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COMENTÁRIOS DAS QUESTÕES
PROPOSTAS
QUESTÃO 01 – O principal recurso responsável pelo humor é o uso da polissemia, pois é através dele que a situação que poderia ser trágica torna-se
cômica, engraçada.
Resposta correta: C
QUESTÃO 02 – O poema de Oswald de Andrade não se refere aos “erros”
linguísticos, mas aos derivados da visão cultural eurocêntrica trazida pelos
portugueses e imposta aos indígenas brasileiros.
Resposta correta: B
QUESTÃO 03 – A resenha crítica é um gênero que consiste em uma exposição acompanhada de análise. Nela, descreve-se e, em seguida, avalia-se
a qualidade de um determinado produto cultural (livro, DVD, show, palestra,
espetáculo teatral etc.). A alternativa C está em consonância conceitual com
a resenha, pois fala em “exposição” e “emissão de pareceres” sobre “textos
estudados”.
Resposta correta: C
QUESTÃO 04 – Ao analisarmos a expressão: “PEÇA, ACREDITE,
RECEBA”, notamos a presença de uma figura de estilo conhecida como
gradação ou clímax. Essa figura se materializa nos textos por meio da
presença de uma enumeração. Segundo o fragmento citado, primeiro a
pessoa pede, depois ela acredita no pedido para, em seguida, começar a
recebê-lo.
Resposta correta: D
QUESTÃO 05 – A ideia central da tira gira em torno da diferença entre “conseguir” e “ter”, ideias discutidas pelo personagem Calvin no segundo quadro.
A natureza reflexiva do início tem uma quebra de expectativa com o efeito
de humor no último quadro, estratégia típica no gênero textual tirinha jornalística. Propor discussões sobre questões cotidianas é recorrente nesse tipo
de texto.
Resposta correta: A
QUESTÃO 06 – O chargista faz uso tanto de recursos verbais quanto não
verbais para chamar a atenção do eleitor sobre o tema da redução da maioridade penal. Ao colocar uma mãe gestando uma criança que já se encontra,
no ventre, atrás das grades, o autor, por meio do viés hiperbólico, procura
denunciar quão prejudicial será a aplicação da redução da maioridade penal
na vida dessa camada social da população.
Resposta correta: D
QUESTÃO 07 – Relacionar informações geradas nos sistemas de comunicação e informação, considerando que a função social desses sistemas
é o objetivo estratégico da questão. No gráfico, podemos perceber que o
Ensino Superior a distância tem aumentado progressivamente no decorrer
dos anos elencados na confecção da pesquisa, tendo atingido seu ápice no
ano de 2011.
Resposta correta: D
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QUESTÃO 08 – Os veículos produtores de mídia de massa acabam por
tornar-se intermediadores dos interesses de seus leitores/ouvintes espectadores, já que, devido a seu grande alcance, podem transformar-se em porta-vozes de seus interesses junto ao Estado, empresas ou corporações. Ao
publicar diretamente textos de leitores, como cartas e artigos, os jornais, por
exemplo, estão cumprindo importante papel no contexto social: o papel de
mediador.
Resposta correta: A
QUESTÃO 09 – O editorial é um gênero textual de grande abrangência
social. Trata-se de um texto argumentativo ou expositivo-argumentativo em
que são apresentadas e defendidas as opiniões da empresa de comunicação que o produziu, ou seja, opiniões institucionais de responsabilidade
coletiva. Nesse tipo de texto, é comum o posicionamento em terceira pessoa
que confere abrangência e relativa horizontalidade de posicionamentos.
Resposta correta: C
QUESTÃO 10 – A tirinha mostra que velhos problemas, que, outrora, resolviam-se de modo agressivo, repetem-se na contemporaneidade, ao percebermos o homem esmurrando seu computador.
Resposta correta: C
QUESTÃO 11 – A literatura de Clarice Lispector se caracteriza por desvendar o que há por trás das máscaras sociais daqueles que experimentam a
condição humana. No caso do conto “Feliz Aniversário”, percebemos que o
olhar da protagonista revela uma visão crítica e ácida sobre todos aqueles
que a circundam. O próprio termo que foi utilizado para denominar a protagonista “a velha”, repetido algumas vezes na narrativa, revela o olhar de
descaso a que essa anciã foi submetida.
Resposta correta: B
QUESTÃO 12 – A ressalva “Contudo, é necessário que se diferencie informação de conhecimento” e o realce que a segue “Sem dúvida, vivemos na
era da informação” demonstram que a informação não obriga à existência do
conhecimento. O uso da forma “poderão” estabelece a relação de possível,
e não necessária, coexistência entre os dois aspectos.
Resposta correta: B
QUESTÃO 13 – A questão tem como objetivo avaliar a habilidade de o aluno compreender, mediante a análise do contexto, o sentido de um vocábulo,
mais especificamente, uma palavra formada pela combinação de duas outras: “back + stabbing”. O dicionário Oxford Online afirma que o substantivo
em questão refere-se à ação de criticar uma pessoa de maneira traiçoeira,
apesar de fingir manter uma relação de amizade com ela.
Resposta correta: D
QUESTÃO 14 – A questão busca verificar a habilidade de o aluno utilizar
a língua inglesa para ampliar seus conhecimentos a respeito da descoberta
do “calcanhar de Aquiles” do vírus Ebola. De acordo com o texto, o referido
vírus somente consegue ter acesso às células hospedeiras se ele conseguir
se vincular à proteína NPC1. Se o vírus não consegue se conectar à referida
proteína, ele perde a capacidade de infectar e matar suas vítimas. Teoricamente, bloquear este “caminho” de acesso do vírus poderia fornecer total
proteção contra ele.
Resposta correta: A
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QUESTÃO 15 – A questão verifica se o aluno tem a habilidade de reconhecer a função de um texto. A campanha chama a atenção do leitor para a
necessidade de tentar ajudar da forma mais precoce possível o portador de
autismo, sob pena de perder, gradativamente, a oportunidade de alcançá-lo,
garantindo, assim, uma possibilidade mínima de interação social.
Resposta correta: A
QUESTÃO 16 – A questão avalia a habilidade de o aluno usar a língua inglesa para compreender um produto cultural específico, no caso, a letra de
uma canção. O Good Charlotte produziu essa canção como uma resposta
a todos os jovens que escreviam cartas para a banda dizendo o quão ruim
suas vidas eram e como eles sentiam que não havia mais nada a fazer senão desistir da vida. Na letra da canção, a banda clama para que os jovens
“se segurem” quando tudo parecer ruim, porque ainda há muito para se viver.
Resposta correta: A
QUESTÃO 17 – O objetivo desta questão é avaliar a habilidade de o aluno
compreender o sentido que um vocábulo da língua espanhola, mais especificamente uma gíria, possui dentro de determinado contexto. Em sua fala, o
personagem lista uma série de coisas de sua vida, entre elas encontramos a
expressão “los curros”, que dizem respeito aos trabalhos que ele já teve. Segundo o dicionário da RAE, “currar” significa, em uma linguagem coloquial,
trabalhar.
Resposta correta: E
QUESTÃO 18 – O que se quer na questão é avaliar a habilidade de o(a)
candidato(a) utilizar a língua espanhola para acessar informações. Neste
caso, sobre a situação do uso da língua espanhola nos meios de comunicação. Comprovamos logo no subtítulo: “La presencia en la Red aumenta
un 800% en 10 años, ya como tercera lengua más utilizada”. O que nos faz
entender que a língua de Miguel de Cervantes, grande expoente da literatura
espanhola, é considerada a terceira língua mais utilizada na Rede, na web.
Resposta correta: A
QUESTÃO 19 – A questão busca verificar a habilidade de o(a) candidato(a)
reconhecer a função e o uso social do texto mediante a análise de seu
conteúdo. Para responder a esta questão, tem-se que observar que o
texto é informativo, transmitindo, de maneira clara, ordenada e objetiva,
as informações sobre um fato concreto. O que está dito em “La ONU y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron el mismo
día al gobierno de Estados Unidos a encarar el cierre de la cárcel ubicada en
la base naval de Guantánamo, así como “a respetar y garantizar la vida, salud
e integridad personal de los detenidos en la Base Naval de Guantánamo,
particularmente en el contexto de la actual huelga de hambre” confirma o
que o texto pretende informar. É chave observar também que o verbo “instar”
significa, em português, instar, requerer, solicitar, pedir.
Resposta correta: D
QUESTÃO 20 – Para responder a esta questão, é preciso observar o seguinte trecho: “Por eso la sugerencia es intentar olvidar los retos de la vida”.
Resposta correta: E
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