
                                         
PROVA COMENTADA ∙ 2ª FASE ∙ LITERATURAS E LÍNGUA PORTUGUESA  
INTERDISCIPLINARES COM LÍNGUA INGLESA 
 

 
 

 
LITERATURAS E LÍNGUA PORTUGUESA 
A prova de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa avalia a capacidade de leitura e escrita 
dos candidatos. Além disso, exige a compreensão de textos de diferentes gêneros, a reflexão sobre o 
funcionamento da língua e dos processos de produção discursiva e, também, o exame de um repertório 
específico de textos literários, indicados na lista de livros do vestibular da Unicamp.  
No vestibular de 2021, o nível de dificuldade das seis questões dissertativas foi médio para a maioria dos 
candidatos – três questões (1, 2 e 5) foram de nível médio, duas questões foram fáceis (4 e 6) e uma 
questão foi difícil (3), segundo os dados estatísticos da Comvest. 
 
As questões 1, 2 e 3, de Literatura, avaliaram as seguintes habilidades: descrever a organização interna 
da linguagem literária, relacionar gêneros textuais diferentes (textos literários, textos críticos e verbete) e 
compreender os processos de argumentação. Uma das preocupações da banca elaboradora foi contemplar 
em cada item da questão um duplo movimento: exigir do candidato um olhar disciplinado para os elementos 
constitutivos do texto literário e um outro voltado para o seu contexto social, ético e político. Procurou-se, 
com esse critério (de formulação de cada questão), apresentar ao candidato uma proposta que o 
estimulasse a produzir efetivamente textos dissertativos. 
 
As questões 4, 5 e 6, de Língua Portuguesa, tiveram por objetivo avaliar a capacidade do candidato não 
só de identificar elementos e compreender os sentidos dos textos, mas também de produzir respostas de 
forma completa e autoral, posicionando-se criticamente sobre assuntos relevantes para a vida em 
sociedade e para a formação do cidadão. Procurou-se, ainda, verificar o discernimento do candidato em 
relação aos diferentes comandos usados nos enunciados e à consistência e clareza dos argumentos 
apresentados. As questões exigiram um conjunto de habilidades que incluem: leitura, análise e 
interpretação de textos; elaboração de diferentes tipos de respostas escritas, entre eles a descrição, a 
exposição, a explicação e a argumentação. Também foi examinada a capacidade do candidato em fazer 
relações entre textos, inclusive textos verbais e imagens, e entre sentido e estruturas linguísticas 
empregadas em cada texto, nos níveis lexical, gramatical e semântico.  Foram contemplados os seguintes 
tópicos do conteúdo programático: o texto e seu funcionamento, em especial recursos coesivos que 
contribuem para a coerência e progressão textual; processos de significação, principalmente 
intertextualidade e relações lógico-discursivas; funcionamento social da língua, com ênfase na variação 
linguística e em diferentes níveis de formalidade e informalidade; sintaxe da língua portuguesa. As questões 
exploraram excertos de artigo, crônica, verbete, postagem e transcrição textual de áudio divulgado em 
redes sociais. 
 
O objetivo das questões 7 e 8 foi avaliar a capacidade de leitura e interpretação de textos de novas vozes da 
poesia brasileira que põem em pauta desigualdades sócio-histórico-culturais. As questões estimulam os 
candidatos a uma reflexão crítica a partir de formas destacadas nos textos.  
Os estudos linguísticos (sobre propriedades morfossintáticas, semânticas e discursivo-textuais) são tomados, em 
ambas as questões, como meios mobilizados pelos candidatos em seus atos de leitura para (melhor) explorar o 
texto. Sem apelo ao uso explícito da metalinguagem, a leitura/interpretação dos textos das questões 7 e 8 exigiu 
os conhecimentos linguísticos escolares, mas também os conhecimentos adquiridos nas experiências de cada um 
nas suas práticas cotidianas. Além da habilidade de leitura e escrita, fundamental para a elaboração de respostas 
consistentes e adequadas, as perguntas buscaram avaliar, a partir de questões de linguagem, a sensibilidade 
ética e estética dos candidatos em relação a questões de gênero e a questões sociais. 
Quanto aos itens do conteúdo programático, foram abordados: o texto e seu funcionamento, os processos de 
significação; relações de sentido nos enunciados e entre enunciados; funcionamento poético e social da língua. A 
ênfase foi maior nas figuras de linguagem que tecem os poemas: figuras de palavras (comparação, metáfora, 
metonímia), de pensamento (antítese); de som (aliteração, paronomásia). A ambiguidade (duplo sentido, 
equívoco, incerteza) também foi explorada. Embora classificada nas gramáticas tradicionais como “vício de 
linguagem”, é fundamental precisamente para pôr em jogo a função poética de toda e qualquer língua.  
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Questão 01 
É preciso também que nos questionemos sobre a finalidade última das obras que julgamos dignas de serem 
estudadas. Em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, lê essas obras para encontrar 
um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que 
enriqueça sua existência; ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo.  
(Adaptado de T. Todorov, A literatura em perigo. São Paulo: Difel, 2009, p. 32-33.) 

 
 
FÓRMULA MÁGICA DA PAZ 
Essa porra é um campo minado 
Quantas vezes eu pensei em me jogar daqui? 
Mas, aí, minha área é tudo o que eu tenho 
A minha vida é aqui e eu não consigo sair 
É muito fácil fugir, mas eu não vou 
Não vou trair quem eu fui, quem eu sou 
Eu gosto de onde eu tô e de onde eu vim 
O ensinamento da favela foi muito bom para mim 
 
 

 
(...) 
A gente vive se matando, irmão, por quê? 
Não me olhe assim, eu sou igual a você 
Descanse o seu gatilho, descanse o seu gatilho 
Entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho 
(Racionais Mc’s, Sobrevivendo no inferno. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2018, p. 121 e 129.) 

 
 

a) Identifique, nos versos transcritos acima, uma expressão que se opõe ao título da canção e uma outra 
que o confirma. Explique o título da canção considerando o último verso.  

 
b) Com base no trecho de Todorov e no excerto da canção, formule dois argumentos (um ético e um 

estético) que justifiquem o estudo do rap.  
 
Objetivo da Questão 
Analisar um poema exige atenção disciplinada para com os elementos fundamentais que caracterizam a 
sua linguagem. A questão sobre uma das canções do álbum “Sobrevivendo no inferno”, dos Racionais Mc’s, 
exigiu, no item a, que o candidato compreendesse como o título do poema é retomado por meio de figuras 
de linguagem que organizam a forma da canção e produzem efeitos de sentido para o leitor ou ouvinte. 
Portanto, o item a se concentrou nos aspectos formais do poema com base nas antíteses “paz” e “guerra”. 
No item b, o candidato deveria refletir sobre os aspectos conteudísticos do texto artístico, relacionando o 
excerto de Todorov às categorias de ético e estético, ligadas de forma consistente na obra em análise. No 
horizonte dessa questão e do gênero abordado, indicou-se ao candidato a necessidade de pensar a função 
da literatura e relacionar o seu estudo com outras áreas das humanidades, por exemplo, a filosofia e as 
ciências sociais.  
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A expressão que se opõe ao título é “um campo minado”. Esta expressão se refere à favela como um 
território conflagrado, em guerra, no qual a violência prevalece (“a gente vive se matando”) e está indicada 
na referência ao uso de armas e explosivos. Já a expressão que concorda com o título é “descanse seu 
gatilho”. Ela apresenta uma alternativa para a comunidade, propondo a deposição das armas como uma via 
pacificadora. Note-se, portanto, que essas duas expressões (“campo minado” e “descanse seu gatilho) 
formam uma antítese e concentram a tensão de sentidos que atravessa o poema.  O verso “não me olhe 
assim, eu sou igual a você” assinala que a demanda de reconhecimento e de respeito mútuo entre os 
membros da comunidade pode contribuir para a construção da cultura da paz. Todo o percurso figurativo do 
poema explora as contradições desse ambiente hostil, marcado pela violência, reiterando que a pacificação 
parece ser algo difícil de se alcançar. Disso decorre o refrão da canção, que insiste na procura da fórmula 
mágica da paz e na sugestão de que o próprio gênero poético-musical, o rap, fornece aos jovens da 
comunidade um caminho possível de ser trilhado (“meu rap é o trilho”).   
 
b) (2 pontos) 
Com sua linguagem e ritmos característicos, o rap aborda os problemas cotidianos vividos por pessoas 
marginalizadas na sociedade. No caso brasileiro, as canções trazem um retrato da situação em que vivem 
moradores de bairros de periferia e de comunidades, mais expostos à precariedade e à violência urbana. O 
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estudo do rap não somente dá acesso e visibilidade a essa realidade social, mas amplia a sua 
compreensão a partir do olhar de quem a vive, já que as canções permitem a essa população marginalizada 
falar direta e internamente de seus problemas. Por isso, estudar o rap é dar um passo ao encontro do outro. 
Ao dar voz aos excluídos, o gênero clama eticamente por uma abertura à diferença.  E esse clamor ético se 
realiza por meio de uma linguagem artística própria, que exige o entendimento de códigos e convenções 
estéticas. Ao estudá-los, descobrimos uma beleza e uma sensibilidade específicas e somos convidados a 
uma melhor compreensão do mundo e de nós mesmos, segundo o raciocínio de Todorov. 

 
Desempenho dos candidatos 
 

 

 
 
 
Comentários Gerais 
O principal desafio enfrentado pelos candidatos nessa questão foi articular dois níveis de compreensão para 
a análise da linguagem poética: o formal (item a) e o conteudístico (item b).  O desempenho dos candidatos, 
segundo os dados estatísticos, mostrou que eles tiveram maior êxito nas respostas dadas ao item a do que 
ao item b. Em geral, os estudantes não souberam indicar a diferença entre o argumento ético (o teor da 
canção) e o estético (os recursos expressivos do texto). A rigor, muitos demonstraram não entender o item 
lexical “estético”, o que indica a quantidade discreta de alunos que atingiram a nota máxima nos dois itens. 
A banca previu que o nível de dificuldade seria médio, o que se confirmou no desempenho dos candidatos, 
conforme o relatório estatístico.  
 
 
Questão 02 
Peroração, do latim perorātio, peroratiōnis, de perorāre, significa concluir, arrematar, acabar. Corresponde à 
parte final do sermão, caracterizada geralmente pela recapitulação, pela amplificação de uma ideia e pela 
comoção do auditório. Sua finalidade última é comover e mover os ouvintes, isto é, emocionar e mover o 
ânimo do público para a ação.    
(Adaptado de Flávio Antônio Fernandes Reis, “Peroração”. Disponível em www.edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/peroracao. Acessado em 06/10/2020.) 

 
“Mortos, mortos, desenganai estes vivos! Dizei-nos que pensamentos e que sentimentos foram os vossos, 
quando entrastes e saístes pelas portas da morte. (...) Entre essas duas portas se acha subitamente o 
homem no momento da morte, sem poder tornar atrás, nem parar, nem fugir, nem dilatar, senão entrar para 
onde não sabe, e para sempre. Oh que transe tão apertado! Oh que passo tão estreito! Oh que momento 
tão terrível!” 
(Antonio Vieira, “Sermão de 1672”. Sermões de Quarta-feira de Cinza. A arte de morrer: São Paulo: Nova Alexandria,1994, p. 65.) 

 
a) Identifique e explique as duas estratégias retóricas utilizadas por Vieira ao encaminhar-se para a 

conclusão do Sermão de 1672. 
 
b) Com que sentimentos o pregador busca sensibilizar os ouvintes? Que ação procura estimular nos 

cristãos? 
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Objetivo da Questão 
No item a, pediu-se ao candidato que identificasse os recursos retóricos de construção do texto literário e 
sua utilização a fim de produzir o efeito desejado no auditório. Portanto, o foco residiu nos aspectos formais 
e nos elementos de organização interna do texto. No item b, exigiu-se uma interpretação dos objetivos do 
sermão, do efeito que procura produzir e do resultado que espera alcançar através desse efeito. Nesse 
sentido, o objetivo foi levar o candidato a se deter nos aspectos conteudísticos, uma vez que tivesse 
entendido os recursos de linguagem do texto e a finalidade do gênero discursivo em que se inscreve a 
prosa do Padre Vieira: a persuasão do auditório. Assim, um dos itens do programa contemplado na questão 
diz respeito aos processos de argumentação, que se relaciona com a área de estudos da linguagem 
(linguística), com o campo literário (procedimentos retóricos das práticas letradas do século XVII) e com a 
história (motivações político-teológicas e culturais do contexto de produção desses discursos). 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Na peroração do Sermão de 1672, o padre Antônio Vieira procura impactar a audiência fazendo-a imaginar 
o encontro dos vivos com os mortos. Convoca os mortos a darem um depoimento sobre a experiência da 
passagem para o além. Trata-se da simulação de uma fala, um chamamento retórico à fala dos mortos, pelo 
qual o pregador dramatiza o momento crucial da travessia humana (o cruzamento das portas), quando 
ocorre o julgamento que arbitra sobre a eternidade da alma. Outra estratégia retórica empregada na 
peroração apela de forma veemente à consciência dos cristãos com o uso repetido de interjeições. As 
sucessivas frases exclamativas enfatizam e ampliam o pathos, acentuando a tensão do enfrentamento da 
morte e do juízo final.    

 
b) (2 pontos) 
Nesse trecho de encerramento do Sermão, o pregador pretende comover os ouvintes despertando neles os 
sentimentos de temor e aflição que cercam o encontro com a morte e o juízo final. Ao mobilizar recursos 
cujos efeitos despertam fortes emoções, Vieira procura fazer com que a audiência se sinta estimulada a 
rever e alterar o seu comportamento. Seu objetivo é mover o público a renunciar à vida material e aos 
prazeres terrenos, seguindo as orientações espirituais da Igreja, em busca da vida eterna. 
 
Desempenho dos candidatos 
 

 
Comentários Gerais 
O desempenho dos candidatos indica que a questão apresentou um nível médio de dificuldade, 
diferentemente da expectativa da banca elaboradora, que previa uma questão difícil, em virtude dos dados 
estatísticos mostrarem, em exames anteriores, um número significativo de candidatos que não conseguiam 
atingir a nota máxima (4) ou aqueles que tiravam a nota 0. O fenômeno não se verificou nesse exame, pois 
houve uma parcela significativa dos candidatos que alcançaram a nota 3 (15/2%) e 2 (20,6%), sendo que a 
nota 0 ficou restrita a uma parcela de 9,1%. Ainda é pequena a faixa de alunos na nota 4 (6,1%), mas, 
somados os números das principais faixas de notas, chega-se a esse nível médio de dificuldade.  A 
principal dificuldade detectada nas respostas dos candidatos no item a residiu em explicar as estratégias 
retóricas. Um número significativo de respostas resultou em paráfrases do verbete, sem que o estudante 
demonstrasse ter de fato entendido os recursos expressivos da linguagem do sermão. Quanto ao item b, a 
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dificuldade consistiu em identificar o sentimento de temor e aflição, bem como explicar o propósito do 
sermão: a mudança de comportamento do auditório cristão.  
 
Questão 03 
“A literatura deve, portanto, ser lida e estudada porque oferece um meio de preservar e transmitir a 
experiência dos outros, aqueles que estão distantes de nós no espaço e no tempo, ou que diferem de nós 
por suas condições de vida. Ela nos torna sensíveis ao fato de que os outros são muito diversos e que seus 
valores se distanciam dos nossos.”  
(Antoine Compagnon, Literatura para quê? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2009, p. 46-47.) 

 
“E tudo dela repugnava a Ruth: a estupidez, a humildade, a cor, a forma, o cheiro; mas percebera que 
também ali havia uma alma e sofrimento, e então, com lágrimas nos olhos, perguntava a Deus, ao grande 
Pai misericordioso, por que a criara, a ela, tão branca e tão bonita, e fizera com o mesmo sopro aquela 
carne de trevas, aquele corpo feio da Sancha imunda? Que reparasse aquela injustiça tremenda e 
alegrasse em felicidade perfeita o coração da negra. 
─ Sim, o coração dela deve ser da mesma cor que o meu, cismava Ruth, confusa, com os olhos no altar.”  
(Júlia Lopes de Almeida, A falência. Campinas: Editora da Unicamp, 2018, p. 235.) 

  
 
a) Indique duas palavras do texto de A falência que marcam a tensão entre matéria e espírito. Explique 

como essa tensão é vivida pela personagem. 
 
b) Relacione as duas últimas frases da passagem do romance com as reflexões de Compagnon, 

considerando as condições de trabalho na sociedade brasileira ao final do século XIX.  
 
 
Objetivo da Questão 
Em linhas gerais, a questão explora o item programático acerca do funcionamento do texto ficcional, 
destacando os seguintes núcleos temáticos: a representação do sentimento e da subjetividade, a 
elaboração estética do cotidiano, a figuração daqueles a quem se dirigem as obras, e a percepção de forças 
sociais em ação. Mais especificamente, no item a, aborda-se a tensão entre duas dimensões da existência, 
a material e a espiritual. O candidato deveria interpretar essa tensão como elemento constitutivo da 
passagem citada. O item b exigiu que o candidato identificasse, através do efeito produzido pelo texto, o 
modo pelo qual a literatura nos transmite as experiências e visões de mundo de pessoas que não 
pertencem a nossa condição social, nem são, necessariamente, nossas contemporâneas.  
 
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
No trecho citado, as palavras corpo (carne) e alma (sopro) marcam a tensão vivida pela personagem Ruth 
na Igreja, quando ela vai assistir à missa das Almas na companhia da tia Joana, após ter presenciado os 
castigos físicos impostos a Sancha por sua tia Itelvina. Diante do altar-mor, Ruth sente compaixão pelos 
sofrimentos da jovem escravizada. O conflito vivenciado por ela decorre do dilema moral (ético/religioso) 
que surge quando toma consciência de que, apesar da humanidade que as igualava do ponto de vista 
espiritual (cristão), as diferenças físicas pareciam justificar as desigualdades de condição social e de 
tratamento. 
b) (2 pontos) 
Em suas reflexões, Ruth questiona a justiça e pede intervenção divina em favor de Sancha. As duas frases 
finais do trecho citado, em que ela pede a reparação pelos sofrimentos causados à jovem negra, 
demonstram sua empatia em relação à vítima dos abusos impostos pelas tias carolas. A falência retrata as 
condições de trabalho vigentes na sociedade brasileira ao final do século XIX, após a abolição. Evidencia-se 
na narrativa a continuidade do preconceito racial e da exploração do trabalho doméstico, com práticas 
típicas do regime escravocrata que haviam se naturalizado entre as famílias. O que Ruth vivencia resulta de 
sua origem familiar e de uma formação social forjada no contexto da burguesia branca, católica e 
escravocrata do Rio de Janeiro. Na perspectiva de Antoine Compagnon, a leitura do romance faculta ao 
leitor de hoje um conhecimento do contexto histórico, dos pensamentos e valores que sustentavam 
argumentos discriminatórios e preconceituosos em relação aos afrodescendentes no Brasil do século XIX. 
De outra parte, essa literatura também permite ao leitor ter contato com o processo de tomada de 
consciência da personagem feminina diante das injustiças e das desigualdades sociais. A empatia da 
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adolescente pela jovem negra de mesma idade permite ao leitor contemporâneo se sensibilizar com a 
situação que trouxe sofrimento a ambas.  

 
Desempenho dos candidatos 
 

 
 
Comentários Gerais 
Uma constante observada nas questões dissertativas é a dificuldade dos candidatos explicarem e 
relacionarem os excertos citados. Propostas que exigem argumentação resultam, na maioria das vezes, em 
respostas marcadas por paráfrases e transcrições diretas dos fragmentos e dos enunciados da questão. 
Para a maioria dos candidatos, a questão a respeito do romance de Júlia Lopes de Almeida foi difícil. Vale 
registrar que 26,8% receberam a nota 0 e 19,6%, a nota 1. Apenas 1,7% dos candidatos atingiram a nota 
máxima (4). Na expectativa da banca a questão seria difícil, o que se confirmou no desempenho dos 
candidatos. Os conhecimentos exigidos para a resolução da proposta não se restringem ao campo dos 
estudos literários, mas se relacionam com a área de História, em particular com as abordagens que 
procuram entender as transformações verificadas na sociedade brasileira na passagem do século XIX ao 
XX.  
 
 
Questão 4 
Leia a definição abaixo e a transcrição de parte do vídeo feito por Regina Casé e a filha Benedita no dia do 
surdo. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Essa aqui é a Benedita, minha filha. Ela tem uma perda auditiva severa. Ela teve essa perda quando era 
muito bebezinha. Desde então, eu vi que as pessoas têm muita dificuldade de se comunicar com ela. Ficam 
agoniadas quando percebem que ela não escuta ou que ela usa aparelho. Então, nós duas resolvemos 
ajudar um pouquinho, com nossa experiência, nessa comunicação com situações do dia a dia. Por exemplo: 
não dá para falar de costas para a pessoa, porque muitas vezes ela depende da leitura labial para entender. 
Outro exemplo: não precisa gritar porque volume (alto-baixo) é uma coisa completamente diferente de 
frequência (agudo-grave). Outra coisa que acontece direto: em vez de falarem com a pessoa surda, 
perguntam para a pessoa que está do lado. E para terminar, é uma loucura quando alguém fala: `Nossa, 

Ca·pa·ci·tis·mo (s.m.) 
termo usado para descrever a 
discriminação e a opressão contra 
pessoas com deficiência, que abrange  
desde a acessibilidade até a forma 
como a sociedade trata essas pessoas. 
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mas ela é tão linda! Ninguém diz que ela é surda´. Procure saber o que é capacitismo e daqui para frente 
seja anticapacitista! Ela é linda. E é surda!  
(Adaptado de Regina Casé. Disponível em https://www.instagram.com/ tv/CFmrEqylXpI/?utm_source=ig_embed.) 
 

a) Considerando as noções de capacitismo e anticapacitismo, explique o uso de “mas” e de “e” nas frases 
“Nossa, mas ela é tão linda!” “Ela é linda. E é surda!”. 

 
b) Apontando as dificuldades de comunicação com uma pessoa surda, Regina Casé observa que uma 

situação frequente é o interlocutor dirigir-se a quem está ao lado da pessoa. Nesse caso, trata-se de 
uma atitude capacitista ou anticapacitista? Explique. 

 
Objetivo da Questão 
Nesta questão o candidato deveria analisar o uso de duas conjunções e demonstrar compreensão de um 
verbete apresentado. Foram explorados principalmente três itens do programa: o texto e seu 
funcionamento, processos de significação e morfossintaxe, a fim de verificar, no item a, o entendimento do 
candidato dos efeitos de sentido subjacentes ao uso de uma adversativa (mas) em um contexto em que as 
ideias não são opostas, e de uma aditiva (e), para concluir que duas ideias são complementares. O item b 
objetivou verificar a capacidade do candidato de explicar um dos exemplos apresentados no texto, 
relacionando-o ao verbete reproduzido na questão.  
 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
Na primeira frase, o uso da conjunção adversativa “mas” indica surpresa pelo fato de Benedita ser linda, 
como se a surdez impedisse a beleza; isto é, as duas características são apresentadas como incompatíveis, 
revelando o capacitismo da pessoa que fez o comentário. Na segunda frase, a conjunção aditiva “e” 
acrescenta uma qualidade de Benedita, enfatizando que ela pode ser linda e surda, o que constitui uma 
expressão de anticapacitismo. A relação de oposição, presente na conjunção adversativa, dá lugar à ideia 
de complementaridade, com o uso da aditiva.  
 
b) (2 pontos) 
Trata-se de uma atitude capacitista. Em uma conversa, dirigir-se a alguém que está ao lado da pessoa 
surda é discriminá-la e excluí-la de uma relação social, pressupondo que ela não tem condições de se 
comunicar por ela mesma, por meio de leitura labial ou por outros recursos disponíveis.  

 
Desempenho dos candidatos 
 

 
 
Comentários Gerais 
O desempenho dos candidatos indica que a questão foi fácil, confirmando a previsão da banca elaboradora 
de que a questão seria entre fácil e média. Os dados mostram uma porcentagem bastante baixa de notas 
zero (1.4%) e de notas 1 (7.5%). Entre as notas 2, 3 e 4 as porcentagens foram bem distribuídas: 17,6%, 
23,3 % e 18%, respectivamente. No item a, foi expressivo o número de candidatos que explicaram o sentido 
das frases, mas não explicitaram a função dos conectivos, ou explicaram corretamente as duas frases, sem 
relacioná-las às noções de capacitismo e anticapacitismo. Houve também casos em que o candidato 
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respondeu corretamente que se tratava de uma conjunção adversativa e uma aditiva, mas não interpretou 
corretamente o sentido das frases. No caso do “e”, por exemplo, o candidato entendia que a pessoa pode 
ser linda e surda, mas explicava isso por meio de frases como “uma coisa não anula a outra”, sem 
mencionar a relação de adição ou de complementaridade indicada pelo “e”. No item b houve mais acertos: o 
candidato reconheceu a situação exposta no enunciado como “capacitista”, o que explica a baixa 
quantidade de notas zero. Por outro lado, a quantidade de notas 1 foi expressiva, uma vez que a explicação 
para o capacitismo se limitava a apontar que a pessoa era excluída/discriminada, sem esclarecer que é uma 
ação desencadeada pela ideia de que a pessoa surda não tem condições de se comunicar ou de entender o 
que está sendo falado. Os dados estatísticos mostraram que foi uma questão fácil e com um bom nível de 
discriminação.  
 
 
Questão 5 
Texto 1 
O dilema das redes (2020) aborda um dilema comum em documentários desse tipo. É, sem dúvida, 
importante a denúncia vinda dos empresários desse setor que lucraram muito com a criação de empresas 
digitais que monopolizam as redes: a revelação de seu funcionamento, de seus preocupantes efeitos sobre 
as pessoas e de sua perniciosa influência em processos políticos – uma espécie de crise de consciência. 
Contudo, eles parecem não entender exatamente que são eles os protagonistas. Empenhados em 
desenvolver uma “ferramenta” capaz de integrar as pessoas, viram-se enredados nessa rede cuja finalidade 
era prender a atenção e servir de plataforma de marketing. 
Ora, é evidente que são empresas que querem lucros, portanto, não são exatamente “ferramentas”. O 
documentário afasta a resposta simples de que o produto que vendem são os dados capturados por essas 
plataformas. Elas funcionam mapeando comportamentos e padrões de modo a dirigir a oferta do produto com 
um alto grau de certeza de consumo. E é aqui que a discussão fica interessante: qual é, afinal, o produto? A 
resposta do documentário é simples: nós. 
 
Texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Adaptado de Mauro Iasi, O dilema do dilema das redes: a internet é o 
ópio do povo. Blog da Boitempo. Disponível em https://blogdaboitempo. 
com.br/o-dilema-do-dilema-das-redes-a-internet-e-o-opio-do-povo/. 
Acessado em 10/10/2020.) 

 
[Sabe...Eu acho que o dilema não é a rede... mas o pescador!!!] 

 
a) Considerando o primeiro parágrafo do texto 1, indique dois substantivos a que a expressão “viram-se 

enredados” se refere. 
 

b) Considere a charge (Texto 2) e, com base na finalidade das “ferramentas” (discutidas no primeiro e no 
segundo parágrafos do Texto 1), explique por que o dilema não é da rede. 

 
 
Objetivo da Questão 
Pretendeu-se, com a questão, verificar a capacidade do candidato de reconhecer uma classe gramatical 
(substantivo) a partir de um verbo usado no texto, além de avaliar a interpretação desse texto, em suas 
conexões com a charge. Dessa maneira, o item a explorou aspectos sintático-morfológicos, verificando a 
capacidade do candidato de reconhecer elementos determinantes para a coesão e progressão textual, 
enquanto o item b avaliou a leitura, interpretação de texto e exposição clara de ideias.   
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Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
A expressão “viram-se enredados” refere-se aos substantivos “empresários” (do setor digital) e 
“protagonistas”. 

 
b) (2 pontos) 
De acordo com o texto 1, a finalidade das ferramentas deveria ser integrar as pessoas, mas os empresários 
(donos da rede), visando ao lucro, acabam usando-as para coleta de dados e mapeamento de interesses 
econômicos, de forma a atrair os usuários. O dilema, portanto, não é da rede (digital), mas do uso que os 
empresários fazem dela; como sugere a charge, o dilema é o pescador que lança sua rede (de pesca) de 

forma calculada para capturar os peixes. 
 
 
Desempenho dos candidatos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentários Gerais 
O item a pedia uma resposta objetiva, e, no entanto, não foi tão facilmente resolvido, pois muitos candidatos 
apontaram outros substantivos, tais como empresas, redes e ferramentas. Houve também indicação de 
outras classes gramaticais, como pronomes e verbos, indicando que muitos candidatos não conseguem 
identificar as relações entre elementos linguísticos do texto ou desconhecem a conceituação de substantivo.  
O item b foi considerado difícil pelos candidatos, que responderam de maneira incompleta, na maior parte 
das vezes. A relação do texto com a charge foi desconsiderada por um número significativo de candidatos, 
e a explicação sobre o dilema não ser da rede foi muito variada e pouco pertinente. Houve certa 
recorrência, no item b, em apontar o usuário (a pessoa que não sabe usar as redes sociais), o criador das 
redes ou até o pescador (sem relacionar com empresários) como o dilema. A questão, que foi considerada 
de média a difícil pela banca elaboradora, revelou-se de dificuldade média, e teve 5,9% de notas zero, 
12,3% de notas 1, 19,3% de notas 2, 18,1% de notas 3 e somente 10,2% de notas 4. O índice de 
discriminação foi bom, apesar das porcentagens pouco expressivas de notas zero e 4, explicadas pelo fato 
de o candidato, em geral, ter respondido ao menos um dos itens de forma incompleta. 
 
 
Questão 6 
Texto 1 
Audino Vilão é o pseudônimo de Marcelo Marques. O universitário paulista de 18 anos cursa Licenciatura 
em História e produz vídeos em que traduz conceitos filosóficos complexos em linguagem coloquial, com 
gírias típicas das periferias do Estado de São Paulo. Audino se apresenta como um vilão que sequestra o 
conhecimento da elite acadêmica e distribui pra todo mundo, igualmente, da melhor forma possível. Ele 
entende que é preciso valorizar a cultura do aluno, o dialeto dele, seu conhecimento de vida. 
(Adaptado de Bárbara Martins, “Audino Vilão: universitário traz conceitos filosóficos para linguagem da periferia.” Disponível em 
https://www.hypeness.com.br/2020. Acessado em 09/11/2020.)   
Texto 2 
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“E aí, molecadinha que nos assiste? Primeiramente um abraço, um cheiro, um amasso, diretamente daqui 
da 019, Audino Vilão na voz, trazendo pra vocês uma explicação: que que é democracia? Pra começar, 
vamo vê na história. A democracia surgiu na Grécia, na cidade de Atenas, em 504 a.C., em resposta aos 
governos autoritários. Cê é louco, o bagulho, mó tempo, né? Os cara mandava em tudo, metia o louco. Aí 
os caras saíram do poder, o povo se uniu e pensou: Parça, e se nós fizesse esse bagulho agora, e se nós 
mandasse nesse bagulho aí? Aí a rapaziada lá, suave, se reuniu nas praça, nos congresso, os cara discutia 
qual que vai ser a plantação, qual que vai ser o festival da cidade. Só que, naquela época, pra você 
participar da democracia você precisava ser homem, maior de 21 anos, precisava possuir terras e... o mais 
importante: você precisava ser cidadão ateniense. Você não poderia ser nem mulher, nem escravo. Então 
era um bagulho meio elitista, tá ligado? Era um bagulho meio exclusivo. 
Mas qual que é essas ideia de democracia? Democracia é uma forma de governo onde todo mundo pode 
participar. Dá pra todo mundo tentar fazer o seu corre, e tentar progredir no nosso país, no nosso município, 
na nossa quebrada. Porque a democracia parte de um princípio de respeito à liberdade individual. Mas não 
fica só nisso não. A democracia também acontece quando você vai lá e cobra o político: e aí, mano, cadê 
as escola? O certo é o certo, o errado é cobrado, e a democracia é dessa fita, entendeu?” 
(Adaptado de Audino Vilão. Disponível em https://www.instagram.com/p/C E7wnZypyEi/. Acessado em 09/11/2020.) 
  
 
a) Cite duas características da democracia grega que, segundo Audino Vilão, a diferenciam do conceito 

atual de democracia. 
 

b) A quem se dirigem os vocativos “Parça” (no primeiro parágrafo), e “mano” (no segundo parágrafo)? 
 
 
Objetivo da Questão 
O objetivo da questão foi avaliar a capacidade do candidato de interpretar textos de gêneros que circulam 
em contextos variados e que usam, de um lado a norma padrão, e, de outro, uma linguagem informal e 
gírias características de vídeos de redes sociais. No item a o candidato deveria estabelecer uma 
comparação a partir de informações dadas e de outras não explicitadas no texto, mas corriqueiramente 
discutidas na educação básica, sobre a democracia atual. O item b explorou questões sintáticas, 
especialmente o reconhecimento de termos aos quais os vocativos usados no texto fazem referência.  
 
 
Resposta Esperada 
a ) (2 pontos) 
Segundo os comentários de Audino Vilão, na democracia grega, apenas homens atenienses maiores de 21 
anos, livres e proprietários de terra podiam votar. Tais requisitos não são encontrados na democracia atual, 
que não faz distinção de gênero, classe social e raça no exercício da cidadania pelos membros de uma 
comunidade. Se a democracia ateniense pode ser considerada elitista, na medida em que exclui uma 
parcela expressiva da cidade grega do exercício da política, a democracia do século XXI visa a ser 
abrangente, igualitária, como mostra, por exemplo, o voto facultativo aos jovens com mais de 16 anos.  
 
b) (2 pontos) 
No primeiro parágrafo, o vocativo “Parça” se refere ao povo grego de Atenas; no segundo parágrafo, o 
vocativo “mano” se refere aos políticos eleitos na atualidade, que devem ser cobrados pelos cidadãos. 
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Desempenho dos candidatos 
 
  

 
Comentários Gerais 
A questão apresentou pouquíssimas notas zero e 1 (0,7% e 4,6%, respectivamente) e alto número de notas 
3  e 4 (37,5% e 25,1%, respectivamente), revelando ser uma questão fácil, o que confirma a expectativa da 
banca elaboradora. Embora não tenha havido respostas em branco (característica das questões de língua 
portuguesa), também não houve predominância de notas 4. Isso pode ser explicado pela ocorrência de 
respostas incompletas. Por exemplo: no item a, o candidato retoma aspectos da democracia grega e não 
cita a atual, ou aponta aspectos da democracia atual pressupondo que o leitor saiba a diferença em relação 
à grega. Em muitas respostas não foi dada a devida atenção ao caráter dissertativo da prova e à 
consistência argumentativa, ou seja, uma grande quantidade de candidatos não mostrou domínio de 
recursos essenciais para a exposição clara de ideias, tais como uma resposta completa, em que a 
comparação é explícita e não depende de inferências do leitor. No item b isso também foi constatado, em 
respostas como “os vocativos se referem a povo e a políticos” ou “parça: povo/mano: político”, que 
dependem de deduções do leitor e não revelam cuidado na elaboração do texto. 
 
 
Questão7 
Durante anos, Penélope esperou que seu marido, Ulisses, retornasse da Guerra de Troia (IX e VII a.C.). Essa 
viagem é o tema da Odisseia, poema épico grego atribuído a Homero. Como os anos passavam e não havia 
notícias de Ulisses, o pai de Penélope sugeriu que ela se casasse novamente. Diante da insistência do pai, 
resolveu aceitar a corte dos pretendentes, com a condição de que o novo casamento somente aconteceria depois 
que ela terminasse de tecer um sudário, que ficou conhecido como “Tela de Penélope”, que serviria de mortalha 
para Laerte, pai de Ulisses. Durante o dia, aos olhos de todos, Penélope tecia, e à noite, secretamente, 
desmanchava todo o trabalho. Com esse artifício, adiava a escolha de outro marido até a volta de Ulisses. 

(Adaptado de Penélope, Wikipedia. Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%A9lope. Acessado em 09/01/2021.) 

 

Penélope (I) 

 
O que o dia tece 
a noite esquece. 

O que o dia traça 
a noite esgarça. 

De dia, tramas, 
de noite, traças. 

De dia, sedas, 
de noite, perdas. 

De dia, malhas, 
de noite, falhas 
 
(Ana Martins Marques, A vida submarina. Belo Horizonte: Scriptum, 2009, p. 105.) 
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a) Como as palavras “traça” (na segunda estrofe) e “traças” (na terceira estrofe) constroem uma relação 

antitética no poema? 
 
b) No poema, a palavra “tramas” remete a Penélope por duas razões. Quais são elas? Explique. 

 
 

Objetivo da Questão 
O desafio proposto no item a da questão era explicar de que forma palavras com a mesma grafia e sonoridade 
estão poeticamente em oposição. Uma pista estava nos dísticos já marcados pela antítese dia e noite; outra, na 
ideia de construir e desfazer, criar e descriar. Embora a palavra “traças”, na terceira estrofe, também possa ser 
lida como o verbo “traçar” na segunda pessoa do singular, a banca elaboradora e revisora consideraram que essa 
leitura não aponta a relação antitética, ponto-chave da questão (sublinhe-se que antítese e relações antitéticas 
são tópicos explorados já no Ensino Fundamental). No item b, destaca-se de uma palavra na terceira estrofe – 
“tramas” – e se solicita uma atenção especial ao seu duplo sentido (polissemia) – neste caso, a palavra é 
interpretada como substantivo e como verbo (em contraponto à pergunta no item a). Esse duplo sentido é 
sugerido na própria pergunta, que demanda as duas razões pelas quais a palavra remete a Penélope, e ambas 
as razões – mesmo para quem não tenha conhecimento algum seja da Odisseia seja da personagem mítica – 
estão informadas no texto da wikipédia.  

 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
As palavras “traça” e “traças” estabelecem uma relação antitética (relação de contraste, de oposição, enfim, uma 
antítese) porque “traça” (na segunda estrofe) tem o sentido de criar, tecer, elaborar, planejar, compor, conceber, 
enquanto “traças” (na terceira estrofe) remete aos insetos que se alimentam de tecidos e papéis, destruindo, 
desmanchando a tela, o tecido. 
 
b) (2 pontos) 
A palavra “tramas” remete a Penélope porque faz referência tanto à trama dos fios do sudário (da tela, do tecido) 
que ele tece de dia e destece à noite, como ao artifício (truque, armadilha, ardil, plano, estratégia) criado por ela 
para enganar o pai e os pretendentes, e se manter fiel e continuar esperando por Ulisses.  

 
 
 Desempenho dos candidatos 
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Comentários Gerais  
A banca elaboradora avaliou o item a como difícil, e essa expectativa foi confirmada. Apesar da pista oferecida 
pelo fato de o poema ser composto de cinco dísticos que exploram a antítese (dia/noite, criação/destruição, etc.), 
o desempenho dos candidatos revelou uma porcentagem mais baixa de notas 2. Esperava-se que o item b seria 
de médio a difícil, porque se previa a possibilidade de os candidatos interpretarem as tramas apenas como trama 
do tecido; contudo, a maioria dos estudantes distinguiu ao menos dois sentidos, embora boa parte deles (o que 
de certa forma explica o maior percentual de notas 3) tenha associado “tramas” a “dramas” ou a “tramas 
narrativas”, sem referência ao ardil de Penélope para enganar o pai e os pretendentes.  
Com base nos índices de dificuldade e de discriminação, pode-se considerar que a proposta foi adequada e bem-
sucedida. 

 
 
Questão8 
Leia abaixo alguns excertos do poema Menimelímetros, de Luz Ribeiro, poeta do Slam das Minas de São Paulo. 
Esse poema foi apresentado performaticamente em alguns slams de que ela participou no Brasil. 
 

os menino passam liso 
pelos becos e vielas 
os menino passam liso 
pelos becos e vielas 
os menino passam liso 
pelos becos e vielas 
 
você que fala em becos e vielas 
sabe quantos centímetros cabem em um menino? 
sabe de quantos metros ele despenca 
quando uma bala perdida o encontra? 
Sabe quantos nãos ele já perdeu a conta? (...) 
 
esses menino tudo sem educação 
que dão bom dia, abrem até o portão 
tão tudo fora das grades escolares 
nunca tiveram reforço – de ninguém 
mas reforçam a força e a tática 
do tráfico, mais um refém (...) 
 
que esses meninos sem nem carinho 
não tem carrinho no barbante 

 

pensa que bonito se fosse peixinho fora d’água 
a desbicar no céu 
mas é réu na favela 
lhe fizeram pensar voos altos 
voa, voa, voa...aviãozinho 
 
e os menino corre, corre, corre 
faz seus corres, corres, corres (...)  
 
“ceis” já pararam pra ouvir alguma vez os sonhos dos 
meninos? 
é tudo coisa de centímetros: 
um pirulito, um picolé  
um pai, uma mãe 
um chinelo que lhe caiba nos pés 
 
um aviso: quanto mais retinto o menino  
mais fácil de ser extinto 
seus centímetros não suportam 9 milímetros 
porque esses meninos 
esses meninos sentem metros 
 
 

 
 

a) O título Menimelímetros é um neologismo que funde ao menos duas palavras. Quais são essas 
palavras? Transcreva os versos que sintetizam o título do poema. 

 
b) Na terceira estrofe, há um jogo de palavras. Identifique esse jogo de palavras e explique a relação de 

causa e consequência estabelecida por ele. 
 

 
Resposta Esperada 
a) (2 pontos) 
O título menimilímetros é um neologismo que aglutina basicamente as palavras “menino” e “milímetros”, 
além de “centímetros” e “metros”. Os versos que sintetizam o título são: “um aviso: quanto mais retinto o 
menino / mais fácil de ser extinto / seus centímetros não suportam 9 milímetros / porque esses meninos / 
esses meninos sentem metros”.  

 
b) (2 pontos) 
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O jogo de palavras ocorre entre os termos “reforço” e “reforçam”, nos versos: “nunca tiveram reforço – de 
ninguém / mas reforçam a força e a tática / do tráfico...”. A falta de reforço, apoio escolar 
(institucional/político e social) leva os meninos a reforçarem o tráfico. 
 
 
Objetivo da Questão 
No item a pede-se a identificação das palavras em jogo no neologismo menimelímetros. O candidato 
precisava reconhecer pelo menos duas palavras: “menino” e “milímetros”, podendo ainda acrescentar 
“centímetros” e “metros”. Além disso, a indicação dos versos que “sintetizam” o título do poema exigia 
atenção à ideia de síntese, uma vez que as palavras de que se compõe o neologismo estão dispersas no 
poema. No item b o candidato deveria identificar na terceira estrofe o jogo de palavras entre o substantivo 
“reforço” e o verbo “reforçar”, que estabelecem a relação de causa e efeito a ser explicada.   
 
 

    Desempenho dos candidatos 
 

 
 

Comentários Gerais  
Dado que na prova do ano anterior já havia sido explorado um neologismo, a expectativa da banca elaboradora 
era de que a questão fosse de dificuldade média. Um número alto de notas 2 previsto para o item a aumentaria a 
possibilidade de mais notas 4 na questão. Essa previsão não se cumpriu totalmente porque o destaque dado à 
fusão de em “ao menos duas palavras” na composição do neologismo levou boa parte dos candidatos a não 
incluir a palavra “milímetros” (dando preferência a centímetros). No caso da indicação dos versos que sintetizam o 
título, foram também vários os casos de indicação de versos que não traziam essa palavra. Já no item b, embora 
a maioria tenha identificado o jogo entre o reforço e o ato de reforçar, uma parte dos candidatos teve dificuldade 
em explicar de forma clara a relação de causa e efeito.  
A questão em geral foi considerada de dificuldade média e apresentou resultados estatísticos positivos. 
 
 
INTERDISCIPLINARES COM LÍNGUA INGLESA 
Em 2021, o Vestibular Unicamp manteve as principais mudanças no formato das provas da segunda fase 
implementadas no ano anterior. Nesse cenário, a disciplina de Inglês é abordada em questões discursivas 
interdisciplinares. A exemplo do que se verificou em 2020, a escolha por esse formato se mostrou acertada, 
visto que as questões se distanciam de uma perspectiva descontextualizada de língua e cobram o inglês em 
interface com outra área do conhecimento, espelhando o contato que o candidato terá com essa língua 
caso ingresse na Unicamp. 
Seguindo as premissas que sustentam a prova de Inglês ainda na primeira fase, as questões partem de 
uma visão discursiva de língua e de construção de sentidos, amparando-se em uma concepção de leitura 
como prática social.  
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Especialmente neste ano, diante das muitas adversidades decorrentes da pandemia, foi fundamental 
trabalhar com propostas mais voltadas para a capacidade de leitura e interpretação de texto, tanto para a 
disciplina de língua inglesa – como já é de praxe – quanto para as áreas de contato nas questões 
interdisciplinares.   
A partir dessas considerações, as bancas elaboradoras das questões de Inglês com Ciências da Natureza 
(neste ano, Química) e Ciências Humanas (História) optaram por propostas compostas por textos de nível 
fácil ou médio de dificuldade, a fim de se distanciar do “discurso da falta” que atravessa, injustamente, o 
ensino de inglês na rede pública, para valorizar os conhecimentos que o candidato tem, tanto dessa 
disciplina quanto daquelas em contato nessas propostas. 
No que concerne à correção, as bancas também tiveram a preocupação de sempre valorizar o 
conhecimento que o candidato apresenta em suas respostas. Isso se tornou ainda mais necessário diante 
dos visíveis impactos que a pandemia trouxe também para a educação, além dos efeitos devastadores já 
conhecidos. 
 
Questão 9 
Texto A. Microplastics are tiny particles composed of plastic that have been becoming a worrisome problem 
in the oceans. Besides a direct contribution to pollution, microplastics can also release chemicals such as 
plasticizers and flame retardants into the water they are in. An investigation carried out by the Virginia 
Institute of Marine Science found that water temperature and salinity can have an effect on how much of 
these chemicals are released from microplastics, reinforcing the need to keep these materials out of the 
environment. 
(Adaptado de https://marinedebris.noaa.gov/research/influence-environmental-conditions-contaminants-leaching-and-sorbing-marine-microplastic. Acessa- 
do em 30/09/2020.) 
 
 
  

Texto B. The Guppyfriend Washing Bag is the most effective hands-on solution against 
microplastic pollution from washing. It reduces fiber shedding and protects your clothes. It 
filters the few fibers that do break and it’s a reminder to change our washing rituals.  

(https://us.guppyfriend.com. Acessado em 30/09/2020.) 
 
a) A partir da leitura do texto A, aponte uma consequência indireta dos microplásticos 

para a poluição. Justifique quimicamente por que essa consequência é afetada pela 
temperatura da água. 

 
b) “O produto apresentado no texto B é uma medida efetiva para os problemas 

apontados no texto A”. Você concorda com essa afirmação, concorda parcialmente 
com ela ou discorda dela? Justifique de acordo com os textos e seus conhecimentos 
de química. 

(Na parte inferior da imagem, lê-se: “STOP Microwaste for a plastic free nature – 
Microfiber Filter Solution”) 
 
 

 
As duas questões interdisciplinares de Inglês buscaram avaliar a capacidade de construção de sentidos a 
partir da leitura de textos (incluindo imagens) de diferentes gêneros em inglês. Ao mesmo tempo, as 
propostas articulavam a temática dos textos a conhecimentos específicos das áreas de contato.  
A questão 9 era composta por dois textos de diferentes fontes e gêneros: o primeiro apresentava o 
problema da poluição causada por microplásticos sob um viés acadêmico; o segundo consistia em uma 
propaganda de um produto supostamente capaz de resolver um problema específico relacionado à poluição 
por microplásticos. Com base nisso, o candidato deveria direcionar sua leitura para as relações de 
aproximação ou discordância entre os textos, de modo a analisar em que medida o problema descrito no 
primeiro texto poderia (ou não) ser resolvido com o produto anunciado no segundo texto. 
 
Mais do que localizar informações ou exigir traduções isoladas, o objetivo da questão era avaliar o 
posicionamento crítico do candidato que deveria ser explicitado na resposta à pergunta do item b: “Você 
concorda com essa afirmação, concorda parcialmente com ela ou discorda dela?”. Cientes de que a opinião 
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pessoal sem base científica não permite uma avaliação objetiva e justa, a Banca Elaboradora destacou a 
necessidade de embasamento da justificava em conhecimentos de química, como explicita o enunciado.  
Dessa forma, a proposta configura-se como efetivamente interdisciplinar por mobilizar conhecimentos em 
inglês, através da leitura dos textos, e conhecimentos em química, necessários para explicar a problemática 
da questão. 
 
Os pontos do programa da disciplina de Inglês contemplados nessa questão foram: 
 Ler, analisar e interpretar informações em textos variados (tabelas, gráficos, imagens, etc.) em língua 
inglesa. 
 Elaborar respostas escritas que envolvam descrição, exposição e argumentação com base nas 
informações e conhecimentos listados no conteúdo programático de língua inglesa (para a segunda fase). 
 Reconhecer relações ou contradições entre textos.   
 
Quanto à disciplina de Química, os seguintes tópicos foram abordados: 
 
 compostos orgânicos; 
 química e sociedade. 

 
 
Resposta Esperada 
a) (2 ponto) 
Neste item, a recuperação da segunda frase do texto A (“Besides a direct contribution to pollution, 
microplastics can also release chemicals such as plasticizers and flame retardants into the water they are 
in”) era fundamental para a elaboração da resposta. Assim, conforme o texto, pode-se afirmar que os 
microplásticos podem liberar alguns produtos químicos na água, como plastificantes e retardadores de 
chama. A justificativa, por outro lado, não estava no texto e deveria ser pautada em conhecimentos em 
Química. Portanto, seria pertinente dizer que temperaturas mais elevadas aumentam a velocidade da 
reação de degradação e aumentam a solubilidade dos produtos químicos liberados na degradação ou já 
presentes no plástico. 
 
b) (2 ponto) 
Como já foi explicitado, o posicionamento do candidato precisaria ser amparado por conhecimentos em 
Química. Além de acionar esses conhecimentos, o candidato precisaria compreender os dois textos, o que 
mobiliza, também, seus conhecimentos de inglês. Logo, a leitura dos dois textos levaria o candidato a 
concordar parcialmente com a afirmação do enunciado: “O produto apresentado no texto B é uma medida 
efetiva para os problemas apontados no texto A”. O produto (“Guppyfriend washbag” - sacola de lavagem) é 
uma medida efetiva contra a poluição dos microplásticos especificamente na lavagem de roupas. No 
entanto, a sacola não acaba com o problema da poluição dos oceanos, pois não impede que produtos 
químicos sejam ali liberados pela decomposição de microplásticos decorrentes de outras fontes, como o 
descarte incorreto de embalagens plásticas. 
 
Desempenho dos candidatos 
A expectativa da Banca Elaboradora e do revisor de Química era de que a questão teria um nível médio de 
dificuldade. No entanto, a estatística da Comvest revelou que a questão foi difícil (índice de 0,394 de 
facilidade), convergindo com a previsão do revisor de Inglês. De certo modo, esses números surpreenderam 
a Banca, pois os conhecimentos em química cobrados na questão não eram complexos; ao contrário, a 
leitura do texto contribuiria bastante para a construção da resposta. Já do ponto de vista dos aspectos 
linguísticos e discursivos, o nível era pertinente a um estágio intermediário de aprendizagem, com algumas 
expressões menos comuns (“have been becoming worrisome”, “carried out”, “fiber shedding”), mas também 
com diversos cognatos ao longo dos dois textos, inclusive nas partes fundamentais para a resposta 
(“chemicals”, “plasticizers”, “retardants”, “reduces”, “filters”, etc.). O índice de discriminação foi bom (0.436), 
o que indica que a questão cumpriu seu propósito. 
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Desempenho dos candidatos 
 

 
 

Como ilustra o gráfico, a distribuição das notas foi relativamente equilibrada, com maior incidência de notas 
médias (entre 1 e 2). Chama a atenção a escassez de notas altas – houve um baixíssimo número de 
candidatos que obtiveram a nota máxima (4). Isso também surpreendeu a Banca Elaboradora, já que, 
mesmo em uma questão mais abrangente, ficou evidente a dificuldade dos candidatos em articularem 
conhecimentos de áreas que, talvez à primeira vista, são muito distintas, mas que na prática da pesquisa 
científica e no cotidiano da vida acadêmica, caminham lado a lado. 
 
 
Comentários Gerais 
A correção nos permitiu perceber que a leitura isolada dos textos em inglês não é um problema para os 
candidatos. Isso porque a primeira parte do item a, que cobrava uma leitura direta do texto, obteve um alto 
índice de acertos. Apesar de ainda haver equívocos na compreensão de sintagmas nominais simples, como 
“flame retardants” (os erros mais comuns estão na ausência de inversão do substantivo, resultando em 
traduções como “chama retardada”, “chama atrasada”), eles ocorreram com menor frequência do que outros 
problemas observados. 
A maior dificuldade dos candidatos foi usar a leitura dos textos para além da tradução simples, ou seja, 
explorar relações entre os textos como ferramenta de argumentação. Em outras palavras, muitos não 
conseguiram compreender a relação de concordância parcial entre os textos A e B, que era justamente o 
que a questão buscava avaliar. Isso ficou evidente quando os candidatos se posicionavam adequadamente, 
afirmando “concordo parcialmente”, porém apresentavam justificativas que evidenciavam uma discordância 
ou concordância total.  
Na mesma direção, muitas justificativas apenas reproduziam informações do texto (não configurando, 
portanto, uma argumentação a partir de conhecimentos específicos em química) ou ecoavam discursos 
genéricos (“a poluição dos oceanos é um grande problema”, “é preciso eliminar a produção de plásticos”), 
que, apesar de pertinentes, não deixam de ser rasos e carentes de embasamento científico. 
Além disso, alguns candidatos não compreenderam qual era o objetivo do produto apresentado no texto B: 
trata-se de uma sacola que filtra as fibras que se soltam das roupas na lavagem. Ou seja: o produto não 
tem capacidade para solucionar os problemas de poluição por microplásticos nos oceanos. A dificuldade em 
articular o inglês na leitura da descrição do produto certamente tornou-se um grande obstáculo para a 
elaboração de uma resposta adequada. 
 
 

Questão 10 
Durante o período de isolamento social, diversos museus colocaram à disposição do público visitas on-line 
a seus acervos. A imagem e o texto abaixo fazem parte deste contexto. 
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(Adaptado de https://artsandculture.google.com/exhibit. Acessado em 08/10/20.) 

 
a) Que ato levou a mulher da imagem a ter reconhecimento mundial? Cite uma consequência histórica 

desse acontecimento. 
 
b) Qual é a função de um museu? Explique por que essa foto está presente no referido museu. 
 
 

Objetivo da Questão 
O objetivo dessa questão era fugir de uma orientação conteudista que, sob o ponto de vista da História, 
buscasse cobrar nomes ou datas de eventos, por exemplo, ou outros aspectos que não indicam 
efetivamente a capacidade do candidato de articular conhecimentos históricos a partir de um texto em 
inglês. A esse respeito, a Banca Elaboradora julgou pertinente não explicitar nem exigir o nome da mulher 
da imagem porque o texto atrelado à foto já serviria ao propósito de destacar as ações transgressoras da 
mulher; assim, o candidato somente conseguiria compreender os fatos descritos no texto se fosse capaz de 
operacionalizar letramentos diversos em inglês. Se o nome Rosa Parks estivesse em destaque, o texto 
perderia, talvez, sua função.  
O intuito da Banca Elaboradora também foi contextualizar a questão em uma situação de produção que se 
tornou comum na pandemia, isto é, a visita online a acervos de museus, para colocar em discussão a 
imagem de uma mulher cujas ações impactaram a luta pelos direitos civis nos EUA.  
Nesse sentido, a Banca buscou focalizar o movimento antirracista que permeou o noticiário ao longo do ano 
de 2020 e que deve fazer parte de um debate social mais amplo.  
Foram contemplados os seguintes pontos do programa da disciplina de Inglês: 
 Mobilizar conhecimentos sistêmicos (vocabulário e gramática, por exemplo) a fim de construir sentidos a 
partir da leitura reflexiva e crítica de textos variados em língua inglesa. 
 Utilizar o contexto e pistas textuais para atribuir significados aproximados – mas pertinentes – a palavras e 
expressões desconhecidas. 
 
Da disciplina de História, os seguintes pontos foram avaliados: 

 
 História dos Estados Unidos; 
 movimentos dos direitos civis. 
O título do texto remete ao nome do museu em foco, e consiste em um grupo nominal complexo, composto 
por quatro elementos: “National Women’s History Museum”. A leitura correta desse sintagma (Museu 
Nacional de História da Mulher) era importante tanto para a avaliação dos conhecimentos específicos de 
inglês do candidato como para a resposta ao item b, que cobra justamente a relação da mulher descrita no 
texto e apresentada na imagem com o museu mencionado. O texto é bastante simples, sobretudo porque a 
parte pertinente para responder ao item a (“the woman in the photo refused to give up her seat in the 
assigned section for blacks in the bus to a white man”), contém alguns cognatos (“photo”, “section”, “bus”) e 
várias palavras possivelmente familiares aos candidatos (“woman”, “man”, “blacks”, “white”). Por esse 
motivo, a Banca Elaboradora e o revisor de inglês concordaram que o nível de dificuldade da questão era 
médio, o que se confirmou nas estatísticas da Comvest. O revisor de História considerou a questão difícil, o 
que é compreensível, já que os conhecimentos acionados são mais amplos, voltados para a articulação de 
um fato histórico (o início do movimento dos direitos civis) à reflexão sobre a função de um museu. 
 

NATIONAL WOMEN’S HISTORY 
MUSEUM 

 
A simple act of defiance in 1955 ignited an important 
historical and social movement. As a seamstress in 
Montgomery, Alabama, and an active member of the local 
NAACP (National Association for the Advancement of 
Colored People) chapter, the woman in the photo refused to 
give up her seat in the assigned section for blacks in the bus 
to a white man. Her actions led to her immediate arrest. 
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Resposta Esperada 
a) (2 pontos)  
A primeira parte desse item está diretamente vinculada ao texto: a mulher da imagem passou a ter 
reconhecimento mundial após ter se recusado a ceder seu assento a um homem branco, na seção de um 
ônibus reservada para negros. A segunda parte do enunciado, ou seja, a consequência histórica, busca 
avaliar o conhecimento do candidato na área de História. A esse respeito, podemos citar o fortalecimento do 
movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, a luta contra as políticas de segregação racial e suas 
conquistas. 
 
b) (2 pontos) 
Esse item agregou as duas áreas ao exigir uma reflexão crítica partindo da temática do texto em direção ao 
papel do museu como uma instituição de alta relevância pedagógica, social e cultural. Em resposta à 
questão, portanto, o museu tem como função ser um dispositivo de memória, organizando narrativas sobre 
o passado e propondo reflexões sobre o futuro. Nesse sentido, a foto está presente ali, pois se trata de um 
museu nacional de história das mulheres. Ela remete, portanto, à luta e à memória de uma mulher que teve 
um papel crucial no movimento dos direitos civis nos EUA. 
 
 
Desempenho dos candidatos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A expectativa da Banca Elaboradora e do revisor de inglês de que a questão teria dificuldade média se 
confirmou pelas estatísticas da Comvest, como ilustra o gráfico (índice de facilidade: 0.505), e o índice de 
discriminação foi bom (0.426). Assim como na questão 9, houve um baixo índice de notas máximas (4). Em 
nossa análise, isso se deve ao fato de a questão ter privilegiado um viés reflexivo em detrimento de um 
olhar excessivamente pragmático, ou seja, a questão não enfocou apenas traduções diretas ou reprodução 
de características objetivas de fatos históricos. Isso pode ter surpreendido alguns candidatos, levando a 
uma prevalência de notas médias. 

 

Comentários Gerais 
De modo geral, o fato de os enunciados terem sido abrangentes potencializou a predominância de 
discursos mais genéricos (“a mulher da imagem lutou contra o racismo”, “a consequência foi o fim do 
racismo”, “a mulher foi muito importante para a história”), que não demonstravam o nível de reflexão crítica 
esperado pela Banca.  
Na leitura do texto, muitos candidatos se prenderam à palavra “assigned”, que, embora seja importante 
nesse contexto, não era fundamental para a construção do sentido geral. Isso configura um problema 
quando a associação de uma palavra que não é necessária para a resposta cria uma interpretação 
equivocada, como “a mulher foi assassinada”, “a mulher assassinou um homem branco”. Além disso, 
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vocábulos mais simples, como “woman” e “man”, também causaram confusão, e, nesse caso, o gênero era 
fundamental, porque o museu em questão era o museu de história da mulher. 
No âmbito da História, o principal equívoco foi relacionar a mulher da imagem ao apartheid na África. Ainda 
que a luta pelos direitos dos negros seja um ponto de convergência entre os movimentos, é importante 
reconhecer que foram lutas e momentos muito distintos. 
 


