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LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA 
(ATENÇÃO: Outras respostas poderão ser aceitas, desde que atendam às especificações dos enunciados.) 
 
Questão 1 
 
a) O artista traz para a sua obra a experiência e os sentimentos que advêm da sua interação com o 
ambiente cultural e social em que vive. Nesse sentido, a subjetividade artística extrapola o individual, 
deixando transparecer a visão de outros ‘eus’, que também compartilham aquele contexto social. O artista, 
com sua consciência crítica e com sua sensibilidade, capta a realidade social à sua volta e a revela em sua 
obra. 
 
b) ele - o mais subjetivo dos artistas 
     os - sentimentos, relações e condições que não haviam sido descritos anteriormente 
 
Questão 2  
 
a) O texto de Maria Rita Kehl fundamenta o que é exposto no de Ernst Fischer, uma vez que remete ao 
papel social do grupo de rap Racionais MC’s. Segundo Fischer, ”a experiência do artista precisa apreender 
as novas relações sociais de maneira a fazer que outros também venham a tomar consciência delas”. Kehl 
refere-se ao caráter social do trabalho desse grupo musical que revela ao público a realidade da periferia. 
  
b) A sociedade precisava do artista, este/aquele supremo feiticeiro, e tinha o direito de pedir-lhe que ele 
fosse consciente de sua função social. 
 
Questão 3  
 
Uma das características do gênero crônica que pode ser verificada em “Odabeb”, de Rubem Braga, é a 
alusão a um fato do cotidiano, verificada logo no início do texto: “Contam de Murilo Mendes que um dia ele 
ia passando com um amigo por uma rua de Botafogo quando viu uma mulher na janela de um sobrado. [...] 
belíssimo”. 
Outra característica do gênero se faz presente na anedota do jacaré: “Também contam que um bêbado ia 
pela rua e um enorme jacaré ia atrás dele. Cada vez que o homem entrava em um bar o jacaré gritava: 
bêbado! [...] Há outras histórias, mas penso nessa.” 
A reflexão posterior, que une o fato inicial com a anedota – “Não matamos o nosso jacaré, nem nenhum 
outro bicho; apenas o que fazemos é virá-lo pelo avesso, o que é lamentável, mas ineficiente.//E a última 
mulher na janela foi lá dentro atender ao telefone.” -, é outra característica desse gênero rico de sutilezas. 
Na aparência de desenvolvimento desleixado e caótico de um tema, o cronista tece um emaranhado 
profundo de reflexões sobre poesia e arte, em geral, ligando-as com a beleza de uma mulher na janela, o 
cumprimento de um grande poeta, o caminhar de um bêbado seguido por um jacaré falante, sua 
consciência, talvez, que ele vira pelo avesso, como a palavra que se torna antagonista, contrária ao seu 
sentido, ao menos para “uma pessoa mal informada”. 
 
Questão 4 
 
a)  Cântico é um poema ou hino entoado com o objetivo de louvar algo ou alguém. O poema de Murilo 
Mendes constitui-se como um cântico em louvor àqueles capazes de mitigar e transformar o sofrimento dos 
homens.  
 
b) A ausência do fonema /r/ em temor e a presença dele, representado pela letra r, em tremor.  
 
c) “A arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la como a 
transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a 
humanidade.” 
Questão 5  
 
a) Murilo Mendes, contam, um dia passava com um amigo por uma rua de Botafogo quando... 
     Murilo Mendes, conforme relatos, ia passando, um dia, por uma rua.... 
 
b) Todo mundo tem mais o que fazer, por isso / logo / portanto / então os poetas se tornam incômodos. 
 
c) A época a que pertencemos o exige. 
 
d) Pode-se reconhecer este ‘Nós’ até na subjetividade transbordante da personalidade de um artista. 



 
ESPANHOL 

 
GABARITO – ESPANHOL - OBJETIVA 

 
1) Resposta: (C) bocado – momento difícil (línea 1) 
Não é correta. O significado é porção pequena de comida. 
 
2) Resposta: (D) oposición. 
oposición. sin embargo é locução que tem valor adversativo. 
 
3) Resposta: (E) un menú creado por un chef extravagante. 
O texto diz que não é invenção de um chef. 
 
4) Resposta: (D) Segmento del mercado. 
No texto se refere à necessidade de aproveitar ao máximo todas as fontes de alimentos. 
 
5) Resposta: (B) I y V 
O texto diz que estão recomendando um comportamento já praticado em algumas comunidades. 
 
6) Resposta: (A) nutrición 
nutrición - pienso - Qualquer alimento seco que se utiliza para alimentar e nutrir o gado. 
 
7) Resposta: (C) de la visión 
O texto diz que ver um prato de insetos pode despertar pavor ou nojo em muita gente. 
 
8) Resposta: (E) La degradación forestal y los gases contaminantes. 
O texto menciona dois perigos evidentes que provocariam a falta de alimentos, a desflorestação e a 
emissão de metano. 
 
9) Resposta: (C)  

c) Algunos insectos se alimentan al picar. 
Algunos seres humanos van a picar 
insectos. 

Insectos para picar. Uma mesma expressão para dois significados. Os seres humanos são orientados a 
beliscar insetos, como também os insetos picar aos seres humanos para se alimentar. 
 
10) Resposta: (B) soportar una situación desagradable. 
Tragarse um sapo. Essa metáfora representa uma situação em que uma pessoa deve atravessar uma 
circunstância desagradável. Independente de onde aconteça, a ideia de engolir um batráquio supõe uma 
ação pouco desejável. 



INGLÊS 
GABARITO – INGLÊS – OBJETIVA 

 
1) Resposta: (D) compare the health benefits of walking and running based on recent 
scientific research. 
Para acertar essa questão de compreensão de leitura, o candidato deverá depreender o propósito central 
do texto. O gabarito é a opção (d), que significa “comparar os benefícios da caminhada e da corrida para 
a saúde, baseado em recentes pesquisas científicas”. Essa afirmação encontra respaldo em diferentes 
momentos do texto, a saber: 

• No título, que introduz a dúvida que o autor tentará esclarecer ao longo do texto: “É melhor 
caminhar ou correr?”. 

• Na argumentação apresentada ao longo de todo o texto, que se baseia em pesquisas científicas, 
como o estudo do Laboratório Nacional de Lawrence Berkley, na Califórnia (parágrafos 2 a 5) e o 
estudo da Universidade de Wyoming (parágrafos 6 e 7), o autor estabelece uma comparação 
entre os ganhos para a saúde obtidos pelas pessoas que caminham e por aqueles que optam por 
correr. 

 
As demais opções estão erradas pelos seguintes motivos: 
 

• A opção (a) está errada por afirmar que o propósito central do texto seria “avaliar o impacto da 
atividade física em voluntários obesos a partir de um estudo americano”. Apesar de o autor citar 
um estudo da Universidade de Wyoming que avaliou o efeito na corrida no apetite, não há 
evidências no texto de que esta pesquisa foi conduzida com pessoas obesas. Além disto, este não 
seria o propósito central do texto. 

•  A opção (b) deve ser descartada porque afirma que o propósito central do texto é “revelar que 
as pessoas que caminham queimam mais calorias e controlam melhor o seu peso do que aquelas  
que correm regularmente”. Entretanto, o texto mostra justamente o oposto ao afirmar que “ao 
longo dos anos os corredores mantiveram sua massa corporal e circunferência abdominal muito 
melhor do que as pessoas que caminham” (linhas 15-16) e que “os corredores parecem ser 
capazes de controlar melhor seu peso por períodos mais longos.” (linha 26).   

• A opção (c) está errada porque afirma que o propósito do autor seria “encorajar os corredores a 
caminhar com mais frequência e por períodos mais longos para gastar mais energia”. Entretanto, 
o autor afirma o oposto ao citar a fala do cientista Paul T. Williams do Laboratório Nacional de 
Lawrence Berkley, às linhas 41-42. 

• A opção (e) também não contém o objetivo central do texto ao afirmar que o propósito 
comunicativo do autor seria “alertar as pessoas para o fato de que exercícios intensos de corrida 
dimiminuem o consumo de calorias”. Na verdade, o autor afirma que: “Se você, por exemplo, 
está buscando controlar o seu peso, a corrida ganha [da caminhada], de longe.” (linhas 6-7) e 
“...se você tem a intenção de gastar a mesma energia caminhado ou correndo, você terá que 
caminhar uma vez e meia a mais e pelo dobro do tempo.” (linhas 41-42). 

 
 
2) Resposta: (C) runners are more capable of controlling their weight for longer periods of 
time. 
Para acertar esta questão de interpretação, o candidato deverá perceber que a única afirmativa correta 
sobre o estudo em questão é aquela expressa na opção (c), que significa que “os corredores são mais 
capazes de controlar seu peso por períodos mais longos de tempo.” Esta alternativa encontra respaldo às 
linhas 15-16, onde o autor afirma que “ao longo dos anos os corredores mantiveram sua massa corporal 
e circunferência abdominal muito melhor do que as pessoas que caminham” e à linha 26, que afirma que 
“os corredores parecem ser capazes de controlar melhor seu peso por períodos mais longos.” 
 
As demais opções estão erradas pelos seguintes motivos: 
• A opção (a) diz que as pessoas que caminham tendem a ser mais magras do que as que correm, 
independentemente da idade. Entretanto, o autor relata que o estudo em destaque afirma o oposto (“The 

runners almost uniformly were thinner than the walkers when each joined the study. And they stayed 

that way throughout. Over the years, the runners maintained their body mass and waistlines far better 

than the walkers.” – linhas 14-16.) 
• A opção (b) afirma que as pessoas acima de 55 anos que caminham gastam mais calorias por 
semana do que corredores de mesma idade. Entretanto, não há respaldo neste estudo para tal 
afirmativa. O que o estudo mostra é que “os corredores no grupo desta faixa etária não estavam 
correndo muito e, em geral, mal estavam gastando mais calorias por semana durante os exercícios do 
que as pessoas mais velhas que caminhavam” (linhas 17-19).   
• A opção (d) diz que tanto os corredores quanto aqueles que caminham conseguem manter um bom 
controle da circunferência abdominal. Entretanto, o estudo em questão mostra que somente os 
corredores o fazem de forma eficiente, como se lê às linhas 15-16: “ao longo dos anos os corredores 
mantiveram sua massa corporal e circunferência abdominal muito melhor do que as pessoas que 
caminham”.  



• A opção (e) afirma que nem os corredores, nem aqueles que caminham enfrentam problemas com o 
controle de peso ou perda de apetite. Todavia, o que o estudo citado relata é que os corredores parecem 
controlar melhor o seu peso ao longo dos anos (linha 26), mas não faz menção à perda de apetite das 
pessoas dos dois grupos. 
 
 
3) Resposta: (A) motivations for running or walking 
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de entender o 
conteúdo do fragmento “Participants were asked about their weight, waist circumference, diets and 
typical weekly walking or running mileage both when they joined the study, and then again up to six 

years later.” (linhas 12-14). Segundo este fragmento, os participantes deste estudo tiveram que informar 
seu peso, circunferência abdominal, dietas e milhagem típica de caminhada ou corrida semanal, tanto 
quando eles se uniram ao estudo quanto seis anos depois. Logo, o gabarito desta questão é a letra (a), 
posto que a única informação que, segundo o texto, não foi perguntada aos participantes foi a motivação 
para a corrida ou caminhada. Todas as demais alternativas devem ser descartadas porque contém dados 
que foram efetivamente solicitados aos participantes deste estudo. 
 
 
4) Resposta: (B) leave  
Justificativa e encaminhamento:  
Para acertar esta questão de compreensão de vocabulário em contexto, o candidato deverá ser capaz de 
inferir o sentido da expressão “head out” e de identificar a alternativa que corresponde a esse sentido. O 
gabarito é a opção (b), pois o significado da expressão “head out” no texto é “leave” (“partem”), segundo 
o dicionário eletrônico Dictionary.com 
 
Head out, de acordo com o dicionário Dictionary.com (Idioms & Phrases): 
Depart, begin a journey. 
 
Depart, de acordo com o dicionário Dictionary.com (Synonyms): 
Depart, retire, retreat, withdraw imply leaving a place. 
 
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: 
“esperam”, na opção (a); “buscam”, na opção (c); “decidem”, na opção (d); e “preparam”, na opção (e).  
 
 
5) Resposta: (E) possibility 
Nesta questão, o candidato deverá demonstrar conhecimento do significado semântico dos verbos modais 
e de seu uso no texto. A única opção correta é a (e) porque “might” expressa, no trecho destacado, a 
ideia de “possibilidade”. Neste fragmento, o autor afirma que “Poderia parecer óbvio que correr, sendo 
uma atividade mais vigorosa do que andar, queima mais calorias por hora.” 
 
O uso do modal “might” para expressar uma possibilidade é respaldado pelos dicionários eletrônicos 
Dictionary.com e The Free Dictionary: 
might 

auxiliary verb 
2.(used to express possibility): They might be at the station. 
http://dictionary.reference.com/browse/might?s=t 
might  
aux.v. Past tense of may 
1. 
b. Used to indicate a possibility or probability that is weaker than may: We might discover a pot of gold 

at the end of the rainbow. 
2. Used to express possibility or probability or permission in the past: She told him yesterday he might 

not go on the trip. 
http://www.thefreedictionary.com/might 
Todas as outras opções devem ser descartadas, pois “might” não expressa as ideias de   

• aconselhamento, na letra (a),  
• capacidade, na letra (b),   
• obrigação, na letra (c), e  
• permissão, na letra (d). 

 
 
6) Resposta: (D) “strenuous” (line 22) means the same as  demanding. 
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 “strenuous” (“árduo”, “vigoroso”) e 



“demanding” (“exigente”, “árduo”), expressa na opção (d) e avalizada no dicionário eletrônico 
Dictionary.com, acepção 2: 
 
strenuous (adjective) 
2. demanding or requiring vigorous exertion  
 
Todas as demais alternativas devem ser descartadas pelos seguintes motivos:  
 
• Na opção (a), “notable” (“notável”, “importante”) e “insignificant” (“insignificante”) são apresentados 
como sinônimos. Entretanto, a relação entre os termos é de antonímia, uma vez que “notable” é 
sinônimo de “importante” (“importante”), como avalizado no dicionário eletrônico Dictionary.com, 
acepção 2: 
 
 notable  (adjective) 
2. prominent, important, or distinguished 
 
• Na opção (b), tanto “barely” como “scarcely” significam “um pouco”, “apenas”. São, portanto, 

sinônimos, podendo um substituir o outro, ao contrário do que afirma esta opção. Esta afirmação 
encontra respaldo no dicionário eletrônico Dictionary.com, acepção 1: 

 

barely (adverb) 

1. only just; scarcely; no more than; almost not: 
 
• A opção (c) indica que “altogether” e “entirely” não expressam ideias semelhantes. Porém, ambos 

significam “inteiramente”, “completamente” e são considerados sinônimos, como avalizado no 
dicionário eletrônico Dictionary.com, acepção 1: 

 
altogether (adverb) 
1. wholly; entirely; completely; quite 
 
• A opção (e) propõe que a preposição “throughout” (“por todo”) não significa “all over” (“por toda 

parte”, “por todo”). Contudo, a relação entre os termos é de sinonímia, podendo um item substituir o 
outro. Esta afirmação encontra respaldo no dicionário eletrônico The Free Dictionary, acepção 2:  
 

throughout (preposition) 
2. all over, all through, everywhere in, through the whole of, over the length and breadth of . 
 
 
7) Resposta: (B) In “But their body mass indexes and waist circumferences remained 
significantly lower than those of age-matched walkers.” (lines 19-20), “those” refers to “mass 
indexes and waist circumferences”. 
O acerto desta questão de referência depende da identificação, por parte do candidato, da única opção 
que associa corretamente o pronome a seu referente. O gabarito é (b), pois o pronome “those” faz 
referência ao sintagma “mass indexes and waist circumferences”. 
 
Todas as demais opções estão erradas e devem ser descartadas pelas seguintes razões: 
 

• A opção (a) indica que o pronome possessivo “their” se refere à “walkers” quando o correto seria 
a indicação de referência à palavra “runners” (linha 16). 

• A opção (c) propõe que o pronome pessoal “they” se refere apenas a “female walkers”. Porém, o 
correto seria a proposta de referência ao sintagma “the groups” (linha 31). 

• A opção (d) afirma que há uma relação de referência entre o pronome possessivo “their” e 
“researchers”, mas o pronome “their” se refere ao sintagma “the groups” (linha 31). 

• A opção (e) indica que o pronome pessoal “they” se refere ao sintagma “female runners”, mas o 
correto seria a indicação de referência a “researchers” (linha 32). 

 
 
8) Resposta: (E) any time they wanted to 
Para acertar esta questão de compreensão de vocabulário em contexto, o candidato deverá ser capaz de 
inferir o sentido da expressão “eat at will”  e de identificar a alternativa que corresponde a esse sentido. 
O gabarito é a opção (e), pois o significado da expressão “eat at will” no texto é “eat any time they 
wanted to” (“comer quando quisessem”), segundo os dicionários eletrônicos The Free Dictionary e 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary: 
 
at will 

If you can do something at will, you can do it any time you want. 
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 



 
at will (Idiom) 
Just as or when one wishes. 
http://www.thefreedictionary.com/at+will 
 
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: “de 
uma só vez”, na opção (a); “com intervalos”, na opção (b); “em momento futuro”, na opção (c) e “de vez 
em quando”, na opção (d).  
 
 
9) Resposta: (C) As a result 
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 que NÃO substitui a expressão “on 
the other hand” (“por outro lado”), que introduz uma ideia de contraste. O gabarito é (c), pois o 
conectivo “as a result” (“como resultado”, “consequentemente”) indica, no contexto apresentado, o 
sentido de consequência. Estas afirmações encontram respaldo nos dicionários eletrônicos Dictionary.com 

e The Free Dictionary: 
 
on the other hand 

from another side or aspect; conversely. 
 

as a result (of something) 

because of something that has happened.  
 

As demais opções estão erradas e devem ser descartadas, pois transmitem o mesmo significado de 
contraste conferido pela expressão proposta no enunciado da questão, conforme avalizado no dicionário 
eletrônico Dictionary.com: 
 

• Na opção (a), “however” (“entretanto”, “contudo”) expressa o mesmo sentido de contraste de “on the 
other hand”, podendo, portanto, haver a substituição de um item pelo outro: 
 

However (adverb) 
nevertheless; yet; on the other hand; in spite of that. 

 
• Na opção (b), “conversely” (“contrariamente”, “pelo contrário”) também indica uma ideia de 

contraste, assim como a expressão destacada no enunciado: 
 
Converse(ly) (adverb) 
1. opposite or contrary in direction, action, sequence, etc; turned around. 
• Na opção (d), “nevertheless” (“entretanto”, “apesar disso”) transmite a ideia de contraste proposta 

por “on the other hand”, uma vez que é sinônimo de “however”: 
 
Nevertheless (adverb) 
nonetheless; notwithstanding; however; in spite of that.  
 
• Na opção (e), a expressão “on the contrary” (“pelo contrário”, “ao contrário”) indica contraste: 
 
On the contrary (idiom) 
a. in opposition to what has been stated 
b. from another point of view. 
 
 
10) Resposta: (B) walkers need to exercise longer and farther than runners. 
Para acertar esta questão de compreensão localizada de texto, o candidato deverá ser capaz de 
identificar o que se pode depreender do fragmento em destaque no enunciado, que significa “... se você 
planeja gastar a mesma energia na caminhada e na corrida, você tem que caminhar uma distância uma 
vez e meia maior por pelo menos o dobro do tempo.”, e indicar a opção (b) como a única que 
corresponde à afirmação de que, para se gastar a mesma quantidade de energia que os corredores, as 
pessoas que caminham precisam se exercitar por mais tempo e percorrer distâncias mais longas.  
 
Todas as demais alternativas devem ser descartadas, pois as informações não encontram respaldo no 
fragmento em destaque no enunciado da questão: 
 

• A opção (a) está errada porque afirma que as pessoas que caminham precisam se exercitar pela 
metade do tempo dos corredores. 



• A opção (c) está incorreta porque afirma que os corredores precisam passar mais tempo se 
exercitando do que as pessoas que caminham. 

• A opção (d) deve ser descartada porque diz que pessoas que correm precisam fazer o dobro de 
exercícios que as pessoas que caminham. 

• A opção (e) está errada porque afirma que pessoas que caminham e pessoas que correm 
precisam se exercitar pelo mesmo período de tempo. 

 


