GABARITO – INGLÊS – OBJETIVA – RELAÇÕES INTERNACIONAIS
1) Resposta: (C) cause-effect
Para acertar esta questão de compreensão, o candidato deverá perceber o sentido do trecho destacado e identificar a
estrutura discursiva do fragmento. O fragmento em questão significa:
“Os avanços recentes na tecnologia têm criado um mercado global cada vez mais unificado para o trabalho e o
capital.” Percebe-se que o trecho estabelece uma relação de causa e efeito entre os avanços recentes na tecnologia e
as implicações deste avanço, isto é, um mercado global cada vez mais unificado para o trabalho e o capital.
Em função do sentido do trecho, o gabarito é (C) que identifica a estrutura retórica como sendo de ‘comparação e
contraste’.
As demais alternativas devem ser descartadas, pois não refletem a estrutura de argumentação apresentada no
fragmento, ao identificarem-se como sendo de:
- descrição, como em (A);
- enumeração, como em (B);
- problema e solução, como em (D);
- sequência cronológica, como em (E).
2) Resposta: (D) “the providers of cheap labor” (line 18) and “the owners of ordinary capital” (lines 18-19)
O acerto desta questão de referência depende de o candidato identificar o referente do fragmento destacado ‘both of
whom’, que significa ‘ambos’. O gabarito é (D) que aponta como referentes ‘the providers of cheap labor’ (os
fornecedores de mão de obra barata) e ‘the owners of ordinary capital’ (‘os detentores do capital’). A frase em que
este fragmento está inserido poder ser traduzida por “Isto significa que os verdadeiros vencedores do futuro não serão
os fornecedores de mão de obra barata ou os detentores do capital, ambos estarão cada vez mais pressionados pela
automação.”
As demais alternativas apresentam opções que não são referentes da expressão assinalada, a saber:
(A) ‘máquinas’ e ‘trabalho humano’
(B) ‘os verdadeiros vencedores do futuro’ e ‘os fornecedores de mão de obra barata’
(C) ‘os verdadeiros vencedores do futuro’ e ‘aqueles que podem inovar e criar novos produtos, serviços e modelos
de negócios’
(E) ‘trabalho barato’ e ‘capital’
3) Resposta: (C) a small group of innovative professionals is significantly rewarded.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ter compreendido a explicação dada pelos
autores sobre “power law” como está no texto: “The distribution of income for this creative class typically takes the form
of a power law, with a small number of winners capturing most of the rewards and a long tail consisting of the rest of
the participants.” (linhas 23-26) cuja tradução pode ser: A distribuição de renda desta classe criativa toma a forma de
uma “power law”, com um pequeno número de vencedores conquistando a maior parte das recompensas e uma longa
extensão formada pelo resto dos participantes. Portanto, o gabarito é (C) que afirma que a distribuição de renda
assume a forma de uma “power law” na qual um pequeno grupo de profissionais inovadores é recompensado de
forma significativa.
As demais alternativas não traduzem a ideia do texto sobre a “power law”, ao afirmarem que neste contexto,





o poder daqueles que inovam e criam novos produtos é restrito, como afirma a opção (A);
a distorção da distribuição de renda nas nações mundo afora é diminuída, como afirma a opção (B);
uma relação funcional entre algumas classes de vencedores de fortuna é negada, como afirma a opção (D);
a distribuição de renda na maioria dos países tecnológicos e desenvolvidos pode ser refutada, como afirma a
opção (E).

4) Resposta: (A) only few creative and innovative citizens will be favored by fortune.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ter compreendido o sentido do parágrafo 3
e perceber por que os autores afirmam que “... no futuro, as ideias serão os verdadeiros insumos raros no mundo”. O
gabarito é (A), que diz que “somente alguns cidadãos criativos e inovadores serão favorecidos pela sorte”.
Esta afirmação encontra respaldo no parágrafo 3, onde o autor afirma que a distribuição de renda nesta classe criativa
[pessoas capazes de criar novos produtos, serviços e modelos de negócios] toma a forma de uma “power law”, com
um número pequeno de vencedores conquistando a maior parte das recompensas e uma longa extensão formada
pelo resto dos participantes. Os autores continuam dizendo que no futuro as ideias serão os verdadeiros insumos
raros no mundo – ainda mais escassos do que o trabalho e o capital – e que os poucos [cidadãos] que puderem
apresentar boas ideias vão obter enormes recompensas.

As demais alternativas devem ser descartadas porque não explicam corretamente o porquê de os autores afirmarem
que “... no futuro, as ideias serão os verdadeiros insumos raros no mundo”.
A opção (B) afirma que as ideias não serão tão valorizadas no futuro como são hoje.
A opção (C) afirma que a disseminação intensiva da tecnologia vai impedir a proliferação de boas ideias.
A opção (D) diz que o trabalho e o capital vão substituir a importância estratégica das ideias na criação de novos
empregos.
A opção (E) diz que novos produtos, serviços e modelos de negócios vão depender menos da existência de boas
ideias.

5) Resposta: (C) forecast challenging times for labor and capital in the global economy.
Esta questão de compreensão retórica do texto pede ao candidato que justifique o emprego dos 2 subtítulos no texto
e para isso, o candidato deverá fazer uma leitura cuidadosa do texto e marcar a opção (C) forecast challenging times
for labor and capital in the global economy. Esta opção diz que os subtítulos preveem tempos desafiadores para a
mão de obra e para o capital na economia global, em conformidade com os subtítulos que anunciam: dores da mão de
obra e punição do capital, fazendo referência às dores do trabalho de parto e da pena capital.
Nas outras opções não encontraremos respostas certas para a questão.
A opção (A) afirma que os subtítulos indicam que ambos, a mão de obra e o capital, estão sendo substituídos pelos
recentes avanços da tecnologia. De acordo com o texto, o trabalho (labor) e capital (capital) têm sido beneficiados
pelos avanços da tecnologia que têm gerado um crescente mercado global unificado (“Recent advances in technology
have created an increasingly unified global marketplace for labor and capital.”, nas linhas 1 a 3) e não que tenham sido
substituídos pelos recentes avanços tecnológicos. Alguns setores da mão de obra podem estar sendo afetados pela
tecnologia mas não substituídos.
A opção (B) diz que os subtítulos predizem que ambos, mão de obra e capital, flutuarão de acordo com a criação de
empregos e a distribuição de renda. Esta opção não contém informação verdadeira, pois os subtítulos se referem a
elementos que estão presentes no texto, mas que não têm relação imediata e direta com os problemas de mão de
obra e capital, no texto. (“Some have argued that the current era of rapid technological progress serves labor, and
some have argued that it serves capital. What both camps have slighted is the fact that technology is not only
integrating existing sources of labor and capital but also creating new ones.”, linhas 8-13)
A opção (D) (highlight the importance of globalization and automation growth.) afirma que os subtítulos reforçam a
importância da globalização e do crescimento da automação, o que não justifica a escolha dos substitutos.
A opção (E) (anticipate somber days for the future of market investment.) diz que os subtítulos atribuem dias sombrios
para o futuro do mercado de investimentos, o que não está expresso nos subtítulos do texto.
6) Resposta: (E) lacking in mobility of the labor sector.
O acerto desta questão de compreensão depende do entendimento que o candidato tenha do trecho mencionado no
enunciado da questão que diz que a tecnologia está tornando o mundo mais próximo de um só mercado grande e
global para a mão de obra, o capital e outros insumos para a produção. Este trecho faz parte de um período mais
longo e que é introduzido pela conjunção “despite” (apesar de) que propõe um contraste entre as ideias do enunciado
da questão e o complemento que deverá ser escolhido pelo candidato dentre as cinco opções.
O gabarito é a opção (E) que complementa o enunciado da questão dizendo que a tecnologia está transformando o
mundo em um único e amplo mercado global para o trabalho, o capital e outros insumos para a produção apesar da
falta de mobilidade do setor de mão de obra, como está no 4º. parágrafo do texto que diz que “Even though labor is
not fully mobile” (linha 35), ou seja, apesar da mão de obra não ser totalmente móvel.
As demais opções não se sustentam quando confrontadas com o texto do 4º. parágrafo.
A opção (A) fala da total mobilidade do setor de mão de obra barata, o que está frontalmente em desacordo com o
trecho do texto “Even though labor is not fully mobile”.
A opção (B) “high transaction and communication costs.”, (altos custos de transação e de comunicação), também não
se sustenta se confrontado com o trecho do texto que diz “Technology has sped globalization forward, dramatically
lowering communication and transaction costs” (linhas 31-33)
A opção (C) “inefficiencies in services in advanced economies.”, (ineficiências no setor de serviços nas economias
avançadas), também não tem respaldo no texto.
A opção (D) “rising number of tradable goods in the world” (o crescente número de bens comerciáveis no mundo)
também não pode ser encontrada no texto. Apenas menciona-se que “About one-third of the goods and services in
advanced economies are tradable, and the figure is rising.” (Em torno de um terço dos bens e serviços em economias
avançadas são negociáveis, e seu número está crescendo.) (linhas 38-40)

7) Resposta: (D) workers in different countries can do the same task and receive similar payment.
Esta questão de compreensão parcial do texto se baseia nas informações contidas no parágrafo 5 (linhas 44-60). O
gabarito é a opção (D) (workers in different countries can do the same task and receive similar payment.) que
completa corretamente o enunciado da questão informando que os trabalhadores em diferentes países podem fazer a
mesma tarefa e receber pagamento semelhante. Isto fica evidente no seguinte trecho do texto: “If a worker in China or
India can do the same work as one in the United States, then the laws of economics dictate that they will end up
earning similar wages (adjusted for some other differences in national productivity).” (linhas 46-50).
As demais opções não apresentam informação que complete corretamente a proposta da questão.
Opção (A), ‘high wages are earned by all workers in developing countries’, diz que altos salários são recebidos por
todos os trabalhadores dos países em desenvolvimento. No trecho do texto não é dito que os salários são altos nem
que todos os trabalhadores os recebem.
Opção (B), ‘economic laws state that all workers can not earn the same wages’, diz que as leis econômicas afirmam
que todos os trabalhadores não podem receber os mesmos salários, contrariando o trecho do texto.
Opção (C), ‘developed countries consumers do not profit from low cost competition’, também não completa a questão
ao apresentar ideias estranhas ao trecho, afirmando que os consumidores dos países desenvolvidos não lucram com
a competição de custos baixos.
Opção (E), ‘displaced workers in advanced industrial countries are now employment generators’, apresenta outra ideia
não presente neste trecho ao dizer que trabalhadores removidos nos países de indústria avançada são agora
geradores de empregabilidade.

8) Resposta: (B) restrained – obtain
O acerto da questão depende do conhecimento de ‘phrasal verbs’ e do léxico da língua inglesa. A única opção correta
é (B), já que “held down”, no contexto em que se insere, pode ser substituído por “restrained” porque ambos
significam ‘contidos, limitados, controlados’. O significado do primeiro fragmento em destaque no enunciado é “... os
salários são controlados através da competição com os trabalhadores deslocados do setor do comércio.”
E “come by” no segundo fragmento em destaque no enunciado expressa o mesmo sentido de “obtain”, pois ambos
significam “obter, adquirir”. O segundo fragmento em destaque no enunciado significa que “Dados confiáveis sobre
esta transição são difíceis de obter...”.
Tais afirmativas encontram respaldo nos dicionários eletrônicos citados abaixo.
hold down
a. to restrain; check: Hold down that noise!
http://dictionary.reference.com/browse/hold+down?s=t
come by
1. To gain possession of; acquire: Mortgages are hard to come by.
http://www.thefreedictionary.com/come+by
As demais opções devem ser descartadas, porque os verbos em destaque não correspondem ao sentido dos ‘phrasal
verbs’ nos contextos em que se apresentam no texto.
A opção (A) está errada porque “revealed” (“revelados”) não expressa o significado de “held down” no enunciado da
questão.
A opção (C) está errada porque “trust” (“confiar”) não expressa o significado do phrasal verb ‘come by’.
A opção (D) deve ser descartada uma vez que ‘raised’ (“aumentados”) não corresponde ao significado do phrasal verb
‘held down’.
A opção (E) está errada porque ‘doubt’ (‘duvidar’) não corresponde ao significado do phrasal verb “come by”.

9) Resposta: (B) concrete possibility.
Para acertar esta questão que testa compreensão localizada e a semântica dos verbos auxiliares modais, o candidato
deverá depreender a única alternativa que expressa a intenção do autor ao afirmar que “...parte desta queda pode
refletir revisões nos métodos de coleta de dados”. O gabarito é (B), “possibilidade concreta”, pois o verbo auxiliar
modal “may” expressa, neste contexto, a possibilidade de que parte da queda de 25% no total dos empregos na
indústria da China desde 1996 pode ser um reflexo das mudanças nos métodos de coleta de dados.

As demais alternativas devem ser descartadas, pois não expressam corretamente o sentido expresso pelo autor no
fragmento ao utilizar o auxiliar modal “may”.





A opção (A) fala em “verdade inquestionável”.
A opção (C) fala em “obrigação absoluta”.
A opção (D) fala em “necessidade lógica”.
A opção (E) fala em “adivinhação improvável”.

10) Resposta: (A) low productivity and skill levels of workers in developed countries.
Esta questão de compreensão parcial do texto baseia-se no conteúdo do parágrafo 8 (linhas 85-98) e pede que se
diga o que não pode ser completamente considerada uma responsabilidade da automação. Para acertar, o candidato
deveria ler com atenção o parágrafo indicado e marcar a opção (A), que informa que a automação não pode ser
responsabilizada pela baixa produtividade e pelos níveis de habilidade dos trabalhadores nos países desenvolvidos
(low productivity and skill levels of workers in developed countries.).
As quatro outras opções apresentam razões pelas quais a automação pode ser considerada responsável e, portanto,
não completam o pensamento expresso na questão.
Opção (B), menacing jobs in the call center sector in the developing world. (a ameaça aos empregos em centros de
telemarketing do mundo em desenvolvimento) é uma das consequências da automação (“Interactive voice response
systems, for example, are reducing the requirement for direct person-to-person interaction, spelling trouble for call
centers in the developing world.” – linhas 90-93)
Opção (C), developing reliable computer systems to do transcription work. (o desenvolvimento de sistemas
computacionais confiáveis para fazer trabalho de transcição) também apresenta outra consequência do uso da
automação, conforme está no texto nas linhas 93-94 (“Similarly, increasingly reliable computer programs will cut into
transcription work now often done in the developing world”)
Opção (D), threatening low-wage humans in many different areas. (a ameaça a pessoas que recebem salários baixos
em muitas areas diferentes) é outra característica do uso da automação, conforme o texto no trecho “The growing
capabilities of automation threaten one of the most reliable strategies that poor countries have used to attract outside
investment: offering low wages to compensate for low productivity and skill levels.” (linhas 85-89).
Opção (E) low wages paid to workers in developing countries. (baixos salários pagos a trabalhadores em países em
desenvolvimento) é mais uma consequência do emprego da automação, como está no texto, nas linhas 95-98 (“In
more and more domains, the most cost-effective source of “labor” is becoming intelligent and flexible machines as
opposed to low-wage humans in other countries”).
11) Resposta: (D) an economist who discussed the role of capital’s share of the economy in the 21st century in
a recently published book.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de compreender o porquê de
Thomas Piketty ser mencionado no parágrafo 9. O gabarito é a letra (D), que significa que Thomas Piketty é um
economista que discutiu o papel da participação do capital na economia no século 21 em um livro publicado
recentemente. Esta afirmativa está alinhada com a informação expressa às linhas 106-111, onde os autores relatam
que “Como o economista Thomas Piketty argumenta no best-seller O capital no século XXI, a participação do capital
na economia tende a crescer quando o seu percentual de retorno é maior que a taxa de crescimento econômico, uma
condição que ele prevê para o futuro.”
As demais opções devem ser descartadas porque não justificam corretamente o motivo de Thomas Piketty ser citado
no parágrafo 9.
A opção (A) afirma que Piketty é um escritor famoso de best-sellers na área de relações internacionais.
A opção (B) diz que Piketty é um autor visionário capaz de antecipar mudanças tecnológicas baseadas no capital em
todo o mundo.
A opção (C) diz que Piketty é um autor best-seller que se especializa em projeções econômicas para os Estados
Unidos no século 21 e além.
A opção (E) afirma que Piketty é um economista controverso que acredita que robôs, computadores e programas vão
substituir completamente trabalhadores humanos no século 21.
12) Resposta: (E) significant declines in labor’s share of the gross domestic product in 42 countries.
O acerto desta questão de referência depende de o candidato identificar o referente do fragmento destacado. O
gabarito é (E) que aponta como referente para ‘this phenomenon’ (‘este fenômeno’) ‘significant declines in labor’s
share of the gross domestic product in 42 countries’, que significa ‘quedas significativas no percentual de trabalho na
composição do PIB. O fragmento em destaque no enunciado da questão significa que “Ao descrever seus resultados,
Karabarbounis e Neiman deixam explícito que o progresso nas tecnologias digitais é um importante motor deste
fenômeno [das quedas significativas no percentual de trabalho na composição do PIB em 42 países].”

As demais alternativas apresentam trechos que não são referentes da expressão assinalada.
(A) alto nível do PIB real nos Estados Unidos
(B) declínio no preço relativo dos bens de investimento nos 59 países estudados
(C) progresso nas tecnologias digitais em países como China, Índia e México
(D) avanços na tecnologia da informação e o preço mais baixo dos bens de investimento

13) Resposta: (B) ‘the nontradable part of the economy’ (lines 41-42) – the part of the economy that cannot be
commercialized
O acerto desta questão de compreensão de texto depende da capacidade do candidato identificar o significado
subjacente à estrutura do grupo nominal destacada nas alternativas. A única opção em que o grupo nominal é
corretamente explicado é a (B), em que ‘the nontradable part of the economy’ é parafraseado por ‘a parte da
economia que não pode ser comercializada’.
As demais opções devem ser descartadas, pois não explicam adequadamente os sintagmas em questão.
O sintagma ‘this broad factor-price equalization’ significa ‘esta ampla equalização fator-preço’ e não ‘esta
equalização de fatores que gera altos preços’, com em (A).
O sintagma ‘‘interactive voice response systems’ significa ‘sistemas interativos de resposta de voz’ e não ‘sistemas
de voz que são ativados por respostas requeridas’, como em (C).
O sintagma ‘increasingly reliable computer programs’ significa ‘programas de computador cada vez mais
confiáveis’ e não ‘programas de computador que estão se tornando cada vez mais questionáveis’, como em (D).
O sintagma ‘capital-based technological change’ significa ‘mudança tecnológica baseada no capital’ e não
‘mudança de capital baseada em tecnologia’, como em (E).
14) Resposta: (E) jeopardy (line 136) and peril are interchangeable in terms of in meaning.
O acerto desta questão de compreensão lexical exige conhecimento dos sentidos expressos pelos termos destacados
de modo a perceber a adequação da explicação apresentada. Somente na alternativa (E) a relação entre os termos
está correta, uma vez que “jeopardy” (risco/perigo) e “peril” (risco/perigo) são intercambiáveis em termos de
significado, como atesta o dicionário eletrônico dictionary.com
jeop·ard·y
1. hazard or risk of or exposure to loss, harm, death, or injury:
For a moment his life was in jeopardy.
2. peril or danger: The spy was in constant jeopardy of being discovered.
http://dictionary.reference.com/browse/jeopardy?s=t
Nas demais alternativas, a relação entre os termos não reflete os sentidos que expressam, conforme explicações
abaixo
- em (A), “slighted” (‘menosprezado’) e “ignored” (‘menosprezado’/ ‘ignorado’) expressam ideias equivalentes, ao
contrário do que afirma a opção.
- em (B), “reap” (colher, aproveitar, obter como recompensa ou resultado) e “gain” (obter, ganhar) expressam ideias
semelhantes e, portanto, não são antônimos.
- em (C), “surpassing” (‘ultrapassando, superando’) e “exceeding” (‘ultrapassando’) são semanticamente equivalentes,
ao contrário do que afirma a opção.
- em (D), “threaten” (ameaçar) e “menace” (ameaçar) não expressam ideias contrárias e sim semelhantes.

15) Resposta: (E) “So after many manufacturing jobs moved from the United States to China, they appear to be
vanishing from China as well.” (lines 73-75) - Therefore
Para acertar esta questão de compreensão das ideias do texto, o candidato deverá perceber as relações semânticas
estabelecidas pelos marcadores discursivos e identificar a única alternativa em que o termo em destaque pode ser
substituído pelo que é apresentado em itálico, sem alterar o sentido do trecho. O gabarito é (E) já que o marcador
discursivo “So” introduz uma conclusão, assim como o marcador “therefore”.
Nas demais alternativas, os termos em itálico trazem sentidos diferentes dos veiculados pelos termos destacados,
conforme indicação dos sentidos abaixo
- em (A), “As” (‘Na medida em que’) e “Although” (‘embora’)
- em (B), ‘instead’ (‘em vez de’) e ‘thus’ (consequentemente)
- em (C), “Even though’ (embora) e “Given that” (‘posto que’/ ‘uma vez que’)
- em (D), “As a result” (‘consequentemente’) e “Yet” (‘entretanto’)
16) Resposta: (D) transaction (line 32) - income (line 120) – [movement]
O acerto desta questão de conhecimento lexical e formação de palavras depende de o candidato ser capaz de
conhecer os prefixos da língua inglesa e os significados que eles atribuem às palavras. O gabarito é (D), pois esta é a
única opção em que todas as palavras possuem prefixos que expressam a ideia de movimento, expressa entre
chaves. As palavras em destaque nesta opção significam: “transaction” (linha 32) (“transação”) – prefixo ‘trans-’ que
indica movimento através; “income” (linha 120) (“rendimentos”, “ganhos”) – prefixo ‘in-’ que indica movimento para
dentro.
As demais opções devem ser descartadas, pelos seguintes motivos:
Na opção (A), a palavra ‘uinified’ (linha 2), que significa unificado, não possui prefixo que expresse ideia de negação
de sim de quantidade, ‘uni-’ significando ‘um’.
Na opção (B), a palavra “decline” (linha 133), que significa “declínio”, não possui prefixo que expresse ideia de
repetição e sim de movimento para baixo (de-).
Na opção (C), nenhuma das palavras possui um prefixo que expresse ideia de tamanho.
Na opção (E), a palavra “surpassing” (linha 65), que significa “ultrapassando”, não possui um prefixo que expresse
ideia de tempo e sim de movimento acima (“sur-”).
17) Resposta: (C) ‘25 percent’ (line 78) refers to the percentage of manufacturing jobs that have been
extinguished in China since 1996.
Para acertar esta questão de compreensão localizada, o candidato deverá identificar qual a referência numérica que
está corretamente explicada. O gabarito é (C), que diz que ‘25 por cento’ referem-se ao percentual de empregos no
setor industrial que foram extintos na China desde 1996.
Estão incorretas as demais opções pelos seguintes motivos:
A opção (A) afirma que ‘one third’ (um terço) se refere ao total de produtos e serviços em economias avançadas que
não podem ser comercializados. Entretanto, o fragmento do texto afirma o oposto. Este é o percentual de produtos e
serviços em economias avançadas que são comercializados “About one-third of the goods and services in advanced
economies are tradable” (linhas 38-40).
A opção (B) diz que ‘30 million’ (trinta milhões) se referem ao total de empregos na indústria que foram criados nos
últimos 18 anos na China. Todavia, o que o texto afirma é que 30 milhões se referem à queda no número de
empregos na indústria da China desde 1996.
A opção (D) afirma que ‘over 70 percent’ (acima de 70 por cento) se refere ao percentual de queda na produção
industrial da China. Mas, segundo o texto ‘over 70 percent’ se refere ao aumento no percentual da produção industrial
na China desde 1996.
A opção (E) diz que ‘42’ se refere ao número total de países pesquisados por Karabarbounis e Neiman. Entretanto, o
que o texto afirma é que Karabarbounis e Neiman pesquisaram 59 países e, dentre eles, 42 foram os países em que
os economistas documentaram quedas significativas na participação do trabalho na composição do PIB.
18) Resposta: (E) an emerging new factor that may pose an imminent threat to capital.
Para acertar esta questão que testa compreensão localizada, o candidato deverá ser capaz de entender o que os
autores afirmam sobre o conceito de ‘digital capital’ (capital digital). O gabarito é (E), que significa “um fator novo e
emergente que pode significar uma ameaça iminente para o capital.” Esta resposta encontra respaldo às linhas 134139 onde o autor afirma que “Se o percentual de capital na composição do PIB tem aumentado, a continuação de tal
tendência no futuro pode estar em risco na medida em que surge um novo desafio para o capital – desafio este
proveniente não de um setor trabalhista renovado, mas de uma unidade cada vez mais importante dentro do seu
próprio grupo: o capital digital.”

As demais opções devem ser descartadas porque não refletem o que os autores afirmam sobre o capital digital, a
saber:
- que ele tem crescido rapidamente somente no mundo em desenvolvimento, como afirma a (A);
- que ele pode ser considerado o culpado pelos avanços na tecnologia da informação, como afirma a (B);
- que ele não põe em risco o percentual de capital na composição do PIB, como afirma a (C);
- que ele será responsável pelo renascimento do percentual de trabalho na composição do PIB, como afirma a (D).
19) Resposta: (C) “And this second story is surpassing the first, with some of its greatest effects destined to
hit relatively unskilled workers in developing nations.” (lines 64-67)
Para acertar esta questão de compreensão semântica e retórica do texto, o candidato deverá identificar em que
localização do texto o fragmento apresentado no comando da questão se encaixaria. O gabarito é (C), uma vez que o
trecho caberia logo após o que é dito à linha 60 (final do parágrafo 6).
O parágrafo 6 diz que mesmo que a estória da globalização continue, uma outra estória ainda maior está começando
a se desenvolver: a estória da automação, incluindo inteligência artificial, robótica, impressão 3D, dentre outros. Ainda
segundo os autores, esta segunda estória está superando a primeira e muitos dos seus maiores desdobramentos
serão o impacto que ela terá sobre os trabalhadores não qualificados em nações em desenvolvimento.
O fragmento em destaque na questão apresenta um exemplo para ilustrar a tese apresentada pelos autores no
parágrafo 6. Neste fragmento os autores citam o caso de uma fábrica na China, onde milhares de jovens
trabalhadores realizam tarefas repetitivas. Segundo os autores, este tipo de trabalho é cada vez mais raro nos
Estados Unidos e em outros países ricos. A tese que os autores ilustram através deste fragmento é que os trabalhos
rotineiros e repetitivos, como aqueles ainda realizados na China e no resto do mundo em desenvolvimento, poderão
não existir por muito tempo. Na medida em que as máquinas inteligentes se tornam mais baratas e mais eficientes,
elas irão cada vez mais substituir o trabalho humano, principalmente em ambientes relativamente estruturados como
fábricas, especialmente na maioria das tarefas rotineiras e repetitivas.
Portanto, o fragmento em destaque no enunciado da questão apresenta a sequência lógica para o parágrafo 6, pois
traz um exemplo concreto que ilustra a tese introduzida pelos autores naquele parágrafo do texto.
As demais alternativas devem ser descartadas, pois indicam localizações no artigo que não combinariam com o
trecho apresentado no comando da questão.
20) Resposta: (A) discuss the new roles labor and capital may be adopting in the globalized economy in the
near future.
Esta questão de compreensão da intenção comunicativa do texto apresenta o seguinte gabarito: (A) discuss the new
roles labor and capital may be adopting in the globalized economy in the near future. Para marcar esta resposta, o
candidato deverá procurar no texto indicações que justifiquem escolher esta resposta, especialmente no título e
subtítulos do texto, que dizem “Labor, Capital, and Ideas in the Power Law Economy”, “Labor Pains” e “Capital
Punishment” (“Mão de obra, capital e ideias na economia power law”, “As dores da mão de obra” e “Castigo capital”).
A opção (A) diz que a intenção comunicativa do texto é de discutir os novos papeis que a mão de obra e o capital
podem vir a adotar na economia globalizada em um futuro próximo.
As demais opções devem ser descartadas porque não refletem a intenção comunicativa do autor ao escrever o texto.
Opção (B), “blame automation for jeopardizing unskilled workers in most developing countries in the world.” diz que a
intenção do texto é acusar a automação de pôr em risco os trabalhadores sem habilidades na maioria dos países em
desenvolvimento no mundo. Este tipo de acusação não está presente no texto e não é o propósito dos autores.
Opção (C), “justify why cheap, abundant labor will continue to be the only way towards economic progress.”, apresenta
a ideia de que a intenção do texto é justificar por que a mão de obra barata e abundante continuará a ser o único
caminho para o progresso econômico, omitindo o papel de outros fatores.
Opção (D), “argue against the role of technology in the integration of existing sources of labor and capital.”, diz que a
função comunicativa do texto é de argumentar contra o papel da tecnologia na integração de fontes existentes de mão
de obra e capital. Neste trecho do texto “What both camps have slighted is the fact that technology is not only
integrating existing sources of labor and capital but also creating new ones.” pode-se ler que os autores acreditam que
a tecnologia não está apenas integrando as fontes de mão de obra e capital mas também criando novas.
Opção (E) “reveal that globalization has played a major role in lowering communication and transaction costs.”,
apresenta a ideia de que o texto revela que a globalização tem desempenhado um papel importante em diminuir
custos de comunicação e transação. Entretanto, esta não é a intenção comunicativa do texto.

