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PORTUGUÊS E LITERATURA BRASILEIRA  
(ATENÇÃO: Outras respostas poderão ser aceitas, desde que atendam às especificações dos enunciados.) 
 
Questão 1 
 
Há no conto a intenção clara de marcar as diferenças físicas, psicológicas e éticas entre as duas 
personagens. Os conflitos entre Almira e Alice demonstram a incompatibilidade de valores entre ambas e 
a busca de desejos totalmente opostos. Alguns dos exemplos retirados do texto que confirmam essa 
análise são: “Alice era a sua maior amiga. Pelo menos era o que dizia a todos com aflição, querendo 
compensar com a própria veemência a falta de amizade que a outra lhe dedicava”; “À medida que a 
amizade de Alice não existia, a amizade de Almira mais crescia”; “Afinal, na hora do almoço, implorou a 
Alice que aceitasse almoçarem juntas, ela pagaria”; “Sua gorda! disse Alice de repente, branca de raiva. 
Você não pode me deixar em paz?!”; “Almira engasgou-se com a comida, quis falar, começou a 
gaguejar”; “Você é uma chata e uma intrometida, rebentou de novo Alice. Quer saber o que houve, não 
é? Pois vou lhe contar, sua chata: é que Zequinha foi embora para Porto Alegre e não vai mais voltar! 
Agora está contente, sua gorda?”. 
 
Questão 2 
 
A narrativa é marcada pelo uso de imagens que mostram, de uma maneira enfática e direta, os 
desencontros entre as protagonistas e a maneira como elas se vêem e percebem o mundo ao redor. 
Percebe-se a impossibilidade de relacionamento através das seguintes oposições: doçura X dureza; 
obesidade X magreza; delicadeza X grosseria; sensibilidade X insensibilidade. A utilização de imagens 
violentas (Almira enfiando o garfo no pescoço de Alice) e grotescas (Almira sendo comparada a um 
elefante) acentua o sentido trágico e irônico do título “A solução”. 
 
Questão 3 
a) 
A palavra finalmente deixa implícita a ideia de que antes de ser presa Almira não tinha companheiras; 
Almira passou a ter companheiras somente na prisão. 
 
 
b)  
Procurando de algum modo agradar, Almira dizia que tinha/havia gostado muito do programa da Rádio 
Ministério da Educação. 
Procurando de algum modo agradar, Almira dizia ter gostado muito do programa da Rádio Ministério da 
Educação. 
 
 
 
Questão 4 
a)  
Na visão de Montaigne, o amigo benfeitor seria o favorecido porque, se tudo o que ele mais quer é a 
felicidade do outro, ele próprio ficaria realizado se deixasse o outro feliz. O bem e a felicidade do outro 
seriam sua própria realização, o que seria, portanto, um bem a si mesmo. 
 
 
b)  
O autor se refere à divisão ou diferença que se estabelece em relações hierárquicas, em que uma das 
partes encontra-se subordinada à outra. Esta divisão ou diferença deixa transparecer certo antagonismo 
entre as partes, evidenciando uma relação de inferioridade x superioridade. 
 
 
Questão 5 
a)  
Em i, todas as outras pessoas eram amigas da família e contaram que a avó de Almira era esquisita 
(outras = amigas da família). Em ii, há amigas da família que  contaram que a avó de Almira era 
esquisita, mas fica implícita a ideia de que também existem amigas da família que não fizeram isso. 
 
 
b)  
i. Se nessa amizade com que / com a qual me identifico, um pudesse dar alguma coisa ao outro, o 
benfeitor é que seria o favorecido. 
 
ii. Se nessa amizade pela qual / por que me empenho, um pudesse dar alguma coisa ao outro, o 
benfeitor é que seria o favorecido. 
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ESPANHOL 
 
 

1) Resposta: (B) habladuría. 
É a única alternativa que, como no texto (una especie de catarata sin sentido), pode significar conversa 
sem fundamento que incomoda. 
 
2) Resposta: (C) Robert Bresson prefería la vehemencia y la impetuosidad. 
É a única alternativa incorreta. Richard Bresson era moderado com os diálogos, dando preferência 
absoluta à imagem. 
 
3) Resposta: (A) y aclarar. 
É a única alternativa correta. O autor usa essa expressão querendo significar esclarecer, informar, 
elucidar uma ideia. 
 
4) Resposta: (E) parlanchín. 
É a única alternativa correta. É a única palavra que pode substituir “charlatán”, as outras opções 
possuem outros significados. 
 
5) Resposta: (E) dos personas que mantienen una relación sentimental. 
É a única alternativa correta. O autor fala sobre as complicadas relações entre pares ou conjunto de duas 
pessoas  (parejas) tratadas nos filmes de Woody Allen. 
 
6) Resposta: (C) distinguir entre verborrágicos y personas que poseen el don de la de palabra, 
defendiendo a estos últimos con quienes se identifica el autor. 
Para acertar essa questão de compreensão, o candidato deverá ser capaz de identificar a opção que 
resume de forma mais completa o objetivo do artigo, que é a opção (C). As demais são insuficientes para 
resumir o texto, traduzem visões parciais ou simplesmente não correspondem ao que o texto diz. 
 
7) Resposta: (D) el lugar común que es ese prejuicio (línea 32, daño) 
O acerto desta questão depende do conhecimento de vocabulário do candidato que deverá ser capaz de 
identificar a falta de correlação entre “prejuicio” e “daño”(D). Esta palavra significa “preconceito”, 
portanto “daño”, que quer dizer “dano” em português, não é um sinônimo correto. 
 
8) Resposta: (B) sólo la afirmación I y II. 
Para acertar esta questão de compreensão, o candidato deverá ser capaz de identificar as afirmações I e 
II como as corretas (B). A afirmação III é incorreta porque o autor afirma a ideia contrária no seu texto: 
a necessidade de falar depois de imagens impactantes. 
 
9) Resposta: (D) 
 

hacer el verso (línea 7) Componer una obra poética. 

 
Para acertar esta questão de vocabulário, o candidato deverá ser capaz de deduzir do próprio texto a 
expressão “hacer el verso” que o texto desenvolve e quer dizer “enrolar, falar demais e de forma 
improvisada” e não compor um poema. Por isso a única opção incorreta é a (D) 
 
10) Resposta: (A) Le parece que siempre es mejor expresar lo que pensamos. Lo peor es ser 
indiferentes a nuestro entorno social. 
Para acertar esta questão de compreensão, o aluno deverá entender a postura do autor em relação as 
pessoas caladas. Pinti prefere as pessoas que falam e se envolvem com os problemas da sociedade. Por 
isso a única opção correta é a (A). As demais são insuficientes para resumir o texto, traduzem visões 
parciais ou simplesmente não correspondem ao que o texto diz. 
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INGLÊS 
 

1) Resposta: (E) introduce devices likely to replace ordinary wristwatches by offering new 
applications, besides showing time. 
Para acertar esta questão, o candidato deve ser capaz de identificar a opção que expressa a intenção 
comunicativa do texto. O gabarito é a letra (e) que significa “introduzir equipamentos que provavelmente 
substituirão os relógios de pulso comuns ao oferecer novos aplicativos, além de mostrar as horas”. Tal 
afirmativa encontra respaldo: 

 no título do artigo (“Relógio de pulso em busca um novo uso”);  
 no terceiro parágrafo do texto, onde o autor afirma que algumas empresas estão buscando 
oferecer um novo produto que possa substituir os relógios de pulso como os conhecemos atualmente;  
 nos parágrafos 4-8, onde o autor apresenta, em detalhes, dois novos modelos de relógio (TikTok 
e Allerta inPulse) que têm por objetivo disponibilizar ao usuário diversas funções além de marcar as 
horas. 

As demais alternativas devem ser descartadas porque não expressam a intenção comunicativa do texto, 
a saber:  

 Criticar os jovens calouros que se recusam a usar relógios nos cursos de nível superior, como 
afirma a opção (a). Na verdade, o tom do autor do texto não é de crítica e sim de surpresa diante do 
fato que estes jovens alunos estão deixando de usar os relógios tradicionais.    
 Anunciar novos aplicativos que podem ser instalados em relógios tradicionais, como na opção (b). 
O texto não afirma que os novos aplicativos poderão ser utilizados em relógios tradicionais e sim nos 
novos relógios tecnológicos que estão sendo anunciados pela indústria.  
 Alertar a comunidade universitária/acadêmica sobre um mau hábito disseminado entre os jovens 
alunos, como na opção (c). Esta informação não encontra respaldo no texto porque o autor não faz 
julgamento de valor ao constatar o uso cada vez menos frequente do relógio tradicional por este grupo 
de alunos e nem visa alertar a comunidade acadêmica para este hábito. Ele simplesmente menciona o 
fato para demonstrar que o relógio tradicional, como o conhecemos, pode estar prestes a ser 
substituído por equipamentos mais modernos e dotados de mais tecnologia. 
 Argumentar que nenhum equipamento tecnológico moderno será suficientemente bom para 
substituir os relógios tradicionais, como afirma a opção (d).  O autor também não faz tal julgamento 
de valor. Na verdade, toda a argumentação desenvolvida ao longo do texto nos mostra que o autor se 
posiciona de forma favorável com relação aos novos relógios tecnológicos. 

 
 
2) Resposta: (D) are not considered an important accessory by some young college students. 
Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de entender o porquê de o autor do texto 
afirmar, no segundo parágrafo, que “o tempo do relógio de pulso está quase no fim”. O fragmento em 
destaque no enunciado da questão encontra-se inserido em um contexto mais amplo, onde o autor 
afirma que, munido deste tipo de conhecimento, ou seja, de que os relógios de pulso tradicionais não são 
mais usados por um grupo de jovens, nós poderíamos ser levados a acreditar que o tempo do relógio de 
pulso já passou. Portanto, o gabarito é (d), já que afirma que o autor faz uso de tal fragmento uma vez 
que os relógios de pulso não são considerados um acessório importante para alguns dos jovens alunos do 
ensino superior (nos Estados Unidos).  
As demais alternativas devem ser descartadas uma vez que não explicam corretamente a razão que 
levou o autor a dizer que “o tempo do relógio de pulso está quase no fim”, a saber: 

 porque os relógios de pulso foram abandonados pela comunidade universitária em geral, como 
afirma a opção (a); 
 porque os relógios de pulso não são tão precisos ao mostrar as horas como costumavam ser no 
passado, como na opção (b); 
 porque os relógios de pulso são considerados completamente fora de moda e anacrônicos pela 
sociedade em geral, como na opção (c); 
 porque os relógios de pulso certamente não serão substituídos por telefones celulares e 
computadores portáteis nos próximos anos, como afirma a opção (e).  

 
 
3) Resposta: (B) wristwatches will not suddenly disappear. 
Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de entender que crença o autor expressa ao 
afirmar, no início do terceiro parágrafo, “Não tão rápido”. O gabarito é (b) que significa que os relógios 
de pulso não vão desaparecer repentinamente. No parágrafo anterior, o autor havia afirmado que o fato 
de alunos calouros do ensino superior (dos Estados Unidos) não estarem mais usando relógios de pulso 
poderia nos levar à conclusão de que este produto estaria destinado ao mesmo cemitério dos discos de 
vinil e das carruagens puxadas a cavalo. Já no parágrafo três, o autor parece estar reconsiderando o 
raciocínio anterior. Ele afirma que algumas empresas estão buscando oferecer um novo produto para 
mostrar as horas que vai mudar o estado atual dos relógios de pulso. Portanto, não se pode afirmar tão 
rapidamente que os relógios vão desaparecer. 
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As demais opções estão erradas porque não expressam corretamente o que levou o autor a afirmar “Não 
tão rápido” no início do terceiro parágrafo. 
A opção (a) diz que seria o fato de que os discos de vinil podem não ser substituídos em breve. 
A opção (c) afirma seria devido ao fato de que as carruagens puxadas a cavalo não podem se mover 
muito rápido. 
A opção (d) expressa que seria o fato de que os alunos universitários não aprendem uma língua 
estrangeira rapidamente. 
A opção (e) diz que seria o fato de os relógios de pulso não mostrarem as horas tão rapidamente quanto 
os telefones celulares e os computadores portáteis. 
 
 
4) Resposta: (B) possibility. 
Nesta questão, o candidato deverá demonstrar conhecimento das funções dos verbos modais e de seu 
uso no texto. A única opção correta é (b) porque “can” expressa, no trecho destacado, a ideia de 
“possibilidade”. Neste fragmento, o autor afirma que algumas empresas esperam oferecer um novo 
produto que possa substituir os relógios de pulso como os conhecemos atualmente.  
 Todas as outras opções devem ser descartadas, pois o verbo modal no fragmento em destaque no 
enunciado não expressa a ideia de “obrigação”, como na opção (a);   de “necessidade”, como na opção 
(c); de “solicitação”, como na opção (d),  ou de “aconselhamento”, como na opção  (e). 
 
 
5) Resposta: (A) “akin” (line 4) could be replaced by ‘comparable’  
Para acertar esta questão de compreensão de vocabulário contextualizado, que trabalha relações de 
sinonímia e antonímia, o candidato deverá ser capaz de analisar cada afirmação proposta e identificar a 
única correta, que é a relação de sinonímia estabelecida entre “akin” (“semelhante”, “parecido”) e 
“comparable” (“comparável”), expressa na opção (a) e avalizada nos dicionários eletrônicos 
Thefreedicitoanry.com e Dictionary.com. 
Todas as demais alternativas devem ser descartadas pelos seguintes motivos:  

 Na opção (b), “led” (“levado”, “conduzido”) e “persuaded” (“persuadido”) são apresentados como 
antônimos. Entretanto, a relação entre os termos é de sinonímia. 
 Na opção (c) “likely” (“provavelmente”) é apresentado como sendo sinônimo de ‘similarly’ 
(“igualmente”, “semelhantemente”). Todavia, os dois itens não têm relação de sinonímia. 
 Na opção (d), tanto “flock”, como “gather” significam “reunir”, “agrupar”, sendo, assim, 
sinônimos e não antônimos, como afirmado nesta opção. 
 Na opção (e), “slick” (“inteligente”, “elegante”) e “ordinary” (“comum”, “normal”) são 
apresentados como sinônimos, mas a relação entre os termos não é de sinonímia e sim de antonímia. 

 
 
6) Resposta: (C) the installation of applications on the new watch will be done in a fast and 
easy way. 
O acerto desta questão depende da compreensão do que diz Eric Migicovsky nos parágrafos 6 e 7 do 
texto. O gabarito é (c), a instalação de aplicativos no novo relógio será feita de forma rápida e fácil. Tal 
resposta encontra respaldo no parágrafo 7, às linhas 19-20, onde Migicovsky afirma que a instalação dos 
aplicativos no novo relógio será um processo simples e que, em cinco minutos, será possível se levantar 
(da cama) e correr com o relógio inPulse. (“Mr. Migicovsky said that installing apps on the new watch will 
be a simple process. “It’s possible to get up and run with inPulse within five minutes,”). 
 
As demais opções devem ser descartadas porque não encontram respaldo nos parágrafos 6 e 7 do texto. 
A opção (a) diz que o relógio Allerta contém três telas para mostrar informações, mas o que Migicovsky 
afirma no parágrafo 6 (linha 17) é que este novo relógio pode ser usado como uma extensão do telefone 
celular e que o relógio pode oferecer uma terceira tela de informação sem que o usuário tenha que 
revirar sua bolsa ou bolso em busca do telefone. 
A opção (b) afirma que somente os programadores de computadores têm usado os novos relógios até 
agora, mas esta informação não encontra respaldo na fala de Migicovsky. No parágrafo 7 (linhas 20-21), 
ele menciona os programadores somente para explicar que não é necessário ser um deles para se 
beneficiar dos aplicativos do novo relógio de pulso.  
A opção (d) expressa que os novos relógios tecnológicos de pulso em breve substituirão todos os 
telefones celulares no mercado, mas o que Migicovsky diz no parágrafo 6 (linha 17) é que espera que 
estes relógios sejam usados como uma extensão dos telefones celulares. 
A opção (e) diz que todos os proprietários dos novos relógios serão capazes de criar novas aplicações 
para seus equipamentos. Entretanto, no parágrafo 7 (linhas 21-22), Migicovsky afirma que os 
proprietários dos novos relógios terão que contar com os programadores para criar novas aplicações.
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7) Resposta: (D) count on. 
O acerto desta questão de compreensão de vocabulário em contexto depende da capacidade do 
candidato de inferir o sentido da expressão “rely on” e de identificar a alternativa correspondente a esse 
sentido. O gabarito é (d), pois as expressões “rely on” e “count on” (“contar com”) são sinônimas. Tal 
relação de sinonímia é atestada pelos dicionários eletrônicos Thefreedicitonary.com e Dictionary.com. 
 

Main Entry: rely on 

Part of Speech: verb 

Definition: depend 

Synonyms: bank on, believe in, bet bottom dollar on, bet on,build upon, calculate on, confide in, 
count on, depend on, gamble on, lay money on, lean on,reckon on, trust, trust in,  
turn to 

 
As demais opções estão erradas e devem ser descartadas, pois as alternativas apresentadas não 
correspondem ao sentido da expressão sugerida no trecho em destaque no enunciado e significam, 
“excluir” (opção a); “assumir o controle” (opção b); “ir adiante” (opção c); e  “dedicar-se a/ concordar 
com/ aceitar”  (opção e). 
 
 
8) Resposta: (C)“…although these devices can tell the time,” (line 8) 
Para acertar esta questão, o candidato deverá conhecer os conectivos e marcadores discursivos da língua 
inglesa e suas funções e ser capaz de identificar a única alternativa em que a palavra em negrito 
expressa a ideia de contraste (“contrast”).  O gabarito é (c), pois o conectivo “although” (“embora”) é o 
único que introduz, no contexto apresentado, esta ideia de contraste. 
As demais opções estão erradas e devem ser descartadas, pois não expressam a ideia proposta.  

 Na opção (a), o conectivo “while” (“enquanto”) expressa uma ideia de tempo, sinalizando duas 
ações concomitantes. 
 Na opção (b) “in fact” (“de fato”) sinaliza uma certeza, ênfase. 
 Na opção (d) “because” (“porque”) expressa uma ideia de explicação. 
 Na opção (e), “finally” (“finalmente”) sinaliza a conclusão de uma sequência cronológica. 

 
 
9) Resposta: (A) watch. 
Para acertar esta questão de referência lexical, o candidato deverá identificar a opção que se refere ao 
sintagma “This new gadget” (“essa nova invenção”). O gabarito é letra (a) “watch” (“relógio”), pois o 
sintagma se refere a “new Allerta” (“ao novo relógio Allerta”).  
As demais alternativas devem ser descartadas, pois afirmam que o sintagma em destaque no enunciado 
estaria se referindo a: “telefone” (opção b); “videogame” (opção c); “smartphone” (opção d); e 
“biblioteca musical” (opção e). 
 
 
10) Resposta: (B) Allerta inPulse may be used to play videogame and listen to songs. 
Para acertar esta questão de síntese, o candidato deverá ser capaz de identificar a opção que contém 
uma afirmativa verdadeira quanto aos novos relógios apresentados no texto. O gabarito é (b) que 
significa que o Allerta inPulse pode ser usado para se jogar jogos eletrônicos e ouvir música. Esta 
afirmativa encontra respaldo no parágrafo 8 onde o autor diz que uma aplicação deste relógio permite 
controlar uma biblioteca musical e, ainda, que um programador recriou um jogo eletrônico popular para 
ser jogado neste novo equipamento eletrônico. 
As demais alternativas estão erradas porque afirmam que 

 TikTok pode mostrar mensagens eletrônicas e calendários em seu mostrador, como na opção (a). 
Todavia, estas características são atribuídas ao modelo Allerta no parágrafo 8. 
 Allerta inPulse tornou-se  um sucesso repentino porque usa nanotecnologia, como na opção (c). 
Entretanto, a nanotecnologia não é mencionada no texto. 
 Allerta inPulse só vai funcionar adequadamente quando conectado a um aparelho de telefone 
celular, como na opção (d). Porém, o que o autor afirma no parágrafo 6 (linha 17) é que os fabricantes 
esperam que o relógio tecnológico seja usado como uma extensão do telefone celular. 
 TikTok tem atraído consumidores devido ao seu design inteligente, elegante  e conexão à internet, 
como na opção (e). Entretanto, no parágrafo 4, onde este relógio é apresentado, o autor não menciona a 
possibilidade de conexão à internet. O que o texto afirma no parágrafo 4 é que este relógio causou muita 
excitação na internet quando apresentado e que ele tem levado muitas pessoas a adquiri‐lo por causa de 
seu design e por ter um logotipo da moda no verso. 


