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Questões Resolvidas 

 
  

Texto I 

Albert Einstein 

 A ligação de Einstein com a política da bomba nuclear é bem conhecida: ele assinou a famosa 
carta dirigida ao presidente Franklin Roosevelt que persuadiu os Estados Unidos a levar a ideia a 
sério, e participou nos esforços do pós-guerra para evitar a guerra nuclear. Mas estas não foram 
apenas ações isoladas de um cientista arrastado para o mundo da política. A vida de Einstein foi, na 
realidade, utilizando as suas próprias palavras, "dividida entre a política e as equações". 

 As primeiras atividades políticas de Einstein surgiram durante a Primeira Guerra Mundial, 
quando era professor em Berlim. Doente com o que via como desperdício de vidas humanas, 
envolveu-se em demonstrações contra a guerra. O seu apoio à desobediência social e 
encorajamento público à recusa de recrutamento pouco contribuiu para o tornar querido dos 
colegas. Depois, a seguir à guerra, canalizou os seus esforços no sentido da reconciliação e do 
melhoramento das relações internacionais. Também isto não o tornou popular e depressa a sua 
política lhe dificultou as visitas aos Estados Unidos, mesmo para fazer conferências. 

 A segunda grande causa de Einstein foi o sionismo. Embora fosse de ascendência judaica, 
Einstein rejeitava a ideia bíblica de Deus. Contudo, uma grande tomada de consciência do 
antissemitismo, quer antes quer durante a Primeira Guerra Mundial, levou-o a identificar-se 
gradualmente com a comunidade judaica e, mais tarde, a tornar-se um adepto aberto do sionismo. 
Mais uma vez a impopularidade não deixou de dizer o que pensava. As suas teorias começaram a 
ser atacadas e chegou a formar-se uma organização anti-Einstein. Um homem foi condenado por 
incitar outros a assassinar Einstein (e multado em apenas seis dólares). Mas Einstein comentou 
fleumaticamente, quando foi publicado um livro intitulado 100 Autores Contra Einstein: "Se eu não 
tivesse razão, um teria sido suficiente". 

 Em 1933 Hitler subiu ao poder. Einstein estava na América e declarou que não voltaria à 
Alemanha. Então, enquanto as milícias nazistas faziam uma busca à sua casa e lhe confiscavam o 
dinheiro que tinha no banco, um jornal de Berlim publicava o cabeçalho: "Boas notícias de Einstein—
Não regressa". Perante a ameaça nazista, Einstein renunciou ao pacifismo e receando 
eventualmente que os cientistas alemães construíssem uma bomba nuclear, propôs que os Estados 
Unidos fizessem a sua. Mas, justamente antes de a primeira bomba atômica ser detonada, ele 
avisava publicamente dos perigos de uma guerra nuclear e propunha o controle internacional das 
armas nucleares. 

 Durante toda a vida, os esforços de Einstein em prol da paz tiveram provavelmente poucos 
êxitos duráveis e fizeram-no certamente ganhar poucos amigos. O seu apoio verbal à causa sionista, 
contudo, foi devidamente reconhecido em 1952, quando lhe ofereceram a presidência de Israel. 
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Recusou, afirmando julgar-se demasiado inocente em matéria de política. Mas talvez a verdadeira 
razão tenha sido diferente, parafraseando-o de novo: "As equações são mais importantes para mim, 
porque a política é do presente e uma equação é qualquer coisa para a eternidade". 

(Stephen Hawking. Uma breve história do tempo. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2015. p. 231-232.) 

 QUESTÃO 46  

Assinale a alternativa correta, segundo o texto: 

a) Como homem público, Einstein se posicionava sobre política, principalmente em defesa de uma 
possível guerra nuclear. 
b) Einstein foi, em diferentes momentos da vida, tanto bem-recebido quanto malvisto pelo governo 
americano.  
c) Por ter sido sempre um homem religioso, Einstein acaba se envolvendo com os movimentos pela 
criação do Estado de Israel. 
d) A saída de Einstein da Alemanha não foi apoiada pela população que, ao contrário do governo, 
via seu valor. 
e) As ações de Einstein foram de fundamental importância para o estabelecimento da paz após as 
duas grandes guerras. 
 
Comentários: 
A alternativa A está incorreta, pois no primeiro parágrafo fica claro que Einstein se posicionou 
contrariamente à guerra.  
A alternativa B está correta, pois se durante a Primeira Guerra sua defesa à melhoria das relações 
internacionais da Alemanha, Einstein foi malvisto pelos EUA e, na Segunda Guerra, foi recebido nos 
Estados Unidos, tendo mesmo conversado com o governo sobre a bomba nuclear.  
A alternativa C está incorreta, pois o texto deixa claro que ele não era um homem muito religioso, 
mas que as perseguições aos judeus o fizeram aproximar-se dos movimentos sionistas.  
A alternativa D está incorreta, pois não há nada no texto que indique que a população não 
compartilhava das ideias do regime nazista acerca de Einstein.  
A alternativa E está incorreta, pois o texto aponta que suas ações em prol da paz tiveram pouca 
efetividade.  
 
Gabarito: B 

 
QUESTÃO 47 
Um homem foi condenado por incitar outros a assassinar Einstein (e multado em apenas seis 
dólares). Mas Einstein comentou fleumaticamente, quando foi publicado um livro intitulado 100 
Autores Contra Einstein: "Se eu não tivesse razão, um teria sido suficiente". 
 
No contexto apresentado, a resposta de Einstein apresenta  

a) ironia ao questionar a pertinência das críticas em relação a ele.  
b) duplo sentido ao apontar que só o criticam, pois ele está certo.  
c) ambiguidade no uso da palavra razão, remetendo à ideia de lógica. 
d) comicidade, já que sua reação gerou repercussão negativa aos autores. 
e) ousadia ao se colocar contra 100 autores que o criticavam com razão. 
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Comentários: 
 
A alternativa A está correta, pois Einstein é irônico ao afirmar que se ele de fato estivesse errado, 
não seria preciso 100 pessoas para dizê-lo: apenas um cientista seria suficiente para refutá-lo.  
A alternativa B está incorreta, pois não há duplo sentido na ação mencionada na alternativa. 
A alternativa C está incorreta, pois não há uso ambíguo da palavra. A ideia é falar “se eles estivessem 
certos” apenas.  
A alternativa D está incorreta, pois não se pode dizer, a partir do texto, que houve consequências 
para os autores após a resposta de Einstein. 
A alternativa E está incorreta, pois o texto dá a entender que as críticas eram infundadas, fruto do 
seu pouco prestígio social por conta de suas opiniões.  
 
Gabarito: A 

 
 
QUESTÃO 48.  
 
Mas talvez a verdadeira razão tenha sido diferente, parafraseando-o de novo: "As equações são 
mais importantes para mim, porque a política é do presente e uma equação é qualquer coisa para 
a eternidade". 
 
Assinale a alternativa que transpõe corretamente o trecho destacado para o discurso indireto.  

a) A política é do presente e uma equação é qualquer coisa para a eternidade, logo as equações são 
mais importantes para mim.  
b) Einstein disse que as equações são mais importantes para mim, porque a política é do presente e 
uma equação é qualquer coisa para a eternidade 
c) As equações são mais importantes para mim, disse Einstein, porque a política é do presente e uma 
equação é qualquer coisa para a eternidade. 
d) Einstein disse que as equações eram mais importantes para ele, porque a política era do presente 
e uma equação era qualquer coisa para a eternidade. 
e) Einstein disse: as equações eram mais importantes para mim, porque a política era do presente e 
uma equação era qualquer coisa para a eternidade. 
 
Comentários: 
As seguintes alterações devem ser realizadas para a transposição: 
- Aspas ou travessões se tornam “disse que” e correlatos.  
- Verbos no presente do indicativo se tornam pretérito perfeito do indicativo. 
- Pronomes em 1ª pessoa se tornam pronomes em 3ª pessoa.  
Assim, a transposição ficaria “Einstein disse que as equações eram mais importantes para ele, 
porque a política era do presente e uma equação era qualquer coisa para a eternidade”. 
 
Gabarito: D 
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QUESTÃO 49 
 
Ele assinou a famosa carta dirigida ao presidente Franklin Roosevelt que persuadiu os Estados 
Unidos a levar a ideia a sério 
 
Assinale a alternativa cujo termo destacado pertença à mesma classe morfológica que o termo 
destacado no enunciado. 

a) Doente com o que via como desperdício de vidas humanas 
b) a impopularidade não deixou de dizer o que pensava. 
c) declarou que não voltaria à Alemanha 
d) lhe confiscavam o dinheiro que tinha no banco 
e) propôs que os Estados Unidos fizessem a sua. 
 
Comentários: 
 
O enunciado apresente um pronome relativo “que”.  
Isso pode ser comprovado a partir da substituição do termo “que” por um termo antecedente que 
lhe seja equivalente.  
Logo, seria possível reescrever o texto da seguinte maneira:  

“a famosa carta persuadiu os Estados Unidos a levar a ideia a sério” 
 
A alternativa A está incorreta, pois nesse caso o “que” é conjunção integrante, antecedendo oração 
subordinada substantiva. Isso pode ser comprovado substituindo o “que” por um pronome 
demonstrativo “isso”: 
Doente com isso. 
A alternativa B está incorreta, pois nesse caso o “que” é conjunção integrante, antecedendo oração 
subordinada substantiva. Isso pode ser comprovado substituindo o “que” por um pronome 
demonstrativo “isso”: 
a impopularidade não deixou de dizer isso. 
A alternativa C está incorreta, pois nesse caso o “que” é conjunção integrante, antecedendo oração 
subordinada substantiva. Isso pode ser comprovado substituindo o “que” por um pronome 
demonstrativo “isso”: 
declarou isso. 
A alternativa D está correta, pois o “que” destacado também é pronome relativo. Isso pode ser 
comprovado a partir da substituição do termo “que” por um termo antecedente que lhe seja 
equivalente.  
Logo, seria possível reescrever o texto da seguinte maneira:  
tinha dinheiro no banco.  
A alternativa E está incorreta, pois nesse caso o “que” é conjunção integrante, antecedendo oração 
subordinada substantiva. Isso pode ser comprovado substituindo o “que” por um pronome 
demonstrativo “isso”: 
propôs isso. 
 
Gabarito: D 
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Texto II 
 As crônicas da vila de Itaguaí dizem que em tempos remotos vivera ali um certo médico, o Dr. 
Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das 
Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos trinta e quatro anos regressou ao Brasil, não podendo 
el-rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade, ou em Lisboa, expedindo os 
negócios da monarquia. 
 —A ciência, disse ele a Sua Majestade, é o meu emprego único; Itaguaí é o meu universo. 
 Dito isso, meteu-se em Itaguaí, e entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, 
alternando as curas com as leituras, e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos quarenta 
anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz 
de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não 
menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lho. Simão Bacamarte explicou-lhe que D. 
Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, 
dormia regularmente, tinha bom pulso, e excelente vista; estava assim apta para dar-lhe filhos 
robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, —únicas dignas da preocupação de um sábio, 
D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não 
corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da 
consorte. 
 D. Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. 
A índole natural da ciência é a longanimidade; o nosso médico esperou três anos, depois quatro, 
depois cinco. Ao cabo desse tempo fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores 
árabes e outros, que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs, e 
acabou por aconselhar à mulher um regímen alimentício especial. A ilustre dama, nutrida 
exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às admoestações do esposo; e à 
sua resistência, —explicável, mas inqualificável, — devemos a total extinção da dinastia dos 
Bacamartes. 

(Trecho de O alienista, Machado de Assis. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000012.pdf> 
Acessado em 23 mar. 2020) 

 

QUESTÃO 50 
 
Acerca do trecho inicial do conto O alienista, de Machado de Assis, é correto afirmar que 
 
I. É uma apresentação com elementos característicos de trechos iniciais desse gênero textual.  
II. O uso do discurso direto é característico dos gêneros textuais literários narrativos.  
III. Por tratar de um assunto ligado à ciência, o texto foge à norma do texto narrativo.  
 
Estão corretas as afirmativas  

a) I.  
b) II. 
c) I e II. 
d) I e III. 
e) II e III. 
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Comentários: 
A afirmativa I está correta, pois no início de um texto narrativo literário como um conto é 
característico que apareça uma apresentação de personagens e que a história seja localizada no 
tempo e espaço.  
A afirmativa II está correta, pois para colocar as falas nas bocas das personagens, é comum que se 
use o discurso direto.  
A afirmativa III está incorreta, pois a temática da ciência não impacta no gênero. A personagem é 
uma cientista.  
 
Gabarito: C 

 
QUESTÃO 51 
 
A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, não atendeu às 
admoestações do esposo; e à sua resistência, — explicável, mas inqualificável, — devemos a total 
extinção da dinastia dos Bacamartes. 
 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente o sentido de ADMOESTAÇÕES no trecho 
destacado.  

a) ganância.  
b) gostos. 
c) dogmas. 
d) reprimendas. 
e) conselhos.  

 
Comentários: 
 
A alternativa A está incorreta, pois o marido não está sendo ganancioso, mas sim aconselhando.  
A alternativa B está incorreta, pois não é sobre o que o marido quer, mas sim sobre o que ele acha 
que é cientificamente mais aconselhável.  
A alternativa C está incorreta, pois o marido deu conselhos, não é ligado a ordens indiscutíveis.  
A alternativa D está incorreta, pois o marido não briga com ela. Ele é descrito mesmo como paciente.  
A alternativa E está correta, pois no contexto, o marido aconselhou à esposa que ela seguisse uma 
dieta específica para engravidar, mas ela opta por não seguir esses conselhos.  
 
Gabarito: E 
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QUESTÃO 52 
 
O conto pertence ao movimento literário do Realismo. Uma das características dessa literatura é 
criticar o cientificismo, doutrina vigente na época. A passagem do conto que ilustra essa afirmação 
é: 

a) Dr. Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra 
b) Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos. 
c) D. Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus 
d) D. Evarista mentiu às esperanças do Dr. Bacamarte, não lhe deu filhos robustos nem mofinos. 
e) devemos a total extinção da dinastia dos Bacamartes. 
 
Comentários: 
 
A alternativa A está incorreta, pois isso apenas apresenta a personagem, não é irônico à ciência.  
A alternativa B está incorreta, pois isso apenas narra o casamento dos dois, não é irônico à ciência.  
A alternativa C está incorreta, pois essa passagem apenas mostra que o cientista não queria uma 
mulher bonita, pois ia se distrair se estivesse apaixonado.  
A alternativa D está correta, pois apesar de cientificamente ela parecer a mulher perfeita para lhe 
dar filhos, ela não os dá, o que mostra que a ciência não está certa em tudo ou não pode prever 
tudo.  
A alternativa E está incorreta, pois essa passagem apenas aponta que eles não tiveram filhos.  
 
Gabarito: D 

 
QUESTÃO 53 
 
Aos quarenta anos casou com D. Evarista da Costa e Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, 
viúva de um juiz de fora, e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o 
Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha e disse-lho. 
 
Na oração em que está inserido, o termo destacado é um verbo que pede 

a) apenas objeto direto, representado pelo vocábulo “lho”. 
b) objeto direto e objeto indireto, ambos representados pelo vocábulo “lho”. 
c) objeto direto, representado pelo vocábulo “escolha”, e objeto indireto, representado pelo 
vocábulo “lho”. 
d) apenas objeto indireto, representado pelo vocábulo “semelhante escolha”. 
e) objeto direto, representado pelo vocábulo “escolha”, e objeto indireto, representado pelo 
vocábulo “semelhante”. 
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Comentários:  
Essa era uma questão que demandava que o aluno lembrasse de dois conteúdos: forma contraída 
do pronome e pronomes oblíquos funcionando como objeto.  

“lho” é a forma contraída de “lhe + o”. É uma expressão pouco usada nos dias de hoje, mas comum 
no tempo de Machado de Assis. 

“lhe” sempre assume a função de objeto indireto 

“o” sempre assume a função de objeto direto.  
Portanto, “lho” assume ao mesmo tempo função de objeto direto e objeto indireto.  

A alternativa correta é alternativa B.  
A alternativa A está incorreta, pois “lho” não é só objeto direto, mas indireto também.  
A alternativa C está incorreta, pois “escolha” é objeto do verbo “admirou” e não de “disse”.  
A alternativa D está incorreta, pois “semelhante escolha” é objeto do verbo “admirou” e não de 
“disse”.   
A alternativa E está incorreta, pois esses termos se referem ao verbo “admirou” e não a “disse”.   
 
Gabarito: B 

 
QUESTÃO 54 
 
Levando o Texto I e o Texto II em consideração, julgue as informações a seguir: 
 
I. Ambos os textos tangenciam o mesmo grande tema e apresentam personagens com algumas 
semelhanças entre si.  
II. Os textos apresentam gêneros textuais diferentes, sendo que o texto I é informativo e o texto II é 
narrativo.  
III. O texto II apresenta uma visão crítica da ciência enquanto o texto I pondera sobre possíveis usos 
ruins do conhecimento científico. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) apenas II. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
e) Todas as afirmativas. 
  
Comentários: 
A afirmativa I está correta, pois os dois textos falam sobre ciência e apresentam personagens 
cientistas.  
A afirmativa II está correta, pois o primeiro texto expõe informações sobre Einstein e o segundo 
narra uma parte de uma história.  
A afirmativa III está correta, pois o texto I aponta o uso da ciência na construção da bomba nuclear 
e o II critica o pensamento cientificista – ou seja, de que a ciência é a solução de tudo.  
Gabarito: E 
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TEXTO III 

 
(Disponível em: < https://blogdoprofh.wordpress.com/2015/12/30/marcelo-gleiser-crencas-e-uma-visao-razoavel-do-metodo-

cientifico-enfim/> Acessado em 23 mar. 2020) 

 
QUESTÃO 55 
 
A personagem apresentada no Texto III é o cientista Albert Einstein. Pode-se dizer que a tirinha 

a) apresenta uma incoerência em relação ao que deveria ser a postura de um cientista, que deveria 
ser mais decidido do que duvidar das coisas. 
b) demonstra que o trabalho do cientista é feito à mão e, por isso, mostra a personagem moldando 
o ponto de interrogação com as mãos. 
c) demonstra a postura de um cientista, que prefere a investigação e o questionamento da pesquisa 
ao invés das certezas e das ações afirmativas.  
d) apresenta, através das expressões faciais da personagem, uma noção de que o trabalho de um 
cientista é fisicamente cansativo.  
e) como não há falas, exceto no último quadrinho, fica muito difícil saber quais as reais intenções do 
cientista ao moldar o ponto de interrogação. 
 
Comentários: 
A alternativa A está incorreta, pois o trabalho do cientista é comprometido com a ciência e pesquisa. 
Isso quer dizer que ele deve ser aberto a questionamentos.  
A alternativa B está incorreta, pois isso é apenas uma expressão para a tirinha, não quer dizer que 
o trabalho dele seja manual. Lembre-se que no texto I há a informação que ele fazia equações.  
A alternativa C está correta, pois a exclamação denota certeza e a interrogação denota dúvida. O 
cientista, que deve ser comprometido com a pesquisa e a investigação científica, deve se dedicar 
mais a duvidar do que a ter certeza.   
A alternativa D está incorreta, pois as expressões faciais são importantes apenas para o contexto. 
Não significa que o trabalho cientifico seja cansativo fisicamente.  
A alternativa E está incorreta, pois apenas os textos não verbais já são suficientes para compreender 
as informações a se passar. 
  
Gabarito: C 
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QUESTÃO 56 
 
Acerca dos usos dos pontos de exclamação e interrogação, é correto afirmar que 
 
I. O ponto de exclamação garante emotividade e expressividade, podendo vir após interjeições.  
II. A interrogação pode ser utilizada tanto para perguntas diretas quanto para perguntas indiretas.  
III. A interrogação pode aparecer acompanhada de um ponto de exclamação quando representar 
uma dúvida falada enfaticamente. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 

a) apenas II. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I e III. 
e) Todas as afirmativas.  
 
Comentários: 
A afirmativa I está correta, pois essa é a principal função do ponto de exclamação. Ele também pode 
aparecer após interjeições, como “Ah!”, “Oh!” etc.  
A afirmativa II está incorreta, pois só se usa exclamação em perguntas diretas (ex.: Quem disse isso?) 
não em indiretas (eu quero saber quem disse isso).  
A afirmativa III está correta, pois isso é possível em expressões com muita ênfase (ex.: O quê?!) 
 
Gabarito: D 

 
Texto IV 

 
O Binômio de Newton 
 
O Binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo. 
O que há é pouca gente para dar por isso. 
óóóó — óóóóóóóóó — óóóóóóóóóóóóóóó 
(O vento lá fora.) 

(Álvaro de Campos) 

QUESTÃO 57 
 
Sobre a estrutura do texto IV, é correto afirmar que: 

a) Se estrutura em versos livres e brancos, utilizando comparação e onomatopeia na sua 
composição.  
b) Se estrutura em verso branco e tercetos, utilizando comparação e assonância na sua composição.  
c) Se estrutura em versos livres e brancos, utilizando metáfora e onomatopeia na sua composição.  
d) Se estrutura em verso branco e quadras, utilizando metáfora e assonância na sua composição.  
e) Se estrutura como um haicai, utilizando paradoxo e onomatopeia na sua composição.  
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Comentários:  
A alternativa A está correta, pois o poema tem versos livres (sem métrica fixa) e brancos (sem rima 
regular). No primeiro verso, há uma comparação (O Binômio de Newton é tão belo como a Vênus 
de Milo) e no terceiro verso uma onomatopeia simulando o barulho do vento (como explicado no 
quarto verso).  
A alternativa B está incorreta, pois tercetos são estrofes de três versos, o que não ocorre aqui.  
A alternativa C está incorreta, pois não há metáfora no poema, apenas comparação e onomatopeia.  
A alternativa D está incorreta, pois não há metáfora tampouco assonância no poema.  
A alternativa E está incorreta, pois não só o poema não é um haicai (poema de três estrofes e 
métrica curta) como não apresenta paradoxo.  
 
Gabarito: A 

 
QUESTÃO 58 
 
Ao afirmar que “O Binômio de Newton é tão belo como a Vênus de Milo” o poeta quis demonstrar 
que 

a) as ciências exatas são, para ele, mais valorosas do que outras áreas, como as artes, mas nem todos 
percebem.  
b) ainda que muitas vezes associemos a ideia de beleza à arte, ela pode aparecer em muitas outras 
formas e áreas.   
c) ainda que muitas pessoas valorizem as ciências exatas, a beleza verdadeiramente está nas 
expressões artísticas.  
d) a comparação entre áreas de conhecimento diferentes não deve ser feita, porque cada uma tem 
suas particularidades.  
e) é preciso que se possua conhecimento tanto nas ciências exatas quanto nas humanas para 
reconhecer a beleza.  
 
Comentários: 
 
A alternativa A está incorreta, pois ele diz que “é tão belo como”, não que um é mais que o outro.  
A alternativa B está correta, pois o poema apresenta a comparação a partir do lugar-comum. É mais 
comum ouvir as pessoas associando beleza à arte. O que o poeta apresenta, porém, é que há beleza 
em outros lugares, inclusive nas ciências exatas.  
A alternativa C está incorreta, pois ele diz que “é tão belo como”, não que um é mais que o outro. 
A alternativa D está incorreta, pois o poeta realiza a comparação entre dois elementos de áreas 
diferentes, não impondo ressalvas.  
A alternativa E está incorreta, pois não é preciso ser um profundo conhecedor para compreender 
que a ideia é opor elementos diferentes, mostrando que ambos têm sua beleza.  
 
Gabarito: B 
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Texto V 
A ENGENHARIA DOS GENOMAS 

 
Pais desesperados clonam filhos agonizantes 
Filhos desesperados se desclonam de si mesmos 
A obesidade e a fibrose cística 
Deixam a lista negra do alfabeto médico 
 
O parasita da malária 
E o acervo decifrado de plantas e animais 
– da mostarda ao camundongo – 
Passam a ser a partir disso 
A nova tabela periódica dos elementos 
 
Para além da medicina 
Médicos passam para o sindicato dos agricultores 
A bactéria se torna a nova hóstia 
Que já se engole 
Plantas já se gerando plástico orgânico 
A doença questão do tempo 
E de tempos em tempos se destroca o combinado. 

(Paulo Sá, Panspermia. São Paulo: Ibis Libris, 2012) 

 
QUESTÃO 59 
Plantas já se gerando plástico orgânico 
 
O termo destacado no enunciado representa qual figura de linguagem? 

a) metáfora. 
b) antítese.  
c) metonímia. 
d) paradoxo.  
e) silepse.  

 
Comentários: 
 
A alternativa A está incorreta, pois apesar do poema ter tom metafórico, essa expressão em especial 
é paradoxal.  
A alternativa B está incorreta, pois a antítese se constrói com oposições, mas não no mesmo termo.  
A alternativa C está incorreta, pois não ocorre o fenômeno da parte pelo todo aqui.  
A alternativa D está correta, pois plástico não é associado normalmente à ideia de orgânico, mas de 
artificial. Assim, são termos que se contradizem formando uma mesma expressão.  
A alternativa E está incorreta, pois silepse significa a supressão de um ermo e isso não ocorre aqui.  
 
Gabarito: D 
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QUESTÃO 60 
 
Filhos desesperados se desclonam de si mesmos 
 
Assinale a alternativa que não apresente nenhuma palavra formada a partir do mesmo processo que 
o termo em destaque no enunciado 

a) desempate, infelizmente e antecipar.  
b) atualização, infeliz e contradição. 
c) enraizar, deslealdade e refazer.  
d) reler, incapaz e antebraço. 
e) felizmente, contradizer e imigrante.  
 
Comentários: 
 
A palavra “desclonam” é um neologismo formado por derivação parassintética, ou seja, adiciona-se 
o prefixo “des-“ e o sufixo “am” (da desinência verbal de 1ª conjugação).  
 
A alternativa A está correta, pois “infelizmente” é formada por derivação parassintética.  
A alternativa B está correta, pois “contradição” é formada por derivação parassintética.  
A alternativa C está correta, pois “deslealdade” é formada por derivação parassintética.  
A alternativa D está incorreta, pois todas as palavras são formadas por derivação prefixal.  
A alternativa E está correta, pois “imigrante” é formada por derivação parassintética.  
 
Gabarito: D 
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