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QUESTÃO 1: 

É esperado que o candidato / a candidata se posicione acerca do tema cultura do cancelamento (de forma 

convergente ou divergente). Um exemplo de resposta seria:

A cultura do cancelamento, espécie de 

acordo com a maioria, é pouco educativa, pois age apenas como punição a quem cometeu o erro, não o levando à 

reflexão. 

 

QUESTÃO 2: 

É esperado que o candidato / a candidata identifi

consequências da cultura do cancelamento apontadas pelas autoras, tais como: a condenação prévia dos usuários de 

redes sociais que tenham comportamento ou opinião considerados reprováveis; a criação d

intolerantes,polarizados e injustos; os diferentes danos de ordem pessoal ou profissional.

 

QUESTÃO 3: 

Espera-se que o candidato / a candidata demonstre em sua explicação ter compreendido que a expressão "em 

contrapartida" é um elemento de coesão que, no contexto em destaque, estabelece uma relação de contraste entre 

as ações das empresas citadas. 

 

QUESTÃO 4:   

Espera-se que o candidato/ a candidata se posicione de forma clara e coerente em relação ao cancelamento sofrido 

pela digital influencer, expressando sua aprovação ou reprovação. É indispensável que, além da opinião, a resposta 

apresente, pelo menos, um argumento que a sustente.
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REFERÊNCIAS DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS

É esperado que o candidato / a candidata se posicione acerca do tema cultura do cancelamento (de forma 

convergente ou divergente). Um exemplo de resposta seria: 

A cultura do cancelamento, espécie de bullying virtual em que se exclui aquele que tiver uma atitude incorreta de 

acordo com a maioria, é pouco educativa, pois age apenas como punição a quem cometeu o erro, não o levando à 

É esperado que o candidato / a candidata identifique e, com redação própria, apresente uma das possíveis 

consequências da cultura do cancelamento apontadas pelas autoras, tais como: a condenação prévia dos usuários de 

redes sociais que tenham comportamento ou opinião considerados reprováveis; a criação d

intolerantes,polarizados e injustos; os diferentes danos de ordem pessoal ou profissional.

se que o candidato / a candidata demonstre em sua explicação ter compreendido que a expressão "em 

o de coesão que, no contexto em destaque, estabelece uma relação de contraste entre 

se que o candidato/ a candidata se posicione de forma clara e coerente em relação ao cancelamento sofrido 

, expressando sua aprovação ou reprovação. É indispensável que, além da opinião, a resposta 

apresente, pelo menos, um argumento que a sustente. 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Discursivas (4 questões) 

COPESE 
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PISM 2021 

ORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS 

É esperado que o candidato / a candidata se posicione acerca do tema cultura do cancelamento (de forma 

bullying virtual em que se exclui aquele que tiver uma atitude incorreta de 

acordo com a maioria, é pouco educativa, pois age apenas como punição a quem cometeu o erro, não o levando à 

que e, com redação própria, apresente uma das possíveis 

consequências da cultura do cancelamento apontadas pelas autoras, tais como: a condenação prévia dos usuários de 

redes sociais que tenham comportamento ou opinião considerados reprováveis; a criação de ambientes virtuais 

intolerantes,polarizados e injustos; os diferentes danos de ordem pessoal ou profissional. 

se que o candidato / a candidata demonstre em sua explicação ter compreendido que a expressão "em 

o de coesão que, no contexto em destaque, estabelece uma relação de contraste entre 

se que o candidato/ a candidata se posicione de forma clara e coerente em relação ao cancelamento sofrido 

, expressando sua aprovação ou reprovação. É indispensável que, além da opinião, a resposta 
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QUESTÃO 1: 

A contradição apresentada é a entre a riqueza acumulada pela produção e a pobreza de sua população. 

 

QUESTÃO 2: 

Atribui-se a culpa à atuação do mercante e dos estrangeiros que exploram a então capital. 

 

QUESTÃO 3: 

Outra característica marcada na letra de Caetano relativa ao barroco é / ou corporalidade / ou sensualidade / ou 

sagrado e profano / ou paradoxos / religiosidade (menos provável). 

 

QUESTÃO 4: 

“Pastinha já foi à África”; “Minha mãe, eu vou pra lua”, Arriba a saia e vamo-nos embora…Eu já vivo tão cansado; De 

viver aqui na Terra”; “vamo-nos embora, ê vamo-nos embora camará”. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 1: 

O estudante deverá ser capaz de identificar que a resistência à vacina contra o Coronavírus (COVID-19), produzida por 

um laboratório chinês, não tem qualquer caráter científico, tendo fundamento exclusivamente ideológico, com base 

em uma oposição ao modelo político em vigor na China. Tal posicionamento acaba por difundir na população 

brasileira o preconceito contra os imigrantes chineses, ou seja, a xenofobia. Tal situação é reforçada pelas notícias 

falsas (fake news), propagadas, sobretudo, por meio das redes sociais. 

Conceitos explorados: cultura, etnocentrismo, ideologia, preconceito, padrões culturais, base social da saúde, 

produção da verdade e formação de opinião de mídias; 

 

QUESTÃO 2:   

É esperado que o estudante saiba que o Estado brasileiro, de acordo com a Constituição Federal, tem a obrigação de 

garantir aos cidadãos os direitos sociais, tais como a educação e a saúde. A garantia desses direitos é um pressuposto 

básico para o exercício da cidadania, que se realiza através de implementação de políticas públicas. A baixa adesão às 

vacinas, portanto, se torna um problema de saúde pública, ao passo que a baixa imunização pode trazer para a 

sociedade o risco de doenças já consideradas erradicadas. Desta maneira, como uma das ações, além de garantir 

programas de imunização, é importante que o Estado invista em campanhas informativas sobre as vacinas e sua 

importância para saúde coletiva. 

Conceitos explorados: Estado, políticas públicas; direito social, governo e movimentos sociais. 

 

LITERATURAS 
Discursivas (4 questões) 

SOCIOLOGIA 
Discursivas (2 questões) 


