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Questão Resposta Argumentação 

7 D 

o Comando da questão pede o sentido da palavra e não o seu significado.  
Ainda que fosse o significado em si, Biocida não quer dizer apenas o que mata, mais também aquele que impede o crescimento.  E 
Liberticida, aquele que se opõe a quaisquer tipos de liberdade; contrário à liberdade de um povo, de um país, de uma nação; que age com o 
propósito de destruir as liberdades de uma nação: lei liberticida. 
s.m. e s.f. Pessoa que age contra ou procura destruir as liberdades de um país: os liberticidas são tiranos. 
(Etm. liberti + cida) 

7 B 

A questão utiliza o termo "liberticida", e se formos analisar o seu significado no qual é: 
-é que ou quem suprime a liberdade ou as liberdades; 
E quando no enunciado da questão há a expressão "encerram em si o sentido de", entende-se que o sentido da palavra liberticida acaba 
...então o que acaba???....a liberdade!!!...logo a alternativa que mais se adéqua para o enunciado da questão seria a letra B..."aquele que 
liberta" e não a letra C "aquele que mata". 

7 E 

Solicito a mudança de gabarito da questão 7 para letra E, pois segundo análise do texto de Mário Sérgio Cortella, depreende- se que o texto 
aborda aspectos da diversidade na Vida Humana. E a referida questão diz: ?Os neologismos biocida e liberticida (linha 18) encerram em si o 
sentido de?. 
A alternativa exposta como correta, letra C: ?aquele que mata.?, não se enquadra ao contexto tanto do texto quanto do paragrafo em 
questão(quarto paragrafo), pois a própria etimologia do sufixo CIDA ? originário do latim, caedere significa matar. E não é esta a idéia que o 
parágrafo e o próprio texto exprimem. Porém a alternativa E: ?aquele que rejeita.?, se adéqua melhor a ideia que o texto exprime, a 
rejeição a diversidade e no paragrafo em questão, biocida e liberticida, encerram em si, o sentido de ser aqueles que rejeitam as diferenças 
biológicas e de liberdade, e não ?matam? como a letra  C sugere. 
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7 E 

O texto em si, retrata, acima de tudo, uma abordagem acerca das Diferenças existentes na sociedade atual. Diferenças, no entanto, que não 
devem ser motivos de preconceitos entre as pessoas.  
Nenhuma pessoa deve rejeitar a outra simplesmente por ter um aspecto físico diferente do seu, por exemplo. Afastar pessoas diferentes de 
si é ser desigual e não corresponde com um ser de bom caráter. 
Na questão é esse justamento o ponto que se debate. No texto, as palavras biocida e liberticida, sugerem que as pessoas devem ser 
desiguais com seus colegas de negócio. Para tal efeito, o autor sugere: "rejeitar a relação de negócios" com quem praticar tais atos.  
Acatar a ideia de que o autor emprega o sentido de "aquele que mata", é errônea, pois fugiria de todo o sentido do texto, que é a 
preservação da diversidade e das diferenças. Em nenhum momento o texto sugere que essas pessoas "matam". Elas, sim, rejeitam e não 
aceitam as diferenças existentes.  
Por isso, sugiro a mudança de alternativa para letra E (aquele que rejeita). 

9 B Abrir mão de privilégios eventuais significa admitir o individualismo. 

 


