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RESPOSTAS ESPERADAS 

 

Questão 1: (Valor: 1.2) A partir da leitura do texto, é possível inferir (escolha e assinale apenas uma 
resposta correta): 

a) ( X  ) O conceito de émersiologie (l. 42) é uma filosofia que alia o corpo e as experiências pessoais, numa 
busca de valorização das experiências táteis como impulsionadoras de sensações profundas.   

b) (     ) A ministra Theresa May (l.16-21) é acusada de promover o isolamento social no Reino Unido e, 
também, do desmantelamento do Ministério da Solidão, responsável por cuidar de idosos abandonados.  

c) (      ) O trio Instagram-Tinder-Chatbots (l.22-33) são os responsáveis inexoráveis pela alienação da 
população jovem e pela desmaterialização dos contatos humanos nos dias atuais. 

d) (    ) O trecho « Nous sommes en train de vivre une révolution de l’intelligence émotionnelle » (l. 56-57) 
poderia ser livremente traduzido por : Estamos no trem que nos conduzirá a uma revolução de  nossa 

inteligência emocional”. 

e) (     ) O “novo mantra” expresso no texto (l.29-30) pode ser resumido pelo seguinte provérbio: Cada um 

por si e Deus por  todos.  

 
Questão 2: (Valor: 1.0) Marque a alternativa correta, conforme explica o filósofo Bernard Andrieu (l. 34-
44), 

a) (     ) Os capacetes de realidade virtual podem despertar sensações no cérebro humano; dessa maneira 
podem proporcionar verdadeiras experiências sensoriais e emocionais. 

b) (    ) Os capacetes de realidade virtual podem despertar sensações no cérebro humano; dessa forma 
proporcionam verdadeiro impacto emocional. 

c) (  X   ) Os capacetes de realidade virtual podem despertar sensações no cérebro humano; contudo, não 
podem proporcionar verdadeiras experiências sensoriais e emocionais. 

d) (    ) Os capacetes de realidade virtual podem despertar sensações no cérebro humano; assim, 
proporcionam uma experiência neural que substitui experiências emocionais. 

 
Questão 3: (Valor: 1.8) Explique, de acordo com o texto, o conceito de haptophobie (l. 35). Redija sua 
resposta em língua portuguesa:  
Em tradução livre, haptophobie poderia ser traduzido por “tatofobia”. Espera-se que o candidato explique, 
com suas próprias palavras, que a “haptofobia” é o medo do contato físico, consequência da popularização 
do mundo virtual, em que o tato é relegado em detrimento de outros sentidos, como visão e audição. 

 

 



Questão 4: (Valor: 2.0) Segundo o texto, por que “Le réel n’a jamais été aussi désirable”? Explique com 
suas palavras e fundamente sua resposta com pelo menos um trecho transcrito (em francês) do texto. 

Diante da onipresença de dispositivos tecnológicos em nosso cotidiano, como smartphones, tabletes e 
computadores, os diversos tipos de interações humanas têm perdido espaço em nossas vidas. Momentos de 
interação como conversas presenciais e salões literários, por exemplo, são substituídos por conversas 
individuais via aplicativos (podcasts, WhatsApp, Facebook, Tinder etc.), o contato físico praticamente 
perdeu seu espaço e é causa, até mesmo, de fobias. Por isso, várias iniciativas de diversos setores da 
sociedade têm aparecido, no intuito de lutar contra o isolamento social e promover relacionamentos e maior 
contato humano. Exemplos disso, segundo o texto, são a iniciativa sociopolítica de Theresa May ao criar o 
Minister for Loneliness (Ministério da Solidão) e da empreendedora Rebekka Mikkola, que criou o Nordic 
Cuddle “(câlin nordique)”. 
Trechos que justificam a resposta: 
“Écrans omniprésents, dématérialisation des relations, intrusion des algorithmes… Plus les nouvelles 
technologies colonisent le quotidien, plus la connexion est mauvaise. Les interactions humaines seraient-
elles devenues le nouveau luxe ?” 
“Il y a de moins en moins de place dans notre société pour les interactions humaines ; les écrans ont envahi 
notre quotidien et modifié notre rapport au réel.” 
 
Questão 5:(Valor: 4.0) Traduza, para a língua portuguesa, o seguinte trecho do texto:  
 

« Le réel n’a jamais été aussi désirable 
Menacé lui aussi, l’espace de conversation : il se voit de plus en plus remplacé par des échanges individuels 
(podcasts ou WhatsApp, par exemple). Chantal Thomas, romancière et essayiste, en a fait le constat dès 
2011( L’Esprit de conversation, Éd. Rivages) : « Il n’y a plus de salons littéraires ; les gens ne sont même 
pas capables, alors qu’ils dînent ensemble, d’éteindre leur téléphone portable. » Or, pour cette brillante 
spécialiste du XVIIIe siècle notamment, la conversation est aussi un espace vital, érotique au sens où l’on 
offre quelque chose de son corps à l’autre. 

[...] À l’échelle individuelle ou collective, via des expériences immersives ou des actes de 
philanthropie, l’humain redevient soudain un préalable. » 

“A realidade nunca foi tão desejável  
As conversas também estão ameaçadas: cada vez mais, são substituídas por programas solitários (podcasts 
ou WhatsApp, por exemplo). Chantal Thomas, romancista e ensaísta, autora do livro L’esprit de 

conversation (A essência da conversa) (Ed. Rivages), em 2011, constatou que “Os salões literários já não 
existem mais; as pessoas não conseguem nem desligar o celular quando jantam acompanhadas.”. E a 
brilhante especialista do século XVII deixa claro que a conversa, além de espaço vital, também tem algo de 
erótico, pois propicia um tipo de troca entre as pessoas. [...] Em escala individual ou coletiva, por meio de 
experiências profundas ou por atos de filantropia, o ser humano, de repente, se torna indispensável.”. * 
 
*Obs: Na tradução serão aceitas diferentes possibilidades de vocabulário desde que contemplem o sentido 

do texto original, conforme o exemplo de tradução dado acima. 

 

 


