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Questão 2 
Sobre as ideias confrontadas no texto, entende-se que 
(A) há pensadores no mundo ocidental que, mesmo sob o domínio da visão do egoísmo, no século 
passado, reconheceram a existência de um impulso generoso na natureza humana, aproximando-se, 
assim, da percepção do Dalai-Lama da brandura e da compaixão da nossa natureza latente. 
CERTO – O texto trata de uma questão sobre qual justamente se estabeleceu um dissenso entre 
estudiosos. A passagem do texto, a seguir confirma a existência, no Ocidente, de pensadores que 
não aderiram a ideia de que o ser humano é essencialmente egoísta.  
“Ao longo das últimas décadas, a concepção de Dalai-Lama da natureza compassiva dos seres 
humanos parece estar aos poucos ganhando terreno no Ocidente, embora tenha sido uma luta árdua. A 
noção de que o comportamento humano é essencialmente egocêntrico, de que no fundo é mesmo cada 
um por si, está profundamente enraizada no pensamento ocidental. A ideia de que não só somos 
inerentemente egoístas, mas também que a agressividade e a hostilidade fazem parte da natureza 
humana essencial domina nossa cultura há séculos. Naturalmente, ao longo da história houve um bom 
número de pessoas com opinião contrária.” 
(B) a agressividade seria um aspecto positivo do comportamento humano, segundo se deduz dos 
resultados dos estudos de Robert Ardrey e Konrad Lorenz, pois garante ainda hoje a sobrevivência 
humana. 
ERRADO: A agressividade pode funcionar como mecanismo de defesa do ser humano, mas não 
procede a afirmação de que dependemos dela para sobreviver. Sequer é ponto pacífico que o ser 
humano seja naturalmente agressivo. 
(C) a observação científica de que “a agressividade não é necessariamente inata e de que o 
comportamento violento é influenciado por uma variedade de fatores biológicos, sociais, situacionais e 
ambientais” serviu à comprovação do pensamento do Dalai-Lama sobre a natureza compassiva do ser 
humano. 
ERRADO: O texto aponta para o fato de que a ciência tem se ocupado é investigar a natureza 
humana, mas as pesquisas científicas não se realizam com a intenção de comprovar concepções 
filosóficas ou religiosas. 
(D) os estudos de C. Daniel Batson ou Nancy Eisenberg, da Arizona State University, nos quais se 
demonstra que os seres humanos têm uma tendência ao comportamento altruísta, dão continuidade 
aos estudos de David Hume acerca da “benevolência natural” dos seres humanos. 
ERRADO: Os pesquisadores norte-americanos chegaram a resultados que demonstram a tendência 
altruísta no ser humano, o que os aproxima do pensamento do filósofo e historiador David Hume (séc. 
XVIII); no entanto estamos diante de dois tipos de conhecimento distintos, de modo que é incoerente dizer 
que a ciência dá continuidade a estudos filosóficos. 
(E) David Hume, que escreveu sobre a “benevolência natural” dos seres humanos, e Charles Darwin, 
que atribuiu um “instinto de solidariedade” instinto de solidariedade” à nossa espécie, influenciaram 
diretamente a concepção do Dalai-Lama sobre a natureza humana. 
ERRADO: No texto se observa que esses pensadores compartilham modo de pensar, mas por 
seres pensadores que pertencem a campos de conhecimentos distintos a de Dalai-Lama, é 
improcedente afirmar que o monge budista possa ter sofrido influência do pensamento ocidental. 
 

Em face do exposto, confirmamos que o gabarito da questão 2 é (A), e declaramos que não procede o 
recurso feito contra a referida questão. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
 



Questão 5 
Na construção de um texto expositivo-argumentativo, é natural que se apresente contraposição de 
ideias, 
como se vê no texto “A questão da natureza humana”. Exemplificam a ocorrência desse tipo de relação 
semântico-discursiva os segmentos transcritos abaixo, exceto o que se transcreve na alternativa 
(A) “A ideia de que não só somos inerentemente egoístas, mas também que a agressividade e a 
hostilidade fazem parte da natureza humana essencial domina nossa cultura há séculos.” (linhas 4 a 6) 
(B) “E um século depois, até mesmo Charles Darwin atribuiu um ‘instinto de solidariedade’ à nossa 
espécie. No entanto, por algum motivo, a visão mais pessimista da humanidade está arraigada na 
nossa cultura (...).”(linhas 8 a 10) 
(C) “Nos últimos anos, porém, a maré parece estar se voltando contra essa visão profundamente 
pessimista da humanidade...”. (linhas 24 e 25) 
(D) ) “Nesse texto, eles naturalmente reconheceram que o comportamento violento ocorre, sim, mas 
afirmaram categoricamente que é incorreto em termos científicos dizer que temos uma tendência 
herdada para entrar em guerras ou para agir com violência.” (linhas 31 a 33) 
(E) “Disseram que, apesar de termos um sistema neural necessário para agir com violência, esse 
comportamento em si não é ativado de modo automático.” (linhas 34 e 35) 
 

A única alternativa que não apresenta contrajunção de ideias é (A). Nela ocorre um conectivo de 
valor aditivo (enfático) – não só... mas também” – , que sinaliza uma adição de argumentos. A 
relação semântica instituída em (A) é, pois: somos egoístas e somos agressivos e hostis, expressa 
de uma forma enfática. 
- 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 
 


