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PRIMEIRA QUESTÃO – Valor: 20 pontos
Escreva, com suas palavras, dois argumentos de que o autor se utiliza para sustentar a afirmação
que o aquecimento global será inevitável e, por isso, devemos não só lutar para atenuar as
mudanças no clima, mas também procurar nos adaptar a esse aquecimento.
Resposta correta
O (a) candidato (a) deverá apresentar como resposta correta, no mínimo, dois dos argumentos
listados abaixo, escritos com suas próprias palavras.
I – Aumento (ou sinônimos, como: elevação, crescimento, multiplicação, etc) de:
a) temperatura terrestre;
b) gases que provocam o efeito estufa (emissão de CO2 e metano);
c) consumo de energia elétrica.
II – Trechos eleitos pela banca passíveis de serem reconstruídos, com as palavras do candidato,
como argumentos:
a) “Houve um aumento de temperatura de 0,74 graus Celsius no século passado. (Se isso parece
pouco, lembre-se de que a diferença de temperatura entre a era glacial e hoje é de 5 graus.)”
(linhas 3 e 4)
b) “A concentração dos gases que provocam o efeito estufa na atmosfera aumentou drasticamente
desde a Revolução Industrial.” (linhas 4 e 5)
c) “O metano dobrou e os níveis de gás carbônico subiram 30% desde 1750.” (linhas 5 e 6)
d) “Na verdade, é quase certo que haverá uma emissão de carbono consideravelmente maior.”
(linhas 16 e 17)
e) “A maioria dos estudos prevê que o consumo de energia no mundo vai dobrar até 2050. Boa
parte vai acontecer na China e na Índia.” (linhas 17 e 18)
Trecho a = aumento de temperatura.
Trechos b, c e d = aumento de emissão de gases.
Trecho e = aumento de consumo de energia elétrica.
Pontuação
1. Se o (a) candidato (a) escrever com suas palavras dois argumentos, obterá ...........................20 pts.
2. Se o (a) candidato (a) escrever com suas palavras, apenas, um argumento, obterá ................10 pts.
3. Se o (a) candidato (a) não escrever nenhum dos argumentos apresentados acima, obterá....zero pt.
4. Se o (a) candidato (a) fizer apenas cópia de fragmentos do texto, obterá ................................zero pt.
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SEGUNDA QUESTÃO – Valor: 20 pontos
Observe os trechos abaixo.
1) Por favor, não me tome por um cético. As evidências me deixam totalmente convencido de
que as mudanças climáticas são reais e graves. (linhas 1-2)
2) Os gases que estão provocando o aquecimento da Terra vêm se acumulando há centenas
de anos. Não vão desaparecer facilmente. (linhas 10-11)
3) [...] a concentração de gases que provocam o efeito estufa continuará a elevar-se por
décadas. O aquecimento global já está inscrito no futuro da Terra. (linhas 12-13)
4) Na verdade, é quase certo que haverá uma emissão de carbono consideravelmente maior.
A maioria dos estudos prevê que o consumo de energia no mundo vai dobrar até 2050.
(linhas16-17)
A) Escreva a conjunção que pode substituir o ponto final entre os períodos em cada um dos itens,
sem alteração do sentido e da ordem.
Respostas corretas - valor: 8 pontos
O candidato deverá usar uma das conjunções abaixo, conforme cada item.
1) mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante ..........................................2 pts.
2) logo, portanto, por conseguinte, por isso, assim, sendo assim, conseqüentemente ...................2 pts.
3) logo, portanto, por conseguinte, por isso, assim, sendo assim, conseqüentemente ...................2 pts.
4) pois, porque, porquanto, pois que, por isso que, já que, uma vez que, visto que, visto como ....2 pts.
B) Descreva a relação que as conjunções ajudam a estabelecer em cada item.
Respostas corretas - valor: 12 pontos
O candidato deverá responder que:
1) a conjunção empregada estabelece uma relação de oposição/adversidade...............................3 pts.
2) a conjunção empregada estabelece uma relação de conclusão..................................................3 pts.
3) a conjunção empregada estabelece uma relação de conclusão..................................................3 pts.
4) a conjunção empregada estabelece uma relação de causa ........................................................3 pts.
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TERCEIRA QUESTÃO - Valor: 20 pontos
Em seu texto, Leite utiliza-se da ironia como recurso para sustentar sua tese.
A)Explicite a tese defendida pelo autor.
Resposta correta - valor: 10 pts
O candidato deverá explicitar que o autor critica o fato de o tema “aquecimento global” ter virado moda,
modismo.
C) Transcreva dois trechos que evidenciam ironia do autor.
Respostas corretas - valor: 10 pts
O candidato deverá eleger, no mínimo, dois ou mais dos trechos elencados abaixo para transcrevê-los como
aqueles que evidenciam ironia do autor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“Só que nosso tempo há muito deixou de ser normal. E o Brasil todos sabem, nunca foi sério.”
“Precisava carimbar a campanha com um ‘Global Warming Ready’, porém? Para quem não sabe, a
frase quer dizer “pronto(a) para o aquecimento global.”
“Noutro lugar, anuncia-se que são roupas para permanecer “cool” (bacana, ou, literalmente, fresco)
enquanto o mundo se aquece [...].”
“Já houve até evento fashion “carbon-neutral”, em que hedonistas compungidos voluntariam uns
caraminguás para plantar árvore, não se sabe nem se quer saber onde.”
“[...] o mundinho é verde “ma non troppo’”.
“Ao final, todos montam em seus jipões 4x4 movidos a (muito) diesel e rodam superiores sobre o
asfalto esburacado das metrópoles brasileiras.”
“Os mais radicais se filiam a alguma ONG – com nome em inglês, claro [...].”

Pontuação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Se o candidato explicitar, corretamente, a tese defendida pelo autor e transcrever dois trechos que
evidenciam ironia, ele obterá.............................................................................................................20 pts.
Se o candidato explicitar, corretamente, a tese defendida pelo autor e transcrever, apenas, um
trecho, ele
obterá.................................................................................................................................................15 pts.
Se o candidato, apenas, explicitar, corretamente, a tese defendida pelo autor, ele
obterá.................................................................................................................................................10 pts.
Se o candidato, apenas, transcrever dois ou mais trechos que evidenciam ironia do autor, ele obterá10 pts.
Se o candidato, apenas, transcrever um trecho que evidencia ironia do autor, ele obterá .................5 pts.
Se o candidato escrever, com as próprias palavras, dois ou mais trechos que evidenciam ironia do
autor, ele obterá .............................................................................................................................. zero pt.
Se o candidato escrever, com as próprias palavras, apenas um trecho que evidencia ironia do autor,
ele
obterá............................................................................................................................................... zero pt.
Se o candidato explicitar, incorretamente, a tese defendida pelo autor e não transcrever dois ou mais
trechos que evidenciam ironia do autor, ele obterá ......................................................................... zero pt.

Universidade Federal de Uberlândia
UFU, um bem público a serviço do Brasil
Compromisso com o ensino público, gratuito e de qualidade
COPEV – Comissão Permanente de Vestibular

Língua Portuguesa
Gabarito Final com Distribuição de Pontos
QUARTA QUESTÃO - Valor: 20 pts
Segundo Zakaria (Texto1), “Precisamos pensar em políticas para nos preparar para um mundo
mais quente e mais seco [...].” (linhas 29-30)
A) Construa um parágrafo comparando a afirmação acima com o Texto 2.
Respostas corretas – valor: 8 pts
1. Se o candidato construir um parágrafo ou mais estabelecendo a comparação:
enquanto o fragmento da Zakaria (Texto 1) trata da necessidade de haver políticas para nos
preparar para um mundo mais quente e mais seco, Leite, no Texto 2, afirma que o marketing e o
capitalismo se opõem à necessidade de haver tais políticas e, nesse aspecto, a única preocupação
que existe se resume à venda de produtos da moda, ele obterá .....................................................8 pts.
Obs: Aceitar-se-ão, também, outras construções similares .............................................................8 pts.
2.Se o candidato construir o parágrafo e não estabelecer a comparação, apontada ele obterá...zero pt.
B) Parafraseie três trechos do Texto 2 que explicitem sua comparação.
Respostas corretas – valor: 12 pts
1. Se o candidato parafrasear os três trechos do Texto 2 que explicitam a comparação feita por ele,
obterá ..............................................................................................................................................12 pts.
2. Se o candidato parafrasear dois trechos do Texto 2, explicitando a comparação feita por ele,
obterá ................................................................................................................................................8 pts.
3. Se o candidato parafrasear, apenas, um trecho do Texto 2, explicitando a comparação feita por
ele, obterá..........................................................................................................................................4 pts.
4. Se o candidato não atender à solicitação feita em B, ele
obterá .............................................................................................................................................zero pt.

