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GABARITO 
 

RESPOSTAS ESPERADAS 
 

01. QUESTÃO DISCURSIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. 
 
A autora do artigo, uma jornalista e escritora espanhola, cita algumas opiniões de 
autores/as e de uma editora sobre a distopia. Com base nessas opiniões, elabore a 
conceituação do gênero distopia que predomina no texto. (Valor 4,0 pontos) 

 
Espera-se que o/a candidato/a, reunindo, de fato, na composição dele/a, informações 
contidas no texto, exponha e desenvolva que, nas diversas opiniões, predomina a visão 
de que na distopia, na literatura, são narradas as consequências, em um mundo futuro, 
da degradação moral do ser humano e da decomposição da sociedade, gerando-se 
cenários em que predomina o mal e o horror. 
 
02. QUESTÃO DE TRADUÇÃO 
• Traduza ao português os dois parágrafos destacados em negrito. (Valor 4,0 
pontos) 
 
 

Ricardo Menéndez Salmón escolhe um mundo futuro, principalmente asiático, 
para situar a submissão a um poder arbitrário em que o benefício econômico 
como bem supremo justifica a morte coletiva. Andrés Barba – que considera o 
seu livro utópico e não distópico – desenha um povo indefinido no qual algumas 
crianças matam, destroem e aterrorizam a população. Ray Loriga traça uma 
cidade transparente, metáfora desse universo de exibição e de fim da intimidade 
nas redes, em que os sentimentos definham em troca da paz. 
“As pessoas começaram a acreditar que o gênero fantástico e, com ele, a distopia 
permitem preparar-se melhor para a imprevisibilidade do que está por vir”, 
explica Ricard Ruiz Garzón, autor e especialista. “A distopia tem um primeiro 
viés catártico que nos ajuda a entrar no pior e, justo após, a lembrar que, talvez, 
possamos evitá-lo; outro viés admoestador, para transmitir advertências sobre o 
nosso destino se as coisas não mudarem; e outro de denúncia, para conjecturar 
sobre temas tão instáveis como a desigualdade, a dependência tecnológica, o 
abuso da violência ou o aquecimento, para os quais parece que já não nos 
servem os modelos do passado”. 

 
 
03. QUESTÃO OBJETIVA DE COMPREENSÃO TEXTUAL. (Valor 2,0 pontos) 

• No final do penúltimo parágrafo do texto, é mencionado um autor que faz uma 
advertência em relação ao gênero distopia. Segundo esse autor, a distopia tende a 
(D) evitar o olhar crítico sobre o presente. 
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