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QUESTÃO 1

GABARITO: D

COMENTÁRIO: A pergunta do título foi: “Por que nós temos pesadelos?”. O segundo parágrafo sugere
uma “explicação”: “pesadelos são um treino do seu cérebro para enfrentar situações de estresse ou
pavor na vida real.”

(A) Errado. O fato de serem os pesadelos sinais ameaçadores não justifica “por que nós temos
pesadelos?” Além disso, o texto não mostra os pesadelos como ameaçadores, mas sim experiências
vivenciadas durante a vigília.

(B) Errado. A experiência dos pesquisadores revelou que “aqueles que relataram mais medo e
pesadelos costumavam acordar mais ‘valentes’”, mas essa experiência não respondeu à pergunta “por
que nós temos pesadelos?”.

(C) Errado. O assunto é tão estudado pela ciência que até faz a ciência perder o sono procurando a
resposta.

(D) RESPOSTA. O significado de “treino do seu cérebro para enfrentar situações de estresse”, na
explicação sugerida no início do texto, equivale a “preparam [treinam] o indivíduo para lidar com
situações estressantes”.

(E) Errado. O fato de podermos estudar os pesadelos por meio de ressonância magnética não explica
“por que temos pesadelos”.

QUESTÃO 2

GABARITO: D

COMENTÁRIO: O texto foi extraído de uma publicação tradicionalmente voltada para divulgação
científica. Então se trata de texto em linguagem mista de trechos formais e trechos informais. O
enunciado pede palavra ou expressão que produz o efeito de simular conversa com o leitor. No texto,
uma das palavras que produz esse efeito é o pronome possessivo “seu”, em “seu cérebro”, porque aqui
é feita referência ao cérebro do leitor. Outra expressão que simula conversa com o leitor é “Pois é”, com
evidente uso na linguagem oral em conversas informais para marcar tomada da palavra em sequência a
outra fala.

QUESTÃO 3



GABARITO: A *

COMENTÁRIO: Cuidado com esta questão. A banca pode divergir de nossa resposta e forçar um gabarito
subjetivo.

(A) RESPOSTA. O verbo “evocar” significa “lembrar, chamar algo pela memória”; não significa
informação explícita, mas sim implícita. Atenção para a referência da questão como “em seu sentido
literal”: a questão não está afirmando que a expressão “perder o sono” apareceu no texto em sentido
literal; a leitura atenta da frase original mostra que “a ciência perder o sono” só pode estar em sentido
figurado; o perigo é que a questão está perguntando sobre o caso de tomarmos a expressão “perder o
sono” em seu sentido literal; nesse caso, o sentido literal evoca, lembra mesmo a temática do texto, ou
seja, a temática do pesadelo. Explico mais: um pesadelo pode fazer perder o sono; basta essa
possibilidade no sentido literal para que se possa evocar a temática.

(B) Errado. A palavra “evidencia” é muito forte: ela implica informação escrita e muito clara. Além
disso, ao apontar que “por sua natureza” evidencia uma contradição inerente, a questão considera que
já é natural e próprio (inerente) da expressão “perder o sono” uma contradição. Mas isso é falto: não é
contradição perder o sono por um pesadelo, nem é contradição a ciência perder o sono em busca de
resposta para a pergunta “por que temos pesadelos?”.

(C) Errado. Não foi expressa crítica, mas apenas constatação de que a ciência se empenha a ponto de
perder o sono para responder à pergunta “por que temos pesadelos?”.

(D) Errado. Não revela um juízo moral (julgamento moral), nem se trata de imprevisibilidade. Trata-se
de enfatizar com hipérbole (exagero) a dedicação intensa da ciência para responder à pergunta “por que
temos pesadelos?”.

(E) Errado. Não se discute ali com autoridade um problema científico, mas apenas se constata o grau
de dedicação da ciência para responder à pergunta “por que temos pesadelos?”.

QUESTÃO 4

GABARITO: B

COMENTÁRIO:

(A) Errado. Não se trata de consequência na segunda parte. A segunda parte indica na verdade a causa
para a ciência perder o sono.

(B) RESPOSTA. A segunda parte da passagem aparece após o travessão: “não há um consenso entre os
pesquisadores”. Essa falta de consenso justifica o fato de a ciência perder o sono com a questão “por
que temos pesadelos?”.

(C) Errado. Não existe proporção. Proporção significa que dois eventos ocorrem simultaneamente e um
interfere na proporção de ocorrência do outro, reciprocamente. Mas aqui a interferência é unilateral:
apenas a falta de consenso (segunda parte) interfere para provocar a perda de sono (primeira parte),
mas a perda de sono não interfere na falta de consenso.

(D) Errado. Contraste significa diferença. Não havia contraste, mas sim informação da
causa/justificativa. Podemos, inclusive, inserir a conjunção explicativa “pois” no lugar do travessão e



escrever: Essa é uma questão que ainda faz a ciência perder o sono, pois não há um consenso entre os
pesquisadores.

(E) Errado. Concessão significa ressalva ou exceção a uma regra. Mas a passagem em destaque não
mostrou exceção ou ressalva da segunda parte para a primeira, nem vice-versa.

QUESTÃO 5

GABARITO: E

COMENTÁRIO: O texto foi retirado de uma publicação científica, em um repositório (arquivo) de
pesquisas publicadas (scielo.com.br). Além dessa pista pela sua fonte, o primeiro parágrafo mostra uma
origem da psicanálise com método e discurso diferente do método e do discurso da ciência
experimental; o segundo parágrafo esclarece mais esta diferença; o terceiro parágrafo, por fim, já inicia
com uma clara tomada de posição da autora: “Na contramão desse divórcio, pretendo aqui demonstrar
que os avanços da psicologia...”. Assim, fica clara a intenção da autora em defender um ponto de vista
(pretendo aqui demonstrar...). Trata-se, portanto, de texto argumentativo com ponto de vista sobre o
confronto entre psicanálise, de um lado (defendida pela autora), e psicologia e neurociência, de outro.

QUESTÃO 6

GABARITO: B

COMENTÁRIO:

(A) Os adjetivos “nova”, “ambiciosa” e “repleta” revelam carga positiva e elogiosa sobre a nova área do
saber fundada por Freud. O adjetivo “humana” é objetivo, pois informa característica própria da mente,
e não revela opinião ou ponto de vista – portanto sem valor negativo nem positivo.

(B) RESPOSTA. O texto relata que as ciências exatas possuem uma visão negativa sobre a psicanálise.
Essa visão negativa aparece nos adjetivos que desvalorizam a psicanálise perante o valor objetivo e
experimental das ciências exatas: observações isoladas (a psicanálise não formaria um sistema racional
e bem organizado como as ciências exatas), teorias não testáveis (a psicanálise mostra teorias
imaginárias que não podem ser testadas em experimentos objetivos como a ciência faz), imperativos
ideológicos (a psicanálise estaria baseada em ideologia, e não em comprovações experimentais da
ciência) e argumentos de autoridades (a psicanálise estaria apoiada no reconhecimento social de
prestígio de quem a estuda e propõe, mas não em provas experimentais da ciência).

(C) Os adjetivos “material” e “nervoso” mostram características físicas e objetivas próprias,
respectivamente, do substrato e do sistema. Não se trata de valor negativo nem positivo.

(D) Os adjetivos “experimental” e “psicanalíticos” mostram características objetivas e próprias,
respectivamente, da psicologia e dos “insights”. Não se trata de valor negativo nem positivo.

(E) O adjetivo “concreta” se refere a uma característica física, portanto objetiva, sem valor positivo por
si mesmo, mas valor positivo no contraste entre ciência (concreta) e psicologia (abstrata, imaginária,
ideológica), segundo o texto. A locução adjetiva “da experiência do dia anterior” informa dados
concretos, portanto objetivos e sem valor positivo nem negativo por si mesmos.



QUESTÃO 7

GABARITO: E

COMENTÁRIO:

(A) Errado. O texto original inicia com a locução prepositiva “a despeito de”. Essa locução significa
concessão, ressalva, exceção, contraste. A opção “A” iniciou com a locução “além de”, que significa
soma, então mudou claramente o sentido. Houve um erro gramatical no uso da vírgula após
“desenvolvimento”, porque separou sujeito e predicado.

(B) Errado. A locução inicial “mesmo com” preserva o sentido concessivo do original. Porém, a vírgula
após “desenvolvimento” continua separando incorretamente sujeito e predicado.

(C) Errado. O emprego da conjunção adversativa consegue manter o sentido de contraste entre regra e
ressalva (exceção) da locução concessiva “a despeito de”: apenas a construção sintática é diferente, mas
o valor semântico global da frase é mantido. O erro é gramatical e está no uso indevido da vírgula antes
do “e” quando esta conjunção (e) liga dois complementos nominais do nome abstrato “divórcio”
(divórcio de método e de discurso).

(D) Errado. A locução concessiva foi mantida no início: a despeito de... O erro foi gramatical no uso do
ponto antes do gerúndio (marcando): esse gerúndio introduziu oração subordinada para a oração
anterior; e oração subordinada não vem após ponto, e sim após vírgula ou sem pontuação. Outro erro
gramatical foi o advérbio “assim” com uma só vírgula: um advérbio pode ficar entre vírgulas ou sem
vírgulas, mas uma vírgula sozinha vai separar incorretamente o verbo (marcando) e seu objeto direto
(um divórcio progressivo...).

(E) RESPOSTA. A locução concessiva “não obstante” manteve a relação de ressalva exatamente no
mesmo termo original (não obstante seu impacto profundo, ou seja, a despeito do impacto profundo
dessas ideias). Atenção: a troca do original “destas ideias” pela nova redação em “dessas ideias” é até
melhor do que o original: o pronome demonstrativo “essas” na contração “dessas” é adequado para
retomar as informações citadas na frase anterior (...repleta de novas ideias sobre a mente humana e
seus sonhos). Em termos gramaticais, o trecho “não obstante seu impacto profundo na sociedade
ocidental” funciona como adjunto adverbial e ficou correto entre vírgulas na posição com sujeito antes
e predicado depois. A palavra “fato” apareceu após vírgula para resumir a informação da frase anterior
e foi seguida corretamente de oração adjetiva restritiva (...que marcou...). Por fim, foi retirada a vírgula
usada na opção “C” antes do “e” na ligação entre os dois complementos nominais do nome abstrato
“divórcio”.

QUESTÃO 8

GABARITO: C

COMENTÁRIO: Atenção! Informação implícita que podemos inferir é uma possibilidade decorrente de
pistas e de relações entre os sentidos de palavras do texto.



(A) Errado. Está claro no texto: “A despeito do impacto profundo destas ideias [ideias de Freud]”. A
locução “a despeito de” significa apenas que o impacto é real, mas não suficiente para garantir o
embasamento empírico e quantitativo dessas ideias.

(B) Errado. O acesso da sociedade ocidental às inovações da obra de Freud está claro quando o texto
informa o impacto profundo de tais ideias freudianas.

(C) RESPOSTA. Quando o texto nega em: “sua formulação e desenvolvimento [das ideias de Freud, ou
seja, da psicanálise] não se deram sobre uma base empírica e quantitativa”; e depois o texto afirma que
isso marca um divórcio (separação) progressivo entre psicanálise e biologia quanto ao método e ao
discurso, fica implícito que a biologia se baseia em métodos empíricos e quantitativos, mas a psicanálise
não se baseia nesses mesmos métodos. Trata-se da lógica dos opostos: o que negamos para um dos
lados em oposição pode ser afirmado para o outro lado.

(D) Errado. Cuidado: o texto não colocou como incompatíveis, mas apenas como diferentes, o método
e o discurso da psicanálise e o da biologia; além disso, a diferença não está exatamente entre a
psicanálise e a biologia, mas sim no método e no discurso da psicanálise, de um lado, e no método e no
discurso da biologia, de outro lado. O texto não colocou como incompatíveis o conhecimento produzido
pela psicanálise e o conhecimento produzido pela biologia: no último parágrafo, o texto defende a
convergência de conhecimento, apesar de terem sido diferentes o método e o discurso.

(E) Errado. O divórcio gradual não se deu entre psicanálise e biologia, mas sim entre o método e o
discurso, ou seja, divórcio na forma de produzir conhecimento. Psicanálise e biologia até podem ter
obtido conhecimentos equivalentes, mas por meio de método e de discurso distintos.

QUESTÃO 9

GABARITO: E

COMENTÁRIO: O enunciado pede palavra sublinhada que reflete um ponto de vista, e pede que esse
ponto de vista não seja do autor do texto. Então, primeiro é preciso que a palavra destacada expresse
ponto de vista, e algumas vezes a FGV destaca palavra que nem expressa ponto de vista. Então, tenha
cuidado!

(A) Nem existe ponto de vista indicado pela forma verbal “serve”. Trata-se apenas de uma pergunta
sem juízo de valor.

(B) O adjetivo “ocidental”, sublinhado, caracteriza objetivamente a sociedade, e não se trata de julgar
subjetivamente essa sociedade. Atenção: a pergunta da questão se aplica apenas à palavra sublinhada.
Se você enxergou ponto de vista em outra parte da frase sem ser a palavra destacada, deixe de lado: só
importa a palavra destacada. Questão típica da banca FGV.

(C) A palavra “divórcio” foi empregada para informar um dado objetivo, isto é, um fato ocorrido ao
longo da evolução entre psicanálise e biologia. Não se trata de ponto de vista.

(D) A forma verbal “predomina” informa dado objetivo, fato constatado sobre a visão que as ciências
exatas têm da psicanálise. Não se trata de ponto de vista em afirmar que predomina essa visão das
ciências exatas.



(E) RESPOSTA. O adjetivo “amontoado” expressa ponto de vista sob o olhar das ciências exatas acerca
da psicanálise, ou seja, o ponto de vista expresso aqui pertence às ciências exatas, e o autor apenas
informa esse dado. Não se trata de um ponto de vista do autor.

QUESTÃO 10

GABARITO: A

COMENTÁRIO: Ao observar que o título da obra “A Interpretação dos sonhos” apareceu entre aspas, já
sabemos logo que a resposta só pode ser a opção “A”, que informa para este emprego de aspas o
seguinte: enquadrar a expressão destacada como título de uma obra. As demais opções diferiram nesse
papel das aspas.

(A) RESPOSTA. A palavra “valentes” não é termo científico, mas sim palavra informal, e por isso as
aspas podem mesmo apontar possível imprecisão (inexatidão) vocabular. Quando o texto aponta
“denominados ‘restos do dia’”, o particípio indica que essa denominação é feita por outro autor ou
outros autores (o fato é denominado por alguém como restos do dia); então é verdade que as aspas
atribuem a autoria da expressão destacada a outro enunciador.

(B) Errado. Não existia estrangeirismo, nem
ocorreu uso irônico, embora as aspas possam ser
utilizadas alguma vez para essa finalidade.

(C) Errado. Nem uso irônico nem
estrangeirismo.

(D) Errado. Essas palavras não revelaram
posição ideológica nem revelaram
distanciamento do autor com relação a essa
posição.

(E) Errado. Não ocorreu neologismo. Lembrete:
neologismo pode ocorrer quando uma palavra é
criada ou quando a palavra já existe e é criado
um sentido novo para ela.
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