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01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 
 

• A autora do artigo, uma escritora e editora mexicana, refere-se à crise que, na 
atualidade, padece o seu país. Que características dessa crise são apontadas pela autora e 
quais são as atitudes que, na opinião dela, não devem ser assumidas para enfrentar os 
problemas. (Valor 4,0 pontos) 
 
Por um lado, o/a candidato/a deve indicar que características a autora menciona, 
no primeiro parágrafo do texto, da crise atual que padece o México. Por outro, 
esse/a candidato/a deve abordar as reflexões apontadas pela autora, ao longo do 
texto, sobre a esperança crítica, sobre o pessimismo e o otimismo e sobre como nos 
posicionar perante o desconhecido. 
 
02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 
 
• Traduza ao português o parágrafo destacado em negrito. (Valor 4,0 pontos) 
 
Aqui surgem várias publicações que procuram, a partir do pensamento crítico, 
pensar sobre a situação pela qual estamos passando. Mas se a crise e a crítica têm a 
mesma raiz, como fazer para como não ficarmos no mesmo círculo retórico? Isto é, 
tentando sair do problema da própria raiz, com o risco de ficar ali: criticando sem 
propor. Acredito que, além do pensamento crítico, há algumas publicações que 
apelam à imaginação, e isso me parece dar um necessário passo à frente para não 
ficarmos presos no pessimismo que costuma caracterizar grande parte da crítica 
política, especialmente no ano eleitoral. Imaginação é o que precisamos para 
escrever e nos posicionar da esperança, algo que vai além do pessimismo usual ou 
do otimismo estúpido. 
 
03. QUESTÃO OBJETIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. (Valor 2,0 pontos) 
 
No penúltimo parágrafo do texto, a autora usa a expressão “imaginación desobediente”. 
No contexto em que essa expressão é usada, a autora expressa, frisando essa expressão, 
que é necessário  

(C) começar a pensar o futuro sem sentir medo perante o desconhecido. 
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