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Questão 7 
Quanto ao emprego dos sinais de pontuação, é incorreto afirmar: 
(A) Em “(...) David Hume escreveu sobre a ‘benevolência natural’ dos seres humanos. E um século 
depois, até mesmo Charles Darwin atribuiu um ‘instinto de solidariedade’ à nossa espécie.”, as aspas 
(simples) colocam em destaque a percepção de estudiosos sobre a natureza humana. (linhas 7 a 9) 
CERTO: Uma das funções das aspas é dar relevo, saliência cognitiva a fatos/ideias expressos no 
texto. Na questão, procurou-se explicitar o que se quis deixar no foco de atenção do leitor.  
(B) Em “Hobbes, que era famoso por descartar qualquer ideia de uma bondade humana essencial, foi 
uma vez flagrado dando esmola a um mendigo na rua. Quando questionado a respeito desse impulso 
generoso, ele alegou não estar fazendo aquilo para ajudar o mendigo; estava só aliviando sua própria 
consternação diante da pobreza do homem.”, as duas primeiras vírgulas separam uma expressão de 
valor explicativo, que concorre para facilitar acesso a informações do texto. (linhas 13 a 16) 
CERTO: Coloca-se entre vírgulas uma oração adjetiva explicativa. 
(C) No trecho, “Nos últimos anos, porém, a maré parece estar se voltando contra essa visão 
profundamente pessimista da humanidade, aproximando-se mais da percepção do Dalai-Lama da 
brandura e da compaixão da nossa natureza latente”, seria também gramaticalmente correto usar ponto 
(em lugar da vírgula) após a palavra “humanidade”. (linhas 24 a 26) 
ERRADO: Sob o aspecto gramatical, substituir a vírgula por ponto determinaria uma fragmentação 
de frase, pois deixaria uma oração subordinada separada da oração principal. Uma oração 
subordinada é estruturalmente dependente de outra, e a escrita deve revelar esse fato. 
(D) No trecho, “Disseram que, apesar de termos um sistema neural necessário para agir com violência, 
esse comportamento em si não é ativado de modo automático”, a vírgula é necessária por indicar o 
deslocamento de um termo dentro da frase. (linhas 34 e 35) 
CERTO: Houve o deslocamento de uma oração subordinada concessiva (apesar de termos um 
sistema neural necessário para agir com violência) da ordem mais habitual, que é em posposição 
à oração principal. 
(E) Expressões como “ou seja” anunciam uma explicação, por isso aparecem seguidas de pausa na fala 
e, consequentemente, de vírgula na escrita, como se confirma pelo trecho “Determinadas áreas do 
cérebro são especialmente devotadas ao potencial para a linguagem. Se formos expostos às condições 
ambientais adequadas, ou seja, a uma sociedade que fala, essas áreas distintas do cérebro começam a 
se desenvolver e a amadurecer à medida que nossa capacidade para a linguagem for crescendo”. (linhas 
48 a 52) 
CERTO: A expressão “ou seja” e outras como isto é, em outras palavras, quer dizer etc. têm a 
função pragmática de anunciar que vai se apresentar no texto uma explicação que facilite a 
compreensão do leitor, sempre que o autor julgar tratar-se necessário 
 

Em face do exposto, confirmamos que o gabarito da questão 7 é (C), e declaramos que não procede o 
recurso feito contra a referida questão. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questão 10 
A questão 10 teve como objeto de conteúdo “a norma culta”, particularmente a concordância verbal, com 
a seguinte proposta: solicitou aos candidatos que reconhecessem formas de concordância em adequação 
com regras da norma culta. Foram apresentadas para as alternativas de (A) até (E) a reescritura de 
trechos tomados do texto-base, entre as quais havia uma proposta que não atendia aos princípios gerais 
de concordância gramatical. Abaixo, identifica-se a alternativa (E), objeto do recurso: 
(E) Com essa ideia na mente, pesquisadores estão agora procurando descobrir as condições ambientais 
ótimas que permitam que a semente da atenção e compaixão pelos outros amadureça em crianças.” – 
Com essa ideia na mente, pesquisadores estão agora procurando descobrir as condições ambientais 
ótimas que permitam que a semente da atenção e compaixão pelos outros amadureçam em crianças. 
(linhas 54 a 56) 
 

Esta alternativa não contempla a resposta certa, pois nela o enunciado “a semente da atenção e 
compaixão pelos outros amadureçam em crianças” apresenta uma concordância em desacordo com 
os princípios lógico-gramaticais de concordância. Sabe-se que, segundo a regra formal de concordância 
verbal, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa, e se o sujeito é formado de um núcleo e de 
termos adjuntos, como é o caso de [a semente da atenção e da compaixão pelos outros], deve-se 
observar qual o núcleo do sujeito, pois é com este que a concordância formal vai se estabelecer. No 
enunciado em tela, [semente] é o núcleo do sujeito e se apresenta na forma singular, de modo que o 
verbo estabelecerá concordância com esse núcleo e não com os termos adjuntos [atenção e compaixão]. 
 

Em face do exposto, confirmamos que o gabarito da questão 10 é (B), e declaramos que não procede o 
recurso feito contra a referida questão. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 


