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QUESTÃO 1 
A primeira questão da prova de língua portuguesa apela para a capacidade de identificar 
a ideia que, de forma central, é defendida pela autora do texto Pode uma mulher 
governar?.Apesar de, na construção de seu texto, Carla Rodrigues mencionar aspectos 
que estão expressos em outras alternativas da questão, é na alternativa E que se 
apresenta sua ideia central: a de que as mulheres que detêm poder sofrem pressões. 
Prova disso é a escolha do título do texto e a defesa da tese nos três últimos parágrafos. 
A alternativa correta é, portanto, a E. 
Recurso IMPROCEDENTE 
 
 
QUESTÃO 3 
Para responder corretamente à questão 4, o candidato precisaria ser capaz de identificar 
a opinião da autora sobre o assunto de que trata em seu texto. Em Pode uma mulher 
governar?,a única alusão ao estereótipo de Dilma Roussef é feita no parágrafo 
final:“Sofreu críticas por não se adequar ao estereótipo do feminino e deputados acharam 
cabível chamar a chefe de estado por denominações grosseiras como ‘jararaca’.” Não se 
pode dizer que o trecho acima apresenta a opinião da autora, e sim que, claramente, 
expressa a opinião de críticos da presidente, com cuja opinião Carla Rodrigues, em 
nenhum momento, parece concordar. Entre as ideias expressas nas alternativas, a da 
alternativa C é a única autorizada pelo texto: a de que as reações são desproporcionais 
aos pequenos avanços experimentados pela causa feminista. 
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QUESTÃO 4 
A questão 4 não trata da função da conjunção e. 
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QUESTÃO 5 
Apesar de tradicionalmente ser classificada por gramáticos como aditiva, a conjunção e 
pode, em determinados contextos, estabelecer relação adversativa, isto é, pode expressar 
oposição entre ideias expressas nos enunciados que relaciona, como acontece no 
contexto apresentado no comando da questão. Em “Insistentemente, ela buscou 
responder ‘sim, pode uma mulher governar’, e a cada sim produziu mais e mais reações 
contrárias ao seu lugar de poder.”, em que ocorre apenas uma vez a conjunção (na outra 
ocorrência, a palavra eé preposição), a autora opõe o fato de a presidente, com sua 
conduta, ter sempre tentado provar que é possível uma mulher governar ao fato de ter 
despertado reações negativas. Não se pode afirmar, por exemplo, que o fato de ela ter 
respondido afirmativamente à questão supracitada é uma explicação para as reações que 
despertou (alternativa A) e nem que foi a causa de tais reações (alternativa D). A 
alternativa C é a correta. 
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