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01.
A) Para maior expressividade a palavra linha traz uma ambiguidade bastante pertinente, mencionando a expressão andar na linha que 

quer dizer fazer tudo de maneira correta e a ideia de linha de trem, já que a empresa oferece transportes em containers via férrea.
B) Hoje sustentável ganhou um signifi cado a mais, quer dizer de toda forma de trabalho que não prejudica o meio ambiente, o que 

acontece com os trens, eles não poluem o ar como outros meios de transporte e também são mais baratos.  

02.
A) A expressão essas mal traçadas linhas tornou-se um clichê do universo epistolar em extinção já no Canadá. 

O título, de certa forma, ironiza essa mudança que se aponta e mais uma profi ssão familiar às pessoas que se vai substituída 
pela tecnologia.

B) Resignado à marcha da modernidade tecnológica contra a qual não se pode lutar...  

03. 
A) O título do texto desconstrói o conceito tradicional de “fi nal feliz” dos enredos das histórias infantis. As narrativas contemporâneas, 

a exemplo do que se verifi ca em fi lmes como “A Bela e a Fera” de Daniel Bernz, alteram o roteiro mais popular em que os 
personagens vencem obstáculos em busca da paz e da felicidade para adotar uma visão menos ingênua para descrever a atualidade 
(“A Bela Adormecida, por sua vez, já não é vítima do feitiço de uma bruxa invejosa. Por vontade própria, ela cai em sono profundo 
para satisfazer o fetiche dos homens”).

B) Os termos “adultos” e “caçadores mercenários” referem-se a “João e Maria”; “ela”, a “Bela Adormecida”; “nos exemplos 
acima”, às versões apresentadas inicialmente dos contos “João e Maria” e “A Bela e a Fera”; “essa sintonia” estabelece associação 
do cinema contemporâneo com o contexto atual.  

04. V – V – V – F

05. Ao afi rmar que “Robótica não é fi lme de Hollywood”, o autor ressalta que o trabalho desenvolvido pelos neurocientistas não é 
uma produção visual grandiosa, posto haver limitações, como depender do controle mental dos pacientes para comandar tais 
movimentos. A fala fi nal do neurocientista ressalta, inclusive, que o objetivo esperado fora alcançado.  

Resposta: D

06. Essa questão exigia, para que a explicação fi casse clara, talvez um pouco mais do que em outras, grande atenção do candidato em sua 
leitura e um cuidado especial na redação de sua resposta. Muitos candidatos parecem ter entendido a questão, mas não souberam 
formular a resposta, que fi cou confusa e incompleta. O fundamental, nesse caso, era perceber que, na verdade, Lula não disse 
absolutamente nada de concreto, ou de explícito ou de direto sobre a permanência ou não dos ministros. Ele apenas insinuou, deu a 
entender, deixou escapar, com suas atitudes ou palavras, que os ministros permaneceriam em seus cargos. E aí sim, só depois de feita 
essa leitura, é que faz sentido dizer que os ministros fi cam porque Lula é o presidente e ele tem autoridade para tomar essa decisão. 
Muitos candidatos insistiram na questão da autoridade, que é real, entretanto sem explicarem o uso do verbo “fi car” da forma como apareceu 
na manchete do jornal. É preciso entender que o enunciado é do jornalista – autor do artigo – e não uma transcrição das palavras de Lula. 
É elucidativa na explicação a percepção de que, se o verbo estivesse no subjuntivo, o sentido da frase seria totalmente diferente. Lula, nesse 
caso, estaria emitindo uma opinião, uma sugestão, dirigindo-se diretamente aos ministros em questão sobre o que eles deveriam fazer. 
Era também importante que o candidato percebesse que o verbo no presente do indicativo não estava sendo inadequadamente 
utilizado, resposta essa bastante frequente.

Resposta: Esperava-se que o candidato percebesse que o verbo “sugerir” possui mais de um sentido. O mais usual – que indica 
“aconselhamento”, “proposição” – exigiria o verbo “fi car” no presente do subjuntivo (“que fi quem”). Entretanto, o sentido produzido 
nas relações entre as palavras que compõem o título da matéria e dessas com a posição de autoridade de quem insinuou – o Presidente 
da República – indica “sugerir” no sentido de “dar a entender”, “insinuar”, o que exige o verbo “fi car” no presente do indicativo.

07. No item A da questão, esperava-se que o candidato compreendesse que as duas defi nições pertenciam a contextos diferentes: 
o primeiro ao dicionário e o segundo à gramática; ou o primeiro ao campo dos sentidos, da semântica, e o segundo ao campo 
da ortografi a, das regras de acentuação das palavras. Alguns candidatos não entenderam que a diferença encontrava-se entre os 
enunciados dos itens 1 e 2 do verbete, e buscaram diferenças tais como o singular e o plural de parabéns, por exemplo, o que não se 
colocava na questão.
Já em B, era necessário mencionar os dois grupos aos quais a propaganda se dirigia. O mais óbvio é que a propaganda fosse 
endereçada ao professor, já que a homenagem a ele se destinava. Entretanto, não podemos nos esquecer de que a propaganda foi 
elaborada para leitores em geral (e não somente para professores), colocados na posição de aluno, já que havia algo a ser ensinado. 
Era também importante perceber que a propaganda se destinava aos leitores, às pessoas e não a instituições de ensino, ao governo, 
ao ministério da educação, etc. No item C, o candidato deveria mencionar duas imagens da educação escolar sustentadas por essa 
propaganda. Muitos candidatos parecem não ter entendido bem a questão, interpretando imagem como fi gura, elemento, personagem. 
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Tal equívoco produziu as seguintes “imagens”: aluno, professor, escola, dicionário, quadro-negro, etc., o que não era o caso. O que 
se pedia eram duas representações da presença e do modo de funcionamento da educação escolar, depreendidas a partir da leitura 
do anúncio. Muitos candidatos optaram por mostrar duas imagens opostas. Negativas, como por exemplo, aquela que revela um 
ensino fraco, em que era necessário ensinar o signifi cado de uma palavra tão comum como parabéns, ou do professor que não ensina 
nada e por isso a propaganda precisa fazê-lo; ou de um ensino tradicional e rígido, que só ensina regras, normas, etc. E positivas: 
a escola que não ensina apenas regras, mas dá uma formação também para a vida, que ensina a convivência social, valoriza os laços 
de amizade e respeito, a importância de se homenagear o professor, que é incansável, pois até no seu dia e na sua homenagem 
quer ensinar alguma coisa, dentre muitas outras. É importante lembrar que as imagens deveriam ser inferidas a partir da leitura da 
propaganda e não de qualquer outro lugar, como por exemplo, escola particular é boa e pública é ruim, o salário dos professores é 
baixo, e outras semelhantes.

Respostas:

A) O item 1 refere-se a sentidos de palavras, sempre presentes nos verbetes dos dicionários. Já o item 2 refere-se a uma especifi cidade 
gramatical das palavras (regra de acentuação), não comum nos espaços dos verbetes dos dicionários mas sempre presente nas 
gramáticas. Observe-se que essa regra refere-se não apenas ao verbete “parabéns” mas às oxítonas em geral, o que também não 
é comum no espaço do verbete do dicionário.

B) Num primeiro plano, ao professor – o homenageado. Porém estende seu escopo ao colocar o leitor em geral, seja ele professor ou 
não, na posição de aluno, uma vez que apresenta algo a ser ensinado. 

C) Levando-se em conta que o sentido da palavra “parabéns” é absolutamente corriqueiro na sociedade brasileira em geral 
(alfabetizados ou não) percebe-se uma focalização na regra de acentuação. Dentre outras imagens que sustentam essa 
propaganda, podemos indicar: educar é ensinar regras e aprender é decorar; educação representada pelo professor de 
português; educação escolar fraca, já que o sentido de uma palavra tão comum como “parabéns” precisa ser ensinado.

08. O item A pedia a identifi cação das palavras que produziam ironia à frase ‘No Brasil nem a esquerda é direita!’. Era uma pergunta 
simples, de resposta objetiva: ‘direita’ e ‘esquerda’. Mesmo diante de tal simplicidade, alguns candidatos se equivocaram e escolheram 
a palavra ‘nem’ e até mesmo a frase inteira, não selecionando as palavras esperadas. Já o item B solicitava os sentidos das palavras 
envolvidas na polissemia da frase em questão. Era necessário, primeiramente, identifi car as palavras adequadas (item A) para, então, 
indicar os sentidos possíveis. Esperava-se que o candidato reconhecesse o sentido político de ‘esquerda’ e ‘direita’ (lados opostos), 
além do sentido de ‘correto’, ‘certo’, ‘honesto’ da palavra ‘direita’. Outro sentido possível, mas que não era necessário ser explicitado, 
era o sentido de oposição física entre ‘direita’ e ‘esquerda’. Necessário, entretanto, era reconhecer que o sentido político referia-se a 
posições ideológicas diferentes e não, como diversos candidatos apontaram, erroneamente, ‘direita’ como a situação, o partido que 
está no governo e ‘esquerda’ como oposição, o partido que não está no governo. Nesse item, não era preciso dar maiores explicações 
sobre o contexto político e a situação brasileira atual, já que o item C se encarregava dessa questão. Bastava, portanto, mencionar os 
sentidos de cada uma das palavras envolvidas na polissemia. O item C, por sua vez, trazia duas frases semelhantes, uma utilizando ‘não’ 
e a outra ‘nem’, e solicitava uma comparação entre as duas para a identifi cação da diferença de sentido causada pela substituição do 
‘nem’ pelo ‘não’. O candidato deveria reconhecer o caráter abrangente de ‘nem’, na medida em que inclui todos como não direitos 
ou honestos – é importante lembrar que essa interpretação dependeria de uma resposta também adequada ao item B – e o caráter 
restritivo do ‘não’, limitando a falta de honestidade ou retidão somente aos partidos de esquerda, não fazendo menção aos demais. 
Para que a resposta fosse considerada adequada, era preciso passar pela questão política e pelos diferentes sentidos de ‘esquerda’ 
e ‘direita’ e não apenas referir-se à palavra ‘nem’ como abrangente e ‘não’ como restritiva; ou apenas construir outras frases que 
mantivessem essa relação, ignorando as frases mencionadas na questão.

Respostas:

A) A ironia está ancorada nas palavras ‘esquerda’ e ‘direita’.
B) ‘Direita’ e ‘esquerda’ signifi cam posições políticas distintas na história do Brasil. A isso se acrescenta a imagem de honestidade 

sempre reafi rmada pela esquerda. Direita também congrega o sentido adjetivo de conduta correta, ética, honesta. 
C) Em “No Brasil nem a esquerda é direita”, o ‘nem’ generaliza a afi rmação e estabelece uma escala de radicalidade ausente na frase 

construída com ‘não’: “No Brasil a esquerda não é direita”. A afi rmação com ‘nem’ produz o sentido de que nada nem ninguém 
mais seriam confi áveis. A substituição de ‘nem’ por ‘não’ faz desaparecer essa radicalidade, substituindo-a pela constatação de que 
a esquerda não seria correta.

09. No item A, esperava-se que o candidato reconhecesse o padrão que se repetia no trecho em questão. A resposta mais adequada era 
aquela que apontava um padrão de estrutura da língua (sujeito e predicado), em que os sujeitos eram nomes de presidentes brasileiros, 
seguidos pelo verbo ‘saber’. Para uma resposta adequada, era necessário ainda estabelecer a relação entre esse padrão e a crise política 
atual, ou seja, mencionar que enquanto outros presidentes sabiam o que acontecia durante seus mandatos, questiona-se hoje se, de 
fato, Lula sabia da corrupção que ocorria em seu governo. Vários candidatos centraram-se na interpretação da história e do contexto 
atual, esquecendo-se da questão linguística, da estrutura que se repetia em todas as frases. O item B pedia duas interpretações 
possíveis para a palavra ‘tanto’ na frase em questão. Entretanto, essas interpretações deveriam ser demonstradas através de paráfrases. 
Para uma resposta adequada, era necessário, portanto, construir paráfrases e não apenas explicar os sentidos de ‘tanto’ ou citar 
sinônimos, como muitos o fi zeram; ou ainda construir frases que explicavam os diferentes sentidos de ‘tanto’, mas que ignoravam a 
frase original. Uma resposta completa deveria conter duas paráfrases: uma que ilustrasse a ideia de quantidade e outra que mostrasse 
uma relação de causa/consequência. Algumas das possibilidades para o primeiro caso foram: ‘Getúlio sabia demais...’, ‘Getúlio sabia 
muito...’, ‘De tanto que Getúlio sabia...’, etc. Já ‘Porque Getúlio sabia...’, ‘Getúlio sabia pois...’ e ‘Prova que Getúlio sabia é..’ ilustram 
a relação de causa/consequência. Uma outra possibilidade seria apenas mudar a pontuação da frase original, como pode ser observado 
no exemplo acima da média.

Respostas:
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A) O padrão que se repete é composto pelo sujeito de todas as frases, que são nomes próprios que se referem a Presidentes da 
República do Brasil, e o verbo ‘saber’, presente em todas as frases, com foco na relação entre o Presidente da República e a crise 
que teve início em maio de 2005.

B) Para ressaltar o sentido de intensidade/quantidade de ‘tanto’ temos, entre outras, as seguintes paráfrases: 
“Getúlio tanto sabia, que preparou a carta testamento.”; “Getúlio sabia demais e por isso preparou a carta-testamento.”; 
“Getúlio preparou a carta-testamento porque sabia muito.”; “Getúlio sabia tantas coisas que preparou a carta-testamento.”. 
Para ressaltar a relação consecutiva ‘tanto que’ temos, entre outras, as seguintes paráfrases: “Getúlio sabia sim, tanto que preparou a 
carta-testamento.”; “Getúlio sabia, e sendo assim preparou a carta-testamento.”.

10. 
A) Aparelho / equipamento que controla o ritmo dos batimentos cardíacos.
B) Conversão de células cardíacas ... em células que atuam como marcapasso.
C) A forma equivocada é “suíno”; sua ocorrência se explica pela sinonímia usual entre “porco” e “suíno”.
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