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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 propósito da OIT em priorizar a promoção do Trabalho Decente é buscar assegurar a toda a classe 
trabalhadora – inclusive, àqueles que trabalham à margem do trabalho formalmente estruturado – direitos a 
condições de trabalho justas.  
 
b) 
Embora o trabalho suponha produção e rendimentos, significa também integração social, identidade e 
dignidade pessoal. 
 
c) 
A expressão é ou melhor. 
 
Questão 2 
 
O texto aponta os desequilíbrios existentes entre a visão do trabalhador explorado e a do patrão explorador 
a partir do olhar de Fabiano. Há uma crítica direta aos mecanismos de domínio do capital sobre o trabalho. 
 
Questão 3 
 
O romance de Graciliano Ramos é um exemplo da tendência regionalista que marcou a literatura brasileira 
a partir dos anos 1930. A opção por temas sociais, a denúncia da grave situação econômica do Nordeste e 
o deslocamento do foco de atenção do nacional para o local marcam a prosa da segunda fase modernista.  
 
Questão 4 
 
a) 
Em (i), sabidos especifica e restringe o tipo de homem. Em (ii), encontra-se a ideia de causa ou explicação.  
 
b) 
“Trata-se de poder expressar-se e ser ouvido no lugar de trabalho e na comunidade.” 
 
c) 
O pronome refere-se a “Tomar as coisas de um infeliz que não tinha onde cair morto!”. 
 
Questão 5 
a) 
Autorreguladas concorda com o substantivo feminino relações.  
 
b) 
O substantivo é extorsão. 
 
c) 
Em (i), haver é verbo auxiliar da locução verbal de tempo composto e traz a marca da concordância da 
forma verbal composta com “Fabiano e sua família”. Em (ii), o verbo haver não tem sujeito, é um verbo 
impessoal, sempre empregado na 3ª pessoa do singular. 
 



ESPANHOL 
 

GABARITO – ESPANHOL – OBJETIVA 
 

 
1) Resposta: (D) la desconfianza que genera la dieta vegetariana o vegana. 
Para acertar essa questão de compreensão, o candidato deverá ser capaz de identificar a opção que 
resume de forma mais completa o tema do artigo, que é a opção (D). As demais são insuficientes para 
resumir o texto, traduzem visões parciais ou simplesmente não correspondem ao que o texto diz. 
 
2) Resposta: (E) argumentar a favor de una alimentación vegetariana o vegana. 
Para acertar esta questão de compreensão, o aluno terá que reconhecer que o texto não quer comparar (A), 
analisar  (B), criticar (C) ou explicar (D), mas sim argumentar a favor da dieta vegetariana e vegana. 
 
3) Resposta: (A) “[…] Este incómodo apellido [...] (línea 56, molesto)” 
Para acertar esta questão de vocabulário, o aluno deve ser capaz de reconhecer que “incómodo” é 
sinônimo de “molesto”. Nos outros casos não há nenhuma correspondência semântica.  
 
4) Resposta: (C) “[...] Y que las familias con un comportamiento más divergente han decidido [...]” 
(líneas 11 e12) 
Para acertar esta questão de gramática, o candidato deverá reconhecer a forma do “Pretérito Perfecto de 
Indicativo” que se refere a ações passadas próximas ao presente ou que começaram no passado, 
chegando até o presente. 
 
5) Resposta: (C) Las futuras madres deben abstenerse del vegetarianismo o veganismo. 
Para o acerto desta questão de compreensão, o aluno deverá perceber que a alternativa (C) diz o oposto do 
argumento do texto: o vegetarianismo e o veganismo podem ser dietas para qualquer etapa da vida, como, 
por exemplo, a gravidez. 
 
6) Resposta: (A) No obstante 
Para o acerto desta questão de gramática, o aluno deverá inferir que a locução conjuntiva “no obstante” é a 
única adversativa que pode sustituir “sin embargo”. 
 
7) Resposta: (B) 

B) “[…] es un tema en el que no hay controversia […]” (línea 23 e 24) existe 
Para acertar esta questão de vocabulário, o aluno deverá reconhecer, no texto, que o verbo “haber” 
corresponde semanticamente a “existir”. 
 
8) Resposta: (B) la duda. 
Para acertar esta questão de compreensão, o aluno deve inferir que a sociedade tem muito receio em 
relação à comida vegetariana e a vegana. 
 
9) Resposta: (D) “[...] La dieta es un factor determinante en sí mismo, aunque la vegetariana-vegana 
[...] (línea 51) 
Para acertar esta questão de gramática, o aluno deve reconhecer a conjunção adversativa “aunque” (D). 
 
10) Resposta: (E) ignorar 
Nesta questão de vocabulário, o estudante deve identificar o único sinônimo do verbo “desconocer”  que é a 
opção E. 



 
 

INGLÊS 
GABARITO – INGLÊS – OBJETIVA 

 
 
1) Resposta: (E) argue how the Weight Watchers program fails to encompass nutritarian diets. 
A questão, de compreensão global de texto, busca acessar a capacidade do candidato em estabelecer o 
objetivo principal do texto. Ao observarmos o uso de argumentos do autor, suas estratégias retóricas e 
seu parágrafo conclusivo, vemos que o texto tem por objetivo primordial argumentar que o programa 
Weight Watchers não abrange dietas chamadas nutricionais, como indica a opção (E). 
 
2) Resposta: (C) Consuming a high proportion of animal protein is damaging for our health. 
A mensagem trazida implicimente no segundo parágrafo do texto indica que consumir uma grande 
proporção de proteína animal é prejudicial para a nossa saúde, como aponta a opção (C). 
 
3) Resposta: (B) chicken (line 9) 
O pronome pessoal “it”, no fragmento em tela, resgata anaforicamente o substantivo “chicken”. 
 
4) Resposta: (B) those who adopt the method can adequate it to individual necessities. 
A expressão idiomática “plenty of room”, no contexto em que ocorre, se refere ao fato de aqueles que 
adotam o método Weight Watchers de emagrecimento poderem adequá-lo às suas necessidades 
individuais, como indica a opção (B). 
 
5) Resposta: (E) concession. 
O conector “despite” traz uma carga semântica de “concessão”, conforme aponta a opção (E). 
 
6) Resposta: (D) prevailing. 
No contexto em que ocorre , o vocábulo “mainstream” pode ser substituído por “prevailing” , que se 
refere à maior parte, como indica a opção (D).  
 
7) Resposta: (A) fighting against. 
A locução verbal “struggling with” significa “lutando contra”, podendo ser substituída por “fighting 
against”, como na opção (A). 
 
8) Resposta: (A) high-fiber (line 7) is to reduced-calorie (line 30) 
Nas expressões “health-promoting” e “disease-causing” há um paralelismo entre as duas palavras 
compostas: estão formadas por um substantivo e um verbo +ing. Na opção (A) existe um paralelismo 
entre “high-fiber” e “reduced-calorie”: as duas palavras compostas estão formadas por um adjetivo e um 
substantivo. Este paralelismo não se encontra em nenhuma outra das opções apresentadas. 
 
9) Resposta: (C) So they must allow members…(line 26) 
A única opção que indica RESULT (resultado) é a expressão “so”, como visto na opção (C). 
 
10) Resposta: (D) severe. 
No contexto em que ocorre, o vocábulo “tragic” pode ser substituído por “severe” (“severo”, “grave”), 
como indica a opção (D). 
 


