
Questão Resposta

1

morte e imortalidade

Elas não estão em contradição, porque, no contexto, a morte se refere ao estado físico enquanto a 
imortalidade ocorreria por causa da fama no mundo da ciência.

2
Evidentemente e Claro (que)

O autor condena a falta de ação dos outros cientistas para salvar o professor.

3
Fazer perguntas sobre tempo, lugar e modo de ocorrência do fato.

As referências ao acaso e à observação de mulheres nuas.

4

Quatro dentre os elementos:
• bracejar
• pernear
• pendurou-se-me
• tomar forma de X 
• deu um grande salto
• estendeu os braços e pernas
• fazer as mais arrojadas cabriolas

5

As motivações são a ambição por ganhar dinheiro e a vaidade / desejo de fama.

O narrador opõe essas motivações à alegação do resultado filantrópico, “verdadeiramente cristão”, 
feita na petição enviada ao governo.
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Adequação ao Tema

A avaliação do item considera o atendimento à proposta do tema, o projeto de desenvolvimento do texto, as 
marcas de autoria e a defesa consistente de ponto de vista.

Tipo de Texto

Avalia-se a construção efetiva de texto argumentativo, com recursos pertinentes ao tipo textual e atendimento à 
estrutura própria da dissertação, sem reprodução de clichês.

Desenvolvimento da Argumentação

A argumentação presente no texto é avaliada quanto à pertinência, suficiência e eficácia dos argumentos, além da 
coerência na explanação e articulação das ideias.

Estrutura do Período e Coesão

Observam-se, neste item, aspectos relativos à coesão textual e à estruturação sintática dos períodos, com uso 
adequado e produtivo dos elementos constituintes da superfície textual.

Modalidade

São avaliados aspectos que, apresentados no texto, demonstram domínio da variedade padrão da língua, sem 
marcas de oralidade ou informalidade.
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