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PADRÃO DE RESPOSTAS
(valor de cada questão = 2 pontos)
Questão

Resposta
A) Se a empresa passava por um período excelente, em conseqüência, deveria aumentar e não
reduzir o salário do funcionário.
Se o funcionário sofreu um corte salarial, não deveria ter ficado satisfeito ou agradecido.
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B) Um dentre os conectivos que mantenham o paradoxo:
 logo
 assim
 portanto
Um dentre os conectivos que eliminem o paradoxo:
 mas
 porém
 todavia
 contudo
 entretanto
A) A perda da identidade do personagem em função de sua acomodação aos abusos que lhe
são impostos no trabalho.
O personagem pode ser considerado o representante de uma grande massa anônima de
empregados que são explorados no ambiente de trabalho.
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B) Uma dentre as orações:
 joão aceitou passivamente a exploração.
 joão transformou-se em um escravo do trabalho.
 joão submeteu-se às imposições de seu empregador.
A) Paralelismo.
Apresentação de estruturas sintáticas semelhantes.
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Diferença: os elementos comparados representam classes sociais diversas.
Semelhança: os elementos comparados seguem um modo geral de organização, uma rotina
imposta por diferentes grupos sociais.
A) Engrenagem: relaciona-se com a idéia de modo de organização e controle da sociedade, que
deve funcionar em perfeita ordem.
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Parafusos: referem-se aos indivíduos que participam dessa engrenagem e que devem mantê-la em
funcionamento perfeito (ou referem-se à mecanização do homem na sociedade).
B) O enunciador aceita/defende a rebeldia, como fuga às imposições do sistema social.
Docemente/docemente frouxos
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A) Duas dentre as intenções:
 motivar a reflexão
 aproximar o enunciador do leitor
 expressar uma dúvida do enunciador
 exprimir estado emocional do enunciador
 destacar o fato seguinte, independentemente de sua causa
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B) Duas dentre as características:
 rebeldia
 persistência
 ânsia de paixão
 desejo de liberdade
 anseio por ultrapassagem de limites
 instinto para a defesa contra os perigos

Redação
(valor total = 10,0 pontos)
Expectativa da Banca
Espera-se que o candidato, a partir da leitura dos textos da prova, desenvolva análise própria acerca
do tema em questão – Acomodação e Transgressão –, apresentando uma situação específica diante
da qual não deveríamos nos omitir apesar de, comumente, sermos levados a fazê-lo. Além, portanto,
de explicitar situação frente à qual não deveríamos nos acomodar, o texto do candidato deverá
desenvolver argumentação consistente, capaz de justificar a postura por ele defendida, estruturada de
maneira coerente, em favor de um posicionamento claro.

