, assim, a imagem de um bate-papo comum na vida cotidiana dos brasileiros, que acontece sempre que 
convidamos um amigo/ conhecido/colega para “tomar um café”. O título explicita, com isso, a possibilidade de um bate-papo 
sobre o caricaturista Miécio Caffé.

B) A partícula “sua” produz uma ambiguidade na identificação da obra referida por Caetano Veloso. O candidato deveria 
justificar, através de uma sequência de pronomes relativos, a identificação da obra referida. Seguem as leituras que poderiam 
ser realizadas: “sua” refere-se à obra de Malfitano; “sua” refere-se à obra de Miécio Caffé; “sua” refere-se à obra de Orlando 
Silva; “sua” refere-se à obra de Carlos Adriano.

C) O candidato deveria mostrar que a primeira ocorrência da partícula ‘que’ estabelece uma relação enfática, de realce com a palavra “raiva”; 
já as duas outras estabelecem correlações com o que é dito anteriormente: a segunda com “raiva danada” e a terceira com “povo”.

D) O processo de retomada acrescenta informações/qualidades aos referentes.
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05. 
A) A maioria dos candidatos não teve dificuldade para distinguir os dois usos (transitivo e intransitivo) de surfar. A principal 

dificuldade recaiu sobre a formulação da justificativa para o uso em que o verbo assume um sentido necessariamente figurado. 
Grande parte dos candidatos se limitou, como se vê no texto abaixo da média, a reconhecer em qual dos usos se dá o sentido 
figurado, sem apresentar uma justificativa para a sua conclusão. 

B) Grande parte dos candidatos não conseguiu sair do plano figurado ao desenvolver sua resposta. Muitos se restringiram, como na 
resposta abaixo da média, a reproduzir os verbos e adjetivos que aparecem no trecho destacado, sem associá-los ao efeito que a 
campanha pretende gerar em relação ao que defende (que as revistas não foram substituídas pela internet). Também foram poucas 
as respostas que fizeram menção ao modo como a relação entre o título da campanha e o trecho destacado é sustentada. Nem 
mesmo a resposta acima da média faz essa menção, o que revela, por parte da maioria dos candidatos, alguma dificuldade em 
depreender o papel das informações constantes da companha na construção do sentido global do texto.

Resposta: Espera-se que o candidato exemplifique o emprego de surfar como transitivo (“Surfamos a internet”) e como intransitivo 
(“porque gostam de surfar”), indicando que o uso necessariamente figurado aparece na ocorrência do verbo como transitivo. 
Ao justificar esse uso, o candidato deve explicitar o sentido assumido por surfar (por exemplo, acessar informações por meio de 
hipertextos, visitar várias páginas da internet ao mesmo tempo, etc). Na segunda parte da questão, o candidato deve associar 
o título da campanha ao trecho citado, relacionando os sentidos de “empolgar”, “agarrar” e “passageira” ao de “surfar”, e 
os de “envolver”, “abraçar” e “permanente” ao de “nadar”. Ao fazer isso, pode, por exemplo, associar a internet a uma onda 
(algo empolgante, impactante, fugaz) e as revistas, ao mar (algo envolvente, acolhedor, perene). O candidato deve, finalmente, 
mostrar como essa relação é sustentada no restante da campanha. Para tanto, deve lançar mão das informações apresentadas 
no segundo parágrafo, que indicam a vitalidade das revistas (seu crescimento, sua existência duradoura, o fato de não terem 
sido substituídas por outras mídias) em face da popularização da Internet.
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