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GABARITO PRELIMINAR  

 
   

Nº DE QUESTÕES 

OBJETIVAS 

GABARITO 

01 B 

02 C 

03 C 

04 B 

05 C 

06 B 

07 D 

08 D 

09 C 

10 B 

 

PADRÃO DE RESPOSTAS  

DAS QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

 
QUESTÃO 11 -  Conforme a ideia que Mafalda quis expressar, se considerarmos o ano de 

2014 e a chegada do ano de 2015, como se pode associar o corrente ano a essa tirinha? 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Pode-se associar a tirinha de Mafalda ao presente ano ao considerar-se que não tem sido um 

ano “fácil” com relação ao enfrentamento de diversas questões, principalmente com relação à 

saúde, educação, violência, economia, dentre outros. E por ser um ano decisivo para o Brasil, 

tendo em vista a copa realizada no país e as eleições de 2014. 

A expressão de humor enfatiza-se com a espera do ano de 2015, pois para ser um ano com 

menos problemas do que o presente ano, espera-se que as perspectivas em relação à essas 

questões sejam melhores, o que para Mafalda caracteriza a necessidade de coragem do próximo 

ano para a sua chegada. 

 
QUESTÃO 12 - Segundo a tirinha de Mafalda percebemos traços de humor e/ou ironia acerca 

do desemprego crescente e em massa, bem como, uma relação com o “dedo indicador” e a 

autoridade expressa pelo chefe. 



De acordo com o entendimento que a tirinha proporciona, como Mafalda vê a relação entre a 

figura do Chefe e o seu colaborador? Por quê? 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Na tirinha, Mafalda vê a figura entre chefe e colaborador muito extremista e autoritária, o chefe 

é reconhecido pela sua autoridade e autonomia e não pela sua liderança e relação de trabalho. 

O humor se desenvolve a partir da relação que se faz a respeito do dedo indicador, a autoridade 

expressa pelo chefe e do indicador de desemprego como índice de desemprego. Isso por que 

Mafalda vê a figura do chefe autoritário, e por ser umas das visões mais presentes que se tem 

de chefia. 

QUESTÃO 13 - Levando em consideração os sinais de pontuação, explique a diferença de 

sentido das orações a seguir. 

1ª oração: Eleitor quer justificar seu voto hoje. 

2ª oração: Eleitor, quer justificar seu voto hoje? 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Na primeira frase, trata-se de uma afirmação, uma vez que afirma-se o ato do querer do eleitor 

e o ponto final indica o fim do período. Já na segunda frase, trata-se de uma frase interrogativa, 

pois pergunta-se sobre o ato de querer do eleitor. A interrogação fica marcada pelo sinal de 

pontuação, como também, pelo vocativo utilizado. 

QUESTÃO 14 - Na frase “Não fale tão alto, mamãe!”, a palavra em negrito funciona como 

um vocativo. Certo ou errado? Explique sua resposta. 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Certo, pois o vocativo é o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real 

ou hipotético. Geralmente se relaciona a segunda pessoa do discurso. 

QUESTÃO 15 - A frase “Estas questões são bastantes difíceis”, contraria a norma culta da 

língua de acordo com a concordância nominal. Reescreva a frase de forma correta, e comente 

a regra gramatical que explica esse fato. 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Estas questões são bastante difíceis. 

A palavra bastante é um advérbio de intensidade e se liga ao adjetivo, assim, não pode ir ao 

plural, tornando-se invariável. 

 

REDAÇÃO  

DISSERTATIVA-ARGUMENTATIVA 

 

 

PROPOSTA - Um grande problema no âmbito social e educacional que o Brasil 

enfrenta é o analfabetismo funcional. Podemos dizer, de maneira geral, que o analfabeto 



funcional é o indivíduo que, mesmo sendo capaz de decodificar letras e números, não consegue 

interpretar textos e realizar operações matemáticas de maior complexidade. 

 

Vejamos o exposto na coluna Sanatório Geral de Augusto Nunes, VEJA online, 

17/07/2014 às 16:23   

Analfabeto funcional 

“Eu não leio Fernando Henrique Cardoso”. 

Lula, fingindo que lê alguma coisa. 

De acordo com a publicação de Augusto Nunes, e segundo o que se entende sobre esse 

Analfabetismo, escreva um texto dissertativo-argumentativo acerca dos problemas 

educacionais no Brasil, especialmente, ligados a essa temática. 

PADRÃO DE RESPOSTA: 

Um dos maiores problemas educacionais que o Brasil enfrenta está relacionado ao 

analfabetismo funcional. Este, se trata de dificuldades que uma pessoa demonstra ao não 

compreender textos simples, não interpretá-los.  

Esses indivíduos apenas decodificam letras, mas não conseguem desenvolver a 

interpretação de textos ou fazer operações matemáticas, podendo até, dessa forma, existir 

analfabetos funcionais portadores de nível superior. Um dos principais causadores do 

analfabetismo funcional pode ser considerado a baixa qualidade do ensino ou mesmo o 

descomprometimento do aluno, questões que precisam ser repensadas pelas autoridades da 

educação.  

Assim, é necessário que a escola identifique o potencial de cada aluno, e possa perceber 

como se pode aliar o ensino às suas experiências, visando uma maior participação do aluno em 

atividades sociais e escolares que o proporcione deter o conhecimento necessário para o seu 

nível de escolaridade. 

 

 
Teresina, 22 de setembro de 2014 

 

 

 

 

EDILBERTO ALVES DA SILVA 

Defensor Público-Chefe da DPU/PI 

 

http://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/sanatorio-geral/analfabeto-funcional/

