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1ª Fase - Inglês

Introdução 

Na prova de inglês de 2018, a Banca Elaboradora estabeleceu como objetivo aumentar moderadamente 
seu índice de exigência, visando encorajar, por parte dos candidatos, a busca por mais conhecimento e 
habilidades em inglês, fundamentais nas suas vidas acadêmica e profissional. 
 
O papel do inglês na vida do estudante da Unicamp atravessa diferentes disciplinas, com seus gêneros 
discursivos específicos, e textos variados, em diferentes modalidades e mídias, sobretudo a digital. 
Elaborou-se, assim, uma prova eclética, que visou favorecer o uso de estratégias cognitivas e 
metacognitivas baseadas em inferências e isomorfismos entre o inglês e o português, em detrimento da 
exigência de um repertório lexical e gramatical mais sofisticado. Com isso, pretendemos criar condições 
mais parecidas para candidatos a diferentes cursos e oriundos de diferentes realidades educacionais e 
socioeconômicas. 
 
Resultou desse esforço uma prova com questões variadas, que apresentou um índice de facilidade médio 
de 0.601, (considerado fácil) contra 0.728 em 2017, e 0.796 em 2016 (considerados muito fáceis).  
 
No cômputo geral da prova, dois fatores positivos merecem destaque. Primeiramente, a prova de inglês de 
2018 promoveu uma mudança significativa, para melhor, na curva de distribuição normal das notas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O segundo fator positivo a ser destacado é que os índices de facilidade e de discriminação das questões 
foram muito parecidos para os candidatos de todas as carreiras. Essa homogeneidade é positiva, porque 
significa que o inglês não favorece nem desfavorece, especificamente, pretendentes a uma ou outra 
carreira, ou alunos de um ou outro perfil acadêmico. 
 
No cômputo geral, a prova apresentou uma questão muito fácil, três fáceis e três médias, o que, embora fuja 
um pouco ao padrão dos últimos anos, reflete um equilíbrio interno em termos de dificuldade. Ainda assim, o 
inglês foi a prova mais fácil de todas, com destaque para as questões 32 e 33, cujos índices de facilidade 
foram 0.740 e 0.790, respectivamente. 
 
Das sete questões de inglês, quatro foram bastante efetivas em separar os candidatos mais bem 
preparados dos menos preparados. Novamente aqui destaca-se a homogeneidade ao longo das áreas de 
competência e perfis acadêmicos dos candidatos. 
 
Com relação às questões interdisciplinares, o inglês esteve presente em três das questões mais fáceis da 
prova, e em duas das quatro que melhor separaram os candidatos mais bem preparados dos mais carentes 
de preparação. Assim como no caso das questões disciplinares de inglês, aqui observa-se uma relativa 
homogeneidade nos índices pertinentes a cada área de competência. 
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Paralelamente aos resultados acadêmicos alcançados, a prova de inglês 2018 foi destacada na mídia pela 
sua seletividade e pela inclusão de temas de relevância social, com destaque para a Questão 32, que 
versou sobre o dilema do uso de banheiros públicos por pessoas transgênero. 
 
A seguir, passamos a tratar das questões individualmente, apresentando um sumário dos índices 
alcançados, das competências visadas, da distribuição de escolhas de alternativas por parte dos 
candidatos, e tecendo comentários analíticos acerca dos objetivos da questão e das opções corretas e 
erradas. 
 
 

Questão 30 
 

FIGURA 1 
 

  
 

FIGURA 2 
 

 
 

(Adaptado de 16 Traduções hilárias de placas e avisos em inglês feitos para a copa. Mega Curioso, 07/06/2014. 

Disponível em http://www.megacurioso.com.br/copa-do-mundo-2014/44531-16-traducoes-hilarias-de-placas-e-avisos-

em-ingles-feitos-para-a-copa.htm. Acessado em 10/07/2017.) 

 
Entre as inadequações no uso do inglês observadas nas figuras 1 e 2, podemos citar:  

 

a) erros no emprego dos tempos verbais em inglês. 
 
b) equívoco quanto à classe gramatical de certas palavras. 
 
c) desconhecimento das diferenças entre inglês oral e escrito.  
 
d) erros de tradução causados por falsos cognatos. 
 

 

Objetivo da Questão 
A Questão 30 abordou os seguintes itens do programa da prova de inglês: 

 

 Acionar conhecimentos prévios e fazer inferências. 

 Identificar ironia e jogos de palavras. 

 Recuperar a situação de produção do texto. 
 

P
ro

je
ta

d
o

 p
o

r 
T

im
m

d
es

ig
n

 -
 F

re
ep

ik
.c

o
m

 

Contrafilé à brasileira 
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A questão propôs que o candidato interpelasse criticamente traduções literais, não só inadequadas, como 
por vezes cômicas, que fazem parte do nosso quotidiano.  
 
Os textos a serem interpretados foram  situados num contexto de produção propício a esse tipo de 
ocorrência (serviços de turismo e gastronomia), buscando trazer exemplos que envolvessem jogos de 
sentido acessíveis mesmo a leitores com um repertório gramatical e lexical em inglês bastante limitado, e 
que pudessem ser trabalhados a partir do acionamento desses conhecimentos mínimos, por meio de 
inferências sobre a natureza dos problemas das traduções e reflexão sobre os seus mecanismos. 
 
É frequente a circulação de piadas, memes e até mesmo crônicas humorísticas envolvendo casos de 
tradução inadequada, tais como os que constituem o enunciado da questão. Mas, para além do efeito 
irônico ou humorístico desses textos, devemos considerar que, num mundo cada vez mais 
internacionalizado, são frequente os textos (mal) traduzidos, por vezes com o auxílio de mecanismos de 
tradução automática pouco eficientes. A habilidade de reconhecer esse tipo de equívoco e de contorná-lo a 
partir da compreensão do seu mecanismo de produção se faz fundamental para qualquer cidadão, 
sobretudo para aqueles em formação. 
 

Alternativa Correta: B 
Para ter sucesso na resolução da questão, era necessário que o candidato identificasse corretamente um 

dos tipos de inadequação de uso do léxico do inglês que motivavam os truncamentos de sentido nas 

traduções apresentadas. 

O candidato poderia chegar à alternativa correta por dois caminhos. O primeiro, mais direto, seria observar 

pelo menos uma das seguintes situações: em "bread with cold", o tradutor empregou o adjetivo "cold" para o 

substantivo "frios"; em "the Brazilian", o artigo definido "the" substitui uma crase (preposição mais artigo 

indefinido) "à" (brasileira); em "against grilled steak" ou em "against the Brazilian beef", a preposição 

"against" substitui um prefixo ("contra-"). Todas essas operações estão explícitas no texto, justamente por 

se tratarem de traduções. 

O segundo caminho, mais viável para os candidatos sem suficiente percepção intuitiva sobre o 

funcionamento da língua ou para identificar o problema seria eliminar as opções impossíveis.  

A alternativa A podia ser facilmente eliminada a partir do conhecimento (prévio) de português do candidato, 

já que as frases em português não expressam tempo verbal.  

A alternativa C é implausível porque as palavras em inglês utilizadas não apresentam nenhuma marca de 

oralidade, nem mesmo contrações, que são formas bem conhecidas pelos estudantes brasileiros em geral.  

Na alternativa D, esperava-se que o candidato ativasse seu conhecimento prévio sobre falsos cognatos, 

item frequentemente aludido no ensino fundamental, lembrando-se, simplesmente, que essas palavras 

causam problemas de tradução porque apresentam a mesma forma para significados diferentes em cada 

língua. Isto porque, nos textos aqui utilizados, as formas em português e em inglês das palavras mal-

empregadas não são semelhantes. 
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
O índice de facilidade da Questão 30 foi de 0.300, o que significa que foi considerada difícil. Uma vez que 
as Bancas elaboradora e revisora haviam previsto que esta fosse uma questão fácil, tal resultado foi 
surpreendente. 
 
O conceito de tradução literal e o valor humorístico de tal atividade de linguagem são, em princípio, bastante 

conhecidos do estudante brasileiro de nível médio, assim como o é o vocabulário trazido pelas placas que 

constituem o foco da questão.  O grande percentual de erros, que fez com que o índice de facilidade fosse 

tão baixo, deveu-se à alternativa D, o que pode eventualmente ser imputado à dificuldade dos alunos em 

aplicar aos textos a diferença entre "falso cognato" e "tradução literal".  

O falso cognato leva a traduções erradas por sugestão da semelhança formal existente entre palavras em 

línguas diferentes cujos significados, no entanto, não são iguais. Na tradução literal, ocorre um descuido do 

tradutor, que substitui o material textual em uma língua pelo material textual da outra sem considerar o 

contexto linguístico daquele emprego. São dois fenômenos distintos, mas semelhantes, no sentido de que 

implicam escolhas malfeitas de correspondências entre palavras em línguas diferentes. Pode ter sido essa 

interseção entre os dois conceitos a vilã da questão. Vale ressaltar, ainda, que a alternativa D foi a única a 

mencionar "erro de tradução", o que pode ter levado candidatos a subestimarem a importância da segunda 

parte da alternativa. 

A alternativa A foi a menos escolhida, provavelmente porque, como já mencionado, é fácil notar que os itens 

em português não continham verbos ou advérbios de tempo. 

Podemos atribuir as escolhas da alternativa C à falta de contato com inglês oral, ou, de forma mais geral, à 

falta de reflexão ou trabalho didático sobre as diferenças entre língua oral e língua escrita no ensino 

fundamental e médio. Isso porque nenhuma das palavras usadas indevidamente nas placas apresenta 

diferença de sentido quando empregada oralmente. 

 

Questão 31 
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Elderly flight passenger throws coins into engine for ‘luck’, delays take-off for hours 
 
China Southern Airlines Flight 380 was held up at the Shanghai Pudong International Airport after an elderly 
woman passenger caused a disruption, according to the airline’s official WeChat account. An investigation 
into the incident is under way. 
Passengers boarding the flight reportedly saw an elderly woman throwing coins at the engine for “blessings” 
from the middle of the boarding staircase and alerted the crew. 
Ground staff said the woman, who appeared to be about 80 and had limited mobility, was accompanied by 
her husband, daughter and son-in-law. 
The captain was quoted as saying the metal, if sucked up by the engine, could have caused serious 
damage, including failure.  
The flight was later given a green light and took off at 5.52pm, more than five hours late. It is scheduled to 
arrive in Guangzhou at 8.14pm. 
 
(Adaptado de Sarah Zheng, Elderly flight passenger throws coins into engine for ‘luck’, delays take-off for hours. South China Morning 

Post, 27/06/2017. Disponível em http://www.scmp.com/news/china/society/article/2100242/elderly-flight-passenger-throws-coins-

engine-luck-delays-take. Acessado em 10/07/2017.) 

 
O que é correto afirmar sobre o incidente relatado na notícia anterior? 
 

a) Por causa do incidente, o avião chegou a seu destino com cinco horas de atraso, às 17h52. 
 

b) Segundo o piloto, moedas atiradas na turbina do avião causaram sérios danos à aeronave. 
 

c) Uma idosa chinesa, seu marido, sua filha e seu genro quase provocaram um acidente aéreo. 
 

d) A ação de alguns passageiros evitou o risco de um grave acidente aéreo. 
 

Objetivo da Questão 
Esta questão, que apresenta laços interdisciplinares com Geografia e História, tematiza o choque cultural 
causado pela emergência da China como sociedade de consumo, assim como os dilemas interculturais 
ocasionados pela mobilidade global de populações antes restritas ao convívio local ou nacional. 
 
O objetivo da questão era verificar dois itens fundamentais do programa:    

 A capacidade do candidato de sintetizar a ideia principal do texto (a narrativa jornalística 
apresentada).  

 Sua competência na localização e verificação de informações específicas nele disponíveis.  
 
Sintetizar a ideia global ou principal de um texto e conseguir localizar e interpretar informações específicas, 
ou indícios dessas informações, são duas habilidades fundamentais de leitura em língua estrangeira, que se 
aplicam tanto a situações quotidianas, como ler uma notícia, quanto a práticas acadêmicas, como resumir 
ou resenhar textos teóricos, rastrear fatos e conceitos relacionados a determinado problema profissional em 
relatórios e assim por diante.  
 
No entanto, localizar e interpretar informação específica não se resume a “varrer” o texto em busca de uma 
palavra ou expressão. Tampouco sintetizar a ideia principal do texto é simplesmente agregar as 
informações identificadas, sem levar em conta as relações lógicas e argumentativas entre elas. 
 

Alternativa Correta: D 
Para acertar a questão, o candidato deveria compreender a ideia principal do texto, ou seja, a de que um 
acidente aéreo poderia ter acontecido, mas não aconteceu ("the metal, if sucked up by the engine, could 
have caused serious damage ..."), porque houve um alerta dos passageiros ("passengers ... alerted the 
crew"). 
 
A alternativa A é incorreta porque o horário informado se referia à partida ("take off"), e não à chegada do 
voo (informação específica).  
 
Na alternativa B, era necessário que o candidato identificasse as marcas de condicionalidade na declaração 
atribuída ao comandante da aeronave sobre eventuais danos à turbina ou, indiretamente, que tentasse 
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localizar no texto algum indício da informação de que a turbina fora danificada. Não encontrando tais 
indícios, seria necessário que o candidato descartasse a alternativa. 
 
A alternativa C trazia como desafio para o candidato identificar especificamente os papéis desempenhados 
pela idosa e seus familiares. Para tanto, era necessário comparar o que disseram os trabalhadores de solo 
("Ground staff said the woman, who appeared to be about 80 and had limited mobility, was accompanied 
by her husband, daughter and son-in-law.") com o que o texto informa que os passageiros disseram ter 
observado ("Passengers boarding the flight reportedly saw an elderly woman throwing coins at the 
engine").  
 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A Questão 31 obteve um índice de facilidade de 0.520, sendo, portanto, considerada fácil. Isso está de 
acordo com o previsto pela Banca Elaboradora.  
 
Como já mencionado, os dois tipos de habilidades verificados na questão são possivelmente os mais 
básicos e genéricos do programa de inglês. Além disso, o gênero textual escolhido, uma notícia, é bastante 
familiar ao estudante do ensino médio, e o conteúdo temático da notícia, embora inusitado, aproxima-se do 
senso comum. 
 
Ressalve-se, porém, que a sumarização correta da ideia principal do texto teria que levar em conta 
informações específicas que apresentavam certas nuances de sentido cujas marcas no discurso não 
estavam disponíveis por mera localização. Foi o caso, por exemplo, da condicionalidade no uso do Futuro 
do Pretérito Composto ("could have caused") empregada na declaração do comandante, ainda que, neste 
caso, a tarefa fosse facilitada pela presença da partícula condicional ("if"). 
 
 
É possível que, na alternativa A, alguns candidatos tenham superestimado a diferença nos formatos dos 
horários informados no texto jornalístico e no corpo da própria alternativa, deixando de atentar para o 
referente do horário ("take off", partida), que era o real foco da alternativa.  
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Identificar o modo do discurso, nesse caso, condicional, é uma operação de leitura mais complexa e sutil do 
que a mera identificação de relações entre fatos e informações. Isso talvez justifique, ao menos em parte, o 
número mais elevado de escolhas erradas obtida pela alternativa B. 
 
No caso da alternativa C, é possível que os candidatos tenham fundido indevidamente as duas perspectivas 
da cena reportadas pelo texto, atribuindo a ação vista pelos passageiros ao grupo de pessoas visto pelos 
trabalhadores de solo, ou vice-versa. 
 
 

Questão 32 
 (A)            (B) 
 

 
 

 
Os panfletos acima foram distribuídos na entrada de uma assembleia de estudantes universitários, reunidos 
para discutir um pedido de reforma nos banheiros do campus. Assinale a opção correta. 
 
a) O panfleto (A) defende, de maneira irônica, a criação de mais banheiros públicos unissex. 

 
b) O panfleto (B) recomenda bater na porta ou avisar verbalmente antes de entrar em um banheiro 

unissex. 
 
c) O panfleto (A) critica pessoas que se preocupam excessivamente com questões de assédio sexual. 

 
d) O panfleto (B) argumenta a favor de banheiros unissex ao expor um dilema de pessoas transgênero. 

 

 
Objetivo da Questão 
A Questão 32 objetivou avaliar as seguintes capacidades previstas no programa da prova: 
 
• Conjugar a leitura de texto verbal e não verbal. 
• Identificar pontos de vista e julgamentos de valor.   
• Localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos. 
 
Embora gráficos, mapas e outras representações visuais do conhecimento sejam tradicionais em grande 
parte das disciplinas acadêmicas, o ensino de línguas tem cada vez mais se preocupado com os processos 
de leitura e interpretação de textos verbo-visuais, em virtude da multiplicação e diversificação desses textos 
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na vida cotidiana, sobretudo no contexto da comunicação digital. Esta é, como é sabido, parte importante 
das rotinas de aprendizagem, trabalho e lazer do jovem brasileiro. 
 
Ocorre que textos verbo-visuais (isto é, textos que combinam figuras e palavras numa mesma unidade de 
sentido) não são apenas ou necessariamente informativos: podem ser persuasivos (como na publicidade), 
opinativos (como no jornalismo), ou argumentativos, como no enunciado da questão. Quando acessamos a 
interface de um aplicativo de celular ou recebemos postagens de internet relativas a campanhas eleitorais, 
por exemplo, a capacidade de conjugar os conteúdos verbal e visual para identificar o que fazer, por que 
fazer, como fazer, ou como e porque o texto pretende nos persuadir a fazer ou crer em algo, é fundamental. 
O uso competente da língua, para desencadear, regular ou apoiar essas interpretações que envolvem o 
visual foi a tônica da questão.  
 
A escolha do tema das dificuldades enfrentadas pelas pessoas transgênero decorreu, em parte, da 
notoriedade que o ele tem ganhado na mídia nos últimos anos, conferindo à Banca a convicção de que os 
candidatos disporiam de suficiente conhecimento prévio para executar as tarefas de reconhecimento e 
inferência necessárias. O problema do banheiro, especificamente, foi escolhido por apresentar uma clara 
divisão de opiniões e argumentos, igualmente conhecidos ou inferíveis do contexto. 
 
 

Alternativa Correta: D 
O enunciado da questão explica que os dois textos verbo-visuais foram distribuídos à porta de uma 
assembleia onde seria discutida uma reforma dos banheiros do campus. A partir desse contexto, o 
candidato deveria inferir que os panfletos em questão trazem opiniões, provavelmente conflitantes, sobre o 
tema do uso dos banheiros. 
 
Para resolver a questão satisfatoriamente, o candidato deveria, primeiramente, identificar, a partir da 
informação verbal, que a figura (A), à esquerda, tematizava algo que ocorreria em um banheiro unissex 
(pela legenda "gender-neutral restroom"), e que, na figura à direita (B), o lugar retratado era um banheiro 
segregado, informação disponível visualmente, por meio das placas de masculino e feminino, de 
conhecimento geral. 
 
A alternativa D oferecia, com a palavra "dilema", uma tradução verbal da mensagem expressa visualmente 
pela organização polarizada da figura (B), e pelo posicionamento da personagem entre dois polos 
antagônicos (os símbolos de masculino e feminino). Já as expressões "get beat up" e "get yelled at", uma à 
frente de cada porta, confirmam a existência de um dilema, por serem duas expressões de conotação 
igualmente negativa.  
 
A conclusão de que a exposição do referido dilema serve como argumento a favor de banheiros unissex 
poderia ser alcançada pela observação de que a figura (A) representava o argumento oposto ao da figura 
(B). Esse reconhecimento poderia ser alcançado sem o recurso a qualquer outra informação linguística que 
não a do título "gender-neutral restroom" na figura (A), pelo simples acionamento do valor negativo da cena 
ali representada em nossa cultura, isto é, uma pessoa do sexo masculino violando a privacidade de uma 
pessoa do sexo feminino em uma cabine de banheiro. 
 
A alternativa A poderia ser facilmente descartada a partir do conhecimento de mundo do candidato e da 
inferência sobre o significado da expressão "gender-neutral restroom", isto é, pelo vínculo da informação 
visual com as normas culturais vigentes acerca da privacidade em banheiros públicos.  
 
Na alternativa B aparece uma contradição, facilmente identificável, entre a informação veiculada pela 
expressão "banheiro unissex" e a informação visual que remete à segregação dos sexos em cada porta.  
 
A alternativa C, assim como a B, requeria do candidato, basicamente, um exercício de checagem da 
correspondência entre elementos visuais na figura e elementos verbais no texto da alternativa. Embora 
"assédio sexual" seja um possível referente da figura (A), não há elemento verbal ou visual na mesma que 
corresponda a uma "crítica a terceiros", como sugere a alternativa. 
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A Banca Elaboradora previu um grau médio de dificuldade para questão. Isso não só porque a combinação 
entre o tipo de texto a conjunção de habilidades testada é incomum, como também porque o candidato 
deveria identificar um argumento relativamente complexo, dispondo de pouca informação verbal para tanto. 
Apesar de a Banca Elaboradora ter considerado essa conjunção de desafios um fator de dificuldade 
considerável para o candidato, o índice de facilidade apurado foi de 0.740 (fácil), sendo que a alternativa D 
obteve, sozinha, praticamente três vezes mais escolhas do que todas as alternativas erradas somadas. 
 
Na alternativa A, o candidato deveria tomar cuidado com a expressão "de maneira irônica" pois, apesar da 
figura poder ser interpretada como irônica, ela não defende, pelo já exposto, a criação de mais banheiros 
unissex. Esse fator possivelmente explica por que a alternativa recebeu mais escolhas equivocadas. 
 
Por exigir do candidato apenas o reconhecimento da contradição entre o elemento verbal da figura (A) e o 
elemento visual dos indicadores de uso nas portas dos banheiros na figura (B) a alternativa B foi escolhida 
ainda menos vezes do que a alternativa A.  
 
Na alternativa C, finalmente, aparece não só uma contradição em relação ao sentido da figura, como não 
aparece qualquer marca de interdição ou crítica a terceiros. Por essa razão, possivelmente, a alternativa C 
foi a que menos escolhas recebeu. 
 
Podemos conjecturar que o grande índice de facilidade da questão se deveu a uma de duas causas: ou a 
discrepância entre os tipos e quantidades de habilidades requeridas nas diversas alternativas (que podem 
ter tornado a alternativa D a melhor escolha por exclusão das demais) foi demasiada, ou os candidatos 
trouxeram consigo um grau de familiarização com a temática e os argumentos relativos ao dilema social 
focalizado na questão tão elevado que lhes foi possível escolher a alternativa mais plausível sem a 
necessidade de realizar a cadeia de operações interpretativas que se supôs necessária. Não se deve 
descartar, é claro, que identificar argumentos e relações de valor em textos-verbos visuais em inglês seja 
efetivamente uma competência já consolidada entre os candidatos.  
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Questão 33 
ZOMBIE NEUROSCIENCE 
 
I don’t know if cockroaches dream, but I imagine if they do, jewel wasps feature prominently in their 
nightmares. These small, solitary tropical wasps are of little concern to us humans; after all, they don’t 
manipulate our minds so that they can serve us up as willing, living meals to their newborns, as they do to 
unsuspecting cockroaches. The story is simple, if grotesque: the female wasp controls the minds of the 
cockroaches she feeds to her offspring, taking away their sense of fear or will to escape their fate. What 
turns a once healthy cockroach into a mindless zombie is venom. Not just any venom, either: a specific 
venom that acts like a drug, targeting the cockroach's brain. 
 
(Adaptado de Christie Wilcox, Zombie Neuroscience. Scientific American, New York, v. 315, n. 2, p. 70–73, 2016.) 

 
De acordo com o autor, 
 

 certas baratas conseguem escapar de ataques de vespas comportando-se como zumbis. 
 

 baratas são capazes de ações predatórias que mal podemos imaginar. 
 

 vespas fêmeas de uma certa espécie podem controlar a mente das baratas. 
 

 uma barata pode inocular um veneno que transforma uma outra barata em um zumbi. 
 

 
Objetivo da Questão 
Na Questão 33, foram examinados os seguintes pontos do programa de inglês: 
 

 Sintetizar a ideia principal de um texto. 

 Localizar e interpretar informações específicas no texto. 

Escolheu-se o gênero "divulgação científica" por ser um gênero que estabelece uma ponte entre os 

letramentos não-escolares dos candidatos e os letramentos científicos que farão parte de seu cotidiano na 

Universidade. O diferencial desta questão em relação à Questão 31, que focaliza as mesmas habilidades, é 

que as alternativas foram pensadas, em sua maioria, para penalizar interpretações apressadas e 

imprecisas, baseadas na identificação de palavras-chave, sem que a estrutura expositiva/narrativa do texto, 

e os papeis semânticos e retóricos representados por esses elementos, fossem levados em conta.  

A capacidade de reconciliar elementos pinçados do texto com sua estrutura retorico-narrativa é de extrema 

importância num momento em que as práticas de leitura no quotidiano estão pressionadas pelo volume e 

velocidade com que materiais de leitura nos são apresentados, e interpretações sobre eles nos são 

cobradas. Em se considerando a leitura em contexto acadêmico, tal importância é redobrada, assim como o 

é a exigência de que o leitor tome ciência de um volume grande de textos e os interprete de maneira 

cuidadosa. 

 
Alternativa Correta: C 
A alternativa A relaciona os termos "barata", "vespa", "escapar" e "zumbi" de forma relativamente crível, 
para não especialistas, mas contrária ao exposto no texto ("the female wasp controls the minds of the 
cockroaches") 
 
A alternativa B jogou com inferências imprecisas sobre o sentido geral do texto sugeridas pela expressão 
"unsuspecting" "cockroach", e com a necessidade de identificação correta do referente do pronome "they" 
entre os agentes "wasp" e "cockroach". 
 
A estratégia utilizada na alternativa D foi manter a estrutura narrativa (agente – injetar veneno – paciente), 
usando as baratas, contudo, como agentes e pacientes da ação "inocular veneno", contrariamente ao que 
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diz o texto ("These small, solitary tropical wasps ... don’t manipulate our minds ... as they do to unsuspecting 
cockroaches"). 
 
Finalmente, na alternativa C, aparece uma síntese do sentido geral do texto que relaciona corretamente 
seus elementos específicos do texto corretamente à sua estrutura expositiva ("the female wasp controls the 
minds of the cockroaches").  

 
Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
Previu-se um nível médio de dificuldade, em vista da temática relativamente inusitada do texto e de algumas 
construções sofisticadas nele presentes, como a introdução da relação entre vespa e baratas por referência 
à relação entre  vespa e ser humano. O que resultou efetivamente da análise dos resultados da prova é que 
a questão foi fácil (índice de facilidade = 0.790) 

 
Uma possível razão para esse grau de facilidade inesperado pelas Bancas pode ter sido a de que a escolha 
da alternativa correta não dependia da identificação de elementos lexicais especialmente difíceis 
("newborns", "offspring", "fate", por exemplo). Ademais, era possível para o candidato descartar as 
alternativas A, B e D, acionando seu conhecimento prévio sobre o papel das baratas na natureza, ou seja, 
baratas não fingem (A), não predam (B) e não inoculam veneno (D). 
 
Essa estratégia de recorrer ao conhecimento de mundo só foi bem sucedida, no entanto, para os candidatos 
que souberam identificar o gênero textual corretamente, já que todas essas proposições sobre baratas 
poderiam ser válidas, por exemplo, num conto fantástico, num relato de sonho ou mesmo numa piada.  
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Questão 34 

 
 

Figure 1: Therapeutic areas in emerging markets 
 

The colour of the dots represents the relative intensity of therapeutic area research within a specific country across 
each row. The size of the dots represents the relative proportions of research across different countries within a 
specific therapeutic area in each column. 
 
 
 (Adaptado de Ajay Gautam, Lily Li e Kumar Srinivasan, Market watch: Therapeutic area ‘heat map’ for 
emerging markets. Nature Reviews Drug Discovery 14, p. 518, jul. 2015.) 
 
De acordo com o gráfico apresentado, 
 
a) doença autoimune é um tema pesquisado intensamente em todos os países. 
 
b) a China é o país com o menor mercado potencial para tratamentos médicos, apesar de ser populosa. 

 
c) Índia e África do Sul dão importância semelhante às pesquisas sobre doenças infecciosas. 

 
d) no Brasil, na Rússia e na Índia, a quantidade de doentes de câncer é aproximadamente a mesma. 

 
 

Objetivo da Questão 
A Questão 34 apresenta um infográfico de bolhas, um dos tipos de texto verbo-visual cada vez mais comuns 
não apenas nos materiais acadêmicos e didáticos, como também no quotidiano dos leitores, circulando em 
publicações jornalísticas, publicitárias, político-eleitorais, entre outras.  
 
O infográfico escolhido permitiu, especificamente, que fossem avaliadas as seguintes habilidades 
programáticas por parte dos candidatos: 
 

 Conjugar a leitura de texto verbal e não verbal. 

 Comparar informações em diferentes linguagens. 

 Localizar e interpretar informações específicas. 

 
Assim como na Questão 32, a Banca buscou, na Questão 34, avaliar a capacidade do candidato de 
interpretar signos verbais e não-verbais de forma integrada; porém, aqui, o foco recaiu sobre um gênero 
científico, que demanda a localização de informações específicas comunicadas visualmente por meio de 
figuras abstratas e de um sistema de coordenadas espaciais, e não imagens figurativas e símbolos 
culturais.  
 
A despeito da aparente simplicidade e poder de síntese desse tipo de representação, é necessário que seu 
leitor recorra a informações verbais auxiliares para identificar seu tema, sua ideia principal e as informações 
específicas nele contidas, seja em língua materna ou em língua estrangeira. Na situação da língua 
estrangeira, contudo, pode-se aplicar o raciocínio na direção contrária, isto é, o conhecimento desse gênero 
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em específico e do fenômeno tematizado pode ser ativado para que a informação verbal auxiliar seja 
interpretada corretamente. 
 
Embora a questão trate de um gênero cientifico tradicional, a utilização social de infográficos e visualizações 
deste tipo é crescente em outras esferas. Haja vista o crescimento do jornalismo de dados e o uso de 
métricas diversas, representadas por infográficos, utilizadas em debates em mídias sociais, no contexto 
empresarial e, claro, nas disciplinas acadêmicas em geral, e não mais apenas nas ciências exatas e 
naturais. 

  
Alternativa Correta: C 
Visualmente, o infográfico é relativamente simples. Ele traz apenas duas dimensões de dados (intensidade 
e volume de pesquisas, representadas, respectivamente, pela cor e pela área dos círculos) e duas variáveis 
(países, no eixo vertical e área terapêutica, no eixo horizontal).  
 
Para ter sucesso na questão, era necessário que o candidato construísse mentalmente, a partir do texto 
explicativo, duas proposições verbais: (i) "as cores dizem quais as diferenças de intensidade de pesquisa 
em cada área terapêutica em um mesmo país, de tal modo que, numa mesma linha horizontal, quanto mais 
escura a cor, mais intensa é a  pesquisa naquela área" e (ii) "as áreas dos círculos dizem, numa mesma 
linha vertical, quanto se pesquisa proporcionalmente em cada área nos diferentes países, logo, quanto 
maior a área de um círculo, mais volume de pesquisas há para a área naquele país"   
 
Tendo estabelecido essa correspondência verbo-visual, para eliminar a alternativa A, bastaria ao candidato 
verificar que, na linha vertical correspondente à doença autoimune, a grande maioria dos círculos é de cor 
branca, que significa "baixa intensidade".  
 
Na alternativa B, o candidato deveria verificar que as áreas dos círculos na linha horizontal relativa à China 
são as maiores entre as de todos os países e, portanto, seu mercado é na verdade o maior. Deveria, ainda, 
descartar a informação irrelevante veiculada por "apesar de ser populosa". E, mais importante, inferir 
corretamente que o volume de pesquisas em determinada área está positivamente correlacionado com o 
mercado potencial para tratamentos naquela área. 
 
A alternativa D trazia como desafio questionar a inferência de que Brasil, Rússia e Índia têm quantidades 
semelhantes de pacientes de câncer, levando em conta dois fatores. Primeiro, o de que as populações 
desses três países não são iguais, nem mesmo semelhantes. Assim, mesmo que os três círculos 
pertinentes apareçam com as mesmas cores e áreas, o número de pessoas correspondente não é 
necessariamente igual. Segundo, mesmo que fosse plausível inferir que os números de pacientes em cada 
país fossem semelhantes, essa informação não era verificável a partir do texto e, logo, não pode para 
assumir a forma de uma afirmação. 
 
A alternativa correta, C, era, na verdade, a de mais simples verificação, já que os círculos pertinentes têm a 
mesma cor e o mesmo volume. 
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Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
O resultado efetivo das escolhas dos candidatos mostrou que a questão 34 foi, em verdade, fácil (índice de 
facilidade = 0.670). 
 
As alternativas A (errada, a menos escolhida) e C (correta, a mais escolhida) tinham em comum o fato de 
poderem ser verificadas mediante a simples localização dos pontos de dados (círculos) pertinentes no 
gráfico, seguida do confronto entre os atributos visuais (cor e área) dos mesmos, mediante a correta 
decodificação de tais atributos, e as afirmações feitas nas alternativas.  
 
O alto índice de facilidade da questão pode ser explicado por esse raciocínio, assim como se pode, a partir 
dele, talvez, explicar o porquê de a alternativa A ter sido descartada com tanta facilidade.  
 
Já as duas alternativas erradas que mais foram escolhidas pelos candidatos, as alternativas B e D, foram 
justamente aquelas em que era necessário, além do estabelecimento das correspondências verbo-visuais e 
decodificação dos atributos "cor" e "área", efetuar o descarte de uma informação irrelevante embora válida 
(B), ou de uma inferência plausível, porém carente de validade (D). Em outras palavras, na alternativa B, os 
candidatos podem ter confundido os significados dos atributos visuais, fiando-se na validade de um 
comentário verbal, independentemente de sua relevância; na D, ao contrário, podem ter sobrevalorizado o 
significado dos atributos visuais, como se estes validassem a inferência apresentada verbalmente. 
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Questão 35 
Olaudah Equiano's Biography 
 

Olaudah Equiano (1745 –1797) foi um escritor abolicionista africano do século 
XVIII que viveu na pele os horrores da escravidão nas Américas. Leia o trecho 
abaixo, retirado da sua autobiografia. 
 
Hitherto I had thought only slavery dreadful; but the state of a free negro 
appeared to me now equally so at least, and in some respects even worse, for 
they live in constant alarm for their liberty; and even this is but nominal, for they 
are universally insulted and plundered without the possibility of redress; for such 
is the equity of the West Indian laws, that no free negro's evidence will be 
admitted in their courts of justice. In this situation is it surprising that slaves, 
when fairly treated, should prefer even the misery of slavery to such a mockery 
of freedom? 
 
(Adaptado de Olaudah Equiano, The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano or 
Gustavus Vassa, the African. Peterborough, Canada: Broadview Press, 2001, p. 250.) 

 
 
 
 

Segundo o testemunho de Olaudah Equiano, 
 
a) embora tivessem direitos assegurados no tribunal, os ex-escravos não podiam requerer indenizações 

pelo tempo passado no cativeiro.  
 

b) os ex-escravos eram, em princípio, protegidos pelas leis das Índias Ocidentais Britânicas, que previam 
tratamento igualitário aos cidadãos livres. 

 
c) os escravos libertos dispunham de uma falsa liberdade, pois não gozavam dos mesmos direitos nos 

tribunais que os cidadãos nascidos livres. 
 

d) muitos ex-escravos preferiam voltar à antiga condição, mesmo sob patrões severos, levando em conta 
a maneira como viviam depois de libertos. 

 
Objetivo da Questão 
A Questão 35 foi escolhida com o intuito de trazer para a prova uma variedade de inglês diferente daquela a 
que os candidatos estão normalmente acostumados, isto é, um inglês ligeiramente antigo, de estilo literário, 
num gênero bastante distinto dos demais utilizados na prova (relato autobiográfico).  
 
Além dessas características, a questão também trazia um vínculo explícito com a disciplina História, 
tematizando uma das maneiras pelas quais, historicamente, a cidadania foi negada aos africanos nas 
Américas, posteriormente à sua libertação do cativeiro. 
 
A leitura de textos históricos – o livro de Equiano foi escrito no final do século XVII – é uma prática 
importante não só para o estudante de História e Ciências Humanas em geral, mas também para o cidadão 
comum que, hoje, através da Internet, tem a possibilidade de investigar, no passado, as razões de 
problemas que o afligem no presente. Para tanto, esse leitor necessita mobilizar capacidades como as 
seguintes, almejadas pela Banca para a Questão 35: 
 

 Mobilizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, discursivos e de mundo) na leitura de um 
texto. 

 Recuperar a situação de produção de um texto. 

 Localizar e interpretar informações em um texto.  

 Sintetizar a ideia principal de um texto. 

 Perceber subentendidos, ironias e jogos de palavras. 
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Alternativa Correta: C 
Todas as alternativas traziam informações especificas relativas ao texto, sendo algumas exatas e outras 
inexatas. A elas foram adicionados elementos plausíveis, mas nem sempre respaldados pelo texto. 
 
Na alternativa A, embora o elemento adicional fosse plausível, já que é de se esperar que os escravos não 
pudessem requerer indenizações pelo tempo passado no cativeiro, a informação é inexata, já que os 
escravos não tinham direitos assegurados nos tribunais ("no free negro's evidence will be admitted in their 
courts of justice". 
 
Na alternativa B, nem a informação retirada do texto nem o restante da afirmação são válidos, já que o texto 
diz, ironicamente, que não há equidade entre escravos e cidadãos. A dificuldade implícita nesta alternativa 
está em perceber o uso irônico de "such is the equity", precedendo "no free negro's evidence will be 
admitted in their courts of justice" 
 
A alternativa D trazia um elemento inexato ("mesmo sob patrões severos") cuja detecção dependia de uma 
expressão especifica ("fairly treated"), de significado não tão fácil de ser inferido, e do preenchimento da 
posição de agente da passiva pela figura do "patrão".  
 
A alternativa C, correta, trazia, junto a uma informação exata ("os escravos libertos... não gozavam dos 
mesmos direitos nos tribunais que os cidadãos nascidos livres"), o adendo "falsa liberdade", que encontra 
respaldo no texto na frase "they live in constant alarm for their liberty". 

 

Desempenho dos candidatos 

 
 

Comentários Gerais 
A Questão 35 obteve um índice de facilidade de 0.580, sendo, portanto, uma questão fácil. 
  
Em princípio, a presença de itens lexicais considerados difíceis e construções sintáticas com que os 
candidatos, supostamente, estariam pouco familiarizados, não foi obstáculo para seu bom desempenho na 
questão. Possivelmente, a estratégia de utilizar adendos que não encontravam respaldo no texto tenha 
permitiu que muitos alunos solucionassem a questão varrendo o texto em busca de suporte para os 
mesmos e excluindo as alternativas em caso de insucesso. 
 
Pode-se atribuir o maior número de escolhas equivocadas creditado à alternativa D ao fato de que sua 
solução dependia, em grande medida, da inferência do sentido da palavra fairly, tarefa não tão fácil, em 
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razão de o termo não ser cognato. Ainda assim, o candidato poderia ter recorrido ao contexto para inferir 
que a alternativa trazia um erro, já que o senso comum diz que não se troca um sofrimento menor (falta de 
cidadania, com alguma liberdade) por um sofrimento maior (falta de cidadania, sem nenhuma liberdade) 
voluntariamente. 
 
 

Questão 36 
Should Twitter entertain millions with public arguments? 

 
Comedian Janey Godley's tweets of a couple's train-bound row raise questions of how to protect our privacy 
in public places.  
 

 
 

 
 

If the troubles of the two travellers had made it on to a newspaper first rather than a comedian's Twitter feed, 
would we be so relaxed about loss of privacy? I think perhaps not. 
Social media has done so much for freedom of expression, it would be cruel if it actually leads to less social 
freedom for fear of having our every misstep, angry word or misbehaviour broadcast there for all to see. 
 

(Adaptado de David Banks, Should Twitter entertain millions with public rows? The Guardian, 13/07/2012. Disponível em 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/jul/13/twitter-millions-public-rows. Acessado em 10/07/2017.) 

 
No artigo de opinião acima, o autor 
 

 critica a perda da liberdade de expressão provocada pelo abuso nas mídias sociais por certos usuários. 
 

 aponta um dilema ético suscitado pelo uso das mídias sociais, envolvendo dois tipos de liberdade. 
 

 diz que a invasão de privacidade por parte de jornais é mais aceita do que aquela praticada pelo Twitter. 
 

 argumenta que a liberdade dos cidadãos é um valor mais importante do que o direito à privacidade. 

 

Objetivo da Questão 
Os itens do programa de inglês relacionados à Questão 36 são: 
 

 Sintetizar a ideia principal de um texto. 

 Recuperar a situação de produção de um texto. 

 Reconhecer relações ou contradições entre textos. 
 

A questão trazia como características principais, além da temática atual, o trabalho com a intertextualidade 
explícita e a alternância de gêneros e registros linguísticos numa mesma unidade textual. Buscou-se 
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apresentar ao candidato o desafio de pautar sua leitura de um texto argumentativo na recuperação da sua 
situação de produção, e no exame cuidadoso dos conceitos colocados em jogo no percurso da escrita por 
parte do autor. 
 
Essa é uma capacidade necessária não apenas na esfera acadêmica, mas também nas práticas de leitura 
do quotidiano às quais os candidatos estão sujeitos crescentemente. Por exemplo, no acesso postagens 
argumentativas em mídias sociais que carecem de fundamentação conceitual e cujo valor informativo 
necessita de um exame cuidadoso do contexto. É o caso, entre outros, das famosas fake News.  

 
Alternativa Correta: B 
Na alternativa A, havia uma contradição interna que, por si só, bastaria para o candidato eliminá-la. Afinal, o 
abuso nas mídias sociais corresponderia a um excesso de liberdade de expressão, e não à sua falta. O 
candidato teria, contudo, que levar em conta que o "abuso" era referente à quebra da privacidade do casal 
que discutiu no trem, ainda que o trem seja, em princípio, um local público 
 
A alternativa B é correta porque o direito à privacidade pode ser entendido como um tipo de liberdade, a que 
o autor se refere como "social freedom". 
 
Na alternativa C, o candidato deveria identificar uma inversão na relação comparativa entre jornais e Twitter 
feita no texto. Para tanto, necessitaria perceber que a pergunta "If the troubles of the two travellers had 
made it on to a newspaper first rather than a comedian's Twitter feed, would we be so relaxed about loss of 
privacy?" era uma pergunta retórica. 
  
A alternativa D contrariava o sentido geral do texto, e poderia ser descartada pelo pareamento da pergunta 
(retórica) no título "Should Twitter entertain millions with public arguments?" com a conclusão apresentada 
em seu final, "it would be cruel if it (social media) actually leads to less social freedom for fear of having our 
every misstep, angry word or misbehaviour broadcast there for all to see". 

 
Desempenho dos candidatos 

 
Comentários Gerais 
A questão revelou-se fácil, com um índice de 0.610. O desempenho dos candidatos mostrou que, 
aparentemente, eles não apenas estão familiarizados com o tema e com os argumentos mobilizados, como 
também, ao menos na situação de vestibular, tiveram facilidade em ancorar a interpretação do texto em 
conceitos vinculados a diferentes pontos de vista.  
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Um fato digno de nota, porém, é que a alternativa A, mesmo trazendo uma contradição interna (abuso da 
liberdade de expressão versus perda da mesma), que, em tese, permitiria ao candidato descartá-la sem a 
necessidade de compreender o texto em si, colheu a maior parte das escolhas erradas dos candidatos. Aqui 
sim, para 25,08% dos candidatos, é provável que tenha havido uma falha na projeção do conceito 
"liberdade de expressão" sobre os fatos relatados no texto. 
 
 

INTERDISCIPLINARES 
 

Questão 14 (PORT + ING) 
O brasileiro João Guimarães Rosa e o irlandês James Joyce são autores reverenciados pela inventividade 
de sua linguagem literária, em que abundam neologismos. Muitas vezes, por essa razão, Guimarães Rosa e 
Joyce são citados como exemplos de autores "praticamente intraduzíveis". Mesmo sem ter lido os autores, 
é possível identificar alguns dos seus neologismos, pois são baseados em processos de formação de 
palavras comuns ao português e ao inglês. 
 

Entre os recursos comuns aos neologismos de Guimarães Rosa e de James Joyce, estão: 
 

i. Onomatopeia (formação de uma palavra a partir de uma reprodução aproximada de um som natural, 
utilizando-se os recursos da língua); e 

ii. Derivação (formação de novas palavras pelo acréscimo de prefixos ou sufixos a palavras já existentes 
na língua). 

 

Os neologismos que aparecem nas opções abaixo foram extraídos de obras de Guimarães Rosa (GR) e 
James Joyce (JJ). Assinale a opção em que os processos (i) e (ii) estão presentes: 
 

 Quinculinculim (GR, No Urubuquaquá, no Pinhém) 
e tattarrattat (JJ, Ulisses). 

 
 Transtrazer (GR, Grande sertão: veredas) e monoideal (JJ, Ulisses). 

 
 Rtststr (JJ, Ulisses) e quinculinculim (GR, No Urubuquaquá, no Pinhém). 

 
 Tattarrattat (JJ, Ulisses) e inesquecer-se (GR, Ave, Palavra). 

 

Objetivo da Questão 
A proposta que norteou a Questão 14, em conjunto com a Banca de Língua Portuguesa, não foi a de exigir 
conteúdos das disciplinas envolvidas, mas sim partir de algum objeto comum aos dois campos de estudo. 
Neste caso, a semelhança dos processos de formação de palavras em cada língua. 
 
Escolheram-se palavras tiradas de abras literárias de dois autores cujo estilo é caracterizado, justamente, 
pelo acionamento dos processos de criação de neologismos, sendo um dos autores parte do programa de 
Língua Portuguesa e o outro, conhecido internacionalmente, embora não necessariamente pelos 
candidatos. 
 
Uma ressalva importante é a de que não era necessário que o candidato tivesse lido, ou mesmo ouvido falar 
sobre James Joyce para ter sucesso na solução da questão. As palavras do inglês utilizadas nas 
alternativas traziam neologismos que poderiam vir de quaisquer fontes textuais e nas quais, no caso do 
inglês, tanto as transgressões ortográficas (onomatopeias) quanto os elementos morfológicos combinados 
(derivação) eram inferíveis a partir de um conhecimento geral, em nível básico, do léxico da língua. 
 
O uso de tal estratégia permitiu que a questão avaliasse os seguintes itens do programa: 
 

 Mobilizar conhecimentos (linguísticos) prévios. 

 Perceber subentendidos, ironias e jogos de palavras. 

 Utilizar pistas textuais para inferir significados aproximados. 
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É sabido que a leitura em língua estrangeira apresenta, muitas vezes, o desafio de lidar com palavras 
novas, raras ou de significado difícil de inferir pelo contexto. O mesmo acontece com o leitor em língua 
materna, embora com frequência e grau diferentes. O recurso ao raciocínio epilinguístico, tal qual o 
oportunizado na questão, é de vital utilidade no dia a dia de qualquer leitor. 

 
Alternativa Correta: D 
As alternativas foram organizadas de tal forma que em apenas um caso se apresentassem palavras que 
exemplificam ambos os processos de formação de palavras presentes na explicação dada ao candidato. 
 
Na alternativa A, temos duas onomatopeias, o que pode ser verificado, nos dois casos, pela ausência de 
uma estrutura de palavra base mais afixos, pelo recurso evidente à aliteração e, no caso do inglês, também 
pela ortografia transgressiva. 
 
A alternativa B traz dois casos de derivação identificáveis pelo reconhecimento de palavras base 
combinadas com prefixos, i.e.  "trans + trazer" e "mono + ideal". 
 
"Rtststr" e "quinculinculim" aparecem na alternativa C representando, novamente, dois casos de 
onomatopeia. A palavra "rtststr", que não aparecia na alternativa A, pode ser identificada como onomatopeia 
pelo ausência completa de vogais, que impossibilita a formação de uma palavra-base em inglês. 
"Quinculinculin", embora não transgrida a ortografia do português, poderia ser reconhecida como 
onomatopeia pelos motivos já mencionados no comentário sobre a alternativa A. 
 
A alternativa correta, D, é a única que traz um exemplo de cada processo destacado, ou seja, uma 
onomatopeia em inglês (tattarrattat) e um caso de derivação em português (inesquecer-se). A onomatopeia 
poderia ser identificada pelos motivos apontados no comentário sobre a alternativa A; já a palavra em 
português podia ser facilmente reconhecida como derivada pela localização da raiz "esquecer". 
 
 

 Desempenho dos candidatos 

 

Comentários Gerais 
A questão obteve um índice de facilidade de 0.770, o que a classifica como fácil.  
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O apelo à intuição linguística na questão, algo nem sempre cobrado dos candidatos na prova de inglês dos 
vestibulares não parece ter trazido dificuldades aos candidatos. Ademais, a estratégia combinatória de 
construção das alternativas terá facilitado a tarefa de resolver a questão além do necessário, por exclusão. 
A essa estratégia puramente combinatória pode-se atribuir, talvez, a distribuição semelhante, embora baixa, 
de escolhas dos candidatos para as três alternativas incorretas.  
 
 

Questão 37 (ING + BIO) 
Coral reefs are colorful underwater forests which teem with life and act as a natural protective barrier for 
coastal regions. The fishes and plants which call them home belong to some of the most diverse ― and 
fragile ― ecosystems on the planet. Higher sea temperatures from global warming have already caused 
major coral bleaching events. Bleaching occurs when corals respond to the stress of warmer temperatures 
by expelling the colorful algae that live within them. Increased levels of atmospheric carbon dioxide result in 
higher levels of CO2 in the water, leading to ocean acidification, which is also a threat to coral. As the oceans 
become more acidic, the corals' ability to form skeletons through calcification is inhibited, causing their 
growth to slow. Increasing sea levels caused by melting sea ice could also cause problems for some reefs by 
making them too deep to receive adequate sunlight, another factor important for survival. 
 
(Adaptado de Coral Reefs, The National Wildlife Federation. Disponível em https://www.nwf.org/Wildlife/Threats-to-
Wildlife/Global-Warming/Effects-on-Wildlife-and-Habitat/Coral-Reefs.aspx. Acessado em 26/07/2017.) 

 
Considerando o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.  
 
Os recifes de corais estão seriamente ameaçados pela combinação dos seguintes fatores: 
  
a) branqueamento das esponjas calcárias pela exalação de suas algas simbiontes; acidificação marinha 

em virtude da elevação do nível do mar; e menor taxa fotossintética pelo aumento do CO2 nos 
oceanos. 
 

b) bloqueio das conchas dos cnidários pela expulsão de suas algas parasíticas; acidificação marinha em 
virtude dos maiores níveis de CO2 no ar; e maior incidência de luz solar por causa do degelo das 
calotas polares. 
 

c) branqueamento dos pólipos de cnidários pela expulsão de suas algas simbiontes; acidificação marinha 
em virtude dos maiores níveis de CO2 no ar; e menor taxa fotossintética em razão dos níveis oceânicos 
elevados. 

 
d) bloqueio das esponjas calcárias pela aquisição de algas comensalistas; acidificação marinha em 

virtude dos maiores níveis de CO2 no ar; e maior incidência de luz solar por causa do degelo das 
calotas polares 

 

Objetivo da Questão 
Para a Questão 37, a Banca de inglês buscou verificar a capacidade dos candidatos de:  
 

 Mobilizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, discursivos e de mundo) na leitura de um 
texto.  

 Localizar e interpretar informações em um texto. 
 
O encaixe entre os conteúdos de Inglês e Biologia se deu pelo modo como foram organizadas as 
alternativas. Em alguns casos, o candidato deveria relacionar informações relativamente fáceis de encontrar 
no texto mediante o reconhecimento de vocabulário não especializado em inglês com termos ou conceitos 
técnicos de Biologia (daí a mobilização de conhecimentos prévios). Em outros, as alternativas traziam 
informações em linguagem não notavelmente técnica em português, mas com imprecisões de informação a 
serem sanadas pela releitura atenta do texto em busca de frases ou palavras específicas. 
 
Na maior parte das vezes, imaginamos que o lugar do Inglês na vida acadêmica é justamente o de trazer 
informação especializada de outros lugares termos que desconhecemos, e que devemos saber identificar e 
correlacionar com informação em português. Porém, é também necessário saber fazer o contrário, isto é, 
projetar sobre textos em inglês que ocupam um registro mais genérico, como o texto de divulgação científica 
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da questão, conhecimento especializado de que dispomos em português. Esse é um fator de sucesso para 
a divulgação de trabalhos acadêmicos em português para falantes de outras línguas. 
 

Alternativa Correta: C 
A resolução da questão dependia da localização de três informações localizadas em três períodos distintos 
do texto, a saber: 
 

 "Higher sea temperatures from global warming have already caused major coral bleaching events. 

Bleaching occurs when corals respond to the stress of warmer temperatures by expelling the colorful 

algae that live within them", ou seja, o aumento de temperatura do mar causa estresse nos corais 

que, por essa razão, expulsam as algas que vivem no seu interior. 

 "Increased levels of atmospheric carbon dioxide result in higher levels of CO2 in the water, leading 

to ocean acidification, which is also a threat to coral", ou seja, o aumento dos níveis de CO2 na 

água torna o oceano mais ácido, o que prejudica os corais. 

 "Increasing sea levels caused by melting sea ice could also cause problems for some reefs by 
making them too deep to receive adequate sunlight", isto é, o aumento do nível das águas causado 
pelo degelo das calotas polares faz com que alguns corais fiquem submersos a uma profundidade 
que impede que recebam luz solar. 

 
Os elementos que permitiam a identificação dessas passagens eram expressões que denotam causalidade 
em cada caso, a saber: 
 

 "have already caused" (linha 04). 

 "result in" ... "leading to" (linha 11). 

 "causing" (linha 10). 

 "caused by" (linha 11). 
 
Tendo localizado essas expressões e, por conseguinte, a três passagens-chave com as relações causais 
nelas expressas, o desafio do candidato era confirmar, em cada alternativa, a acurácia da informação ou a 
referência, em vocabulário técnico, a elementos lexicais não especializados no texto. 
 
Assim, na alternativa A, é errado considerar esponjas calcárias como tradução de corals, e também 
relacionar a acidificação à elevação do nível do mar e o aumento do CO2 nos oceanos à menor taxa 
fotossintética. 
 

Na alternativa B, "bleaching" aparece erroneamente associado a "bloqueio"; além disso, a informação 
de que o degelo causa maior incidência de luz solar contradiz o texto ("melting sea ice could also cause 
problems for some reefs by making them too deep to receive adequate sunlight"). 

 
A alternativa D contradiz as relações de causa-efeito que aparecem no texto ao atribuir a acidificação 
marinha à elevação do nível do mar ("increased levels of atmospheric carbon dioxide result in higher 
levels of CO2 in the water, leading to ocean acidification") e à menor taxa fotossintética ao aumento do 
CO2 nos oceanos, conforme a citação no comentário da alternativa B. 
 
Na alternativa correta, C, o candidato deveria associar "coral bleaching" a branqueamento dos pólipos 
de cnidários e expulsão de suas algas simbiontes a "the colorful algae that live within them ". Além 
disso, era necessário estabelecer corretamente, de acordo com o texto, a relação causal entre 
acidificação marinha e maiores níveis de CO2 no ar, assim como menor taxa fotossintética e níveis 
oceânicos elevados. 

 
Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais 
A Questão 37 teve um índice de facilidade médio (0.640), que está de acordo com a previsão feita pela 
Banca Elaboradora de Inglês. Em termos de interpretação de texto, trata-se de uma questão clássica de 
vestibular, porém bem sucedida em sua missão de selecionar os leitores mais competentes, ao combinar, 
nas alternativas, diferentes capacidades de leitura à necessidade de conhecimento prévio (em biologia). 

 
 
Questão 38 (ING + FIS) 
The modern F=ma form of Newton's second law occurs nowhere in any edition of the Principia even though 
he had seen his second law formulated in this way in print during the interval between the second and third 
editions in Jacob Hermann's Phoronomia of 1716. Instead, it has the following formulation in all three 
editions: A change in (1) ________ is proportional to the motive (2) ________ impressed and takes place 
along the (3) _________ line in which that force is (4) ________. In the body of the Principia this law is 
applied both to (5) _______ cases, in which an instantaneous impulse such as from impact is effecting the 
change in motion, and to cases of (6) _______ action, such as the change in motion in the continuous 
deceleration of a body moving in a resisting medium. Newton thus appears to have intended his second law 
to be neutral between discrete forces (that is, what we now call impulses) and continuous forces. 
 
(Adaptado de George Smith, "Newton's Philosophiae Naturalis Principia Mathematica", em Edward N. Zalta (ed.), The Stanford 
Encyclopedia of Philosophy (Winter 2008 Edition). Disponível em https://plato.stanford.edu/archives/win2008/entries/newton-principia/. 
Acessado em 24/10/2017.) 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência adequada de palavras que preenchem as lacunas do texto 
acima, para que os conceitos utilizados estejam corretos.  
 
a) Motion, force, straight, impressed, discrete, continuous. 
 
b) Force, motion, impressed, straight, discrete, continuous. 
 
c) Motion, force, impressed, straight, continuous, discrete. 

 
d) Force, motion, straight, impressed, continuous, discrete. 
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Objetivo da Questão 
Para a Questão 38, as Bancas de inglês e física partiram de um texto acadêmico que comenta uma 
passagem memorável do clássico Principia Mathematica de Isaac Newton. O trecho escolhido, embora 
versando sobre um conteúdo considerado bastante elementar, remete a um marco teórico da física de 
grande valor histórico e, ao mesmo tempo, traz um componente metalinguístico interessante, referente ao 
significado, em física, de termos conceituais atuais e históricos.  
 
Do ponto de vista do inglês, a questão focalizava os seguintes itens do programa: 
 

 Localizar e interpretar informações específicas em um texto.  

 Mobilizar conhecimentos prévios (linguísticos, textuais, discursivos e de mundo) na leitura de um 

texto. 

 Utilizar o contexto e pistas textuais para inferir significados aproximados. 

O objetivo foi levar o candidato a utilizar de forma integrada e heurística conhecimentos teóricos de física e 
itens básicos de competência linguística em inglês (significados colocativos e encaixes de substantivos e 
adjetivos na ordem correta). Optou-se por usar lacunas textuais que, ao serem preenchidas, necessitariam 
associar o significado correto da palavra em física ao uso gramaticalmente correto da palavra em inglês. 
Assim, ambos os tipos de conhecimento poderiam contribuir para o sucesso ou fracasso das inferências 
feitas pelos candidatos. 
 
A associação do conhecimento de mundo (ou do tema do texto) com a competência lexical e gramatical do 
leitor é um fator chave para o sucesso de qualquer tipo de leitura. Porém, no caso de um texto 
especializado, sobre cujo assunto o leitor não tenha um domínio completo, essa associação se torna 
fundamental.  
 
Do ponto de vista prático, toda vez que utilizamos um dicionário ou um glossário para cobrir "lacunas" de 
sentido em um texto em língua estrangeira, é necessário fazer o mesmo tipo de exercício que a Questão 38 
propõe, ou seja, checar se o conteúdo semântico da palavra e o seu emprego no texto estão alinhados 
tanto conceitualmente quanto gramaticalmente.  
 

Alternativa Correta: A 
As alternativas da Questão 38 foram organizadas de tal modo que, sempre que possível, para cada escolha 
de palavra motivada pelo conhecimento prévio em física se apresentassem mais de uma possibilidade 
plausível do ponto de vista do componente sintático ou semântico implicado na frase original; e, 
reciprocamente,  para cada palavra plausível do ponto de vista do encaixe gramatical na frase, se 
apresentassem mais de uma remissão conceitual possível em física.   
 
Assim, "motion" e "force", dois substantivos, aparecem nessa ordem nas alternativas A e C, e em ordem 
invertida nas alternativas C e D, o que, de início, já permitia ao candidato eliminar metade das alternativas. 
 
Considerando a frase " A change in (1) ________ is proportional to the motive (2) ________ impressed", 
embora a lacuna (1) aceite ambos os substantivos ("force" ou "motion"), a lacuna (2) é precedida da palavra 
"motive" e seguida da palavra "impressed". Nesse caso, o candidato poderia comparar "motive motion 
impressed" e "motive force impressed", o que lhe ofertaria a oportunidade de atentar para os significados 
colocativos e concluir que "motive motion" é um pleonasmo, algo não esperado no gênero em questão 
 
"Straight", "discrete" e "continuous" são todos adjetivos, e "impressed" é um particípio que também pode 
exercer a função de adjetivo, e, por essa razão, essas palavras foram distribuídas em pares ("straight" e 
"impressed" na parte central, "discrete" e "continuous" nas últimas posições) nas alternativas, tendo sua 
ordem permutada em cada alternativa. 
 
Considerando-se o trecho "(A change in motion) takes place along the (3) _________ line in which that force 
is (4) ________. ", nota-se que a palavra a ser utilizada na lacuna (3) modificará o substantivo "line" e que a 
palavra a ocupar a lacuna (4) está no final da frase, precedida por "is". Tanto a sugestão de uma construção 
passiva em (4) quanto, especialmente, os colocativos "straight line" em (3) poderiam sugerir ao candidato a 
ordem correta dos termos, caso lhe faltasse o conteúdo de física necessário. 
Finalmente, para as lacunas (5) e (6), o candidato deveria selecionar entre as palavras "discrete" e 
"continuous", a posição que melhor correspondesse a cada uma das duas explicativas que as seguem, a 
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saber,"... in which an instantaneous impulse such as from impact is effecting the change in motion" e "..., 
such as the change in motion in the continuous deceleration of a body moving in a resisting medium". Neste 
caso, o candidato poderia ter feito a escolha correta, independentemente do seu conhecimento de física, ao 
associar os cognatos "discrete" e "continuous" a "instantaneous impulse" e "continuous deceleration", 
respectivamente. 
No cômputo geral das alternativas, caso o candidato soubesse a resposta para o primeiro par por conta de 
seu conhecimento em física, teria eliminado, de saída as alternativas B e D, e poderia facilmente eliminar a 
alternativa C ao resolver as lacunas (5) e (6). Já o candidato que optasse por começar pelas lacunas (5) e 
(6), poderia ter eliminado, de imediato, as alternativas C e D, e, em seguida, resolvendo as lacunas (3) e (4), 
eliminaria a alternativa B, ainda que seu conhecimento em física não fosse o suficiente para tanto. 
 

Desempenho dos candidatos 

 

Comentários Gerais 
Para a Questão 38, o índice de facilidade foi de  0.510, considerado médio. Em vista da estratégia 
empregada na construção das alternativas, e de ser o conteúdo de física da questão, à primeira vista, 
elementar, talvez se possa atribuir à dificuldade dos candidatos em resolver a questão a dois fatores. 
Primeiramente, o texto apresenta uma parte introdutória um tanto difícil que, não obstante, do ponto de vista 
da resolução, pode ser considerado irrelevante. É possível que essa introdução tenha desviado os 
candidatos da estratégia de resolução mais direta pensada pela Banca.  
 
Um segundo fator pode ter sido, justamente, o fato de a questão convocar um uso do inglês como 
"ferramenta" para descobrir uma solução de um problema apresentado por um texto que trata de física, algo 
que não é usual para o estudante do ensino médio. Isso pode ter intimidado alguns candidatos, fazendo 
com que abdicassem de buscar o caminho de resolução por exclusão. 
 
O fato de as escolhas erradas estarem relativamente bem distribuídas pelas alternativas B, C e D reflete, 
possivelmente, a existência de várias lacunas a serem preenchidas e alternativas semelhantes, em que 
apenas a ordem dos pares de palavras variava, permanecendo as palavras, em si, as mesmas.  
 
Chama a atenção o fato de que a alternativa D tenha colhido o maior número de escolhas equivocadas 
entre os candidatos, justamente porque nela tanto o primeiro par (lacunas 1 e 2), mais dependente do 
conhecimento em física, quanto o último par (lacunas 5 e 6), mais acessível a quem precisava recorrer ao 
uso estratégico do inglês, aparecem na ordem errada. Isso talvez signifique que o sucesso na questão 
realmente dependia do uso das duas competências por parte do candidato, penalizando mais aqueles cuja 
competência se restringia a apenas à física ou apenas ao inglês. Se assim for, o objetivo da questão terá 
sido atingido.   

27


	FASE 1 ING
	prova comentada ing f1



