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GABARITO – INGLÊS – OBJETIVA 

 
1) Resposta: (D) reveal that the excessive use of endangered species in media campaigns 
pose risks to wild animals. 
O propósito central do autor do texto é divulgar o resultado de uma pesquisa recentemente publicada por 
uma equipe internacional de cientistas na revista PLOS Biology. Segundo o estudo, os pesquisadores 
suspeitam que a onipresença de animais selvagens carismáticos na mídia - leões, elefantes e tigres, 
dentre outros - pode induzir a sociedade a imaginar que eles estejam prosperando na natureza. O título 
do artigo reforça o impacto negativo do uso excessivo desses animais na mídia (“Animals’ popularity ‘a 
disadvantage’”, que significa, “Popularidade dos animais – ‘uma desvantagem’). Portanto, o gabarito é a 
letra (d) que afirma que o propósito central do autor do texto é “revelar que o uso excessivo de espécies 
ameaçadas de extinção em campanhas de mídia apresenta riscos para os animais selvagens”. 
As outras alternativas devem ser desconsideradas, visto que o propósito central do autor do texto não é 

• “provar que as espécies carismáticas ameaçadas não estão realmente correndo o risco de 
extinção”, como em (a); 

• “criticar as ONGs que exploram excessivamente em seus anúncios a imagem de espécies 
ameaçadas”, como em (b); 

• “expor o fato que o público em geral está ciente dos riscos enfrentados pelas espécies ameaçadas 
de extinção”, como em (c), e  

• “defender o uso mais frequente de animais selvagens na mídia para sensibilizar o público para a 
extinção dos animais.”, como em (e). 

 
2) Resposta: (A) appeared 
Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de inferir o significado do phrasal verb “crop up”, 
que significa “aparecer”, “surgir”.  O significado da frase em destaque no enunciado da questão é “A 
noção de espécies ‘carismáticas’ surgiu recentemente na biologia da conservação”. Portanto, o gabarito é 
a letra (a). Essa opção encontra respaldo no dicionário eletrônico Dictionary.com.  
Verb phrases 
crop up, to appear, especially suddenly or unexpectedly: 
A new problem cropped up. 
http://www.dictionary.com/browse/crop--up?s=t 

As demais opções devem ser descartadas, pois “cropped up” não significa 
• “pereceu”, como na opção (b); 
• “desapareceu”, como nas opções (c) e (d); 
• “fracassou”, como na opção (e); 

 
3) Resposta: (C) possibility 
Para acertar esta questão, o candidato deverá ser capaz de identificar a intenção do autor no fragmento 
em destaque, que significa “O Dr. Courchamp e sua equipe decidiram determinar exatamente que 
espécies poderiam ser essas.” O gabarito é (c) uma vez que o verbo modal “might” é usado neste 
contexto para expressar uma possibilidade. As demais opções devem ser descartadas, pois o verbo 
modal em destaque não expressa um(a) 

• permissão, como em (a); 
• obrigação, com em (b); 
• capacidade, como em (d); 
• conselho, como em (e).  

 
4) Resposta: (B) “threat” (line 2) means the same as menace. 
Para responder a esta questão de sinonímia e antonímia, o candidato deve não só acessar seu 
conhecimento lexical da língua, como também compreender os respectivos contextos de ocorrência dos 
vocábulos, de modo a poder inferir significados e estabelecer as relações de substituição e oposição 
propostas nas alternativas. No contexto dado, a única opção correta é a (b), posto que os vocábulos 
“threat” e  “menace” expressam a mesma ideia (“ameaça”).   

As demais alternativas devem ser desconsideradas, visto que: 
• Na opção (a),  “unaware” (“desinformado”) e “informed” (“informado”) não são sinônimos e sim 

antônimos. 
• Na opção (c), “prospering” (“prosperando”) e “thriving” (“prosperando”, “florescendo”, 

“progredindo”) são sinônimos e não antônimos. 
• Na opção (d), “encountered” (“encontraram”) e “came upon” (“encontraram”, “acharam”) são 

sinônimos. 
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• Na opção (e), “overwhelmed” (“consternado”, “abalado”) e “devastated” (“arrasado”, 
“consternado”) são sinônimos. 

 
5) Resposta: (C) In spite of 
O acerto desta questão, que testa o conhecimento dos marcadores discursivos da língua inglesa, depende 
de o candidato identificar a única opção que apresenta um sinônimo para o termo em destaque no 
enunciado.   
Segundo o dicionário eletrônico Collins,  
“You use despite to introduce a fact which makes the other part of the sentence surprising.” 
Despite a thorough investigation, no trace of Dr Southwell has been found. 
It is possible to lead happy and productive lives despite their loss. 
Despite being warned to be on time they both arrived late. 
Synonyms: in spite of, in the face of, regardless of, even with 
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/despite  
Portanto, o gabarito da questão é (c), uma vez que “despite” e “in spite of” expressam a mesma ideia 
(“apesar de”). A frase em destaque no enunciado da questão significa “Apesar de sua abundante 
representação na mídia, nove dos animais da lista são classificados como vulneráveis, ameaçados ou 
criticamente em perigo… ”. 

As demais alternativas devem ser descartadas porque apresentam marcadores discursivos com  sentidos 
diferentes daquele expresso pelo termo em destaque no enunciado da questão. 
Na opção (a), “Due to” significa “Devido a”.  
Na opção (b), “Given” significa “Tendo em conta que”. 
Na opção (c), “Because of” significa “Por causa de”. 
Na opção (d), “As a result of significa “Como resultado de”. 
 
6) Resposta: (D) nearly 50% of the participants in the survey were aware of the threat 
gorillas were under. 
Esta questão de compreensão localizada demanda do candidato a compreensão das informações 
veiculadas no parágrafo 8 do texto. Assim, o trecho indica que “Quando os pesquisadores perguntaram 
aos participantes da pesquisa se eles achavam que esses animais estavam em perigo, explicando que 
eles não estavam usando a terminologia da IUCN, eles ficaram surpresos com os resultados. Quase 
metade dos entrevistados achava que gorilas severamente ameaçados não estavam sob ameaça”. Nesse 
sentido, a única opção correta é a letra (d) (em torno de 50% dos participantes da pesquisa estavam 
cientes da ameaça sofrida pelos gorilas), conforme indicado no gabarito. As demais opções devem ser 
descartadas, pois o parágrafo em questão não afirma que 

• quase ninguém estava preparado para responder à pesquisa, como em (a); 
• apenas poucos entrevistados sabiam que gorilas estavam sob ameaça, como em (b); 
• todos os entrevistados sabiam que gorilas estavam em risco de extinção, como em (c); 
• a grande maioria dos participantes da pesquisa achava que gorilas criticamente ameaçados não 

estavam sob ameaça, como em (e). 
 
 
7) Resposta: (A) people's understanding of a species' status is influenced by only one factor. 
Esta questão de compreensão localizada demanda do candidato a compreensão das informações contidas 
no parágrafo 9 do texto. Assim, o trecho indica que “Porém a bióloga preservacionista Sarah Durant 
adverte que isso ainda não estabelece ‘uma relação causal entre ver as espécies com frequência na 
sociedade e se isso se relaciona com a nossa percepção tendenciosa de sua ameaça’. Outros fatores 
podem influenciar o entendimento das pessoas sobre a condição de uma espécie e a participação delas 
em esforços de preservação”. Nesse sentido, a única opção INCORRETA em relação às informações do 
parágrafo é a letra (a) (o entendimento das pessoas sobre a condição de uma espécie é influenciado por 
um único fator), conforme indicado no gabarito. As demais opções devem ser descartadas por serem 
CORRETAS, como 

• “existem fatores plurais que influenciam nossa percepção de quão ameaçada uma espécie está”, 
na opção (b); 

• “as pessoas tendem a participar de esforços de preservação na medida em que entendem melhor 
o quão ameaçada está uma espécie, na opção (c); 

• “existe uma relação entre ver os animais na sociedade e perceber essas espécies como 
ameaçadas de extinção”, na opção (d); 

• “não há relação comprovada entre nossa exposição a imagens de animais ameaçados e nossa 
percepção do seu risco de extinção”, na opção (e). 
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8) Resposta: (D) donate money to NGOs when using images of endangered animals in their 
branding or advertising. 
Para responder a esta questão de compreensão localizada, o candidato deve ser capaz de identificar a 
que ideias previamente apresentadas  o fragmento “This is just the first step” (“Isso é só o primeiro 
passo”) se refere. O gabarito é a letra (d), que significa que esse  primeiro passo seria convencer as 
empresas a doarem dinheiro para ONGs ao usarem imagens de animais ameaçados em sua marca ou 
publicidade.   
Ao emitir tal opinião, Dr. Durant está se referindo à solução inovadora do Dr. Courchamp apresentada no 
parágrafo 11, “Dr Courchamp proposes an innovative solution; funding conservation by "copyrighting" 
the image of vulnerable or endangered species. Companies would donate money to NGOs in return for 
using the animals in their branding or advertising.” (linhas 34-36), que significa “O Dr. Courchamp 
propõe uma solução inovadora; financiar a conservação através do "copyright" da imagem de espécies 
vulneráveis ou ameaçadas de extinção. As empresas doariam dinheiro para as ONGs em troca do uso dos 
animais em sua marca ou publicidade.” 
 
As demais alternativas devem ser descartadas por não apresentarem uma justificativa correta para o uso 
do fragmento em destaque ao afirmar que ele se refere a  

• “substituir seus logotipos por silhuetas de onças e panteras ameaçadas de extinção.”, como em 
(a); 

• “investir dinheiro em estudos sobre a psicologia por trás das campanhas de conservação da vida 
selvagem.”, como em (b); 

• “descontinuar o uso de espécies vulneráveis ou ameaçadas em suas campanhas publicitárias.”, 
como em (c); 

• “cobrar das ONGs pela exploração da imagem de animais ameaçados em suas campanhas de 
arrecadação de fundos., como em (e). 

 
9) Resposta: (E) time may be short to save some animals, as their process of extinction is too 
accelerated. 
Esta questão de compreensão localizada demanda do candidato a compreensão das informações contidas 
no parágrafo 14 do texto. Assim, o trecho indica que “O tempo é certamente curto para alguns dos 
animais da lista. Os ecologistas prevêem que, sem esforços sustentáveis de preservação, os elefantes 
serão extintos na natureza dentro de um século. Os guepardos estão enfrentando um declínio 
populacional iminente de até 70%, e já estão confinados a apenas 9% do seu território histórico na 
África”. Nesse sentido, a única opção correta é a letra (e) (o tempo pode ser curto para salvar alguns 
animais, já que seus processos de extinção estão muito acelerados”), conforme indicado no gabarito. As 
demais opções devem ser descartadas, pois o parágrafo em questão não afirma que 

• os elefantes não estão em riso de extinção, como em (a); 
• os guepardos já estão extintos no território africano, como em (b); 
• elefantes e guepardos estão espalhados por todo território africano, como em (c); 
• esforços sustentáveis de preservação não são úteis para salvar animais de extinção, como em 

(d); 
 
10) Resposta: (E) we cannot assume that these endangered species will eventually be saved 
from extinction. 
Para responder a esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de identificar o 
que se pode inferir a partir das informações expressas no último parágrafo do texto. O gabarito é (e), 
que significa que “não podemos supor que essas espécies ameaçadas acabarão sendo salvas da 
extinção”. Tal afirmativa encontra respaldo no fragmento “At the moment we are doing first aid on 
species that are on the verge of dying. We are just pushing the day they go extinct in the wild, we are 
not saving them.", que significa “No momento, estamos fazendo os primeiros socorros em espécies que 
estão à beira da morte. Estamos apenas adiando o dia em que eles serão extintos na natureza, não os 
estamos salvando ". 

As demais alternativas devem ser descartadas, pois não apresentam inferências possíveis a partir das 
informações expressas no último parágrafo, a saber: 

• “animais ameaçados em breve viverão em segurança em seus habitats naturais.”, como na opção 
(a); 

• “todos os esforços feitos até agora são suficientes para ajudar a preservar animais silvestres 
ameaçados.”, como na opção (b); 

• “campanhas de conservação oferecem ajuda de primeiros socorros aos animais feridos na 
natureza.”, como na opção (c); 

• “apenas espécies que não estão próximas da extinção se beneficiarão dos esforços de 
conservação.”, como na opção (d). 
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GABARITO – ESPANHOL – OBJETIVA 
 
 

1) Resposta: (C) al interés de las personas por todo lo que se refiere a alimentación 
Para acertar essa questão de compreensão, o candidato deverá ser capaz de identificar a opção que 
resume de forma mais completa o tema do título, 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. 
 
2) Resposta: (E) reflexionar sobre el aumento de la atención a los productos alimenticios. 
Para acertar esta questão de compreensão, o aluno terá que reconhecer que o texto quer refletir sobre o 
aumento do interesse das pessoas pela alimentação. 
 
3) Resposta: (A) 

“[…]  "....90%de las enfermedades..." […]" (línea 12) dolencias 

Para acertar esta questão de vocabulário, o aluno deve perceber que “dolencias” e “enfermedades” são 
sinônimos. 
 
4) Resposta: (B) El aceite de coco hidrogenado es tan malo como el aceite de palma 
Para acertar esta questão de compreensão, o candidato deverá ser capaz de perceber que a opção (B) 
oferece uma informação que não condiz com o texto. O artigo informa que o “aceite de coco 
hidrogenado” é pior do que o “aceite de palma”. 
 
5) Resposta: (D)"...Lo cierto es que la inquietud por la comida no ha hecho más que ir en aumento.” (línea 
17) 
Nesta questão de gramática, o aluno deve reconhecer a forma do Pretérito Perfecto que conecta o 
passado ao presente. Para o acerto desta questão, o candidato deve perceber que a única referência 
correta é a que aparece na questão (D); as outras utilizam outros tempos verbais. 
 
6) Resposta: (D) “…el aceite de palma “suele estar en los alimentos…”  (acostumbra) – línea 
29 
Para acertar esta questão de vocabulário, o candidato deverá perceber que a questão (D) é a única opção 
que apresenta o verbo entre parênteses (v. acostumbrar) como sinônimo do verbo sublinhado (v. soler). 
 
7) Resposta: (E) oposición 
Para acertar esta questão de gramática, o candidato deverá identificar que o conector “en cambio” é 
adversativo e que estabelece uma relação de oposição com o enunciado anterior. 
 
8) Resposta: (B) la producción de alimentos a gran escala. 
Nesta questão de compreensão, o candidato deverá reconhecer que, de acordo com o texto, as opções 
apresentadas nas letras A, C, D e E não provocam o impacto negativo sobre o meio ambiente e à 
biodiversidade. 
 
9) Resposta: (C) con relación a 
Para acertar esta questão de gramática, o candidato deverá identificar que o conectivo destacado no 
enunciado só pode ser substituído pela locução preposicional “con relación a”. 
 
10) Resposta: (A) buscar saber lo que es sano y le sienta bien. 
Para acertar esta questão de compreensão, o candidato deverá reconhecer no texto o que diz a 
especialista nomeada no enunciado da questão. 
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GABARITO – PORTUGUÊS E LITERATURA BRASILEIRA – DISCURSIVAS 

 
(ATENÇÃO: Outras respostas poderão ser aceitas, desde que atendam às especificações dos enunciados.) 

. 
 
QUESTÃO 1 
a) 
A literatura pode levar o leitor a conhecer e a entender sentimentos variados; a reconhecer a alteridade; 
a ampliar seu universo cultural; a transformar sua visão de mundo; e a buscar a aproximação das 
pessoas. 
b) 
Os dois relatos servem para comprovar a ideia de que a literatura pode confortar as pessoas, transformá-
las em sua essência e permitir-lhes ressignificar a vida; servem como ilustrações para legitimar o ponto 
de vista do autor.  
 
 
QUESTÃO 2 
a) 
O presente narrativo traz ao leitor a sensação de estar vivendo a cena narrada, como se estivesse 
acompanhando as ações das personagens no momento em que aconteciam. 

b)  
i. Refere-se  a “sentido”. 
ii.  absurdamente 

 
 
QUESTÃO 3 
a) 
Segundo John Stuart Mill, Wordsworth havia lhe ensinado tudo aquilo não somente sem desviá-lo da 
consideração dos sentimentos cotidianos e do destino comum da humanidade, mas também duplicando o 
seu interesse por eles. 
 
b) 
comparação 
 
 
QUESTÃO 4 
O personagem Nogueira se apresenta como um leitor contumaz, um jovem que considera a leitura, em 
particular de romances, uma possibilidade de experimentar outras vidas, sentimentos e sensações. 
 
 
QUESTÃO 5 
O foco narrativo do conto é de primeira pessoa, pois o narrador é também o personagem do texto 
machadiano, um dos seus protagonistas. 

 


	Verb phrases
	 permissão, como em (a);
	 obrigação, com em (b);
	 capacidade, como em (d);
	 conselho, como em (e).

