
INGLÊS1ª FASE
PROVA COMENTADA



Como tradicionalmente, a Prova de Inglês do Vestibular 2019 da UNICAMP não procurou aferir 
conhecimentos gramaticais baseados em classificações morfológicas, funções sintáticas, etc., mas um 
domínio dessa língua estrangeira suficiente para a compreensão de textos de variados gêneros; afinal é 
essa habilidade que o futuro aluno da UNICAMP deverá dominar para, em sua respectiva área de formação, 
ler a bibliografia específica nessa língua. Procuramos dar à prova uma feição moderna e ágil, apresentando 
imagens e textos não muito longos. 
 
A diversidade textual, uma marca tradicional da prova de inglês, foi mantida em 2019: a prova compreendeu 
um cartaz (Q.13), uma tirinha (Q.14), um trecho de uma palestra (Q.15), um escrito numa camiseta (Q.16), 
uma matéria jornalística numa questão cujas alternativas apresentavam trechos de canções populares 
(Q.17), um poema (Q.18) e, por fim, um texto de divulgação científica (Q.19). A tais questões se somaram 
as interdisciplinares: Q.11, interdisciplinar com a área de Química; Q.12, com a de Matemática; e, por fim, 
Q.54, com a de Geografia. 
 
Os temas abordados foram variados e incluíram assuntos relevantes para o Brasil de hoje: imigração (Q. 
13), precarização do trabalho (Q.14), feminismo (Q.15), estereótipos sobre caráter nacional (Q.17) e 
manipulação genética (Q.19). Consideração à parte merece a Q. 16, de feição metalinguística, que trazia 
dizeres humorísticos em uma camiseta, o que faz parte do universo do jovem, e a Q. 18, que abordava um 
tema universal, o das relações amorosas. 
 
A prova da primeira fase do Vestibular Unicamp 2019 foi, como um todo, muito bem recebida. Vários 
professores, conforme veiculado na mídia, elogiaram a atualidade das questões e seu viés social. As 
questões que contemplavam conhecimentos acerca da língua inglesa também foram incluídas nessa 
análise positiva. 

(Adaptado de https://br.pinterest.com. Acessado em 10/06/2018.) 

O post anterior aponta 
 
a) as vantagens da globalização para o consumidor e os problemas causados pela imigração. 
 
b) o impacto negativo dos processos migratórios no modo como as culturas vêm sendo globalizadas. 
 
c) os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes. 
 
d) o consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo. 



O objetivo dessa questão era avaliar a capacidade de identificar a ideia principal de uma mensagem escrita 
em inglês em um cartaz, na qual se associava o fenômeno da globalização ao da imigração. Para tanto, o 
candidato deveria ser capaz de inferir a ideia indiretamente nele expressa, qual seja, em um mundo 
globalizado, em que as pessoas, no seu dia a dia, fazem, com naturalidade, uso frequente de produtos 
importados (carro alemão, café brasileiro, equipamentos eletrônicos chineses etc.) e de bens e valores 
culturais “exógenos” (como a democracia grega, os números arábicos e o alfabeto) o preconceito contra o 
imigrante (um ser humano que também “vem de fora”) soa, no mínimo, contraditório. A imagem mostra 
pessoas diante de um muro, sugerindo serem elas imigrantes impedidos de entrar em um país 
indeterminado; o texto abaixo dela enumera bens e produtos de consumo, oriundos de diferentes países, de 
que podemos usufruir. A pergunta dirigida ao leitor (“And YOU complain that YOUR Neighbor is an 
Immigrant?”) aponta, de forma irônica, a contradição de pessoas que têm preconceito contra estrangeiros 
que se tornam seus vizinhos. 
 
No que tange aos pontos específicos do programa de inglês envolvidos na questão, apontamos: 
 
1. mobilizar conhecimentos prévios no ato de leitura de um texto; 
2. sintetizar a ideia principal de um texto; 
3. distinguir e interpretar segmentos do texto que veiculam pontos de vista e/ou julgamentos de valor e 
4. conjugar a leitura de texto verbal e não verbal. 
 
Esta questão tinha relações com as áreas de geografia (social) e história (contemporânea). A expectativa da 
Banca Elaboradora era que, devido ao vocabulário corriqueiro, ela seria uma questão fácil para os 
candidatos.  

A alternativa a menciona vantagens da globalização para o consumidor, algo não diretamente expresso no 
cartaz, e supostos problemas causados pela imigração. É essa segunda parte que, decididamente, torna a 
opção incorreta: problemas ocasionados pela imigração, um ponto tantas vezes trazido à discussão pelos 
críticos da globalização e da imigração no mundo contemporâneo, não são evocados. 
 
A alternativa b aponta para um suposto impacto negativo dos processos migratórios, conceito que vai além 
do de imigração, fenômeno mais restrito no campo dos processos que compreendem migração 
propriamente dita (deslocamento de população no interior de um mesmo país), imigração (o tema do cartaz) 
e emigração. Além disso, nenhum impacto negativo no processo de globalização cultural é mencionado ou 
sugerido no texto. 
 
A alternativa d assinala o consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista 
contemporâneo; ora, o cartum apenas apresenta produtos que frequentemente consumimos e que são 
produzidos em diferentes países, sem expressar juízo de valor sobre essa faceta da vida contemporânea.  
 
Por fim, a alternativa c traz a inferência correta: o cartaz aponta os efeitos (sem dizer se negativos ou 
positivos) da globalização no cotidiano das pessoas (que vivem, hoje, em meio a produtos e bens de outras 
nacionalidades) e o preconceito contra os imigrantes (“And YOU complain that YOUR Neighbor is an 
Immigrant?”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como já dito, esperava-se que a Q. 13 seria de fácil resolução; entretanto, ela se revelou demasiadamente 
fácil e, em sendo assim, não discriminou como deveria, já que a quase totalidade dos candidatos indicou a 
alternativa correta, como se pode ver no gráfico acima.  

Embora deficiente no que diz respeito a sua capacidade de discriminação – o vocabulário utilizado no cartaz 
é muito fácil, com palavras de uso muito frequente, o que certamente foi responsável pelo altíssimo índice 
de acertos – é digno de nota, no entanto, a relevância social e política do tema abordado na questão. 
Espera-se que ela tenha se constituído em oportunidade para que os candidatos refletissem criticamente 
sobre a insensatez da forma intolerante como os imigrantes são, com frequência, vistos 
contemporaneamente. 

(Disponível em https://www.creators.com/read/bruce-beattie/01/11/70433. Acessado em 18/03/2018.) 

 
Este cartum foi criado pelo norte-americano Bruce Beattie, em 2011. Nele, o cartunista faz uso da ironia 
para 
 
a) justificar a meritocracia como princípio de reconhecimento de igualdade de oportunidades. 
 
b) identificar a garantia do salário mínimo como condição suficiente para a proteção da classe 

trabalhadora. 
 
c) abordar os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas. 
 
d) propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia e à justiça social. 
 



Eram objetivos da questão avaliar a capacidade do candidato de entender a ironia e o jogo de palavras da 
tirinha, bem como identificar os argumentos e julgamentos nela implícitos. Desse modo, os pontos 
específicos do programa implicados nesta questão foram: 
 
1. perceber subentendidos, ironias e jogos de palavras; 
2. sintetizar a ideia principal de um texto e 
3. mobilizar conhecimentos prévios no ato da leitura de um texto. 
 
Na primeira imagem, um operário menciona um suposto sinal de recuperação econômica em andamento. 
Na segunda, ele elenca as características do emprego que conseguiu obter: meio período, salário mínimo 
sem benefícios. Na terceira e última, declara que teve de vencer “apenas” (“only”) 500 candidatos para 
conseguir a vaga. Dupla ironia: na descrição do que seriam os sinais de “recuperação econômica”, quando 
o que se tem, de fato, é a oferta de empregos precários; e na afirmação de que havia “somente” 500 outros 
pleiteantes, o que denota um alto índice de desemprego e contradiz o tom auspicioso acerca da suposta 
recuperação econômica. 
 
O tema da questão, que pode ser associado às áreas de história contemporânea e sociologia, é altamente 
relevante por abordar um problema que assola várias economias em todo o mundo, inclusive em nosso 
país. Aliás, desemprego e subemprego são problemas que afetam particularmente os jovens brasileiros, 
como os de tantos países. 
 
A Banca Elaboradora considerou a questão de média dificuldade; entretanto, ela se mostrou de fácil 
resolução para os candidatos, contrariando previsão inicial.   

A alternativa a está incorreta; o candidato poderia julgar que a meritocracia era conotada positivamente em 
razão da terceira imagem, mas isso indicaria o não entendimento da ironia do cartum. Da mesma forma, 
falar numa suposta “igualdade de oportunidades” é não compreender o argumento e a ironia da tirinha. 
 
A alternativa b fala no salário mínimo como uma espécie de proteção da classe trabalhadora, mas, no 
cartum, o salário mínimo (“minimum wage”) é apresentado como uma das características negativas do 
emprego de que o trabalhador parece se orgulhar. Novamente, escolher esta opção é não perceber a ironia 
e a crítica social da tirinha. 
 
A alternativa d é a mais vistosamente equivocada, e teve o menor índice de preferência do conjunto dos 
candidatos. O cartum deixa claro, para quem percebe sua ironia, que estar empregado não significa 
necessariamente recuperação da economia e justiça social, quando as condições desse emprego revelam 
precarização.  
 
Por fim, a alternativa correta é a c O cartum trata do tema da precarização do trabalho nas sociedades 
contemporâneas. A expressão “sociedades contemporâneas” aciona um dado que faz parte do universo de 
informações dos jovens, que têm acesso a todo tipo de notícia sobre a atual tendência à precarização do 
trabalho em muitas economias do mundo, inclusive em nosso país. 



 
O índice de discriminação foi considerado bom e, de fato, foi bem melhor que o da questão precedente. Um 
pouco menos de 70 por cento dos candidatos a acertou, como se vê no gráfico acima. 

A questão foi mais fácil do que previsto inicialmente: o vocabulário utilizado não era particularmente difícil. 
Além disso, as expressões empregadas, se não conhecidas, poderiam ser facilmente deduzidas do 
contexto. Mas os candidatos tinham de captar o aspecto irônico e crítico dos enunciados, o que um pouco 
mais de 30% deles não foi capaz de fazer. A questão cumpriu, a contento, o seu papel de discriminar os 
candidatos que prestaram o Vestibular UNICAMP em 2019. 

We raise girls to cater to the fragile egos of men. We teach girls to shrink themselves, to 
make themselves smaller. We tell girls ‘You can have ambition, but not too much’. ‘You 
should aim to be successful, but not too successful, otherwise you will threaten the 
man’. (…) We teach girls shame – ‘Close your legs, cover yourself!’. We make them feel 
as though by being born female, they’re already guilty of something. And so, girls grow 

up to be women who cannot see they have desire. They grow up to be women who silence themselves. 
They grow up to be women who cannot say what they truly think. And they grow up – and this is the worst 
thing we do to girls – to be women who turn pretense into an art form. 
 
(Adaptado da palestra “We should all be feminists”, 15/07/2009. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc&t=797s. Acessado em 14/05/2018.) 
 
 

O texto anterior reproduz trechos de uma palestra proferida pela escritora nigeriana Chimamanda Adichie 
em 2009. Segundo a autora, o fato de serem criadas para agradar aos homens faz com que as mulheres 
 
a) valorizem sua sexualidade ao longo de suas vidas. 

 

b) cresçam vendo a dissimulação como algo normal.  

 

c) sejam ameaçadas, caso se tornem bem-sucedidas. 

 

d) tenham suas vozes silenciadas pelos homens. 



Os objetivos da questão eram identificar argumentos e julgamentos e compreender informações específicas.  
 
São pontos do programa envolvidos nesta questão: 
 
1. localizar e interpretar informações em um texto; 
2. sintetizar a ideia principal de um texto e 
3. utilizar o contexto e pistas textuais para inferir significados aproximados – mas pertinentes – a palavras 

e expressões desconhecidas. 
 
Trata-se de tema relevante e atual, já que a condição feminina tem recebido, em todo o mundo, grande 
atenção por parte da mídia, das universidades e da sociedade em geral. 
 
A Banca Examinadora previa que a questão seria difícil. Trata-se de um texto mais longo, de caráter 
dissertativo. O candidato tinha de estar muito atento às sutilezas presentes nas alternativas para escolher a 
correta. Além disso, o vocabulário tinha palavras e expressões difíceis como “to cater”, “to shrink”, 
“pretense”. O conhecimento de mundo ajudava o candidato no sentido de ele não se intimidar diante de 
tema corrente, mas esse simples conhecimento não era suficiente para responder à questão, que exigia 
leitura cuidadosa. 

A alternativa a apresenta uma afirmação que entra em contradição clara com o argumento exposto pela 
autora do texto; afinal, valorizar a própria sexualidade como decorrência da educação que as mulheres 
recebem para agradar aos homens é uma contradição em termos. Foi a opção menos escolhida pelos 
candidatos. 
 
A alternativa c menciona uma ameaça às mulheres bem-sucedidas como efeito da educação que tiveram 
para agradar aos homens. O texto fala, porém, em mulheres que são educadas para não ser demasiado 
bem-sucedidas e assim não ameaçarem os homens. O equivalente em inglês para “ameaçar” – “threaten” – 
é de uso corrente e, certamente, facilmente compreensível, mas precisava ser compreendido 
adequadamente no contexto em que aparece. Em resumo, no texto, fala-se em “ameaçar” os homens e não 
em “ser ameaçadas” por eles. 
 
A alternativa d foi, equivocadamente, assinalada como correta, como veremos no gráfico abaixo, por quase 
50% dos candidatos. Aqui, era preciso distinguir entre “silenciar a si mesmas” (“silence themselves”, no 
texto) e “ser silenciadas” (o que aparece, na alternativa, sob a forma de “tenham suas vozes silenciadas”).  

Por fim, a alternativa correta, a b, expressa algo que o texto diz: o fato de as mulheres serem criadas para 
agradar os homens faz com que cresçam vendo a dissimulação como algo normal (“turn pretense into an art 
form”). 



A Banca Elaboradora previa, como já apontado, que a questão seria difícil. Ela se revelou, no entanto, de 
dificuldade média. A questão teve um bom índice de discriminação. Vê-se, no gráfico acima, que quase 
metade dos candidatos escolheu a opção errada d e que um número menor, mas próximo, escolheu a 
alternativa correta b. Aconteceu, aqui, algo que não se viu nas questões precedentes: a maioria dos 
candidatos praticamente se dividiu na escolha entre duas alternativas, tendo a maioria deles optado pela 
errada. Uma hipótese de explicação para isso se verá no item abaixo. 

Esta é mais uma questão que contribuiu para o “viés social” da prova, ao tratar de tema relevante e muito 
debatido em todo mundo. Teve uma discriminação considerada boa, mas se revelou mais fácil (dificuldade 
média) do que previsto (difícil). A discriminação foi melhor do que no caso das questões precedentes: o fato 
de que a maioria escolheu a resposta d (“tenham suas vozes silenciadas pelos homens”) revela que, para 
responder adequadamente era necessário não se deixar levar pelo lugar-comum do que poderia ser uma 
crítica feminista (“mulheres silenciadas pelos homens”) e optar pela ideia de fato veiculada no texto, isto é, 
de que, como resultado do modo como são criadas as próprias mulheres terminam se silenciando. O 
candidato devia ler o texto com muita atenção e compreender um elemento linguístico muito frequente nas 
aulas de língua, o uso dos pronomes reflexivos: “silence themselves”. Por fim, para escolher a alternativa 
correta, era necessário inferir o sentido de “turn pretense into an art form”, a partir do contexto e do 
enunciado “women who cannot say what they truly think”.  

(Adaptado de https://www.teachersloungeshop.com. Acessado em 30/04/2018.) 
 
 

Os dizeres da camiseta 
 

a) brincam com palavras do inglês que têm grafias e pronúncias semelhantes. 
 
b) criam um efeito de humor explorando a ambiguidade de certas palavras do inglês. 
 
c) brincam com o fato de o inglês ser uma língua irracional e incompreensível. 
 
d) criam um efeito de humor a partir da complexidade do sistema ortográfico do inglês. 
 



A questão pretendia avaliar a capacidade de acionar conhecimento prévio da língua e compreender 
informações específicas. Eis os pontos do programa implicados nesta questão: 
 
1. perceber subentendidos, ironias e jogos de palavras e 
2. sintetizar a ideia principal de um texto. 
 
A expectativa da Banca Elaboradora e do revisor era que se tratava de uma questão difícil. O aluno deveria 
compreender adequadamente uma frase que apresentava várias palavras (“through”, “tough”, “thorough”, 
“thought”, “though”) de grafia semelhantes, mas de pronúncias e sentidos diferentes. A frase inscrita na 
camiseta pode ser traduzida literalmente assim “O inglês é difícil (um dos sentidos do adjetivo “weird”, que 
também pode significar “esquisito”, “estranho”); entretanto (“though”), pode ser compreendido através de 
(“through”) intensa (“tough”) e minuciosa (“thorough”) reflexão (“thought”). Esses termos de grafia 
semelhante são frequentemente abordadas nas aulas de inglês, pois apresentam, de fato, dificuldade para 
quem estuda a língua (além da questão da pronúncia, há a questão do domínio da escrita).  
 
 

A alternativa a associa grafias semelhantes, o que é correto, a pronúncias semelhantes, o que é falso. 
Geralmente aborda-se, em aulas de inglês, a questão da pronúncia desses termos de grafia semelhante, 
mas som (e sentido) diverso. 
 
A alternativa b menciona efeito de humor explorando a ambiguidade de certas palavras do inglês, mas não 
explora a ambiguidade nos dizeres da camiseta.  
 
A alternativa c traz uma afirmação absurda. Ela só poderia ser escolhida pelo candidato que não 
entendesse o que significa “it can be understood” (uma expressão fácil) e a conjunção adversativa “though”, 
presente no final da frase. Juntas, elas constroem a ideia de que, apesar de difícil, com certa reflexão, a 
língua pode ser compreendida. 
 
Por fim, a alternativa d apontava a criação de efeito de humor a partir da complexidade do sistema 
ortográfico do inglês, o que se pode depreender dos dizeres da camiseta. 
 
 

Havia, como já dito, a expectativa de que esta seria uma questão difícil, mas ela se revelou, na realidade, 
muito difícil e, então, problemática do ponto de vista de seu potencial de discriminação. De fato, ela não 
serviu para discriminar os candidatos, pois a grande maioria (quase oitenta por cento) dos candidatos 
escolheu uma alternativa errada, a alternativa a. É curiosa a escolha de uma alternativa que menciona 
“pronúncias semelhantes”, o que revela dificuldade com aspectos da oralidade em língua inglesa e, acima 
de tudo, desconhecimento das relações entre a escrita e a fala nessa língua estrangeira. 
 



A questão tinha uma feição metalinguística (uso da língua para refletir sobre a própria língua), destacando-
se, assim, das demais. Achamos positivo usar dizeres de uma camiseta, o que remete a algo familiar aos 
jovens. Não esperávamos, porém, que ela se revelasse tão difícil e, consequentemente, não discriminasse 
os candidatos. Como observamos, no aprendizado da língua é comum abordar essa questão sob o ponto 
de vista da diferença entre grafia e pronúncia; um exemplo colhido de um dos muitos blogs que veiculam 
informações sobre o Inglês: “Quanta palavra parecida! Mas são parecidas só na hora de escrever, porque 
pronúncia e significados são bem diferentes” (https://englishlive.ef.com/pt-br/blog/problema-do-ingles-tough-
though-thought-through-thorough-e-throughout/). A questão nos adverte para o fato de que talvez nossos 
alunos de ensino médio não estejam compreendendo adequadamente a relação entre escrita e pronúncia 
em certos contextos de emprego da língua inglesa. 
 
 

‘Yes, I’m Italian – but I’m not loud, I don’t gesticulate and I’m not good with pizza’  

Elena Ferrante  

I love my country, but I have no patriotic spirit and no national pride. What’s more, I digest pizza poorly, I eat 

very little spaghetti, I don’t speak in a loud voice, I don’t gesticulate, I hate all mafias, I don’t exclaim 

“Mamma mia!” National characteristics are simplifications that should be contested. Being Italian, for me, 

begins and ends with the fact that I speak and write in the Italian language. 

Put that way it doesn’t seem like much, but really it’s a lot. A language is a compendium of the history, 

geography, material and spiritual life, the vices and virtues, not only of those who speak it, but also of those 

who have spoken it through the centuries. When I say that I’m Italian because I write in Italian, I mean that 

I’m fully Italian in the only way that I’m willing to attribute to myself a nationality. I don’t like the other ways, 

especially when they become nationalism, chauvinism, and imperialism.

 
(Adaptado de Elena Ferrante, ‘Yes, I´m Italian – but I´m not loud, I don´t gesticulate and I´m not good with pizza’, The 
Guardian, 24/02/2018.) 

Transcrevem-se, a seguir, versos de canções brasileiras e de um poema de Vinícius de Moraes. Assinale a 
alternativa que melhor exemplifica as afirmações de Elena Ferrante. 
 
a) “Eu me sinto um estrangeiro.” (Engenheiros do Hawaii, “A revolta dos dândis”.) 
 
b) “Pátria Amada, é pra você esta canção/Desesperada, canção de desilusão.” (Inocentes, “Pátria 

amada”.) 
 
c) “Minha pátria é minha língua.” (Caetano Veloso, “Língua”.) 
 
d) “Se me perguntarem o que é a minha pátria, direi:/ Não sei. De fato, não sei (...).” (Vinícius de Moraes, 

“Pátria minha”.) 

O objetivo da questão era avaliar se o candidato era capaz de identificar a ideia principal de um texto mais 
longo e inferir argumentos e julgamentos. Elencamos, a seguir, os pontos do programa explorados nesta 
questão: 
 
1. localizar e interpretar informações em um texto; 
2. sintetizar a ideia principal de um texto; 
3. localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos em textos opinativos e 
4. comparar informações em diferentes linguagens. 
 

https://englishlive.ef.com/pt-br/blog/problema-do-ingles-tough-though-thought-through-thorough-e-throughout/
https://englishlive.ef.com/pt-br/blog/problema-do-ingles-tough-though-thought-through-thorough-e-throughout/


Temos no texto uma espécie de crônica sobre o que significa pertencer a uma certa nacionalidade, (um 
texto de caráter opinativo, portanto). A autora rejeita os conhecidos estereótipos ligados aos italianos e 
afirma que, para ela, esse traço significa simplesmente falar e escrever em italiano. As alternativas tiveram 
uma feição inédita em prova de inglês: trechos de canções brasileiras e de um poema que deveriam 
exemplificar o que a autora afirmava. 

A alternativa a (“Eu me sinto um estrangeiro”) não se aplica ao que diz a autora, já que ela não deixa de se 
sentir italiana, apesar de não aderir aos estereótipos frequentemente associados a pessoas oriundas esse 
país. 
 
A alternativa b menciona uma “desilusão” com relação à pátria, mencionando uma “canção desesperada”. 
Não é esse o tom da crônica e a autora não se mostra desiludida com seu país de origem. 
 
A alternativa d aponta para uma suposta dúvida da autora sobre o que seria a sua pátria (“Não sei, de fato 
não sei”...), o que não se observa no texto: ela rejeita os estereótipos associados à nacionalidade italiana,  
mas afirma, enfaticamente, que, do seu ponto de vista, a sua “pátria” é a sua língua materna. 
 
A alternativa correta, c, “Minha pátria é minha língua”, enunciado retirado de uma conhecida canção de 
Caetano Veloso sobre a língua portuguesa, expressa a mesma ideia da autora da crônica, indicando que 
pertencer a uma certa nacionalidade é empregar uma certa língua. 
 

 

A expectativa da Banca Elaboradora era que a Q. 17 seria de fácil resolução, o que se confirmou. Ela teve 
um índice de discriminação considerado ótimo. A maioria (pouco menos de setenta por cento) dos 
candidatos escolheu a alternativa correta, mas cerca de trinta por cento deles se dividiu entre duas 
alternativas erradas, a e d. 

A questão trazia trecho de uma crônica de Elena Ferrante, cujos livros têm sido lançados no Brasil com 
sucesso, especialmente lembremos sua tetratologia centrada na cidade de Nápolis. O foco do texto é um 
tema de grande relevância, sobretudo em um momento em que ideias e políticas nacionalistas e 
ultranacionalistas se propagam em todo o mundo. O que significa ter uma certa nacionalidade? Na visão 
muito pessoal da autora, não é reproduzir os estereótipos a ela associados, mas simplesmente expressar-
se na língua associada àquela nacionalidade. Uma ideia não óbvia, que o candidato deveria ser capaz de 
identificar e relacionar com outro enunciado, este curto, de uma canção. Julgamos positiva a feição da 
questão como todo, pois lida com gêneros diferentes e exige dupla interpretação da parte do candidato: 
identificar a ideia principal do texto e determinar qual das alternativas apresentava ideia similar. Era uma 
questão fácil sobretudo porque o candidato facilmente a responderia se lesse corretamente a frase “Being 



Italian, for me, begins and ends with the fact that I speak and write in the Italian language”, nada complicada 
do ponto de vista do vocabulário e da sintaxe.  
 

Love is not all 

 

By Edna St. Vincent Millay 

 

Love is not all: It is not meat nor drink 

Nor slumber nor a roof against the rain; 

Nor yet a floating spar to men that sink 

And rise and sink and rise and sink again; 

Love cannot fill the thickened lung with breath, 

Nor clean the blood, nor set the fractured bone; 

Yet many a man is making friends with death 

Even as I speak, for lack of love alone. 

It well may be that in a difficult hour, 

Pinned down by need and moaning for release, 

Or nagged by want past resolution's power, 

I might be driven to sell your love for peace, 

Or trade the memory of this night for food. 

It may well be. I do not think I would. 

 

(Disponível em https://www.poemhunter.com/. Acessado em 28/05/2018.) 

 

De acordo com o poema, 
 
a) por falta de amor, somos derrotados pelas dificuldades da vida. 
 
b) há quem busque a companhia da morte por falta de amor. 

 
c) a rotina diária a que somos submetidos é capaz de pôr fim ao amor. 
 
d) é melhor trocar as incertezas do amor por paz de espírito. 
 

A questão visava avaliar a capacidade de distinguir argumentos e julgamentos e identificar informações 
específicas. São pontos específicos do programa explorados nesta questão: 
 
1. localizar e interpretar informações em um texto; 
2. sintetizar a ideia principal de um texto e 
3. distinguir e interpretar argumentos e contra-argumentos inseridos em textos opinativos (trata-se de um 

poema, mas de um poema que expressa uma visão de mundo muito pessoal sobre um sentimento). 
 
A Banca Examinadora esperava que a questão se mostrasse de dificuldade média, mas ela mostrou-se 
difícil. Talvez o simples fato se se tratar de um poema já intimidasse boa parte dos candidatos; além disso, o 
texto apresenta várias palavras e expressões difíceis. 



A alternativa a afirma que, por falta de amor, somos derrotados pelas dificuldades da vida. O autor do 
poema menciona o fato de amar acarreta dificuldades para quem ama, mas não tira tal conclusão.  
 
A alternativa c (“a rotina diária a que somos submetidos é capaz de pôr fim ao amor”) também não se 
justifica: aliás, ele contradiz a expectativa do eu poético de que, mesmo se renunciar a um amor 
problemático pudesse trazer paz, ele provavelmente não o faria. 
 
A alternativa d contradiz diretamente a ideia exposta acima: o eu lírico não trocaria (ele expressa essa 
expectativa) as incertezas do amor por paz de espírito: seja como for, é melhor amar. 
 
Por fim, a alternativa b é a correta, já que aponta algo expresso diretamente no poema: “Yet many a man is 
making friends with death”. Aqui, o candidato precisaria entender que a expressão “to make friends with” 
equivaleria, em português, a “flertar com”, “aproximar-se de”. 
 
 

 

Como dissemos, a questão se mostrou difícil para os candidatos: apenas um pouco menos de um terço 
deles apontou a alternativa correta. Houve certa discriminação, mas considerada insuficiente ou “marginal”. 
Notemos que a maioria dos candidatos escolheu a alternativa d, o que indica não terem compreendido a 
parte final do poema (a construção “I might...It may be. I do not think I would”). Enfim, a distribuição entre as 
várias alternativas não foi suficiente para discriminar melhor os candidatos. 
 

A nosso ver, um aspecto positivo da questão foi o fato de propor um gênero discursivo bem diferente dos 
outros, um poema (escrito por uma ganhadora do prêmio Pulitzer de poesia), e tratar de tema relevante no 
universo do ser humano, o amor. Para acertar a resposta, era preciso refletir com muito cuidado sobre a 
mensagem do texto, nada banal. O poema apresenta certo vocabulário de uso não tão frequente (“slumber”, 
“floating spar”, etc.), o que certamente contribuiu para sua dificuldade. A Q. 18 foi uma das três questões 
mais difíceis da prova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genetic Fortune-Telling 

One day, babies will get DNA report cards at birth. These reports will offer predictions about their chances of 
suffering a heart attack or cancer, of getting hooked on tobacco, and of being smarter than average. 

Though the new DNA tests offer probabilities, not diagnoses, they could greatly 
benefit medicine. For example, if women at high risk for breast cancer got more 
mammograms and those at low risk got fewer, those exams might catch more 
real cancers and set off fewer false alarms. The trouble is, the predictions are far 
from perfect. What if someone with a low risk score for cancer puts off being 
screened, and then develops cancer anyway? Polygenic scores are also 
controversial because they can predict any trait, not only diseases. For instance, 
they can now forecast about 10 percent of a person’s performance on IQ tests. 

But how will parents and educators use that information? 
 

(Adaptado de https://www.technologyreview.com/lists/technologies/2018/.) 

De acordo com o texto, um dos riscos do prognóstico genético dos indivíduos desde o nascimento seria o 
de 

a) empresas usarem as informações para não contratar pessoas que teriam predisposição a certas 
doenças ou vícios. 

 
b) algumas mulheres descuidarem da prevenção de problemas de saúde para os quais pareciam não estar 

predispostas. 
 
c) governos usarem as informações genéticas para negar a certos cidadãos o acesso a serviços de saúde 

pública. 
 
d) pais e educadores passarem a desconsiderar dados sobre o coeficiente de inteligência de seus filhos ou 

alunos. 

A questão 19 visava avaliar a capacidade de identificar argumentos e julgamentos e compreender 
informações específicas. São pontos do programa explorados nesta questão: 
 
1. mobilizar conhecimentos prévios no ato de leitura de um texto; 
2. localizar e interpretar informações em um texto e 
3. localizar e interpretar argumentos e contra-argumentos inseridos em textos opinativos (o texto expressa 

uma visão do que podem ser os perigos do prognóstico genético). 
 
O texto apresenta um tema candente: o uso das informações sobre tendências genéticas determinadas por 
testes de DNA nos primeiros momentos da vida humana. As alternativas erradas continham possibilidades 
plausíveis de riscos do uso desses dados, mas não contempladas no texto. Assim, fazia-se necessária uma 
leitura atenta de todo o texto para se responder corretamente à pergunta. 

 

A alternativa a sugere um risco real de mau uso das informações genéticas, caso empresas utilizem os 
dados genéticos para rejeitar a contratação de pessoas com predisposição a certas doenças ou vícios. Esse 
risco, no entanto, não é contemplado no texto. 
 
A alternativa c menciona um outro risco: o de que governos utilizem os dados para negar acesso a serviços 
de saúde pública. Novamente, isso não é mencionado no texto. 

https://www/


A alternativa d menciona o risco de pais e educadores desconsiderarem dados sobre o coeficiente de 
inteligência de seus filhos ou alunos, ao passo que o texto apenas indaga sobre a reação dos pais e 
educadores ao ter uma certa informação, obtida pelo DNA, sobre o desempenho de um indivíduo em testes 
de coeficiente de inteligência. 
 
Por fim, a alternativa correta, b, nomeia um risco de fato mencionado no texto: o de que mulheres cujos 
testes de DNA não apontem predisposição a certos problemas de saúde descuidem de sua prevenção. O 
texto ressalta que os prognósticos desses testes não são perfeitos, longe disso (“the predictions are far from 
perfect”), e pode acontecer de mulheres com risco baixo de câncer virem a desenvolver a doença. Essa 
inferência se faz a partir da quarta linha do texto, que aponta o benefício possível dos testes: uma mulher 
com risco mais alto de câncer de mama fará mais mamografias. Mas a sequência do texto aponta o risco 
geral de uma pessoa cujo teste de DNA apresentou baixo risco de câncer descuidar dos exames e acabar 
adoecendo no futuro. Ou seja, o resultado positivo no teste de DNA, que não é perfeito nos seus 
prognósticos, contribuiria para que determinada pessoa descuidasse de sua saúde. 
 
 

A questão se mostrou fácil, muito embora a Banca Elaboradora a considerasse, inicialmente, de média 
dificuldade. Pouco mais de 60% dos candidatos apontou a alternativa correta. O índice de discriminação foi 
considerado bom. 

Como se viu, a questão se mostrou mais fácil do que o inicialmente previsto. Ela aborda tema 
contemporâneo (testes de DNA e seu uso), frequentemente discutido, mas destaca um aspecto não tão 
banal dessa problemática: o risco de se descuidar da saúde porque o teste de DNA não apontou o risco de 
se contrair determinada doença. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Touching thermal-paper receipts could extend BPA retention in the body 

When people handle receipts printed on thermal paper containing the 
endocrine disruptor bisphenol A (BPA), the toxic chemical could linger in the 
body for a week or more. Jonathan W. Martin of Stockholm University and 
Jiaying Liu of the University of Alberta asked six male volunteers to handle 
paper containing isotopically labeled BPA for five minutes. The volunteers then 
put on nitrile gloves, wore them for two hours, removed them, and washed their 
hands with soap. Afterward, the researchers measured the labeled BPA and its 
metabolites in the volunteers’ urine regularly for two days and then once again 
a week later. The study only traced the isotopically labeled (deuterated) BPA 

and its metabolites, so any additional BPA exposure from other sources was not monitored. 
 
(Adaptado de https://cen.acs.org/articles/95/i35/Touching-thermal-paper-receipts-extend.html. Acessado em 
07/06/2018.) 

 
O texto discorre sobre uma pesquisa cujo objetivo foi  
 

a) determinar como o manuseio de papel térmico pode contaminar uma pessoa com bisfenol A, considerando 
que a concentração foi monitorada utilizando-se um BPA em que átomos de 

1
H foram substituídos por 

2
H. 

 
b) analisar de que forma o uso de luvas nitrílicas lavadas com sabão e contendo BPA deuterado pode 

contaminar receitas impressas em papel térmico que contém um disruptor endócrino. 
 
c) monitorar, durante uma semana ou mais, a cinética de eliminação de um disruptor endócrino, bisfenol A 

(BPA), do corpo humano que foi contaminado pelo uso de luvas nitrílicas. 
 
d) verificar como um papel térmico deteriorado por átomos de 

2
H poderia contaminar as mãos de uma pessoa, 

mesmo que ela estivesse usando luvas nitrílicas durante duas horas e depois as removesse. 

 
 

A questão apresenta um trecho de um texto de divulgação de um estudo científico que visou monitorar a 
concentração de bisfenol A (BPA) em voluntários expostos a tal substância pelo manuseio de papéis 
impressos em impressoras térmicas, como aqueles presentes em terminais de caixas eletrônicos. Este tipo 
de impressora está presente no cotidiano das pessoas e o estudo visa avaliar o resultado da exposição 
prolongada da pele a este tipo de material. Esta questão é interdisciplinar, envolvendo Química e Inglês, 
mas também poderia ser interdisciplinar com Biologia. Em impressoras térmicas, utiliza-se papel contendo 
uma substância que muda de coloração quando aquecida na presença de uma substância com caráter 
ácido, usualmente o BPA. No estudo, os pesquisadores avaliaram a concentração de BPA (e seus 
metabólitos) na urina de voluntários ao longo do tempo. Para isso, utilizaram BPA isotopicamente marcado, 
isto é, na molécula, átomos de hidrogênio são substituídos por deutério, um isótopo de hidrogênio. Tal 
procedimento foi realizado com o intuito de medir apenas as concentrações relativas ao BPA de origem do 
papel. Este estudo mostra uma aplicação direta de um tema amplamente abordado no ensino médio: 
atomística. No que tange aos conhecimentos de inglês, a expectativa era de que os candidatos, ao 
procederem à leitura do texto nessa língua estrangeira, fossem capazes de compreender a ideia principal, 
bem como informações específicas por ele veiculadas. 

No estudo os pesquisadores investigaram a concentração de BPA (e seus metabólitos) na urina de 
voluntários que manusearam papéis de impressoras térmicas, para avaliar o potencial de contaminação por 
BPA que tais dispositivos podem provocar através de absorção pela pele. Para isto, utilizaram BPA 
isotopicamente marcado com deutério. Desta forma, a única alternativa que corretamente descreve o 
objetivo do estudo é a alternativa a. As alternativas b, c e d trazem traduções incorretas do texto em 
questão, e, consequentemente, apresentam de forma equivocada os objetivos do estudo relatado e o modo 
como ele foi conduzido. 



O índice de facilidade observado para a questão foi de 0,46, sendo considerada uma questão de nível 
médio de dificuldade. Sua capacidade de discriminação foi considerada boa. Observou-se um número 
considerável de candidatos que escolheram a alternativa d como resposta. Talvez alguns candidatos 
tenham, surpreendentemente, tido dificuldade com o termo “deuterated”, um cognato que em português 
significa deuterado, ou seja, “com substituição de hidrogênio pelo isótopo deutério (

2
H)”. Embora este termo 

seja específico da química, o texto de divulgação toma o cuidado de explicar ao leitor seu significado 
(“isotopically labelled”, ou seja, isotopicamente marcado).  

Largest prime number discovered: with more than 23m digits 
 
Known simply as M77232917, the figure is arrived at by calculating two to the power of 77,232,917 and 
subtracting one, leaving a gargantuan string of 23,249,425 digits. The result is nearly one million digits 
longer than the previous record holder discovered in January 2016. The number belongs to a rare group of 
so-called Mersenne prime numbers, named after the 17th century French monk Marin Mersenne. Like any 
prime number, a Mersenne prime is divisible only by itself and one, but is derived by multiplying twos 
together over and over before taking away one. The previous record-holding number was the 49th Mersenne 
prime ever found, making the new one the 50th. 
 
(Adaptado de Ian Sample, “Largest prime number discovered: with more than 23m digits”. The Guardian, 04/ 01/2018.) 

 
Considerando as informações contidas no excerto anterior, qual dos números a seguir é um primo de 
Mersenne? 
 
a) 23. 
 
b) 29. 
 
c) 31. 
 
d) 37. 

O objetivo da Q. 12 foi verificar se, a partir das informações contidas em um trecho em inglês, o candidato 
seria capaz de inferir qual das alternativas apresentaria um exemplo da propriedade matemática 
mencionada no enunciado da questão. 



De acordo com o enunciado, 𝑚 é um número primo de Mersenne se 𝑚 é primo e  𝑚 = 2𝑝 − 1, para algum 

inteiro positivo 𝑝. A única alternativa que apresenta um número com essas propriedades é a c.), pois 31 é 

primo e 31 = 32 − 1 = 25 − 1. Os números apresentados nas outras alternativas são todos primos, mas não 

de Mersenne pois  23 = 24 − 1, 29 = 30 − 1 e 37 = 38 − 1, porém 24, 30 e 38 não são potências de 2. 
 
 

Do ponto de vista dos conhecimentos de inglês, exigia-se que o candidato demonstrasse ter competência 
para (i) identificar e (ii) entender informações específicas no texto. Tais informações estavam contidas no 
enunciado “Like any prime number, a Mersenne prime is divisible only by itself and one, but is derived by 
multiplying twos together over and over before taking away one”. A presença dos cognatos “divisible”, 
“derived” e “multiplying” certamente facilitou o entendimento desse enunciado. E, ainda que a tarefa de 
entender, neste contexto, o sentido de “over and over” e de “taking away” não possa ser considerada banal, 
os significados dessas expressões poderiam ser inferidos a partir de conhecimentos de matemática. 
Observe-se que a compreensão de outras expressões mais difíceis encontradas no excerto, como 
“gargantuan string”, não era necessária para a resolução da questão. Aproximadamente 43% dos 
candidatos responderam corretamente, levando a uma classificação "média" da questão. Apesar da 
resolução envolver apenas a identificação correta de qual número era uma potência de 2 subtraído de um, 
parcela considerável de candidatos assinalou a alternativa incorreta a, talvez pela interpretação equivocada 

do fato de que 23 = 22 + 1. 

 

Indigenous people in Brazil seek out cities, end up in slums 

RIO DE JANEIRO – The dancers shake seed-filled maracas and raise their voices in song, conjuring an 

ancient spirit that vibrates above the traffic roaring from a nearby expressway and the beat of funk music 

blasting from a neighbor's loudspeaker. 

In this Brazilian favela, the indigenous people are struggling to keep some of their traditions alive that, 

besides providing a sense of community, helps them endure the discrimination they face in the city. Forced 

out of their native lands by deforestation, miners and farmers, nearly one in four Brazilian Indians nowadays 

live in urban areas and an estimated 22,000 of them now call the crowded favelas their home.  

Life in the slums, despite its difficulties, has its advantages. "The slums are the one place in the city where 

you have the kind of solidarity we Indians have in the villages." said a Pataxó woman who lives in Rio de 

Janeiro’s Maré Complex. 

(Adaptado de https://www.dailymail.co.uk/. Acessado em 28/08/2018.)  

 



Assinale a alternativa que indica corretamente os fenômenos geográficos mencionados no texto a respeito 
das populações indígenas. 
 
a) Migração urbano-rural, segregação socioespacial urbana, preservação socioambiental. 
 
b) Segregação socioespacial urbana, migração rural-urbana, impacto socioambiental. 
 
c) Inclusão socioespacial urbana, impacto socioambiental, migração urbano-rural. 

 
d) Preservação socioambiental, inclusão socioespacial urbana, migração rural-urbana. 

 
 

O objetivo da questão era avaliar, por um lado, capacidade de leitura e interpretação de texto em língua 
inglesa e, por outro, capacidade de compreensão e articulação de conceitos importantes do campo da 
geografia, tais como: migração, urbanização e impactos socioambientais. O texto aborda uma situação 
vivenciada frequentemente pelos povos indígenas, na medida em que muitos desses grupos étnicos são 
expulsos de suas terras e passam a viver nas cidades, especialmente em áreas periféricas, devido ao 
elevado custo da moradia no espaço urbano. Essa temática tem sido abordada não apenas em publicações 
científicas, mas também em reportagens veiculadas em revistas e outros meios de comunicação de massa.  
 
No que tange ao programa de Inglês, a intenção era avaliar a capacidade do candidato de fazer inferências 
que lhe permitissem atribuir sentidos plausíveis a termos e expressões como “seek out”, “end up”, “slums”, 
“struggling”, “deforestation”, e assim localizar informações específicas no texto. Quanto ao programa de 
Geografia, esperava-se aferir conhecimentos sobre processos de migração, emigração e imigração, 
aculturação, assimilação e segregação socioculturais em áreas urbanas. Além da correlação entre 
conteúdos de geografia e inglês, a questão também mobilizava conhecimentos associados às áreas de 
história e sociologia.   
  
 

A alternativa a está incorreta porque, embora o texto discorra sobre fatos relativos à população indígena 
que deixa suas aldeias (área rural) para a cidade do Rio de Janeiro, nela afirma-se que o processo 
migratório em questão é de natureza urbano-rural. Além disso, essa alternativa menciona que a saída dos 
indígenas de suas aldeias se deve à preservação socioambiental dessas áreas. Da leitura do texto 
depreende-se, no entanto, o inverso, ou seja, a migração é resultado, é consequência dos impactos 
socioambientais.  
 
A alternativa c está errada porque o texto aponta que as populações indígenas, ao migrarem para a cidade 
do Rio de Janeiro, passam a viver em espaços periféricos ou de favela (frequentemente de grande 
precariedade social), o que indica a ocorrência de um processo de segregação socioespacial. Além disso, a 
migração não ocorre da cidade para a zona rural, e sim o contrário.  
 
A alternativa d também está incorreta porque o texto não apresenta indicativos de que a população 
indígena, ao migrar para a cidade do Rio Janeiro, passe a viver em bairros com melhor infraestrutura, 
denotando, assim, uma pretensa inclusão socioespacial. Além disso, a migração dessa população, como já 
apontado, ocorre da zona rural para os centros urbanos, e não no sentido inverso.  
 
A alternativa b está correta porque o texto indica que povos indígenas migram de suas aldeias (área rural) 
para cidade e acabam tendo que morar em favelas (migração rural-urbana e segregação socioespacial).  
Além disso, verifica-se, em outro trecho do texto, que essa população é forçada a sair de suas aldeias 
devido a desmatamentos e ações de garimpos e fazendeiros (impacto socioambiental).  
 
            
 
 
 



 
 
Os candidatos apresentaram bom desempenho na questão, na medida em que o índice de acerto foi de 
72,91%, correspondendo a 0,729 (IF) e 0,425 (ID).  
 
 

A Banca Elaboradora interdisciplinar (Geografia e Inglês) havia considerado que se tratava de uma questão 
de nível fácil, quando se consideravam os conhecimentos de ambas as áreas, avaliação que se confirmou. 
A questão exigia conhecimento apenas básico de inglês, especialmente porque o texto trazia informações 
que poderiam ser inferidas a partir dos conceitos de geografia envolvendo migração rural-urbana, 
segregação socioespacial e os impactos ambientais. Os fenômenos expostos na questão resultam das 
contradições do modelo de desenvolvimento econômico no Brasil. A expulsão de população de áreas rurais 
devido aos impactos socioambientais ocasiona a migração para as cidades, as quais crescem 
desordenadamente produzindo segregação socioespacial. Esse fenômeno tende a atingir as populações 
mais vulneráveis socialmente. Avalia-se, pelo elevado índice de acertos, que uma parte importante dos 
candidatos conseguiu interpretar adequadamente o texto de língua inglesa e inferir corretamente os 
conceitos geográficos abordados, provavelmente por se tratar de um conhecimento amplamente estudado 
no ensino médio na disciplina de geografia.      
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