FUVEST 2021

Resolução da prova dissertativa

2ª fase | 21 e 22.02.2021
Venha conhecer. Aqui é diferente!

QUESTÃO 1
Considere o texto e a tirinha para responder à questão.
BRINCANDO DE ESCONDE-ESCONDE
Costuma-se dizer que quem atenta às letras miúdas de uma bula de remédio provavelmente decide não tomar a
medicação. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a propagandas de automóveis: quem se ativer aos detalhes de
um anúncio de carro tem grandes chances de perder o interesse pelo produto. Um texto elaborado com letras minúsculas, normalmente localizado na parte inferior da página ou da tela, joga um balde de água fria no consumidor que
se deu ao trabalho de ir até o fim da mensagem publicitária: o preço divulgado costuma ter uma série de restrições.
O mais comum é que o valor se refira às versões “de entrada” (também chamadas “pé de boi”), com poucos acessórios. Ou seja, o carro mostrado com toda pompa costuma valer alguns milhares de reais a mais do que o preço
explicitamente anunciado.
(Revista do IDEC, 2013 – adaptado)

a) Explique por que o título do texto, “Brincando de esconde-esconde”, pode também ser aplicado à tirinha de Calvin.
b) Como a estratégia de marketing utilizada na venda de automóveis contribui para o efeito de humor da tirinha?
Respostas:
a) O título do texto, “Brincando de esconde-esconde”, refere-se a “um texto elaborado com letras minúsculas, normalmente localizado na parte inferior da página (...)”, contendo informações adicionais que podem desestimular
um potencial comprador de um carro a adquiri-lo, dadas as restrições ou aspectos negativos que ali se encontram
sobre o produto. Da mesma forma, o asterisco colocado por Calvin ao lado da expressão “muito bom” refere-se a
uma “observação enorme, escrita em letras minúsculas, no rodapé”, que podem ocultar seus defeitos.
b) A estratégia de marketing utilizada na venda de automóveis camufla, ou esconde, informações importantes para
a tomada de decisão do consumidor. Ao copiar aquela estratégia, Calvin pretende esconder do Papai Noel o real
significado (possíveis características negativas) de “menino muito bom” que ele diz ter sido naquele ano. O fato
de uma criança apelar para uma complexa estratégia utilizada pelo mundo adulto, esperando obter o mesmo
resultado, contribui para o efeito de humor da tirinha.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 2
Leia o texto e responda à questão.
“Eu só quero a minha liberdade de volta”. O pedido é um dos mais comuns entre as crianças e os adolescentes
que viram suas vidas se transformarem há mais de quatro anos, quando a barragem de Fundão, da mineradora Samarco, se rompeu, formando um tsunami de rejeitos de minério que engoliu o vilarejo rural de Bento Rodrigues, em
Mariana (Minas Gerais), e atingiu outros distritos da região. Após a tragédia, as famílias dos atingidos foram alocadas
em casas alugadas em Mariana. Recomeçar uma nova rotina, no entanto, não tem sido fácil para os jovens. Além da
adaptação ao novo território, as crianças também sofrem com o preconceito e o bullying. “Ainda há uma hostilização
por parte dos moradores de Mariana. No início, quando eles frequentavam as mesmas escolas, eles eram chamados
de pé de lama e marilama. Muitas vezes, eram culpados pelo encerramento das atividades da Samarco. Grande
parte das falas das crianças são uma reprodução das dos adultos”, explica a psicóloga. Apesar de os jovens das
cidades atingidas estarem estudando em instituições de ensino próprias, havia relatos de que eles evitavam circular
na cidade com o uniforme da Escola Municipal de Bento Rodrigues, por exemplo.
(H. Mendonça. Filhos e Órfãos de Mariana e Brumadinho Enfrentam a Infância Interrompida por uma Tragédia que não Acabou – adaptado)

a) Explique o processo de formação da palavra “marilama”, sublinhada no texto, identificando as semelhanças sonoras entre as formas originárias que se sobrepõem nessa nova formação.
b) Identifique uma atitude dos jovens do vilarejo rural de Bento Rodrigues que revele a tentativa de apagamento de
suas identidades. Justifique sua resposta.
Respostas:
a) O processo de formação da palavra “marilama” é o de composição por aglutinação (“mariana e lama”), em referência ao “tsunami de rejeitos de minério que engoliu o vilarejo rural de Bento Rodrigues”, em Mariana.
“Marilama” traz uma aproximação sonora ao topônimo Mariana, associando “mar” e “lama” ao lugar e aos “rejeitos
de minério de ferro”, respectivamente.
b) Uma das atitudes dos jovens de Bento Rodrigues que revela a tentativa de apagamento de suas identidades são
os relatos de que eles evitavam circular na cidade (de Mariana) com o uniforme da Escola Municipal de Bento
Rodrigues. Por serem responsabilizados pelo fechamento da mineradora Samarco, os jovens de Bento Rodrigues
tentam, assim, esconder sua procedência.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 3
Examine a capa e o texto extraídos de uma revista para responder à questão.
Fumar era normal. As pessoas acendiam o primeiro cigarro logo ao acordar,
e repetiam o gesto dezenas de vezes durante o dia, em absolutamente todos
os lugares: lojas, restaurantes, escritórios, consultórios, aviões (tinha gente
que fumava até no chuveiro). Ficar sem cigarro, nem pensar — tanto que
ir sozinho comprar um maço para o pai ou a mãe, na padaria da esquina,
era um rito de passagem para muitas crianças. Olhamos para trás e nos
surpreendemos ao perceber como as pessoas se deixavam escravizar, aos
bilhões, por algo tão nocivo. Enquanto fazemos isso, porém, vamos sendo
dominados por um vício ainda mais onipresente: o smartphone. Vivemos
grudados em nossos smartphones porque eles são úteis e divertidos. Mas o
que pouca gente sabe é o seguinte: por trás dos ícones coloridos e apps de
nomes engraçadinhos, as gigantes da tecnologia fazem um esforço consciente para nos manipular, usando recursos da psicologia, da neurologia e
até dos cassinos. “O smartphone é tão viciante quanto uma máquina caça-níqueis”, diz o americano Tristan Harris. E o caça-níqueis, destaca ele, é
o jogo que mais causa dependência: vicia três a quatro vezes mais rápido
que outros tipos de aposta. “Quando desbloqueamos o celular e deslizamos
o dedo para atualizar nosso e-mail ou ver a foto seguinte numa rede social,
estamos jogando caça-níqueis com o smartphone”, afirma Harris.
(B. Garattoni; E. Szklarz. Smartphone — O Novo Cigarro – adaptado)

a) Qual a relação de sentido entre a imagem da capa e a manchete “Smartphone – O Novo Cigarro”?
b) De acordo com o texto de Garattoni e Szklarz, explique por que o vício em smartphone é mais parecido com o
vício em caça-níqueis do que com o vício em cigarro.
Respostas:
a) A imagem da capa, ao representar a face de um jovem sugada pela tela de um celular, sugere uma imersão total
e inconsciente por parte do usuário às informações em princípio “úteis” e “divertidas” dos smartphones, mas nocivas e incontroláveis, como era o vício do cigarro. Há, portanto, uma correlação entre a imagem e a manchete.
b) De acordo com os autores, o vício em smartphones é mais parecido com o vício em caça-níqueis do que com o vício em cigarros por duas razões: o vício em smartphones é mais onipresente que o vício em cigarro; em segundo
lugar, porque o vício em caça-níqueis causa maior dependência: “vicia três a quatro vezes mais rápido que outros
tipos de aposta”.

Aqui você aprende. E passa.

FUVEST 2021

Resolução da prova dissertativa

2ª fase | 21 e 22.02.2021
Venha conhecer. Aqui é diferente!

QUESTÃO 4
O texto a seguir é fragmento de um artigo de divulgação científica.
A preferência pela mão esquerda ou direita provavelmente é resultado de um processo complexo, que envolve
fatores genéticos e ambientais. O novo estudo, fruto da uma colaboração internacional, é a maior análise genética
focada em canhotos da história: utilizou dados de 1,7 milhão de pessoas, extraídos de bancos como o UK Biobank e
a empresa privada 23andMe. Comparando os genomas de destros, canhotos e ambidestros, a equipe descobriu que
há 41 pares de bases ligados às chances de uma pessoa ser canhota, e sete relacionados a ambidestros. Um “par
de bases” é, grosso modo, uma letrinha do DNA (A, T, C ou G). Cada gene contém as instruções para fabricar uma
proteína. Uma mudança em uma única letrinha do gene é capaz de mudar a sequência de tijolinhos que constroem
essa proteína, e, por tabela, sua função. Ou seja: o que os geneticistas encontraram foram 41 letrinhas de DNA que
aparecem só em pessoas canhotas. Daí até saber o que exatamente essas letrinhas mudam é outra história.
(B. Carbinatto. Estudo Identifica 41 Variações no Genoma Associadas a Pessoas Canhotas – adaptado)

a) Retire do texto duas características linguísticas que permitem classificá-lo como artigo de divulgação científica.
b) Quais os sentidos, no texto, gerados pelo emprego do diminutivo nas palavras “letrinha(s)” e “tijolinhos”?
Explique.
Respostas:
a) Permitem classificar o texto como artigo de divulgação científica:
1 – A definição de termos ou expressões de caráter científico como “par de bases”.
2 – A citação de dados estatísticos que embasam o estudo.
3 – O emprego também de linguagem informal (menos técnica) que facilita a leitura por parte de leigos.
4 – A predominância do emprego de verbos no presente do indicativo, o que resguarda a objetividade do texto.
b) O emprego do diminutivo em “letrinhas” e “tijolinhos” é uma forma de facilitação da leitura por parte de leigos interessados no assunto. Outro efeito do emprego do diminutivo pode ser a adoção de uma forma mais afetiva de
representar as minúsculas estruturas das moléculas.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 5
Leia os textos para responder à questão.
Texto 1

Postagem de Instagram, conta do Instituto de Pesquisa Ambiental
da Amazônia (IPAM).

Texto 2
Uma dentre as várias equações que fundam o Brasil enquanto país é: governar é produzir incêndios. Marcado
por uma ideia de modernidade impulsionada pela crença de que modernizar é tomar posse de um terreno baldio,
amorfo, pretensamente sem culturas autóctones ditas desenvolvidas, a fim de torná-lo “produtivo”, o Brasil foi criado
por incêndios. Diante das queimadas que agora retornam, devemos nos lembrar que a destruição pelo fogo é nossa
maior herança colonial.
(V. Safatle. Governar é Produzir Incêndios – adaptado)

a) Reescreva o fragmento “pretensamente sem culturas autóctones ditas desenvolvidas”, substituindo as palavras
destacadas por outras de sentido equivalente.
b) Explique por que tanto o enunciado “É fogo!”, no texto 1, quanto “governar é produzir incêndios”, no texto 2, apresentam mais de um sentido no contexto em que foram empregados.
Respostas:
a) Presumidamente / hipoteticamente / supostamente sem culturas autóctones chamadas / denominadas / apelidadas de desenvolvidas.
b) “É fogo”, no texto 1, tanto pode referir-se ao fogo propriamente dito (produto da combustão de matérias inflamáveis), como nos incêndios na Amazônia e no Pantanal, quanto pode, pela fonte do texto, referir-se à dificuldade
de combatê-lo, significando “é difícil”, “é complicado”.
“Governar é produzir incêndios”, no texto 2, pode referir-se, por exemplo, ao hábito no Brasil Colonial (e atual)
de incendiar a mata virgem “a fim de torná-la produtiva”, como pode também referir-se à criação de situações
problemáticas e polêmicas por parte dos governos ao longo da história do país.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 6
Considere o texto a seguir para responder à questão.
No Brasil, a educação a distância só estava autorizada para o ensino superior (de maneira completa ou até 40%
dos cursos presenciais) e uma parte do ensino médio (até 30% da carga horária do período noturno e 20% do diurno). A legislação brasileira atual não permite que a educação infantil e o ensino fundamental sejam feitos por EAD.
Porém, diante da emergência de saúde pública e da situação atípica na educação, diversas flexibilizações foram
adotadas para que os alunos pudessem dar prosseguimento às aulas de maneira remota. Marcio Kowalski, professor
do curso de Rádio, TV e Internet da Metodista, calcula que entre 30% e 50% dos seus alunos têm dificuldade para
acompanhar o curso. Quando está dando aula, por exemplo, diz que alguns estudantes ficam repetidamente caindo
e entrando na chamada de vídeo. “Não são todos que podem ter aquele clichê do computador com a estante de livros
bonita atrás”, brinca.
(I. Paz. Desafios do Ensino Remoto na Pandemia – adaptado)

a) O que o professor quis dizer ao proferir a frase “Não são todos que podem ter aquele clichê do computador com
a estante de livros bonita atrás”?
b) No período “Quando está dando aula, por exemplo, diz que alguns estudantes ficam repetidamente caindo e entrando na chamada de vídeo”, explique o emprego da expressão sublinhada.
Respostas:
a) O professor refere-se aos “entre 30% e 50% dos seus alunos (que) têm dificuldade para acompanhar o curso”,
significando essa “dificuldade” as precárias condições sociais e econômicas em que se encontram: não têm um
bom computador, não podem comprar livros e não contam com boa conexão de internet. “O clichê do computador
com a estante bonita atrás”, muito utilizado atualmente por jornalistas, analistas e professores, pretende simbolizar uma pessoa com boa formação cultural (livros) e boa condição econômica (poder aquisitivo para possuir um
bom computador e uma boa biblioteca particular).
b) A expressão “por exemplo” é uma locução coesiva utilizada para fundamentar uma evidência da dificuldade de
parte dos alunos, ao particularizar uma situação que ilustra aquela dificuldade. As aulas síncronas pressupõem
condições operacionais satisfatórias (internet, bons computadores ou celulares) de que parte considerável dos
alunos não dispõem, implicando prejuízos no processo de ensino-aprendizagem.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 7
Leia o texto para responder à questão.
“Nessa mesma noite, leu-lhe o artigo em que advertia o partido da conveniência de não ceder às perfídias do
poder, apoiando em algumas províncias certa gente corrupta e sem valor. Eis aqui a conclusão:
‘Os partidos devem ser unidos e disciplinados. Há quem pretenda (mirabile dictu!*) que essa disciplina e união
não podem ir ao ponto de rejeitar os benefícios que caem das mãos dos adversários. Risum teneatis!** Quem pode
proferir tal blasfêmia sem que lhe tremam as carnes? Mas suponhamos que assim seja, que a oposição possa, uma
ou outra vez, fechar os olhos aos desmandos do governo, à postergação das leis, aos excessos da autoridade, à
perversidade e aos sofismas. Quid inde?*** Tais casos, — aliás, raros, — só podiam ser admitidos quando favorecessem os elementos bons, não os maus. Cada partido tem os seus díscolos e sicofantas. É interesse dos nossos
adversários ver-nos afrouxar, a troco da animação dada à parte corrupta do partido. Esta é a verdade; negá-lo é
provocar-nos à guerra intestina, isto é, à dilaceração da alma nacional... Mas, não, as ideias não morrem; elas são
o lábaro da justiça. Os vendilhões serão expulsos do templo; ficarão os crentes e os puros, os que põem acima dos
interesses mesquinhos, locais e passageiros a vitória indefectível dos princípios. Tudo que não for isto ter-nos-á
contra si. Alea jacta est****’.
(...)
Rubião aplaudiu o artigo; achava-o excelente. Talvez pouco enérgico. Vendilhões, por exemplo, era bem dito; mas
ficava melhor vis vendilhões.
— Vis vendilhões? Há só um inconveniente, ponderou Camacho. É a repetição dos vv. Vis vem... Vis vendilhões;
não sente que o som fica desagradável?
— Mas lá em cima há vés vis...
— Vae victis. Mas é uma frase latina. Podemos arranjar outra coisa: vis mercadores.
— Vis mercadores é bom.
— Contudo, mercadores não tem a força de vendilhões.
— Então, por que não deixa vendilhões? Vis vendilhões é forte; ninguém repara no som. Olhe, eu nunca dou por
isso. Gosto de energia. Vis vendilhões.”
* “Coisa admirável de dizer.”
** “Contereis o riso.”
*** “O que então?”
**** “A sorte está lançada.”

(Machado de Assis. Quincas Borba)

a) Segundo Camacho, os partidos possuem entre os seus membros “díscolos e sicofantas”, isto é, dissidentes e
caluniadores. De que modo a retórica do político constitui um artifício para persuadir o seu ouvinte quanto aos
erros de alguns correligionários?
b) A expressão latina Vae victis! (“Ai dos vencidos!”) lembra ao leitor a máxima da filosofia que Quincas Borba apresenta a Rubião no início do romance. Como essas duas frases se contrapõem na trajetória do protagonista?
Respostas:
a) O discurso de Camacho está repleto de expressões latinas clássicas (Mirabile dictu, Risum tenatis, Quid inde,
Alea jacta est e Vae victis), cujo objetivo seria demonstrar a superioridade intelectual e moral do enunciador diante
de seus leitores e/ou ouvintes, ou seja, ele se expressa como se fosse capaz de definir o que deve ser considerado aceitável ou não na conduta de seus supostos correligionários.
Camacho se vale também de uma série de frases baseadas em lugares-comuns e generalidades que podem ser
adaptadas e aceitas por todos em todas as situações moralmente duvidosas nas quais os membros do partido
tenham que se envolver. Desta forma, ele justifica os acordos políticos da “oposição” desde que favoreçam os
“bons”, ao mesmo tempo em que defende a “disciplina partidária”. Seu discurso é expressão de um casuísmo
permanente e de uma argumentação marcada pelo sofisma. Condena o que ele mesmo praticaria: acordos
baseados no interesse individual e não no bem público.
Em suma, sua retórica não passa disto: retórica. Frases de efeito sem nenhum lastro verdadeiro em princípios e
condutas minimamente éticas.
b) A frase latina Vae victis (“Ai dos vencidos!”) lembra imediatamente, por oposição, a máxima que sintetiza o Humanitismo: “Ao vencedor, as batatas”.
Em certo sentido, Rubião inicialmente é um vencedor, pois herdou todos os bens do filósofo Quincas Borba, o
autor da segunda frase citada. No entanto, sua vitória é frágil e passageira, uma vez que Rubião morre pobre e
louco. A ele caberia, então, com mais adequação, o “Ai dos vencidos!”. Seria também oportuno observar que os
verdadeiros vencedores são Cristiano Palha, Sofia, Camacho e os demais bajuladores que manipularam e espoliaram friamente Rubião, movidos apenas pelos próprios desejos de enriquecimento e ascensão social.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 8
Leia o poema e o excerto da crônica para responder à questão.
“IV. Hotel Toffolo
E vieram dizer-nos que não havia jantar.
Como se não houvesse outras fomes
e outros alimentos.
Como se a cidade não nos servisse o seu pão

5 de nuvens.

Não, hoteleiro, nosso repasto é interior,
e só pretendemos a mesa.
Comeríamos a mesa, se no-lo ordenassem as Escrituras.
Tudo se come, tudo se comunica,
10 tudo, no coração, é ceia.”
(Carlos Drummond de Andrade. Estampas de Vila Rica. Claro Enigma)

“(...) A população de Ouro Preto nutre convicções e paixões, como qualquer outra, mas cultiva-as in petto [no íntimo], com impecável benignidade de espírito, sem o menor azedume ou nojo pela paixão ou opinião contrária. Essas
preferências diversas confraternizam, não raro, junto à mesa no Hotel Toffolo, e chega-se à conclusão de que política
não vale positivamente uma boa cerveja.”
(Carlos Drummond de Andrade. Contemplação de Ouro Preto. Passeios na Ilha)

a) Que relação de sentido liga a imagem “pão de nuvens” (v. 4-5) ao verso “tudo, no coração, é ceia” (v. 10)?
Justifique.
b) As atitudes dos dois grupos à mesa do Hotel Toffolo, no poema e na crônica, são equivalentes? Explique.
Respostas:
a) Nas expressões “pão de nuvens” e “(...) tudo, no coração, é ceia”, encontra-se um processo metafórico cujo objetivo é afirmar que a necessidade de alimento exposta pelo “eu lírico” do poema não necessariamente é de natureza
material, mas sim espiritual.
No Hotel Toffolo, não havia mais a possibilidade de jantar, ou seja, de consumir alimentos concretos dos quais
toda refeição humana é composta. No entanto, segundo a voz lírica, a cidade de Ouro Preto forneceria outro tipo
de “pão” que derivaria das suas qualidades que transcendem o mundo material. A “mesa” e o pão” seriam a própria cidade impregnada de história e de arte.
b) As atitudes dos dois grupos diferentes à mesa do Hotel Toffolo são equivalentes.
No poema, a voz lírica, ao tomar consciência de que o alimento material não está disponível, expressa, com clareza, que a fome (individual e coletiva) será suprida pela cidade que fornece o “pão das nuvens” para o “nosso
repasto interior”. Desta forma, a dimensão espiritual sublima os conflitos materiais. Observe-se ainda que o emprego da primeira pessoa do plural (“dizer-nos”, “não nos servisse”, “nosso repasto” etc.) pode ser lido como uma
referência formal e elevada ao “eu lírico”, bem como permite pressupor um coletivo que se alimenta do espírito
de Ouro Preto.
Fenômeno similar envolve os demais habitantes da cidade mineira citados na crônica, que preferem a confraternização ao conflito, colocando o convívio humano acima de todas e quaisquer divergências, inclusive das políticas.
Nos dois textos, a “mesa” (no sentido denotativo ou no conotativo) é o lugar da comunhão humana e não do
dissenso. Cumpre ressaltar a dimensão religiosa cristã envolvida em todo o processo metafórico dos textos: o
caráter ritualístico do “pão” e da “mesa” na retórica de Cristo é facilmente detectável no texto bíblico.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 9
Leia o texto e responda à questão.
“Só a Rosa parecia capaz de compreender no meio do sentir, mas um sentimento sabido e um compreendido
adivinhado. Porque o que Miguilim queria era assim como algum sinal do Dito morto ainda no Dito vivo, ou do Dito
vivo mesmo no Dito morto. Só a Rosa foi quem uma vez disse que o Dito era uma alminha que via o Céu por detrás
do morro, e que por isso estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui. E disse que o Dito falava com cada
pessoa como se ela fosse uma, diferente; mas que gostava de todas, como se todas fossem iguais. E disse que o
Dito nunca tinha mudado, enquanto em vida, e por isso, se a gente tivesse um retratinho dele, podia se ver como os
traços do retrato agora mudavam. Mas ela já tinha perguntado, ninguém não tinha um retratinho do Dito. E disse que
o Dito parecia uma pessoinha velha, muito velha em nova.”
(João Guimarães Rosa, Campo Geral)

a) Sabendo que o quiasmo é uma figura de estilo formada por uma dupla antítese cujos termos se cruzam, identifique um exemplo de quiasmo no texto e explique a sua construção.
b) Nas palavras do crítico Paulo Rónai, o escritor Guimarães Rosa sonda as suas personagens “num momento de
crise, quando, acuadas pelo amor, pela doença ou pela morte, procuram desesperadamente tomar consciência
de si mesmas e buscam o sentido de sua vida”. Como a ausência de Dito desperta a inquietação de Miguilim?
Respostas:
a) O quiasmo mais evidente no fragmento aparece nas suas linhas iniciais: “(...) algum sinal do Dito morto ainda no
Dito vivo, ou do Dito vivo mesmo no Dito morto”.
Segundo o narrador, a personagem feminina Rosa era a única que conseguia compreender de forma profunda
a dor da criança que acabara de perder o irmãozinho. O narrador se vale da oposição entre a vida e a morte ao
falar de Dito, irmão predileto de Miguilim, justamente como forma de materializar para o leitor o grau de angústia
e desespero vivenciado pela personagem infantil.
O quiasmo revela, então, esta contradição insolúvel que habita o coração de Miguilim, que deseja ver no irmão
morto o irmão vivo e vice-versa: vivo, a morte já se fazia presente em Dito (“(...) o Dito era uma alminha que via o
Céu por detrás do morro, e que por isso estava marcado para não ficar muito tempo mais aqui.”) e, mesmo depois
de morto, sua presença permanecerá para sempre em Miguilim.
b) Dito representa o mundo transparente e claro que se opõe ao universo turvado e dubitativo que caracteriza Miguilim. Dizendo de outra forma, Dito, apesar de mais novo, era uma criança que se movia tranquilamente pelo mundo
e, com particular destreza, entre os adultos. Miguilim confiava integralmente em Dito. Portanto, a morte do irmão
o destitui de uma das poucas fontes de certeza e equilíbrio das quais ele dispunha.
No entanto, a dolorosa experiência do luto levará Miguilim a compreender os limites da existência e da dor humana. A superação do luto será fundamental no seu processo de amadurecimento, constituindo-se em um dos
elementos importantes que o conduzirá, ao final da narrativa, a sair do mundo fechado do Mutum em direção a
novas experiências existenciais.

Aqui você aprende. E passa.
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QUESTÃO 10
Considere o texto para responder à questão.
“A ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos. A edição do The New York Times, de 19 de
fevereiro de 2002, que distribuíram a bordo, anunciava as novas estratégias do Pentágono: disseminar notícias —
até mesmo falsas, se preciso — pela mídia internacional; usar todos os meios para ‘influenciar as audiências estrangeiras’.”
(Bernardo Carvalho, Nove Noites)

a) Identifique o narrador do excerto e o contexto histórico a que ele faz alusão.
b) A frase “A ficção começou no dia em que botei os pés nos Estados Unidos” diz respeito ao encontro com uma
nova personagem na intriga do romance. Que personagem é essa e a qual revelação ela está diretamente relacionada?
Respostas:
a) O narrador, que se manifesta neste trecho, é o narrador-personagem-detetive cujo relato se contrapõe à narrativa
presente na “carta-testamento” de Manoel Perna. Este narrador se apresenta também como jornalista e romancista. Sua semelhança com o autor Bernardo Carvalho é tão evidente que poderíamos considerar que o romance
Nove Noites se enquadra na categoria da autoficção.
No trecho citado, o narrador se refere aos desdobramentos políticos que se seguiram ao ataque, no dia 11 setembro de 2001, às Torres Gêmeas do World Trade Center de Nova York. Entre as consequências do atentado está a
adoção de novas estratégias de comunicação pelo Pentágono que chega a se valer até de fake news para influenciar a opinião pública mundial. Procedimento que coloca em crise um dos pilares de toda democracia moderna:
a confiabilidade das grandes mídias jornalísticas que, ao se submeterem ao controle do Estado, perdem a sua
suposta autonomia.
b) Trata-se de Schlomo Parsons, suposto filho de Andrew Parsons, fotógrafo estadunidense radicado há décadas
em solo brasileiro.
O narrador-personagem suspeita que Andrew poderia ser o homem que tirou uma fotografia de Buell Quain antes
de sua partida para o Brasil. Ele suspeita também que o fotógrafo teria mantido relações profundamente ambivalentes com o jovem etnólogo, cujo suicídio se deu em agosto de 1939, no extremo norte do Estado de Goiás, hoje
o Tocantins. Estas relações envolveriam uma figura feminina misteriosa e também estão marcadas pela presença
de uma atmosfera homoafetiva.
Schlomo revela ao narrador que, segundo seus avós paternos, ele, na verdade, não seria filho de Andrew. Portanto, nem mesmo este elo entre os personagens pode ser claramente afirmado. Tudo que envolve Andrew Parsons
e Buell Quain não passa de suposições que não podem ser claramente estabelecidas.

Aqui você aprende. E passa.
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Resolução da prova dissertativa

REDAÇÃO
Texto 1
“O neoliberalismo define certa norma de vida nas sociedades ocidentais, e, para além dela, em todas as sociedades que as seguem no caminho da ‘modernidade’. Essa norma impõe a cada um de nós que vivamos num universo
de competição generalizada, intima os assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros,
ordena as relações sociais segundo o modelo do mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas,
muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo e a comportar-se como uma empresa.”
(Pierre Dardot; Christian Laval. A Nova Razão do Mundo: Ensaio Sobre a Sociedade Neoliberal. 2016)

Texto 2

Texto 3

As mais soberbas pontes e edifícios,
o que nas oficinas se elabora,
o que pensado foi e logo atinge
distância superior ao pensamento,
os recursos da terra dominados,
e as paixões e os impulsos e os tormentos
e tudo que define o ser terrestre
ou se prolonga até nos animais
e chega às plantas para se embeber

Aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína
Tudo é menino, menina no olho da rua
O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua
Nada continua...
(...)
Alguma coisa está fora da ordem
Fora da nova ordem mundial
(Caetano Veloso. Trecho da música Fora da Ordem, 1991)

no sono rancoroso dos minérios,
dá volta ao mundo e torna a se engolfar,
na estranha ordem geométrica de tudo,
(...)
(Carlos Drummond de Andrade. A Máquina do Mundo.
Claro Enigma, 1951)

Texto 4

Quíno, Mafalda. Assim vai o Mundo!

Texto 5
Os adultos ficam dizendo: “devemos dar esperança aos jovens”. Mas eu não quero a sua esperança. Eu não quero
que vocês estejam esperançosos. Eu quero que vocês estejam em pânico. Quero que vocês sintam o medo que eu
sinto todos os dias. E eu quero que vocês ajam. Quero que ajam como agiriam em uma crise. Quero que vocês ajam
como se a casa estivesse pegando fogo, porque está.
(Greta Thunberg, trecho do discurso em Davos, 2019)

Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redija uma
dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema:
O mundo contemporâneo está fora da ordem?
Instruções:
– A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
– Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação.
– Dê um título a sua redação.

Aqui você aprende. E passa.
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COMENTÁRIO SOBRE A PROVA DE REDAÇÃO – FUVEST 2021
A prova de redação do vestibular da Fuvest 2021 não trouxe surpresas na formulação da proposta. Como nos últimos três anos, apresentou uma coletânea de textos de apoio para o tema e um enunciado simples e claro para exigir a
produção de uma dissertação em prosa a partir de uma frase temática formulada como um questionamento: “O mundo
contemporâneo está fora de ordem?”
Numa época em que a Filosofia tem dedicado esforços para compreender a existência do homem e do cidadão
nas sociedades, investigando o turbulento cotidiano da vida moderna, a prova instiga os candidatos a refletirem e a
marcarem um claro posicionamento sobre a ordem ou a desordem do mundo contemporâneo. Para tanto, caberia ao
redator determinar o sentido de “ordem” / “desordem” e compreendê-lo no contexto da realidade global atual.
Os cinco textos oferecidos como apoio, em tese, devem servir de “pistas” para que o candidato possa melhor enquadrar o recorte temático, captar alguns eixos de discussão do tema, buscar hipóteses possíveis de interpretação
para conduzir sua argumentação. Os conteúdos disponibilizados pelos textos de subsídio não trazem dados ou fatos,
mas elementos mais conceituais, reflexivos, exigindo um esforço maior de compreensão por parte do redator.
O texto 1 da coletânea apresenta a caracterização do neoliberalismo como um sistema normativo que impõe a
lógica do capital, baseada no espírito concorrencial, às relações humanas e às várias esferas de ação humana. A
passagem fornecida não deixa explícita uma posição dos autores, Dardot e Laval, sobre a doutrina em questão, o que
permite ao candidato testar sua leitura sobre a razão neoliberal na ordem ou desordem do mundo contemporâneo.
O texto 2, fragmento do poema “A máquina do mundo”, de Drummond, destaca como o poder transformador do
homem, modificando a natureza e a própria identidade, provoca desordem que, adiante, recupera a ordem.
Já o texto 3, fragmento da canção “Fora da ordem”, de Caetano Veloso, capta as contradições presentes nas
transformações históricas ocorridas com o fim da Guerra Fria, prometendo uma nova ordem mundial multipolar e
socialmente mais justa.
O texto 4 traz uma charge com a famosa personagem do cartunista argentino Quino, falecido em 2020. Ali, vê-se
Mafalda cuidando do planeta — avaliando se há febre com a mão esquerda. O planeta está enfaixado e há algo que
parece um termômetro preso a ele. No chão, vê-se um frasco de medicamentos. O vestibulando poderia interpretar,
em conjunto com os demais textos, sob diversas óticas. Uma delas, por exemplo, seria compreender que, embora o
mundo esteja fora de ordem, as novas gerações já perceberam tal problema e investem esforços para que “volte à
ordem”.
Essa interpretação pode ser reforçada com o texto 5, que traz um trecho do discurso da jovem ativista ambiental
Greta Thumberg, segundo o qual não se trata de dar esperança aos jovens (ou de esperar que a juventude mude a
situação global), mas de agir imediatamente.
Como já observado antes, os elementos fornecidos pela coletânea de textos tratam de um conteúdo mais reflexivo, o que possibilita ao candidato buscar em seu repertório pessoal de informações e ideias relação com dados e
fatos que possam ajudá-lo a dar concretude a sua hipótese de interpretação. Desse modo, a crise global de saúde
gerada pela Covid-19 e o estabelecimento do “novo normal, a revitalização de ideários nazifascistas, o crescimento
de movimentos negacionistas, a ‘uberização’ do trabalho” são algumas das questões pontuais e díspares que podem
ser exploradas como referências para ajudar a responder ao questionamento “o mundo contemporâneo está fora de
ordem?”.
Apoiado pelo conjunto de ideias oferecidas como subsídio, o candidato poderia desenvolver, por exemplo, as seguintes hipóteses de interpretação:
a) O mundo está em desordem e esse processo ocorre, especialmente, a partir da difusão da doutrina neoliberal que
impôs um contínuo e violento processo de degradação das relações humanas e da conexão do homem com o
próprio meio.
b) O mundo contemporâneo busca caminhos para resgatar uma ordem perdida no percurso histórico tão turbulento,
em especial, nos dois últimos séculos, em que o bem-estar comum não se consolidou efetivamente com o notável
progresso material conquistado.
c) Ordem e desordem são processos cíclicos inevitáveis na história humana que permitem avaliar os acertos e erros
das realizações, os limites das instituições estabelecidas, os entraves socioeconômicos e as perspectivas de novos rumos políticos e culturais.
Certamente outras hipóteses interpretativas são válidas, desde que respeitado o recorte temático determinado pela
prova.
Para finalizar, ao propor um tema que exige um olhar crítico mais amplo sobre as tensões que marcam a realidade
atual, a Fuvest oferece um desafio à altura de candidatos bem preparados, sensível às grandes questões que pautam
o presente tão conturbado que ora vivemos.

Aqui você aprende. E passa.

