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SEMANA 2 – CONTENÇÃO COVID-19 
GABARITO 

DATA: 24/03/2020 
 

GABARITO – INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
A conjunção coordenativa adversativa “mas” estabelece relação de oposição entre orações, como na sequência da matéria 
apresentada pelo jornal, em que a repórter, depois da informação de uma agressão brutal a uma mulher, procura compensar a 
gravidade da notícia ao anunciar que ela já está livre de perigo e sem necessidade de intervenções cirúrgicas no rosto. Assim, é 
correta a opção [A].   
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
[I] Incorreta: a sinopse apresenta os fatos principais de maneira bastante pincelada, sem ater-se a detalhes. 
[II] Incorreta: a estrutura predominante é a narração, já que o site traça os principais fatos do filme, sem se preocupar em descrevê-
los.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
[A] INCORRETO. O homem mostra-se inseguro e egoísta ao apontar como causa a uma série de proibições e ordem o fato de 

outros homens olharem muito para sua mulher. 
[B] INCORRETO. O homem mostra-se autoritário e insensível em função da série de proibições feitas a sua mulher, além de não se 

importar com a vontade ou a individualidade dela. 
[C] CORRETO. Em nenhum momento o comportamento do homem é amoroso e preocupado, uma vez que a mulher, inclusive, 

quando ela praticamente desistiu de viver. 
[D] INCORRETO. O homem mostra-se machista e desumano, uma vez que impõe suas vontades à esposa, sem se preocupar com o 
estado da saúde mental dela.   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
[A] Correto. Segundo o texto, o trabalho de Grandin beneficia tanto os animais como os tratadores, como se verifica em trechos 

como “uma delas, por exemplo, tranquiliza o animal conduzido à vacinação” e “vaqueiros bem treinados sofrem menos 
acidentes no trabalho e desenvolvem uma relação mais harmoniosa nos casamentos”. 

[B] Incorreto. Não se mencionam gastos com produtos para o bem-estar da criação. 
[C] Incorreto. Não há prejuízo aos tratadores. 
[D] Incorreto. Não há restrição a “animais de pequenos portes”. 
[E] Incorreto. O texto não faz menção a prejuízos aos animais.   
 
Resposta da questão 5: 
 [E] 
 
[A] Incorreto. A relação temporal no texto original não é mantida na paráfrase, além de “tratar bem” não equivaler a “bem-estar”. 
[B] Incorreto. No texto original, Grandin é um sujeito ativo; na paráfrase, paciente. 
[C] Incorreto. No texto original, o projeto de Grandin ainda é bastante executado junto às criações bovinas; na paráfrase, a relação 

temporal é alterada e não se especifica a criação. 
[D] Incorreto. No texto original, não há relação concessiva. 
[E] Correto. Em ambos trechos, indica-se a causa do sucesso de Grandin.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E] 
 
Todas são corretas, exceto [E], pois Gianetti em nenhum momento afirma que Sérgio vincula a sua crítica a valores religiosos ou 
não religiosos.   
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
O termo “diástole”, usado frequentemente no âmbito científico para indicar pausa muito breve do batimento do coração quando 
se descontrai para que os ventrículos se encham de sangue, adquire, no contexto, outra significação. O fato de a expressão 
“Tempos de diástole”, usada imediatamente a seguir à informação de que a canção “Não Existe Pecado ao Sul do Equador” ter 
servido de tema musical da novela “Pecado Rasgado” em 1978, permite deduzir que o autor se refere ao período de abertura “lenta 
e gradual” do regime militar, quando se iniciou certa distensão política e leve afrouxamento na censura. Assim, é correta a opção 
[C].   
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Resposta da questão 8: 
 [B] 
 
O fato de o pronome demonstrativo “este” estar inserido no período que antecede o texto expositivo evidencia que foi usado para 
indicar o assunto (“artigo”) que ainda vai ser dito ou mencionado, como se afirma em [B].   
 
Resposta da questão 9: 
 [D] 
 
As opções [A], [B], [C] e [E] são incorretas, pois 
[A] a censura atingiu a exibição completa da peça “Calabar” e não apenas a canção de Chico e Guerra; 
[B] o título da canção de Chico Buarque remete a Barlaeus, autor do ditado em latim, citado apenas em nota de rodapé numa obra 

de Sérgio Buarque de Holanda; 
[C] o fato de a música ter servido de tema na novela da TV Globo, “Pecado Rasgado”, em 1978, evidencia que, nesse momento, não 

foi objeto de censura;  
[E] a conotação negativa que é dada ao ditado parte da interpretação de Sérgio Buarque de Hollanda e não de Barlaeus. 
 
Assim, é correta apenas [D]: “O título da canção de Chico Buarque teve como fonte uma máxima em latim citada em livro do pai do 
músico, máxima, esta, datada do século XVII”.   
 
Resposta da questão 10: 
 [C] 
 
É correta a opção [C], pois, entre principais e secundários, o texto menciona quatro fatores como causas de origem antrópica da 
proliferação de medusas: “excesso de pesca dos seus predadores naturais”, “atividades humanas em regiões costeiras”, “ciclo 
reprodutivo... favorecido pelo aumento da temperatura nos ciclos oceânicos” e “evidências de que certas espécies de medusa se 
reproduzem com mais facilidade junto a estruturas costeiras artificiais, como molhes e píeres”.   
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
A conjunção “quando”, que inicia a oração subordinada “Quando as populações de medusas conseguem se estabelecer”, exprime 
relação de temporalidade com a oração principal, “as larvas de outras espécies acabam sendo parte do cardápio também”. Assim, é 
correta a opção [D].   
 
Resposta da questão 12: 
 [C] 
 
As afirmativas [1] e [2] são falsas, pois, no segundo parágrafo, “a” refere-se a Chapeuzinho Vermelho e, no terceiro parágrafo, “cuja” 
remete a Anderson. Como apenas [3] e [4] são verdadeiras, é correta a opção [C].   
 
Resposta da questão 13: 
 [B] 
 
Na sequência do texto, os dois primeiros períodos do último parágrafo permitem concluir que o autor de O Barão nas Árvores é 
Italo Calvino, como transcrito em [B]. O primeiro revela que o autor passou dois anos a ler e selecionar contos da tradição popular 
italiana para, no segundo, revelar que o autor, com essa investigação, confirmara a sua intuição de que os contos de fadas eram 
verdadeiros, pois “contêm uma explicação geral do mundo, onde cabe todo o mal e todo o bem”.   
 
Resposta da questão 14: 
 [C] 
 
Como a regência do verbo “dedicar” exige a preposição “a” e a palavra “especulação” deve ser precedida do artigo definido “a”, 
acompanhando o substantivo feminino no singular, a primeira lacuna é corretamente preenchida com “à” (a+a=à). A segunda 
lacuna, com a preposição “a”, pois o termo “alterações” é usado no plural com sentido genérico. Na terceira ocorrência, é usada 
apenas a preposição “a”, exigida para formação do objeto indireto. Finalmente, a locução prepositiva “quanto a” deve ser 
aglutinada ao artigo “as” do substantivo “intenções” (quanto a +as= quanto às). Assim, é correta a opção [C].   
 
Resposta da questão 15: 
 [E] 
 
A autora usa vários argumentos e exemplos para defender a ideia de que os contos podem apresentar finais tristes e que abordem 
situações de desigualdade, crueldade e infortúnios, como, por exemplo, os de Andersen que também narravam fatos de infortúnios 
e de tristezas. Ou também os de C. S. Lewis que dizia que, narrativas só com final feliz e descrições paradisíacas poderiam levar as 
crianças à concepção de um mundo sem violência, morte ou covardia, levando-as a uma visão fantasiosa da realidade. Assim, é 
correta a opção [E].   
 
Resposta da questão 16: 
 [B] 
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Nos parágrafos 3 e 4, Carlos Heitor Cony narra como foi a sua experiência ao chegar na escola, trazendo à tona as ações e os 
sentimentos suscitados por elas, os “personagens” envolvidos, o tempo e o espaço em que essas ações se passaram.   
 
Resposta da questão 17: 
 [B] 
 
O texto de Carlos Heitor Cony menciona o poema de Drummond, de forma a estabelecer, com ele, uma relação intertextual. Assim, 
há uma alusão ao poema, auxiliando Cony na construção de sua crônica.   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
Ao especificar que está se referindo ao espelho objeto, a autora antecipa ao seu leitor que, posteriormente, usará o termo 
“espelho” para se referir a outra coisa. No caso, em seguida se refere ao “espelho que importa, para o humano, [que] é o olhar de 
um outro humano”.   
 
Resposta da questão 19: 
 [D] 
 
A história de Robinson Crusoé reforça a ideia de que o homem enlouquece “na falta do olhar de um semelhante que lhe confirme 
que ele é um ser humano”. Assim, a história citada reforça a tese da importância do contato para a condição humana.   
 
Resposta da questão 20: 
 [C] 
 
A palavra “sobretudo”, assim como a expressão “antes de mais nada” cumpre a função de enfatizar uma ideia. No caso, a de que o 
rosto, dentre tantas funções, tem como principal ser a parte que demanda amor.   
 
GABARITO - GRAMÁTICA 
 
Resposta da questão 1: 
 [A]   
 
Resposta da questão 2: 
 [A] 
 
[A] Correto. “Viver” e “Vida” são termos cognatos, pois a raiz é a mesma; ambos diferem de “vidente”, originado de “ver. 
[B] Incorreto. Todos os termos se originam nas formas latinas “lex, legis”. 
[C] Incorreto. Todos os termos se originam na forma latina “legere”. 
[D] Incorreto. Todos os termos se originam na forma latina “aliq-“. 
[E] Incorreto. Todos os termos se originam na forma latina “naturalis”.   
 
Resposta da questão 3: 
 [C] 
 
As proposições [I] e [II] são verdadeiras, pois  
[I] a palavra “chuvosa” é formada por sufixação a partir do substantivo chuva; 
[II] “amanhecer” é formada por parassíntese, processo que decorre da junção simultânea de um prefixo e de um sufixo ao 

substantivo manhã para formação de verbo (a- + manhã + -ecer).  
 
A opção [C] é correta, pois a palavra “rapidamente” é formada por sufixação a partir do adjetivo rápido, o que invalida o item [III].   
 
Resposta da questão 4: 
 [A] 
 
A partir da junção de sufixos, são formadas as palavras “poucão” (junção do sufixo aumentativo) e “coraçãozinho” (junção do sufixo 
diminutivo).   
 
Resposta da questão 5: 
 [A] 
 
[A] Incorreta. De origem latina, o prefixo ab- indica separação, afastamento; já o prefixo an-, de origem grega, indica negação. 
[B] Correta. Tanto ambi- quanto anfi- indicam duplicidade. 
[C] Correta. Tanto bi- quanto di- indicam duplicidade. 
[D] Correta. Tanto circum- quanto peri- indicam posição em torno de algo. 
[E] Correta. Tanto contra- quanto anti- indicam oposição.   
 
Resposta da questão 6: 
 [E]   
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Resposta da questão 7: 
 [A]   
 
Resposta da questão 8: 
 [D]   
 
Resposta da questão 9: 
 [A]   
 
Resposta da questão 10: 
 [A]   
 
Resposta da questão 11: 
 [C]   
 
Resposta da questão 12: 
 [E]   
 
Resposta da questão 13: 
 [E]   
 
Resposta da questão 14: 
 [D]   
 
Resposta da questão 15: 
 [B]   
 
Resposta da questão 16: 
 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 
 
[01] Correta. Conforme o próprio texto indica, “boicote” é a adaptação do sobrenome “Boycott” para o vernáculo. 
[02] Correta. “Mão de obra” é uma composição, por ser formada por dois ou mais radicais; uma vez que não há mudança nos 

radicais de cada palavra, trata-se de justaposição. 
[04] Correta. “Atenuar” é proveniente do latim, adtenuare. É formada por prefixo (a-), radical (tenu) e sufixo (-ar); trata-se de uma 

derivação parassintética pois não há possibilidade de empregar o prefixo ou sufixo de modo independente. 
[08] “Agr” é um radical latino, assim como “cultura”; “i”, nesse caso, tem função de vogal de ligação. O sufixo -or também tem 
origem latina. A forma plural “agricultores” é, portanto, um hibridismo entre o latim e a língua portuguesa.   
 
Resposta da questão 17: 
 01 + 02 + 04 + 08 = 15. 
 
[01] VERDADEIRO: a derivação por sufixação ocorre, uma vez que à palavra primitiva (formada por um só radical) se unem sufixos: –

ão (sufixo formador de substantivo) e –ônico (sufixo formador de adjetivo). 
[02] VERDADEIRO: ratificando o enunciado, em espanhol “mulata” é o feminino de “mulo”, ou seja, a cria do cruzamento entre 

cavalos e jumentos – daí o sentido pejorativo da palavra. 
[04] VERDADEIRO: considerando as linhas 3 e 4, nesse trecho Clio emprega o pronome de tratamento “você” em relação ao filho; 

portanto, conforme o enunciado, o verbo “provocar”, nas linhas 19 e 20, deveria concordar com tal pronome, assumindo a 
forma imperativa “provoque”. 

[08] VERDADEIRO: apesar da etimologia da palavra, o emprego é afetivo, uma vez que é elogiada por sua beleza. 
[16] FALSO: a alternância entre os pronomes TU e VOCÊ não é aceito pela Norma Culta.   
 
Resposta da questão 18: 
 1 - B 
2 - C 
3 - D 
4 - A 
Os termos cronômetro, barômetro, dinamômetro e anemômetro constituem hibridismos, palavras formadas por elementos 
pertencentes a línguas diferentes. Têm em comum as terminações -ômetro ou -ímetro, elementos usados em grande número de 
palavras científicas, a que emprestam o sentido de medida. São antecedidas de radicais de origem grega, como crono- e ane- 
(tempo, vento), e francesa, como dinam- e baro- (forças, pressão atmosférica).   
 
Resposta da questão 19: 
 a) 5 
b) 1 
c) 4 
d) 3 
e) 2   
 
Resposta da questão 20: 
 a) 3 b) 4 c) 1 d) 5 e) 2   
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GABARITO - FILOSOFIA 
 
Filosofia  

1- Os mitos eram aprendidos na civilização grega desde que a pessoa era criança pequena, por meio das histórias, dos poemas e 

das festas. 

2- Na época atual, ainda existem pensamentos mitológicos porque muitas vezes atribuímos a pessoas e a coisas propriedades 

imaginadas – como ocorre em relação a ídolos da música, a marcas famosas ou a objetos de culto, como automóveis esportivos 

muito caros. 

3- A tese de Tales era que o arqué era a água. A de Anaximandro seria o apeíron, o ilimitado. A tese de Anaxímenes era que o 

arque seria o ar. Cada uma dela era um aprimoramento no qual Tales pensou em um elemento primordial, Anaximandro ampliou 

para a energia do apeíron, e Anaxímenes tirou a abstração ao estender o elemento primordial para o ar, mas que seria de melhor 

compreensão. 

4- B 

5- C 

6- E 

7- O mito é uma explicação de alguma realidade em que os deuses fazem parte da explicação da cosmologia. 

8- C 

9- O logos, no pensamento de Heráclito, é o princípio, ou seja, é o mundo como devir eterno, é a guerra entre os contrários que 

possuem em si mesmos a existência própria e do oposto, é a unidade da multiplicidade na qual “tudo é um”, é o fogo, é o 

conhecimento verdadeiro. O logos é a exposição de um único mundo comum a todos. 

10- E  

 
GABARITO - SOCIOLOGIA 
 
01- Situação do operariado era muito complicada e difícil. Os direitos não estavam garantidos e havia falta de condições mínimas 

para sobrevivência. 

02- O ser humano possui a prerrogativa de se viver em comunidade. A busca por uma coletividade em que os problemas sejam 

resolvidos é próprio somente do ser humano. Não há ética entre formigas. 

3- É o estudo, a análise da sociedade analisando, propondo soluções e saídas para os diversos problemas e questões que envolvem 

a vida em sociedade. 

4- C 

5- E 

6- C 

07- Mobilidade horizontal (dentro da mesma camada). A mobilidade social no Antigo Regime era determinada, preferencialmente, 

pelo nascimento ou por hereditariedade, linhagem. Assim, os privilégios e a desigualdade entre as pessoas eram considerados algo 

natural, o que, de forma geral, fixava os indivíduos em seu estrato social de nascimento 

08- O trabalho na Revolução Industrial foi uma “violência contra a natureza humana” principalmente quanto à exploração da mão-

de-obra. As jornadas de trabalho que davam conta de 14 e mesmo 16 horas não permitia o descanso do corpo. 

As crianças eram submetidas as mesmas condições insalubres de trabalho dos adultos: local mal arejado e mal iluminado, em que 

eram constantes os acidentes e comum as doenças respiratórias a exemplo da tuberculose. O tempo do homem passou a ser 

determinado pelo ritmo das máquinas. 

09- B 

10- A 

 


