2ª Fase

Inglês

INGLÊS
INTRODUÇÃO

A prova de Inglês do Vestibular Unicamp 2012 não buscou testar conhecimentos isolados sobre o
funcionamento gramatical dessa língua ou verificar a capacidade de produção de textos em inglês. Como vem
fazendo há anos, ela procurou aferir o desempenho dos candidatos em leitura em língua inglesa.
A prova compreendeu seis questões, elaboradas a partir de textos que variavam quanto ao tamanho, origem,
tema e complexidade. Os textos selecionados incluíram: um post retirado de um site da internet, um pequeno
trecho de um texto sobre as consequências dos atuais hábitos alimentares de crianças norte-americanas, um
cartum sobre o lugar onde alunos costumam se sentar na sala de aula e o que isso diz a seu respeito, um cartum
sobre gastos do governo federal norte-americano e o que deles pensa o americano médio, um trecho de uma
resenha do livro The World Without Us, de Alan Weisman, e, finalmente, um texto contendo parte de um
discurso proferido por Martin Luther King em 1963.
Comentamos abaixo cada uma das questões propostas, fornecendo as respostas esperadas, exemplos de
respostas acima e abaixo da média, e uma breve análise do desempenho geral dos candidatos. Assim
procedendo, esperamos contribuir para que os futuros interessados em ingressar em nossa universidade
compreendam adequadamente o que propõe a prova de inglês do Vestibular Unicamp.

Quest ão 19

(Adaptado de http://postsecretarchive.com/2005/09/9-3-2005/. Acessado em 01/07/2011.)

a) A que experiência o autor do post acima faz referência?
b) Por que motivo o autor da mensagem se sente agradecido?

Respost a Esperada

a) (2 pont os)
Ele faz referência ao fato de seus colegas de escola terem sido cruéis com ele no ensino médio.
b) (2 pont os)
Ele se sente agradecido porque essa experiência o tornou mais forte do que seus colegas jamais serão.
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Coment ários

Mais da metade dos candidatos obteve notas entre 2 e 3 na questão 19 (apenas 6,8% deles obtiveram a
pontuação máxima). Parte das penalizações às respostas apresentadas deveu-se ao fato de muitas delas não
terem explicitado, no item a, em que nível de ensino a crueldade sofrida pelo autor do texto havia ocorrido. Para
a obtenção dos dois pontos desse item, era fundamental que se deixasse claro que a experiência em questão
ocorrera no ensino médio (ou “no colegial” ou “no segundo grau”). Respostas em que “high school” foi
traduzido, equivocadamente, por “escola”, “colégio”, “ensino fundamental” ou “faculdade” foram
penalizadas. Vários candidatos também deixaram de pontuar no item a porque (i) não entenderam o sentido de
“classmates” (“colegas”) e afirmaram que O autor do post, um professor, faz referência ao modo cruel com que
foi tratado por seus alunos; (ii) em detrimento da leitura do texto, apoiaram-se exclusivamente na leitura da
imagem de um coração crivado por flechas que aparecia na parte inferior do post, afirmando que a experiência
nele descrita dizia respeito a uma desilusão amorosa (A experiência descrita refere-se ao sofrimento causado por
um caso de amor não correspondido na escola que quase o matou); ou (iii) interpretaram o enunciado “Your
cruelty almost killed me” literalmente: O autor faz referência ao fato de quase ter sido morto cruelmente pelos
seus colegas de escola. Também não foi desprezível o número de candidatos que deixaram de pontuar porque,
curiosamente, consideraram “To my...”, em “To my high school classmates”, nome próprio (Refere-se ao fato
de os colegas de Tommy, o autor do post, terem sido muito cruéis com ele). Por último, importa esclarecer,
ainda no que tange ao item a, que, muito embora apenas respostas redigidas em português sejam consideradas
pelas bancas corretoras da Prova de Inglês do Vestibular, a banca corretora da questão 19 considerou adequado
o uso do termo “bullying” para descrever a experiência sofrida pelo autor no texto, por entender que essa
palavra já foi incorporada ao léxico da língua portuguesa (ver exemplo de nota acima da média – nota 4).
A maioria dos candidatos conseguiu obter o primeiro ponto referente ao item b da questão 19, já que para
tanto bastava ter entendido que o autor da mensagem se sentia agradecido porque sua experiência no ensino
médio o tinha tornado mais forte. A dificuldade maior residiu na compreensão de “... than you’ll ever be”. É
digno de nota que uma grande parcela dos candidatos nem sequer tentou atribuir um sentido para essa
segunda parte da frase (ver exemplo de nota abaixo da média – nota 1) e que vários daqueles que tentaram
fazê-lo não foram bem sucedidos porque atribuíram a “ever” o oposto do sentido de “never” (“nunca”, em
português): O autor do post se sente agradecido porque a experiência que sofreu fez com que ele se tornasse
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mais forte do que os colegas que foram cruéis com ele sempre serão. É importante ressaltar, além disso, que
muitos candidatos entenderam que a comparação feita se referia ao modo como o autor do post ficou antes e
após a experiência pela qual passou no ensino médio: O autor da mensagem ficou mais forte do que ele jamais
seria se não tivesse sofrido bullying.
A nota média da questão 19 foi 1,8 de um total de 4,0 pontos possíveis e o índice de notas zero foi de 19,4%.

Quest ão 20
WHY WE NEED A FOOD REVOLUTION
By James Oliver
We're losing the war against obesity in the US. It's sad, but
true. Our kids are growing up overweight and malnourished
from a diet of processed foods, and today's children will be the
first generation ever to live shorter lives than their parents. It's
time for change. It’s time we switch to fresh food and home
cooking. It's time for a Food Revolution.
(Adaptado de http://www.jamieoliver.com/foundation/jamies-food-revolution/. Acessado em 28/09/2011.)

a) Quais são, segundo o texto, as consequências da atual dieta das crianças norte-americanas?
b) No que consiste a revolução alimentar proposta por James Oliver?

Respost a Esperada

a) (2 pont os)
Elas estão crescendo obesas e mal nutridas e serão a primeira geração a viver menos do que seus pais.
b) (2 pont os)
Nessa revolução alimentar, as pessoas devem deixar de ingerir alimentos processados e passar a ingerir alimentos
frescos preparados em casa.

Exemplo Acima da M édia
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Coment ários

Considerada a terceira questão mais fácil da prova (nota média 2,3), a questão 20 permitiu que a grande maioria
dos candidatos pontuasse de uma maneira ou de outra (o índice de notas zero foi de apenas 6,1% ), embora o
número de respostas que obtiveram a nota máxima não tenha sido expressivo (11,7 %).
Para obter o primeiro ponto do item a era preciso que o candidato explicitasse que, em decorrência da atual
dieta das crianças norte-americanas, elas estavam crescendo obesas e mal nutridas. Respostas em que se
mencionava apenas uma dessas características não foram pontuadas. A transparência da palavra “obesity” fez
com que a grande maioria dos candidatos entendesse o seu sentido. Poucas foram as respostas penalizadas por
entendimentos equivocados e quando isso ocorreu foi devido à não compreensão de que o termo implica
sobrepeso, peso em demasia: As crianças norte-americanas estão ficando gordinhas ou A atual dieta vem
provocando um aumento de peso nas crianças norte-americanas. O termo “malnourished”, por outro lado, foi
responsável por mais penalizações. Foram consideradas corretas as respostas em que se afirmava que as crianças
norte-americanas estão crescendo mal nutridas, mal alimentadas ou sem os nutrientes adequados. Afirmações
de que essas crianças, em decorrência da dieta a que estão submetidas, encontram-se desnutridas, subnutridas
ou apresentam deficiência total de nutrientes foram penalizadas. Para que o candidato obtivesse o segundo
ponto do item a, não bastava que ele fizesse menção ao fato de que, devido a sua atual dieta, as crianças norteamericanas viverão menos do que seus pais. Era fundamental que também se apontasse o ineditismo do fato,
pois, segundo Oliver, essa será a primeira geração de crianças norte-americanas a terem menor expectativa de
vida do que seus progenitores (ver exemplo de nota acima da média – nota 4). Saliente-se que um número
razoável de candidatos não obteve esse ponto por não ter entendido o sentido do falso cognato “parent” (Essa
será a primeira geração de crianças a viver menos que seus parentes).
A grande maioria dos candidatos respondeu satisfatoriamente ao item b da questão 20, ainda que vários
tenham apresentado dificuldade em evidenciar em suas respostas a atitude de mudança implícita no verbo
“switch to” em “It’s time to switch to fresh food and home cooking”. Nesse tipo de resposta, informava-se
adequadamente o tipo de alimentação sugerido por James Oliver, mas deixava-se de marcar a passagem do
hábito alimentar atual para um novo hábito mais saudável (ver exemplo de nota abaixo da média – nota 1), uma
exigência da banca corretora. Para obter os dois pontos referentes a esse item era preciso formular respostas
como, por exemplo, A revolução proposta consiste em trocar alimentos industrializados por alimentos frescos
preparados em casa ou Oliver propõe que as pessoas substituam alimentos processados por comidas frescas e
caseiras ou A revolução consiste em passar a se alimentar de comidas naturais feitas em casa. Respostas em que
o sintagma “fresh food” foi, equivocadamente, traduzido por “alimentos leves” ou “alimentos refrescantes”
foram penalizadas, bem como aquelas em que os candidatos traduziram “home cooking”, provavelmente
devido à familiaridade com o termo “cookie”, por “bolacha ou biscoito caseiro”.
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Quest ão 21

(Adaptado de http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1017/. Acessado em 28/09/2011.)

a) Na “equação” apresentada no retângulo à direita do cartum, o que “x” representa? Como saber o valor de
“x” nessa “equação”?
b) O que o cartum tem a dizer sobre quem se senta próximo à saída? E sobre quem se senta encostado à
parede?

Respost a Esperada

a) (2 pont os)
“X” representa a distância do lugar onde o aluno se senta em relação ao professor. Para saber o “valor” de “x”
é preciso dividir o grau de interesse do aluno por quão sonolento ele está.
b) (2 pont os)
Quem se senta próximo à saída seria o aluno descompromissado. Quem se senta encostado à parede seria o
aluno sensível, que prefere ser ignorado pelo professor.

Exemplo Acima da M édia
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Coment ários
A nota média da questão 21 foi 2,4, o que fez com que ela fosse considerada a segunda questão mais fácil
da Prova de Inglês do Vestibular UNICAMP 2012: a apenas 6,6 % do total de respostas foi atribuída nota
zero. As respostas que obtiveram boa pontuação, isto é, notas 3 e 4 (45,2%), foram aquelas em que os
candidatos demonstraram não apenas ter compreendido estruturas e itens lexicais específicos do inglês e
ter conhecimento interdisciplinar (o conceito de “equação”), mas, sobretudo, ser capazes de conjugar bem a
leitura de texto e imagem.
O primeiro item da questão exigia uma atenção particular para o que era pedido. A maior parte dos
equívocos presentes nesta parte deve-se, justamente, a enganos de compreensão do enunciado. Vários
candidatos, por exemplo, ao considerar a primeira questão apresentada (O que “x” representa?),
responderam à segunda parte do item (Como saber o valor de “x” nessa equação?): No cartum, “x”
representa a razão entre o grau de interesse do aluno e o quanto ele dorme na aula, isto é, seu grau de
aproveitamento em sala de aula, que é calculado pela sua distância do professor. Os candidatos que se
expressaram nesses termos obtiveram nota zero no item a. De fato, o elemento desconhecido “x”
representa, no cartum, a distância entre professor e aluno, o que, por sua vez, caracteriza o
comprometimento do estudante, não o contrário. A leitura do vetor na ilustração à esquerda do desenho é
representativa de espaço físico, apontando, também, dessa maneira, para a resposta esperada. Outro
equívoco observado, e também penalizado pela banca corretora, foi a utilização de referências espaciais
(atrás/frente ou fundo da sala/lousa) para explicar o que representava a incógnita “x” (ver exemplo de nota
abaixo da média – nota 1).
Embora a imensa maioria dos candidatos tenha sido capaz de localizar, no cartum, a resposta ao que se
pedia na primeira parte do item b, vários demonstraram não compreender o sentido do termo “uncommitted”
(“descomprometido”, “sem compromisso”). Apoiados em semelhanças gráficas, vários candidatos
traduziram, indevidamente, essa palavra da língua inglesa por “incomunicável”, ou “incontrolável”. Outros se
apoiaram em seu conhecimento de mundo para compensar o desconhecimento do sentido do termo,
afirmando que o aluno que senta perto da saída não vê a hora da aula acabar para sair correndo: a
proximidade do aluno com a saída não é explicada, no cartum, pelo seu desejo de abandonar a classe, mas
pelo seu pouco comprometimento com o que está sendo ensinado. Na segundo parte do item b, o
responsável pelo maior número de penalidades nas notas foi o termo “sensitive” (“sensível”), traduzido
equivocadamente por sensitivo (O aluno que senta perto da parede é sensitivo, tem dons mediúnicos e
recebe as informações transmitidas pelo professor por telepatia) ou sensato. O desconhecimento do sentido
desse falso cognato impediu que muitos alunos deixassem de obter a nota máxima (ver exemplo de nota
acima da média – nota 3). Enfatizamos que para a obtenção do segundo ponto do item b era preciso que o
candidato explicitasse que, segundo o cartum, o aluno que se senta encostado na parede deseja ser
ignorado em sala de aula. Uma resposta parcial, em que o candidato qualificava esse tipo de aluno como
um indivíduo sensível ou tímido, sem frisar seu desejo de passar despercebido não foi pontuada (ver
novamente exemplo de nota abaixo da média – nota 1). Por outro lado, respostas contendo inferências não
autorizadas pelo texto – O aluno que se senta próximo à parede é antissocial e deseja ser excluído do
grupo – também não foram pontuadas pela banca corretora.
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Quest ão 22

(Adaptado de http://politicalhumor.about.com/od/politicalcartoons/ig/Political-Cartoons/Federal-Spending-Waste.htm. Acessado em 30/09/2011.)

a) Indique dois tipos de gastos específicos do governo federal norte-americano explicitados no cartum.
b) Qual é a crítica feita pelo cartum ao americano médio?

Respost a Esperada

a) (2 pont os)
O aluno deverá indicar dois dos itens abaixo:






Gastos com a defesa do país
Gastos com auxílio-desemprego
Gastos com a previdência social
Gastos com auxílio-saúde

b) (2 pont os)
A crítica feita pelo cartum é que o americano médio vê como desperdício de dinheiro público todo gasto do
governo federal que não o beneficia pessoalmente.

Exemplo Acima da M édia
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Exemplos Abaixo da M édia
Exemplo 1

Exemplo 2

Coment ários

Considerada a questão mais fácil da prova, a nota média da questão 22 foi 2,5 de um total de 4,0 pontos
possíveis (quase 30% dos candidatos obtiveram a nota máxima e apenas 4,5 % obtiveram nota zero).
O número de candidatos que deixaram de pontuar no item a dessa questão não foi significativo, já que a banca
corretora aceitou uma gama variada de traduções de cada um dos itens do gráfico referentes aos gastos do
governo federal norte-americano. Os itens mencionados com mais frequência pelos candidatos foram “defesa”
e “segurança nacional”. Muitos candidatos explicitaram que os gastos referentes à defesa diziam respeito a
gastos com as forças armadas norte-americanas (ver exemplo de nota acima da média – nota 4) ou gastos em
medidas contra o terrorismo. Considerou-se que adendos desse tipo não comprometiam a respostas e, assim,
atribui-se o ponto ao candidato. Porém, quando eventuais adendos incidiam sobre o item “segurança social”,
eles quase sempre indicavam que o candidato havia entendido que o item se referia a gastos com a segurança
pública, comprometendo sua resposta: O governo federal norte-americano gasta com a defesa do país e com a
sua segurança social, isto é, com policiamento nas ruas, com bombeiros, etc. Nesses casos, o candidato não
obtinha o segundo ponto. A maior parte dos candidatos que mencionaram gastos com o item referenciado por
“medicaid” (“auxílio-saúde”, “assistência médica”, “SUS – Sistema Único de Saúde”, etc.) não teve problemas
em traduzir adequadamente esse termo do inglês por “auxílio-saúde”, “assistência médica”, “SUS” ou
equivalente. Várias respostas, entretanto, indicaram, de forma equivocada, que essa palavra correspondia, em
português, a “plano de saúde”, “medicina” ou “medicamentos” (ver primeiro exemplo de nota abaixo da média
– nota 1) e por isso não receberam pontuação. A banca corretora considerou corretas as respostas que, em
referência ao item “welfare/unemployment”, indicaram gastos com auxílio/seguro-desemprego, com previdência
social ou com bem-estar social em suas respostas. A menção a “outros serviços” não foi aceita como resposta
adequada, uma vez que se pedia que o candidato indicasse dois gastos específicos do governo federal norteamericano (ver segundo exemplo de nota abaixo da média – nota 1). Observe-se, no entanto, que respostas em
que “outros serviços” apareciam como um terceiro tipo de gasto (O governo gasta com a saúde, com o bemestar social do país e com outros serviços) não foram penalizadas.
No tocante ao item b da questão, que perguntava qual era a crítica feita pelo cartum ao americano médio, um
número expressivo de candidatos demonstrou não ter entendido o que se pedia e nem o próprio cartum, já que
esses candidatos formularam respostas como, por exemplo, O cartum critica os gastos do governo que quase
nunca beneficiam o americano médio. Para outra formulação equivocada nesse sentido, ver novamente o
primeiro exemplo de nota abaixo da média (nota 1) que selecionamos. Termo imprescindível para que a resposta
do item b pudesse ser considerada satisfatória, waste acabou por receber inúmeras traduções. Dentre as aceitas
se encontram “desperdício”, “gasto inútil”, “gastos com besteiras” e “dinheiro jogado no lixo”. Respostas que
evidenciaram um entendimento de que o desperdício de dinheiro era do próprio americano médio (O americano
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médio desperdiça seu dinheiro com bobagens e fica cheio de dívidas) ou que tomavam a classe média americana
pelo americano médio (A classe média americana vê como inútil todo gasto do governo federal norte-americano
que não a beneficia diretamente) receberam nota zero no item b da questão 22.

Quest ão 23
The World Without Us by Alan Weisman – a book review
Imagining the consequences of a single thought experience – what would happen if the human
species were suddenly extinguished – Weisman has written a sort of pop-science ghost story, in
which the whole earth is the haunted house. Among the highlights: with pumps not working, the
New York City subways would fill with water within days, while weeds and then trees would
retake the streets. Texas’s unattended petrochemical complexes might ignite, scattering
hydrogen cyanide to the winds – a "mini chemical nuclear winter." After thousands of years,
rubber tires, and more than a billion tons of plastic might remain, and eventually a polymer-eating
microbe could evolve, and, with the spectacular return of fish and bird populations, the earth
might revert to Eden.
(Adaptado de http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/031234729/sc /sciencedaily-20. Acessado em 10/10/2011.)

a) O que, segundo o texto, aconteceria em Nova Yorque, caso ocorresse uma repentina extinção da espécie
humana?
b) Segundo o texto, quais poderiam ser as consequências da permanência de pneus e plásticos na Terra,
milhares de anos após o desaparecimento dos seres humanos?

Respost a Esperada

a) (2 pont os)
Os metrôs da cidade se encheriam de água em poucos dias, pois suas bombas parariam de funcionar, enquanto
as ruas seriam retomadas por mato e, em seguida, por árvores.
b) (2 pont os)
Um micróbio capaz de se alimentar de polímeros poderia se desenvolver e, com o espetacular retorno de peixes
e pássaros, a terra poderia voltar a ser o Paraíso.

Exemplo Acima da M édia
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Exemplo Abaixo da M édia

Coment ários

A Questão 23 foi considerada a segunda questão mais difícil da prova (nota média: 1,9). Embora poucos
candidatos (5,2 % ) tenham obtido a nota máxima, é importante assinalar que a soma das notas entre 2 e 3
representou 56,0% das provas corrigidas e que o índice de notas zero foi de apenas 13,5 %.
Para a obtenção do primeiro ponto do item a bastava que o candidato explicitasse que, caso ocorresse uma
repentina extinção da espécie humana, o metrô de Nova Yorque ficaria alagado. Não foi considerado essencial
que o candidato fizesse menção ao fato de que as bombas do metrô parariam de funcionar causando o seu
alagamento, nem que isso aconteceria em poucos dias (ver exemplo de nota acima da média – nota 4). No
entanto, respostas em que “within days” foi traduzido equivocadamente – O sistema metroviário da cidade
encheria de água por alguns dias – não obtiveram o primeiro ponto. Também não pontuaram respostas em que
se afirmava que a própria cidade ou os trens de Nova Iorque ficariam debaixo d’água. Conseguiram obter o
segundo ponto desse item os candidatos que afirmaram que mato e árvores tomariam as ruas da cidade. Muitos
candidatos não foram bem sucedidos na tarefa de atribuir um sentido pertinente ao termo “weeds”. Em vez de
traduzi-lo por “mato”, “matagal”, “erva daninha”, “vegetação”, “gramínia”, entre outros equivalentes aceitos,
traduziram-no, equivocadamente, por “sementes”, “ervas”, “gramado” ou “grama”, deixando, assim, de
pontuar. Observou-se, além disso, um índice razoável de respostas nas quais os candidatos deixavam o termo em
inglês (Caso ocorresse uma repentina extinção da espécie humana, as ruas seriam retomadas por weed e, então,
por árvores). Obviamente, a banca corretora não atribuiu o segundo ponto do item a nesses casos.
No item b, o erro mais comum dos candidatos consistiu em não deixarem evidente a ideia da possibilidade de
surgimento de um novo micróbio que pudesse fazer a degradação de plástico. Muitos compreenderam que o
surgimento do “micróbio comedor de polímeros” era certo, não possível, deixando de obter o primeiro ponto
desse item (ver exemplo de nota abaixo da média – nota 1). Outro equívoco observado foi a tradução do termo
“evolve” por “envolver”: Micróbios envolverão plásticos e pneus, dando origem a peixes e pássaros. Não foi
incomum encontrar respostas com formulações como Um micróbio que come polímeros poderá se alimentar
livremente, que transmitiam a ideia de um micróbio existente e já capaz de digerir polímeros, ou respostas nas
quais se afirmava que uma das consequências é que poderá evoluir um polímero capaz de se alimentar de um
micróbio. Por último, chamou nossa atenção o fato de alguns candidatos terem, surpreendentemente, traduzido
o termo “Eden” por “Adão” (Ao comer polímeros um micróbio pode evoluir e com a espetacular volta de peixes
e pássaros a Terra finalmente poderá voltar para Adão).
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Quest ão 24
The March on Washington
When the architects of our republic wrote the magnificent words of the
Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a
promissory note to which every American was to fall heir. This note was a
promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed
the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness.
It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned.
Instead of honouring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has
come back marked "insufficient funds." But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. We refuse to
believe that there are insufficient funds in the great depositories of opportunity of this nation. So we have come to our
nation's capital to cash this check.
(Adaptado de http://www.mlkonline.net/dream.html. Acessado em 28/09/2011.)

a) Na linguagem metafórica do texto, um trecho do discurso proferido por Martin Luther King em 1963, a que
se refere a “nota promissória” emitida pelos Estados Unidos da América?
b) Que crenças levaram os negros norte-americanos a irem a Washington “sacar o cheque” que a América lhes
deu?

Respost a Esperada

a) (2 pont os)
Refere-se ao fato de a Constituição e a Declaração da Independência norte-americanas garantirem direitos
inalienáveis à vida, à liberdade e à busca da felicidade a todos os seus cidadãos.
b) (2 pont os)
A crença de que o “banco da justiça” do país não está falido e de que há fundos suficientes nos “depósitos de
oportunidade” da nação para “cobri-lo”.

Exemplo Acima da M édia
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INGLÊS
Exemplo Abaixo da M édia

Coment ários

A adequada resolução da questão 24 pressupunha um sofisticado trabalho de leitura de um texto “metafórico”,
a partir do qual se exigia que o candidato entendesse o sentido figurado dos argumentos apresentados.
Entretanto, o fato de esse texto conter vários cognatos possibilitou que um grande número de candidatos
pontuasse, pelo menos parcialmente, tanto no item a como no item b. O tema em questão (direitos humanos) é
de conhecimento de parte significativa do público geral, assim como as ideias defendidas por Martin Luther
King, o que também contribuiu para que o índice de notas zero fosse de apenas 16,8 % (17,6% dos candidatos
obtiveram a nota máxima).
Não foi considerado imprescindível, para a obtenção do primeiro ponto do item a, que o candidato
mencionasse, em sua resposta, a Constituição e a Declaração de Independência dos Estados Unidos.
Fundamental é que ele fizesse referência ao conteúdo específico desses documentos mencionados no texto, ou
seja, à garantia do direito à vida, à liberdade e à felicidade a todos os cidadãos norte-americanos. Respostas em
que se afirmava, simplesmente, A nota promissória se refere à Constituição e à Declaração da Independência
não foram pontuadas, já que esses documentos tratam também de outras questões que não aquela abordada
pontualmente na argumentação de Martin Luther King. Também não obtiveram o primeiro ponto do item a
candidatos que deixaram de explicitar os três tipos de direitos mencionados no texto (ver exemplo de nota
abaixo da média – nota 1) ou que o fizeram de forma equivocada (menção a direito a uma vida digna, por
exemplo). Explicitar que os direitos em questão estariam garantidos, sem distinção, a todo o povo estadunidense
era condição necessária para a obtenção do segundo ponto do item a. Respostas em que os candidatos
construíram formulações referentes à noção de igualdade de direitos entre negros e brancos de forma
inadequada – A nota promissória refere-se à garantia de direito à vida, à liberdade e à felicidade aos negros
porque eles são tão bons quanto os brancos – foram penalizadas.
Para a obtenção dos dois pontos referentes ao item b da questão, era preciso que o candidato fosse capaz de
explicitar que a crença na existência de (i) justiça e (ii) oportunidades para todos os norte-americanos foi o que
levou os seus cidadãos negros a irem à capital do país para lutar pelos seus direitos (ver exemplo de nota acima
da média – nota 4). É importante frisar que respostas a esse item que ignoravam o caráter metafórico do texto
(O que levou os negros a irem sacar o cheque foi a crença de que o banco do país não está falido e de que há
fundos suficientes para cobri-lo, por exemplo) não receberam qualquer pontuação, já que formulações literais,
sem uso de aspas, sugeriam que a ida à Washington deveu-se a uma motivação financeira e não política.
A nota média da questão 24, considerada a terceira questão mais difícil da prova, foi 2,0 de um total de 4,0
pontos possíveis.
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