
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 01 a 90 e a Proposta de

Redação, dispostas da seguinte maneira:

a) questões de número 01 a 45, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

b) Proposta de Redação;

c) questões de número 46 a 90, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

ATENÇÃO: as questões de 01 a 05 são relativas à língua estrangeira. Você deverá responder apenas

às questões relativas à língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida no ato de sua inscrição.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo

com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente

qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.

3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde

corretamente à questão.

4. O tempo disponível para estas provas é de cinco horas e trinta minutos.

5. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as

marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

6. Somente serão corrigidas as redações transcritas na FOLHA DE REDAÇÃO.

7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE

QUESTÕES  e o CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.

8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da

aplicacão e poderá levar seu  CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala de

prova nos 30 minutos que antecedem o término das provas.

SIMULADO ABERTO ENEM
PROVA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E REDAÇÃO

PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Obs.: Confira a resolução das questões de sua versão. 

VERSÃO
����

VERSÃO
������	

VERSÃO

����	

VERSÃO
�	�

1 C C C C
2 E E E E
3 C C C C
4 B B B B
5 D D D D
6 E C D A
7 D C C A
8 C A D B
9 A A A A
10 A C E B
11 B A C B
12 B C A C
13 C D A C
14 A A A C
15 D B C D
16 E A A D
17 B C C E
18 C D A D
19 A A D A
20 A A A A
21 C D B A
22 B C A B
23 A A D C
24 C D C A
25 E A A C
26 D E B A
27 A C B C
28 C B C A
29 A A A D
30 D C E E
31 A A D A
32 A A A C
33 D C C A
34 A B A B
35 C E C C
36 B D E D
37 D C A A
38 A A C E
39 C B C A
40 A B C C
41 A A A D
42 C A B A
43 C C B A
44 A E A C
45 C D D C

VERSÃO
����

VERSÃO
������	

VERSÃO

����	

VERSÃO
�	�

46 E C A A
47 C A C B
48 A D B B
49 E A D D
50 C B B B
51 C D E C
52 A D E D
53 C E A D
54 C C B D
55 B E A E
56 A B C B
57 A C C E
58 B D E A
59 D B C C
60 B D A B
61 E C D A
62 E D A B
63 E B D A
64 ANULADA A E C
65 D A C D
66 E C C C
67 B C D C
68 C C C D
69 C B D E
70 A E E C
71 C D C E
72 B E C C
73 A ANULADA B A
74 C B D E
75 D E B ANULADA
76 B E A A
77 D D E C
78 C A B C
79 D B B B
80 E B D D
81 B A C B
82 D A A E
83 E C E E
84 C C C C
85 B E C A
86 D C B D
87 D C A A
88 A E D E
89 C C E C
90 A A ANULADA C



LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção inglês)

QUESTÃO 01

Leia o poema de Shel Silverstein, poeta e autor
norte-americano para crianças mais popular do século
XX.

My rules

If you want to marry me, here’s what you’ll have to do:

You must learn how to make a perfect chicken-dumpling stew

And you must sew my holey socks,

And soothe my troubled mind,

And develop the knack for scratching my back,

And keep my shoes spotlessly shined.

And while I rest you must take up the leaves,

And when it is hailing and snowing

You must shovel the walk... and be still when I talk,

And – hey – where are you going?

A pessoa que se expressa no poema poderia ser con -
siderada
� sonhadora, porque lista todas as características

que espera encontrar em um par também sonha -
dor.

� tolerante, porque lista todas as características que
espera encontrar em um par bem diferente dela.

� exigente, porque lista todas as caracte rísticas que
espera encontrar em um par ideal.

� brincalhona, porque lista todas as características
que não espera encontrar em um par ideal.

� altruísta, porque lista todas as características que
não espera encontrar em um par ideal.

Resolução
A pessoa pode ser considerada exigente, porque lista

todas as características que espera encontrar em um

par ideal (“learn how to make a perfect chicken-

dumpling stew”, “sew my holey socks,”,  ”soothe my

troubled mind,”, “... scratching my back,”, “keep my

shoes spotlessly shined.”, “ take up the leaves,”,

“shovel the walk...”, “be still when I talk,”).

*stew = cozido, guisado

*to sew = costurar

*to soothe = acalmar, tranquilizar

*to scratch = coçar

*shined = polidos

*to shovel = tirar, escavar (a neve)

*still = quieto

Resposta: C

QUESTÃO 02

Analise o pôster de uma campanha para respon -
der à questão 02.

USP. Disponível em: <www.adweek.com>

O principal objetivo do pôster é
� solicitar que as pessoas comprem os produtos da

campanha através do site.
� alertar que passar muito tempo nas redes sociais

faz mal à saúde.
� arrecadar fundos para a Fundação do Câncer de

Mama.
� ensinar como se faz uma campanha de grande

alcance no Facebook.
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� conscientizar as pessoas a fazerem o autoexame
de mamas.

Resolução
Lê-se no texto:

“...you can easily do a breast self-examination

instead.”

*breast = mama

Resposta: E

QUESTÃO 03

What's wrong with buying fake luxury goods?

Every time a new haul of fake designer goods is

seized we're told that the people who buy them are

ruining the reputation of brands, stealing revenue

from companies, contributing to an unethical labour

market and subsidising organised crime. But is this

really the case?

A BBC investigation has found over the past two
years, thousands of fake goods were seized from black
markets across England.

But is there any harm in nabbing a pair of
“Louboutins” from a market, or a “Chanel” handbag
from a chap selling them on a foreign beach? To the
average punter it might sound a bit far-fetched that their
cash goes straight to a drugs cartel or gun-runners.

We're not talking about alcohol, tobacco or
medications – buying such items clearly poses a
health risk. The same can be said for toys which aren't
up to safety standards, and sunglasses which don't
have the recommended UV protection. Nor are we
talking about people who genuinely believe the goods
they buy are the real thing.

We're talking about those who are happy to get
knock-off designer items for knock-down prices. The
people who are well aware there may be issues about
quality and copyright - but don't actually mind.

After all, are the people who buy fakes for a tenner
really depriving the companies that sell goods for
hundreds or even thousands of pounds? A woman
who makes an impulse buy in a market almost
certainly wouldn't otherwise invest in the real deal,
while the wealthy buyers of the genuine brand pride
themselves on knowing the difference and having the
official article.

Unioeste. Disponível em: <http://www.bbc.com/news/uk-england->

No texto, o autor afirma que
� o consumidor que compra o produto falsificado

com praria o produto original, caso a réplica não
fosse comercializada.

� o consumidor que tem condições financeiras de
comprar um produto original sente-se ofendido
ao verificar que outras pessoas a sua volta des -
filam com itens falsificados.

� as pessoas que adquirem produtos falsificados
nem sempre se importam com as questões rela -
cionadas à qualidade e aos direitos da marca.

� a compra de produtos falsificados nunca traz
danos à saúde dos usuários ou prejuízo financeiro
ao fabricante do produto original; todavia, é um
crime a ser punido.

� os consumidores que adquirem produtos falsifi -
ca dos sentem-se felizes, pois mesmo as fal -
sificações têm qualidade.

Resolução

Lê-se no texto:

“We're talking about those who are happy to get

knock-off designer items for knock-down prices. The

people who are well aware there may be issues about

quality and copyright – but don't actually mind.”

*aware = cientes

*issues = problemas

*to mind = importar-se

Resposta: C

QUESTÃO 04

Industrial designer Andrew Kim has created a new
Coke bottle concept that could significantly change
the sodamaker’s footprint. For every 4 bottles
currently shipped, the square bottle design could ship
6. This means every shipping container could hold
4,000 more bottles of Coke.

Kim also considered that Americans use 2 million
plastic bottles every 5 minutes, so he made the bottle
itself green. It is  100% plant based, made entirely
from sugar cane byproducts. Which is amusing since
Coke hasn't been made from sugar since 1985. Am I
the only one who thinks the whole "New Coke" was
really just a way to cover up the switch to High
Fructose Corn Syrup?

So I propose a new Pepsi Challenge, which soda
giant can make the greenest bottle first?

(Source: Design Boom)



Qual a suspeita do autor em relação à nova garrafa?
� Qual das duas maiores empresas de refrigerante

vai usar a garrafa mais ecológica primeiro.
� Que a garrafa será usada para encobrir a troca de

ingredientes no refrigerante.
� Que para cada 4 garrafas redondas transportadas

atualmente, o novo design permitirá o transporte
de 6.

� Que a nova garrafa é ecológica.
� Que a Coca-Cola não é feita de açúcar desde 1985.

Resolução
Lê-se no texto:

“Am I the only one who thinks the whole "New Coke"

was really just a way to cover up the switch to High

Fructose Corn Syrup?”

* to cover up = encobrir

* switch = mudança, troca

Resposta: B

QUESTÃO 05

Gordon Leroy Holley, ao ser contratado pela
Warner Bros, trabalhou como artista de anima -
ção/produção em desenhos animados na unidade Friz
Freleng em ‘Bugs Bunny’, ‘Road Runner’ e ‘Daffy Duck’.

Unifor

Na sentença: “I’ve noticed that your ponytail has

reached retirement length, Dave.”, o chefe passa para
Dave a mensagem de
� um elogio ao seu trabalho.
� uma possibilidade de demissão.
� uma possibilidade de promoção.
� uma possibilidade de aposentadoria. 
� uma crítica ao uso de rabo de cavalo.

Resolução
*ponytail = rabo de cavalo

*to reach = chegar a

*retirement = aposentadoria

Resposta: D

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção espanhol)

QUESTÃO 01

Lectura: el turismo

En los últimos años, la oferta turística se ha
diversificado considerablemente. Paralelamente a la
oferta de sol y playa, se han desarrollado en España
nuevas formas de turismo como, por ejemplo, el
turismo cultural, lingüístico y rural.

Este último pretende acercar el individuo a la
naturaleza. La otra España invita al turista a descubrir
sus grandes bosques, sus ríos y sus verdes valles, sus
pequeños pueblos de montaña, sus vestigios
romanos y a conversar tranquilamente con sus
habitantes, a degustar sus rica y variada gastronomía
tradicional, a compartir sus fiestas y su alegría.

Muchas comunidades disponen ya de una red de
alojamientos perfectamente organizada con casitas
dispersas por pequeñas poblaciones preparadas al
efecto.

Extraído de: El español en el hotel, Concha Moreno y Martina

Tuts, pág. 44. Ed. SGEEL, 1997, Madrid

Segundo o texto, é correto afirmar que
� não há mais interesse pelo turismo de sol e praia

na Espanha.
� o grande número de praias famosas que o país

apresenta diminui o interesse por outros pontos
turísticos.

� o país está-se abrindo para outras possibilidades
e formas de turismo.

� o turismo linguístico e rural já supera o número
de turistas que buscam sol e praia.

� a diversificação do turismo na Espanha não
representou um incremento do número de
turistas no país.
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Resolução
A Espanha, tradicionalmente conhecida por suas

lindas praias e bom clima, passou a divulgar as

belezas de seu riquíssimo interior. Podemos chegar a

essa conclusão por meio da leitura, principalmente,

do segundo parágrafo.

Resposta: C

QUESTÃO 02

Que trata de la condición y ejercicio del 

famoso hidalgo D. Quijote de la Mancha

En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no
quiero ___________ , no ha mucho tiempo que vivía un
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua,
rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más
vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y
quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún
palomino de añadidura los domingos, consumían las
tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían
sayo de __________ , calzas de velludo para las fiestas
con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre
semana se honraba con su vellorí de lo más fino.
Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta,
y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo
de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como
tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro
hidalgo con los cincuenta años, era de complexión
recia, seco de carnes, enjuto de rostro; gran
madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que
tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada (que en
esto hay alguna diferencia en los autores que de este
caso escriben), aunque por conjeturas verosímiles se
deja entender que ___________ Quijana; pero esto
importa poco a nuestro cuento; basta que en la
narración de él no se salga un punto de la verdad. […]

Disponível em:

<http://www.elmundo.es/quijote/capitulo.html?cual=1>. Acesso

em: 20 de jun. 2018. Fragmento.

Marque a opção que completa os espaços vazios
corretamente.
� me acordar – te velar – se llama
� acordarme – velarte – llamase 
� acordar-me – velar-te – llama -se
� me acordar – velarte – se llama
� acordarme – velarte – se llama

Resolução
Quando utilizados com verbos no infinitivo, os

pronomes devem ser posicionados depois do verbo

e escritos em uma única palavra sem hífen. Com

verbos conjugados no presente, passado ou futuro,

os pronomes devem anteceder o verbo.

Resposta: E

QUESTÃO 03

El niño de la estrella

El niño Ernesto Guevara,

Como tiene su mantel,

Quiere que todos lo tengan

Para que coman con él.

El niño Ernesto Guevara,

Como tiene que estudiar,

Quiere que todos estudien 

Para aprender a mirar

Nadie le dice de “tú”,

Todos le dicen de “che”,

Pero miren qué atrevidos

El no tratarlo de “usted”

Al niño Ernesto Guevara,

Al que todos llaman “Che” […]

¿De dónde vino ese niño?

Dicen que vino del sur

Con una estrella encendida

Para que se haga la luz. […]

Jorge Marziali, letra y música (adaptado).

Com base na leitura da letra da canção, podemos
deduzir que
� Che Guevara exigia ser tratado pelo pronome

“usted”, já que este marca um tom de
formalidade na língua espanhola.

� Che Guevara buscava, antes de tudo, o poder por
meio do conflito armado e do apoio popular que
sua causa provocava nas populações carentes.

� Che Guevara defendia que todos tivessem direitos
iguais no que se refere a pontos como educação,
saúde, alimentação etc.



� o compositor critica o excesso de simplicidade
demonstrado por Che Guevara, levando-se em
consideração seu status de líder revolucionário. 

� Che Guevara deixou o sul do continente buscando
fortuna e fama por meio da revolução social.

Resolução
Lê-se a resposta correta nas duas primeiras estrofes

do poema em versos como: Quiere que todos lo

tengan / Para que coman con él / Quiere que todos

estudien.

Resposta: C

QUESTÃO 04

Disponível em:

<http://umhomempensando.blogspot.com/2010/09/uma-

tirinha-da-maitena.html>

A obra da cartunista Maitena aborda o universo
feminino. Com base no texto da charge acima, pode -
mos identificar
� a rivalidade entre mulheres.
� a pressão social que exige que a mulher seja

magra.
� o gosto feminino pela moda de praia.
� o típico senso de humor feminino.
� o desejo insaciável das mulheres por comida.

Resolução
A sociedade atual impõe às mulheres magreza como

único padrão de beleza, visto que a personagem é

levada a manter a dieta não pela saúde, mas sim pela

necessidade de expor o corpo em roupa de praia.

Resposta: B

QUESTÃO 05

Disponível em: <http://v2.ehratas.com/ehrata.php?id=54>

Marque a opção que melhor explica a composição da
campanha sobre “el botellón” acima.
� As bebidas utilizadas nos “botellones” são muito

caras para os padrões do público jovem.
� A campanha tem por objetivo chamar a atenção

dos estabelecimentos que vendem bebidas
alcoólicas aos jovens.

� A campanha destaca o grande número de aci -
dentes automobilísticos provocados por jovens
alcoolizados na Espanha.

� O cartaz busca destacar o risco de consumir gran -
des quantidades de bebidas alcoólicas nos en -
contros de jovens conhecidos como “botellones”.

� A composição presente no cartaz critica o baixo
preço das bebidas alcoólicas nas províncias
espanholas.

...BUENO, YO MUCHA
VOLUNTAD NO TENGO...

PERO CREO QUE ENCONTRÉ
UN MÉTODO INFALIBLE

PARA NO ROMPER
LA DIETA...
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Resolução
O texto busca alertar sobre o consumo excessivo de

álcool entre os jovens espanhóis. O uso da palavra

“caro” no texto diz respeito não apenas ao valor dos

produtos, mas às consequências desse excesso. 

Resposta: D

Questões de 06 a 45

QUESTÃO 06

O futebol brasileiro evocado da Europa

A bola não é a inimiga

como o touro, numa corrida;

e, embora seja um utensílio

caseiro e que se usa sem risco,

não é o utensílio impessoal,

sempre manso, de gesto usual:

é um utensílio semivivo,

de reações próprias como bicho,

e que, como bicho, é mister

(mais que bicho, como mulher)

usar com malícia e atenção

dando aos pés astúcias de mão.

MELO NELO, João Cabral de. Museu de Tudo. In: Obra Completa.

Rio de Janeiro. Ed. Nova Aguilar, 1995, p. 407.

João Cabral de Melo Neto, revela, no poema acima, o
olhar agudo de quem vê o futebol por dentro, o
espetáculo e a plasticidade das jogadas. Para tanto,
usa como recurso poético expressivo a
� metalinguagem, que consiste na explicação do

código pelo próprio código.
� intertextualidade, referência implícita a outros

textos.
� ironia, que consiste em dizer o contrário do que

se pensa.
� metonímia, que consiste em tomar a parte (bola)

pelo todo (atleta).
� comparação, que consiste em aproximar dois

termos a partir de uma característica comum.

Resolução
A comparação ocorre na aproximação que se faz

entre bola e touro (“A bola não é a inimiga / como o

touro”), bicho (“de reações próprias como bicho”) e

mulher (“mais que bicho, como mulher”).

Resposta: E

QUESTÃO 07

O “erro” é uma invenção dos seres humanos

A noção de “erro”, em língua, tem a mesma ori -
gem das outras concepções de “certo” e “errado”
que circulam na nossa sociedade. Assim, é bom lem -
brar logo de saída que todas as classificações sociais
e culturais de “certo” e “errado” são re sul tan tes de
visões de mundo, de juízos de valor, de crenças cul -
turais, de ideologias e, exatamente por isso, estão su -
jeitas a mudar com o tempo. Até bem recente mente,
por exemplo, era “errado” a mulher se casar sem ser
virgem – em muitas culturas isso ainda pre valece, (...)
No início da era industrial, era “cer to”colocar crianças
de 7 anos para trabalhar 18 horas por dia numa
fábrica a troco de um salário miserável. Até cento e
pouco anos atrás, no Brasil, era “cer to”escravizar as
pessoas de raça negra e tratá-las como objetos ou
animais. Na Alemanha nazista, era “certo”exterminar
os judeus, os ciganos, os homos sexuais, os
comunistas e outros grupos. Para muita gente, ainda
hoje, é “certo”considerar a homos sexualidade como
uma doença, um desvio moral ou coisa pior...

BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso, p. 61 (adaptado).

Marcos Bagno expõe, por meio de exemplos, as
dificuldades de se estabelecer concepções de certo e
errado, que estão subordinadas a uma determinada
época e cultura. Transpondo esse conceito para a
língua portuguesa, o autor demonstra que a noção de
“erro”é resultante de
� desvios de aspectos morfológicos e sintáticos.
� discriminações em relação à mulher e aos negros.
� intolerâncias entre diferentes valores de época.
� imposições de valores de determinados grupos

sociais.
� desconsiderações quanto à norma padrão da lín -

gua.

Resolução
Segundo o texto, “a noção de ‘erro’, em língua, tem

a mesma origem das outras concepções de ‘certo’ e

‘errado’que circulam na nossa sociedade”e todas elas

derivam das relações sociais e de poder, da imposição

de valores de determinados grupos sobre os demais.

Resposta: D



QUESTÃO 08

Terra Indígena Jaraguá

A Terra Indígena Jaraguá faz parte do território
tradicional do povo Guarani, que envolve as regiões
Sul e Sudeste do Brasil, partes da Argentina e do
Paraguai. Estudos apontam para a presença deste
povo na região desde o início da colonização. No
entanto, apenas em 1987 o governo reconheceu  a
inexpressiva porção de 1,7 hectare das áreas de uso e
ocupação indígena na região, sendo então conhecida
mundialmente como a menor terra indígena já de -
marcada. Tal situação dificulta a reprodução física e
cultural dos guaranis e do seu modo de vida
tradicional.

Graças à luta histórica do povo Guarani, hoje as
aldeias do Jaraguá têm sua ocupação tradicional
comprovada sobre uma área de 532 hectares.

A Terra Indígena é formada pelas aldeias Tekoa
Pyau, Ytu, ltawera, ltakupe, ltaendy e Yvy Porã, nas
quais vivem atualmente cerca de 700 pessoas.

Os guaranis sempre souberam proteger as matas
de seu território. As matas que compõem a TI Jaraguá
representam um dos últimos fragmentos de Mata
Atlântica na cidade de São Paulo. Parte do Parque
Estadual do Jaraguá se sobrepõe à Terra Indígena e,
por isso, é de extrema importância a luta conjunta dos
guaranis e dos órgãos ambientais na conservação
deste patrimônio natural.

Comissão Guarani – YVYRUPA. Comunidade Guarani da Terra

Indígena Jaraguá.

O excerto faz parte de um folheto distribuído pela
Comissão Guarani YVYRUPA e tem como tema a
reserva indígena guarani, localizada no Pico do
Jaraguá, em São Paulo. A intenção do texto é
� informar a demarcação de terras indígenas em

Brasil, Argentina e Paraguai.
� descrever as condições de vida dos guaranis, que

têm dificuldade de reprodução física e cultural.
� denunciar a demarcação reduzida das terras dos

guaranis, feita em discordância com a ocupação
histórica desse povo.

� reivindicar às autoridades governamentais o
reflorestamento de áreas degradas.

� criticar a sobreposição do Parque Estadual do
Jaraguá à Terra Indígena, o que dificuIta a con -
servação ambiental.

Resolução
Segundo o texto, a terra dos guaranis corresponde a

uma área de 532 hectares, só que o reconhecimento

governamental corresponde a 1,7 hectare.

A intenção do texto, portanto, é denunciar a redução

da reserva indígena dos guaranis no Pico do Jaraguá.

Resposta: C

QUESTÃO 09

As caravanas

É um dia de real grandeza, tudo azul

Um mar turquesa à la Istambul enchendo os olhos

Um sol de torrar os miolos

Quando pinta em Copacabana

A caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba

A caravana do Irajá, o comboio da Penha

Não há barreira que retenha esses estranhos

Suburbanos tipo muçulmanos do Jacarezinho

A caminho do Jardim de Alá

É o bicho, é o buchicho, é a charanga

(...)

Com negros torsos nus deixam em polvorosa
A gente ordeira e virtuosa que apela
Pra polícia despachar de volta
O populacho pra favela
Ou pra Benguela, ou pra Guiné

Sol
A culpa deve ser do sol que bate na moleira
O sol que estoura as veias
O suor que embaça os olhos e a razão
E essa zoeira dentro da prisão
Crioulos empilhados no porão
De caravelas no alto mar

BUARQUE, Chico. Caravanas. Disponível em:

<http://www.letras.mus.br/chico-buarque/as-caravelas>.

Acesso em: 4 jun. 2018.
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Na primeira estrofe da canção, há menção às cara -
vanas migratórias do Oriente Médio e aos ônibus que
saem das periferias e dos morros cariocas até a
prestigiada praia de Copacabana, retratando evidente
desigualdade social. A ironia a essa situação da
realidade brasileira está presente na referência
� ao sol, em “A culpa deve ser do sol”.
� ao mar turquesa, em “Um mar turquesa à la Is -

tambul”.
� à caravana do Irajá, em “A caravana do Irajá, o

comboio da Penha”.
� à caravana do Arará, em “A caravana do Arará, do

Caxangá, da Chatuba”.
� à praia de Copacabana, em “Quando pinta em

Copacabana”. 

Resolução
Na canção, o sol e os seus efeitos no homem (“que

bate na moleira”, ”que estoura as veias”, ”que em -

ba ça os olhos e a razão”) são utilizados como justifi -

cativa irô nica aos problemas sociais, como a

de   si  gualdade e a segregação.

Resposta: A 

QUESTÃO 10

Texto I

Disponível em:

<http://galejades.canalblog.com/archives/2007/06/29/5426470.html>

Texto II

22 de julho... tem hora que revolto com a vida
atribulada que levo. E tem hora que me conformo. (...) 

Comecei catar papel. Subi a rua Tiradentes, cum -
primentei as senhoras que conheço. A dona da
tinturaria disse:

– Coitada! Ela é tão boazinha.

Fiquei repetindo no pensamento: “Ela é boa -
zinha!”

(...) Virei na rua Frei Antonio Galvão. Quase não
tinha papel. A D. Nair Barros estava na janela. (...) Eu
falei que residia em favela. Que favela é o pior cortiço
que existe.

...Enchi dois sacos na rua Alfredo Maia. Levei um
até ao ponto e depois voltei para levar outro. Percorri
outras ruas. (...)

JESUS, Carolina Maria de. Quarto de Despejo. São Paulo: Ática,

2014, pp. 24-25.

O texto I apresenta a obra As Respigadoras (1857),
do pintor francês Jean-François Millet, de 1857. Esse
quadro chocou a sociedade da época por representar
as camadas trabalhadoras sem idealização. Logo
abaixo, há uma releitura dessa pintura e, no texto II,
um trecho de Carolina Maria de Jesus, autora do livro
Quarto de Despejo.

Analisando as cenas representadas nas obras, per -
cebe-se entre elas uma relação de
� confluência, pois representam a realidade de tra -

balhadores marginalizados cuja sobrevivência é
garantida graças a subempregos, como catar
materiais recicláveis.

� condição, uma vez que a obra de Millet apresenta
elementos que garantem o significado das relei -
turas feitas pelo outro quadro e pelo texto em
prosa.

� consequência, retratando os resultados da urbani -
zação desenfreada iniciada no campo, a qual
resul tou na manutenção de relações de servilismo
nos séculos posteriores.

� concessão, pois as pessoas retratadas são exem -
plos de exceções sociais, já que as condições de
vida na cidade são melhores que no campo.



� diacronia, porque as obras retratam cenas de
períodos diferentes (séculos XIX e XX) e de con -
textos sociais diferentes (campo e cidade), o que
impede que sejam comparadas.

Resolução
Há entre as obras apresentadas uma relação de con -

fluên cia, uma vez que, em todas elas, há a repre sen -

tação de trabalhadores braçais, que sobrevivem graças

ao chamado subem prego: na obra de Millet, as

mulheres  são res pigadoras, responsáveis por colher as

espigas de trigo restantes da colheita; na sua releitura,

as mulheres estão recolhendo latas e papel, assim

como Carolina Maria de Jesus relata em seu diário.

Resposta: A 

QUESTÃO 11

Já escrevi sobre homens que explicam coisas –
aquela dinâmica em que alguns homens presumem
que sabem algo, quando não sabem, e que a mulher
com quem estão falando não sabe de algo, quando
ela sabe. O ensaio que escrevi em 2008 sobre esse
tema circula sem parar, aparentemente porque fez
sen tido para muitas mulheres, e talvez para alguns
homens. A palavra mansplaining hoje existe em mais
de trinta idiomas, segundo um artigo do ano passado,
e percebo que, no bojo dessa ideia, está uma dinâ -
mica em que as mulheres são eternamente a plateia.
Não há indícios de que o mansplaining irá desapa -
recer. Há pouco tempo, uma conhecida me contou o
seguinte: “Uma vez um homem me per gun tou se eu
conhecia o programa Bracero [para traba lhadores ru -
rais mexicanos nos Estados Unidos]. Quan do eu disse
‘conheço, claro, minha dissertação de mestrado foi
sobre esse programa', ele respondeu: ‘pois então, vou
te contar como é’, e eu disse ‘não, eu é que vou te con -
tar, seu filho da #$°/o&@!’. E então o jantar azedou”.

SOLNIT, Rebecca. “Se eu fosse homem”. In: Quatro cinco um,
São Paulo, n.o 11, p. 7, 05/2018.

O léxico de qualquer idioma sofre influência dos fa lan -
tes e se modifica para expressar questões sociais e
ideologias da época. Um exemplo comum desse pro -
cesso é a aquisição de novas palavras ou a mo dificação
das já existentes, como feminicídio, andro centrismo e
� azedar, verbo utilizado no novo sentido de estra -

gar a refeição que se está preparando por distra -
ção causada por homens.

� mansplaining, cujo sentido pode ser definido, de
acordo com o texto, como atitude masculina de
desconsiderar o conhecimento das mulheres.

� Bracero, nome dado ao movimento de trabalha -
dores rurais de todo o mundo responsável pela
luta por melhores condições de trabalho.

� mestrado, termo que sofre pressões para ser
grafado também no feminino para representar o
maior nível acadêmico alcançado pelas mulheres
no contexto atual.

� bojo, substantivo normalmente usado no sentido
de âmago, mas que, por pressões feministas, pas -
sa a designar o movimento de resistência ao sexismo.

Resolução
O neologismo inglês mansplaining é cunhado com o

intuito de representar a ação de homens que que rem

explicar às mulheres tópicos ou assuntos já do -

minados por elas, em uma atitude machista e pa -

triarcal, como exemplifica o relato no final do texto.

Resposta: B 

QUESTÃO 12

Amanhã, domingo, das duas, uma: ou você assis -
te a um jogo ou a um filme qualquer.

Se você vê o filme, tudo bem. Mas se vê o jogo,
das duas, uma: ou você torce para um dos times ou
fica indiferente.

Se você fica indiferente, tudo bem. Mas se torce,
das duas, uma: ou você pega uma almofada para
socar ou rói as unhas.

Se você rói as unhas, tudo bem. Mas se você pega
uma almofada para socar, das duas, uma: ou é uma
almofada comum, vagabunda, ou é uma almofada de
estimação, daquelas pacientemente bordadas pela
sua sogra dois dias antes de morrer.

TORERO, José Roberto. In: Os cabeças-de-bagre também

merecem o paraíso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

A progressão é garantida nos textos por deter mi na -
dos recursos linguísticos e pela conexão entre es ses
recursos e as ideias que eles expressam. Na crônica,
a continuidade textual é construída, predo minante -
mente, por meio da
� utilização de vocabulário rebuscado, possibilitan -

do a elegância do raciocínio.
� repetição de estruturas, garantindo o paralelismo

sintático e semântico.
� apresentação de argumentos lógicos, consti tuin -

do blocos textuais independentes.
� ordenação de orações justapostas, dispondo as

informações de modo paralelo.
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� estruturação de frases ambíguas, construindo
efeitos de sentido opostos.

Resolução
A crônica é composta pela repetição da estrutura de

suas orações, o que mantém o paralelismo sintático.

Resposta: B

QUESTÃO 13

Disponível em:

<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/avaliacao_efetivi

dade_programas_atividade_fisica.pdf>. Acesso em: 4 jun.

2018.

Em uma sociedade que está cada vez mais tecno -
lógica e cada vez menos exige movimentação física
para a realização de atividades cotidianas, a preocu -
pação com o sedentarismo da população é natural.
No cartaz veiculado pelo Ministério da Saúde, a
atividade física é mostrada como
� necessária, mesmo que mude a rotina do cidadão.
� dispensável, contanto que as pessoas se man -

tenham saudáveis.

� acessível, presente inclusive em atividades
cotidianas.

� pueril, porque respeita a lógica de jogos e brin -
cadeiras.

� simples, bastando participar do movimento pela
saúde, do SUS.

Resolução
O cartaz aponta a acessibilidade da atividade física,

por meio da imagem que representa a brinca deira

infantil da amarelinha. Em cada quadradinho, há a

sugestão de exercícios que podem ser incorporados à

rotina do cidadão.

Resposta: C 

QUESTÃO 14

O Pasquim, Antologia, vol. II, p. 47. Editora Desiderata.



Para construir o humor nos cartuns apresentados,
Ziraldo utilizou máximas reproduzidas pelo senso
comum. Nesses textos, elas cumprem a função de
� criar uma expectativa positiva no leitor, a qual

será quebrada pela visão pessimista, repre sen -
tada pela fala da segunda personagem.

� eliminar a perspectiva negativa do leitor, cuja lei -
tura inicial dos cartuns pressupõe uma visão crí -
tica da política nacional.

� debochar das opiniões pessimistas e otimistas,
representadas pelas personagens, pois ambas são
tidas como inúteis.

� revelar posturas consoantes em ambas persona -
gens, representando, cada uma, uma visão pes -
simista e otimista.

� anunciar visões positivas e reais da sociedade
brasileira, representadas pelas duas personagens
dos cartuns.

Resolução
As máximas “um povo que canta é um povo feliz”e

“o futuro é hoje”cumprem a função de levantar no

leitor uma expectativa positiva, que será quebrada

pela segunda personagem.

Resposta: A

QUESTÃO 15

Texto I

PERIOTTI. Disponível em:
<http://cefascarvalhojornalista.blogspot.com2011/07/uma-

charge-de-periotti.html. Acesso em: 4 jun. 2018.

Texto II

Em uma sociedade na qual crianças e jovens já

nasceram interagindo com as mídias digitais, o

letramento não pode ficar reduzido apenas ao uso da

caneta, da  tinta e do papel. Os gêneros textuais pre -

sentes no cotidiano de nossa sociedade cada vez mais

evidenciam o conceito de letramento defendido por

Jay Lemke: “Todo letramento é  letramento midiá -

tico”.

A multiplicidade de gêneros ligados às tecno -

logias e às práticas sociais contemporâneas exige

uma abordagem que busque  aproximar, cada vez

mais, o estudo da língua de situações reais de uso.

Trazer para a rotina da sala de aula gêneros dos meios

digitais, mais do que adesão a qualquer modismo ou

onda passageira, é um exercício de criatividade que

pode contribuir em muito para a transformação da

sala de aula em um ambiente pluralista.

Revista Língua Portuguesa. Edição 70, p. 24, maio de 2018.

O assunto apresentado de forma crítica na charge
também é abordado, de maneira mais otimista, no
texto II. Relacionando os dois textos, nota-se que esse
tema se refere à
� dependência de aparelhos tecnológicos de jovens

que já nasceram interagindo com as mídias
digitais.

� falta de criatividade de atividades que utilizam
ferramentas tecnológicas educacionais tradicio -
nais como caneta e papel.

� incapacidade dos jovens de pensarem sem o
auxílio de recursos tecnológicos.

� participação dos modernos aparelhos tecnoló -
gicos no ambiente de construção do conheci -
mento.

� alienação gerada pela tecnologia que impede a
realização de estudos relacionados a situações
reais de uso da língua.

Resolução
Relacionando a crítica apresentada na charge do

texto I e o assunto abordado no texto II, nota-se que

ambos tratam, por meio de visões diferentes, da forte

influência da tecnologia na educação dos jovens hoje.

Resposta: D
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QUESTÃO 16

Texto I

Volta e meia alguém olha atravessado quando escrevo “leiaute”, “becape” ou “apigreide” – pos sivel mente

uma pessoa que não se avexa de escrever “futebol”, “nocaute”e “sanduíche”. Deve se achar um craque no

idioma, me esnobando sem saber que “craque” se escrevia “crack” no tempo em que “gol” era “goal”, “beque”

era “back” e “pênalti” era “penalty”. E possivelmente ignorando que esnobar venha de “ snob”.

Quem é contra a invasão das palavras estran geiras (ou do seu aportuguesamento) parece des considerar

que todas as línguas do mundo se tocam, como se falar fosse um enorme beijo planetário. [...] Há, claro, os

exageros. Ninguém precisa de um “delivery” se pode fazer uma “entrega”, ou anunciar uma “sale” se se trata

de uma “liquidação”. Pra que sair pra night de bike, se dava tranquilamente pra sair pra noite de bicicleta? [...]

AFFONSO, Eduardo. Homenagem à Língua Portuguesa. Disponível em: <https://academia-de-letras-de-londrina.blogspot.com/>. 

Acesso em: 3 jun. 2018.

Texto II

GALHARDO, Caco. Pizzaiolo. Disponível em: <https://cacogalhardo.wordpress.com/category/personagens/chico-bacon/>.

Acesso em: 3 jun. 2018.

O processo que introduz palavras de outros idiomas na língua portuguesa é chamado  estrangeirismo. De acordo
com os textos, são considerados estrangeirismos “exagerados”
� layout, backup, upgrade.
� futebol, nocaute, sanduíche.
� crack, goal, snob.
� gol, beque, pênalti.
� delivery, sale, bike.

Resolução
Os estrangeirismos considerados “exagerados” são aqueles que substituem palavras que existem em língua

portuguesa e têm o mesmo significado, como entrega, líquidação e bicicleta.

Resposta: E



QUESTÃO 17

Justiça muda

RIC. Disponível em: <http://nanquim.com.br/category/cartuns/.

Acesso em: 25 abr. 2018.

A combinação de informações visuais com recursos

linguísticos na charge sugere uma crítica ao sistema

judiciário nacional. No contexto da ilustração, o título

recorre à

� ironia para justificar o porte de uma arma nas

mãos da estátua que simboliza a justiça do país.

� multiplicidade de sentidos da palavra muda para

provocar a reflexão dos leitores.

� comparação para desmoralizar o papel da justiça

comum, vista como feminina e, portanto, sem

força.

� personificação para valorizar a postura neutra da

justiça representada pelas mãos cruzadas da

estátua.

� hipérbole para deixar claro qual o modelo de

justiça desejado pelo país: cega, surda e muda.

Resolução
O título é polissêmico, pois a palavra muda pode ser

enten dida como adjetivo, modificando o subs tantivo

jus tiça –, aludindo ao seu caráter sigiloso – ou expres -

sar um apelo por mudanças na justiça nacional.

Resposta: B

QUESTÃO 18

Disponível em: <https://karaujo.com.br/as-maiores-redes-

sociais/>. Acesso em: 13 jun. 2018 (adaptado).

O infográfico é um gênero que pode integrar ou tros

textos, apresentando informações sobre um tema de

modo rápido e sintético, o que torna sua leitura

dinâmica. No texto apresentado, os logotipos junto

aos infor mativos chamam a atenção do interlocutor,

desta cando a quantidade de usuários conectados às

principais redes sociais, com o propósito de
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� demonstrar a preocupação crescente com o tem -

po dedicado às redes sociais, fato que afasta as

pessoas das relações reais.

� contrariar a função informativa do gênero, trans -

formando-o em propaganda de serviços moder -

nizadores de marketing.

� persuadir os empresários a utilizarem as redes

sociais como ferramentas de marketing para

ampliar seus negócios. 

� reconhecer a interferência das mídias sociais na

captação de clientes como meio ine ficiente de

marketing. 

� convencer o leitor de que há um investimento

exa gerado nas mídias sociais para ampliar os

negó cios empresariais.

Resolução
O texto destaca as principais mídias sociais e a

quantidade de usuários conectados a elas, levando o

leitor a aderir à ideia de que é um ambiente impres -

cindível para as empresas ampliarem seus negócios,

porque podem dar destaque à marca, aos produtos

ou realizarem a intermediação para suas vendas.

Resposta: C

QUESTÃO 19

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira

(27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, que o Brasil

registrou recorde de doadores de órgãos, com 1.662

doadores no primeiro semestre – aumento de 16% em

relação ao mesmo período do ano passado. Apesar

disso, segundo a pasta, a recusa das famílias em

autorizar os transplantes ainda é alta (43%).

O órgão lançou a campanha "Família, quem você

ama pode salvar vidas" para sensibilizar os parentes

de pessoas com morte cerebral a doarem os órgãos.

Atualmente, 26.507 pessoas aguardam por um rim;

11.413, por córnea; 1.904, por fígado; 389, por

coração; 203, por pulmão; e 64, por pâncreas.

Disponível em: <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/brasil-tem-

alta-de-16-na-doacao-de-orgaos-mas-quase-metade-das-familias-

ainda-recusa-transplante.ghtm>. Acesso em: 13 jun. 2018.

Disponível em

<http://www.blog.saude.gov.br/index.php/servicos/33018-

transplante-ms-lanca-campanha-para-estimular-doacao-de-

orgaos>. Acesso em: 13 jun. 2018.

A notícia e o cartaz referem-se à problemática da

doação de órgãos. Relacionando as duas abordagens,

nota-se que o cartaz é

� complementário, pois a notícia informa o cres ci -

mento da doação de órgãos e o cartaz solicita doa -

ções.

� pleonástico, já que a notícia e o cartaz pretendem

influenciar as pessoas para que doem seus

órgãos.

� paradoxal, uma vez que a notícia afirma que o

país superou a necessidade da doação de órgãos.

� imprescindível, porque completa a notícia, ape -

lando para a sensibilidade do público leitor.



� dissonante, pois os dois textos discordam quanto

à necessidade da doação de órgãos.

Resolução
O cartaz, apelando para doadores e solicitando que

avisem suas famílias, complementa a notícia, que

informa sobre a necessidade do aumento do número

de doadores de órgãos.

Resposta: A

QUESTÃO 20

Observe a imagem para responder à questão.

AMÉRICO, Pedro. Tiradentes esquartejado, 1893. Museu Mariano

Procópio, Juiz de Fora, MG

A obra de arte, mesmo quando se refere a fatos his -

tóricos, é uma recriação da realidade. Essa carac -

terística pode ser vista na obra de Pedro Américo

reproduzida acima, pois ela

� associa o martírio de Tiradentes ao sofrimento de

Cristo, aproximando os feitos de ambos, vistos

como um incômodo ao poder vigente.

� reflete as tensões religiosas impingidas a Tira -

dentes na segunda metade do século XVIII por

per tencer ao grupo de inconfidentes que não

aceitavam a Derrama nem o Quinto.

� representa o atraso da legislação brasileira sete -

centista, que se valia de punições medievais para

coibir tentativas de mudança social.

� destaca a figura isolada de Tiradentes por meio da

manipulação da luz e da sombra que acentuam a

dramaticidade da cena.

� revela um tema da arte cristã por meio da qual é

representada a imagem de Cristo sendo crucifi -

cado, símbolo da inevitabilidade da morte.

Resolução
O quadro tem como referência um fato histórico: a

punição aplicada a Tiradentes por ter participado da

Inconfidência Mineira. No entanto, o pintor dispõe os

elementos visuais de forma a aproximar Joaquim da

Silva Xavier a Cristo crucificado. O resultado é a

transformação da figura mineira em um mártir

nacional. Esse processo constitui a reconstrução da

realidade, característica intrínseca à arte.

Resposta: A
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QUESTÃO 21

Cante lá... que eu canto cá

Repare que a minha vida

É deferente da sua.

A sua rima pulida

Nasceu no salão da rua.

Já eu sou bem deferente,

Meu verso é como a simente

Que nasce inriba do chão;

Não tenho estudo nem arte.

A minha rima faz parte

Das obra da criação.

Mas porém, eu não invejo

O grande tesôro seu,

Os livro do seu colejo,

Onde você aprendeu.

Pra gente aqui sê poeta

E fazê rima compreta,

Não precisa professô;

Basta vê no mês de maio,

Um poema em cada gaio

E um verso em cada fulô.

SILVA, Antônio Gonçalves da (Patativa do Assaré). ”Cante lá...

Que Eu Canto Cá". Disponível em:

<http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/201422315842971788407034

841c62f04/Poemas_de_Patativa_do_Assar.docx>. Acesso em: 17

jun. 2018.

O texto acima são décimas (estrofes de dez versos)
que seu autor, o famoso poeta cearense apelidado de
Patativa do Assaré, classificava como poesia matuta.
Nelas, a oposição entre lá e cá, ou seja, entre poesia
de salão e poesia da criação, autoriza dizer que existe
no campo da linguagem uma
� metáfora do conflito de classes por meio do con -

traste entre a literatura elitizada e a popular.
� superioridade da experiência adquirida na natu -

reza em relação à obtida em meio à civilização.
� associação entre as variedades linguísticas e as

diversidades de repertórios culturais.

� conscientização de que a falta de letramento
prejudica a expressão estética e cultural.

� ironia diante do processo de marginalização a que
foi sub metido por séculos o povo nordestino.

Resolução
Patativa do Assaré faz oposição entre a poesia que

ele utiliza, que é da criação, e a poesia do seu suposto

interlocutor, qualificada como de salão. A primeira é

comparada a imagens ligadas à simplicidade, como

“simente“ / “Que nasce inriba do chão”. Já a se -

gunda é ligada a um universo de sofisticação, por isso

chamada “pulida”, culta e associada a “tesôro” ad -

quirido em livro de “colejo”. Assim, as consi dera ções

do autor permitem perceber que repertórios culturais

diferentes estão associados a variedades linguísticas

distintas. Desta forma, a poesia de salão, erudita,

utiliza a norma culta; a poesia da criação, em que

Patativa do Assaré se enquadra, utiliza a linguagem

oral regionalista.

Resposta: C

QUESTÃO 22

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão

Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão

Mas doutô uma esmola a um homem qui é são

Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão

É por isso que pidimo proteção a vosmicê

Home pur nóis escuído para as rédias do pudê

Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê

Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê

Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage

Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage

Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage

Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage

Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão

Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação!

Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão

Como vê nosso distino mecê tem na vossa mão

GONZAGA, Luiz e DANTAS. Zé. “Vozes da Seca”. Disponível em:

<http://m.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/vozes-da-seca.html>.

Acesso em: 16 jun. 2018.



Em 1963, Luiz Gonzaga gravou a música “Vozes da
Seca”, composição feita em parceria com Zé Dantas e
que funcionou como manifesto político.  A variedade
linguística empregada nela tem como intenção
� expor o uso desajeitado da língua, explicitando o

elo entre pobreza e consciência social precária.
� construir o perfil do enunciador do texto, contri -

buindo para tornar seu discurso convincente.
� criar uma demarcação territorial, abrindo caminho

para o conflito com a classe dominante.
� imitar o falar dos flagelados, servindo para ironi -

zar o comportamento submisso dos desfa vore -
cidos.

� revelar uma escolarização precária, relacionando
a falta de estudo ao conformismo com a miséria.

Resolução
O texto é uma defesa da criação de frentes de

trabalho no lugar da aplicação exclusiva de políticas

assis tencialistas no Nordeste da seca. Para tornar sua

argumentação mais convincente, utiliza-se a varie -

dade linguística do sertanejo nordestino, o que torna

o discurso convincente, já que se trataria de uma fala

de alguém da região e que conhece a reali dade

enfocada. Funcionaria, portanto, como expe diente

para a criação de um perfil fidedigno capaz de gerar o

famoso argumento de autoridade.

Resposta: B

QUESTÃO 23

Texto I

Só mesmo a palavra sofrência

Em dicionário não tem 

Mistura de dor, paciência

Que riso que é canto também

Meu filho Nordeste que canta

O canto chorado da vida

Pegando no susto, chuva tanta

Errou de lugar na caída

O que dá pra rir dá pra chorar...

BLANCO, Billy. “Canto Chorado”. Disponível em:

<http://m.letras.mus.br/os-originais-do-samba/1827118/>. Acesso

em: 18 jun. 2018.

Texto II

Dureza rebordosa, de déu em déu, frio, tropel,
sofrência, ô solidão de cimento armado e quanto se
enfia represado e se enrosca e se intrinca, cinicamente
ou desnorteado, sem solução – transportes, serviços
indo mais para além da Lapa, no pedaço da
Presidente Altino, Jaguaré, Anastácio, Morro da
Geada. Osasco.

ANTÔNIO, João. Abraçado ao Meu Rancor. São Paulo: Cosac &

Naif, 2001, pp. 74-75.

O Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa (VOLP) e
o Dicionário Houaiss não têm registro de um verbete
para a palavra sofrência, apesar de ela já ter aparecido
em uma canção de 1969 e em um conto de 1986.
Sendo assim, trata-se de
� um neologismo, que comprova o dinamismo da

língua ao acompanhar as necessidades de seus
usuários.

� uma gíria, que indica a tendência da escrita de se
tornar um código fechado de comunicação.

� um coloquialismo, que demonstra a capacidade
da fala de obedecer às regras de formação de
palavras.

� um barbarismo, que exemplifica a tendência da
língua popular de satirizar o padrão culto da
língua.

� uma metáfora, que revela a liberdade dos textos
de literatura de criar termos com novos signif i -
cados.

Resolução
A língua está em constante transformação, pois é um

organismo vivo usado sempre e em situações,

espaços e tempos diversos, ou seja, em contextos

múltiplos que propiciam novas possibilidades e

novos usos. Assim, ela permite a criação de termos,

os neologismos, como é o caso de sofrência, que

acabam incorporados ao vocabulário dos usuários da

língua.

Resposta: A
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QUESTÃO 24

DAHMER, André. Malvados. Disponível em: <http://twitter.com/malvados/status/1006166882251149312>. Acesso em: 18 jun. 2018.

As tirinhas, bastante comuns nos jornais e mais recentemente nas redes sociais, combinam o código verbal ao

visual para fazerem de forma humorística uma crítica ao contexto social em que estão inseridas.  No exemplo

acima, André Dahmer obtém humor por meio da 

� censura a direitos políticos constitucionais vigentes.

� valorização de discurso carregado de frases feitas.

� quebra de expectativa criada pela estrutura narrativa.

� paródia de diálogo do meio acadêmico brasileiro.

� referência a questões políticas de caráter antiquado.

Resolução
O primeiro quadrinho apresenta uma personagem afirmando que os jovens, o público com quem está

conversando, são "a esperança do país". Cria-se então uma expectativa de que esse grupo estaria sendo

elogiado, pois estaria na mão deles a grandeza futura de sua nação. No entanto, os quadrinhos seguintes

frustram esse clima. Neles, mostra-se que os interlocutores do palestrante defendem uma presidência nazista

(segundo quadrinho). Assim, a esperança é a de que esses jovens não votem (terceiro quadrinho), o que evitaria

uma catástrofe política. Portanto, os interlocutores não estariam sendo engrandecidos como presumidos

salvadores do país, mas diminuídos por causa da má conscientização político-social.

Resposta: C



QUESTÃO 25

Texto I

Eu não sou da paz. Não sou mesmo não. Não sou.
Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não,
senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não
venha me pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é
uma desgraça. 

Uma desgraça. Carregar essa rosa. Boba na mão.
Nada a ver. Vou não. Não vou fazer essa cara.
Chapada. Não vou rezar. Eu é que não vou tomar a
praça. Nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz
marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na
televisão. Viu aquele ator?

Se quiser, vá você, diacho. Eu é que não vou.
Atirar uma lágrima. A paz é muito organizada. Muito
certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem
governador participar. E prefeito. E senador. E até
jogador. Vou não. Não vou. [...]

FREIRE, Marcelino. “Da paz”, 2008.

TEXTO II

Cândido Portinari, Paz, 1956, Organização das Nações Unidas,

Nova Yorque.

Os textos apresentados assemelham-se temati ca -

mente, pois se referem à paz: o primeiro, por meio da

menção à campanha “Sou da Paz”; o segundo, por

meio de cenas como um coral de crianças, mulheres

em ciranda e homens jogando capoeira. Quanto ao

aspecto formal, nota-se que as duas obras

� distinguem-se esteticamente: o Texto I é contem -

porâneo e se baseia na linguagem formal e o

Texto II refere-se ao Modernismo, com herança

cubista.

� submetem-se a influências das vanguardas euro -

peias: no Texto I, há metáforas exageradas (Ex -

pres sionismo), enquanto no Texto II, formas

geo métricas (Cubismo).

� marcam-se por rupturas na arte nacional: ao

negar uma visão padronizada sobre as manifes -

tações de paz (Texto I) e ao fazer uso de formas

futuristas (Texto II).

� diferenciam-se na forma: o Texto I traz linguagem

verbal na norma-padrão da língua portuguesa e o

Texto II é uma obra plástica da estética clássica.

� relacionam-se pela herança Modernista: trans -

gressão na normatização da língua portuguesa

(Texto I) e utilização de formas geométricas (Texto

II).

Resolução
O Texto I apresenta ruptura linguística com a

norma-padrão da língua em expressões como “Não

sou mesmo não. Não sou. Paz é coisa de rico”, pois

contém repetições, linguagem informal, refletindo a

fala oral, a exemplo de Oswald de Andrade e Mário

de Andrade. O Texto II possui formas geométricas,

sobreposição de planos – técnica cubista que teve

como expoente o pintor Pablo Picasso.

Resposta: E
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QUESTÃO 26

A fisionomia musical do Brasil moderno se for -

mou no Rio de Janeiro. Ali é que uma ponta desse

enor me substrato de música rural espalhada pelas

regiões tomou uma configuração urbana. Transfor -

mando as danças binárias europeias através das batu -

cadas negras, a música popular emergiu para o

mercado, isto é, para a nascente indústria do som e

para o rádio, fornecendo material para o carnaval ur -

bano em que um caleidoscópio de classes sociais e

de raças experimentava a sua mistura num país re -

centemente saído da escravidão para o “modo de

produção de mercadorias”. No mesmo momento em

que a industrialização mais a imigração produziam em

São Paulo o fenômeno moderno da greve operária,

no Rio de Janeiro se produzia o samba como expres -

são de grupos sociais marginalizados que tomavam

o espaço da cidade na festa carnavalesca, e que

marcavam a sua diferença e o seu desejo de pertinên -

cia através da música.

WISNIK, J. M. “Algumas questões de música e política no

Brasil”, in: BOSI, A. (org), Cultura brasileira: temas e situações.
São Paulo: Ática, 2008, p. 119.

O texto trata de fatores que colaboraram para con -

figuração da música popular brasileira na moder -

nidade. Entre esses elementos, destacam-se

� a música rural e os ritmos binários africanos.

� o samba e os movimentos imigratórios.

� a industrialização e os movimentos grevistas.

� a indústria fonográfica e o público urbano.

� o ecletismo cultural e o fim da escravidão.

Resolução
De acordo com o texto, os fatores que colaboraram

para a configuração da música popular moderna no

Brasil foram a “nascente indústria do som”, que, pelo

rádio, forneceu material para as festas urbanas, como

o carnaval, e a recepção do público urbano, que por

ser eclético, assimilou as misturas rítmicas e sonoras

que formataram a fisionomia musical do Brasil.

Resposta: D

QUESTÃO 27

As revoluções políticas iniciam-se com um sen -

timento crescente, com frequência restrito a um

segmento da comunidade política, de que as insti -

tuições existentes deixaram de responder adequa -

damente aos problemas postos por um meio que

aju daram em parte a criar. De forma muito se -

melhante, as revoluções científicas iniciam-se com

um sentimento crescente, também seguidamente

restrito a uma pequena subdivisão da comunidade

científica, de que o paradigma existente deixou de

funcionar adequadamente na exploração de um

aspecto da natureza, cuja exploração fora anterior -

mente dirigida pelo paradigma. Tanto no desen -

volvimento político como no científico, o sentimento

de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise,

é um pré-requisito para a revolução.

KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. Trad.

Beatriz V. Boeira e Nelson Boeira. 1.a ed. São Paulo: Perspectiva,

2011, p. 126.

A analogia consiste em uma estratégia argumentativa

em que, por meio de elementos comparativos, busca-

se fundamentar a tese defendida. Desse modo, o

autor vale-se da analogia para defender a tese de que

� a revolução, tanto a científica quanto a política,

surge da necessidade de novas leis que expli -

quem novos fenômenos.

� a revolução política  como a científica nascem de

no vos problemas a princípio alheios à comu -

nidade científica especializada.

� o paradigma que norteia a comunidade científica,

diferentemente do da comunidade política, mos -

tra-se defeituoso, o que leva à crise.

� a dupla de comunidades, tanto científica quanto

política, desenvolve novos métodos de explo -

ração e explicação de futuros problemas.

� o mecanismo necessário para a revolução está na

nova postura crítica de determinado segmento da

comunidade científica.



Resolução
Kuhn defende a ideia de que as revoluções científica

e política têm em comum o “sentimento de funcio -

namento defeituoso” das leis (“paradigma”) que até

então serviam de base para a aplicação do conhe -

cimento de determinada comunidade científica. A

“anomalia” surge quando o conjunto de leis prees -

tabelecidas já não explicam fenômenos que, por

apresentarem novos aspectos não previstos pelo

paradigma, necessitam de ajuste de interpretação.

Disso resulta a necessidade de uma transformação.

Resposta: A

QUESTÃO 28

Garça

A palavra garça em meu perceber é bela.

Não seja só pela elegância da ave.

Há também a beleza letral.

O corpo sônico da palavra

E o corpo níveo da ave

Se comungam.

Não sei se passo por tantã dizendo isso.                                                        

Olhando a garça-ave e a palavra garça                                                                   

Sofro uma espécie de encantamento poético.

BARROS, Manoel de. Poesia Completa. São Paulo: LeYa, 2013, p. 406.

No poema de Manoel de Barros, o encantamento do
eu lírico provém de sua relação com a palavra. Tal
maravilhamento advém do fato de que esse vocábulo
ultrapassou seu elemento

� poético.

� gráfico.

� referencial.

� sonoro.

� sugestivo.

Resolução
Para o eu lírico, a beleza da palavra garça está não só

no fato de indicar uma ave elegante, mas também no

fato de possuir um valor estético em seu corpo

gráfico e em sua textura sonora. Portanto, o gozo

poético do eu lírico está em perceber que a beleza da

palavra garça vai além de sua função referencial

(garça: ave).

Resposta: C

QUESTÃO 29

(...) Nada é mais contrário à poesia do que a

ênfase, o lugar-comum e o patético da oratória. Onde

começa o tribuno, acaba o poeta.

O fato é que não possuo a forma do verso, na qual

a ideia se modela por si mesma e donde sai com o

timbre próprio da verdadeira rima, que nenhum

artifício nem esforço pode imitar. Isso, por um lado,

quanto à pequena poesia, à poesia solta, ao que se

pode chamar a música da poesia. Quanto à grande

poesia, à poesia de imaginação e de criação, poema,

romance, balada que fosse, para essa eu seria

incapaz, além da insuficiência do talento, pela falta de

coragem para habitar a região solitária dos espíritos

criadores, os quais vivem naturalmente entre figuras

tiradas de si mesmos, sem vida própria, autômatos da

sua inteligência e da sua vontade, como em um sonho

acordado.
NABUCO, Joaquim. Minha formação. Rio de Janeiro: Nova

Fronteira, 2015, p. 80.

O texto acima é de um dos mais renomados políticos
brasileiros do século XIX. A partir da distinção que faz
entre a oratória e a poesia, o autor revela não possuir
talento para o verso, uma vez que esta arte exige um
(a)

� linguagem original e diferenciada.

� domínio da linguagem retórica.

� capacidade de oratória e persuasão. 

� distanciamento de questões sociais.

� interpretação da condição humana.

Resolução
Ao afirmar que, na “forma do verso”, a ideia é

representada por meio de uma musicalidade própria,

Joaquim Nabuco sugere que a linguagem poética e,

especificamente, a arte do verso, requer uma

linguagem original e diferenciada. Por causa desses

elementos, o autor conclui que não possui o talento

para a versificação.

Resposta: A
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QUESTÃO 30

Texto 1

COUTINHO, Luiz Carlos (CAULOS). Vida de Passarinho. 2.a ed., Porto Alegre: L&PM, 1995, p. 47.



Texto 2

No meio do caminho

No meio do caminho tinha uma pedra 

tinha uma pedra no meio do caminho 

tinha uma pedra 

no meio do caminho tinha uma pedra.

(...)

ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma Poesia. In: Poesia

Completa. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 2001, p. 16.

O texto iconográfico do cartunista Caulos (texto 1) faz

uma flagrante referência ao arquifamoso poema de

Drummond (texto 2). A comparação entre os recursos

expressivos que constituem os dois textos revela que 

� o texto l  é um plágio do texto II, insere-se na

irrelevância da cultura pós-moderna.

� o texto 2 pertence ao gênero literário, porque as

escolhas linguísticas o fazem uma réplica do texto

1.

� o texto 1 e texto 2 são manifestações do fazer

poético, já que se utilizam de frases semelhantes.

� o texto 1 e o texto 2 são de gêneros diferentes,

uma vez que foram elaborados com finalidades

distintas.

� o texto 1 pratica intertextualidade com o texto 2,

o que permite classificá-los como literários.

Resolução
A história em quadrinhos retoma um poema de

Drummond. Aliás, o conhecimento do poema é

fundamental para compreender o humor da história.

No entanto, o texto 1 tem o objetivo modesto de

provocar o humor, enquanto o texto 2 faz uma

reflexão de caráter existencial e filosófico.

Resposta: D

QUESTÃO 31

A cavalgada  

A lua banha a solitária estrada...

Silêncio!... mas além, confuso e brando,

O som longínquo vem-se aproximando

Do galopar de estranha cavalgada.

São fidalgos que voltam da caçada;

Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando.

E as trompas a soar vão agitando

O remanso da noite embalsamada...

E o bosque estala, move-se, estremece...

Da cavalgada o estrépito que aumenta

Perde-se após no centro da montanha...

E o silêncio outra vez soturno desce...

E límpida, sem mácula, alvacenta

A lua a estrada solitária banha...

CORREIA, Raimundo. “A Cavalgada”. Disponível em:

<http://www.jornaldepoesia.jor.br/raimun12.html->. Acesso em:

17 jun. 2018.

Raimundo Correia foi um dos mais importantes

nomes do Parnasianismo brasileiro, o que se percebe

pelo cuidado formal e pela racionalidade na condução

temática. No entanto, o soneto acima é prova de que

seu autor não se manteve ligado radicalmente a esse

período literário, pois reflete um lirismo de ambien -

tação romântica por meio de

� uma estrada solitária noturna, onde passam

animais e pessoas que estão sempre em movi -

mento, mas que não permanecem nela por muito

tempo, deixando-a, novamente, solitariamente

banhada pela lua. 

� um tédio existencial, banhado por desilusões

amorosas e sentimentos desprezíveis, numa des -

crição subjetiva e imprecisa que se refere aos

membros da nobreza.
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� uma narrativa prosaica na qual se remete a um

passado distante nos olhos do eu lírico, já confuso

por causa de suas dores existenciais e frustrações

de um amor que não se tornou correspondido.

� uma postura impassível do eu poemático em que

se detecta uma disposição a se prender aos

moldes e formas fixas de sua proposta literária, o

que é reforçado pelo apego a rimas pobres.

� um conflito do autor diante dos estilos literários

subjetivo e objetivo, sugestivo e descritivo,

fazendo que seu trabalho poético fosse inferior ao

dos demais autores de seu tempo.

Resolução
Apesar de a poesia possuir todo o rigor formal do

estilo parnasiano, a ambientação noturna e solitária

remete ao cenário romântico sem comprometer a

qualidade e excelência do poeta.

Resposta: A

QUESTÃO 32

A “poesia marginal” foi um desdobramento do

tropicalismo, especificamente na cidade do Rio de

Janeiro, onde encontrou, na segunda metade dos

anos 70, em Ana Cristina alguém que, ao mesmo

tempo, o encarnou e o transcendeu. Ana Cristina

escreveu, como tantos outros daquele período,

explorando um registro coloquial. Mas, ao contrário

de quase todos, que se limitaram a repetir

descobertas dos modernistas, ela articulou esse

coloquialismo a outros modelos, como o da norte-

americana Gertrude Stein da década de 10. Em seu

caso, a informalidade, mais do que a coloquialidade,

funcionava como instrumento de crítica e de

desconstrução das poéticas anteriores (Concretismo,

João Cabral) e como estratégia de captação do

mundo. 

BONVICINO, Regis. “A Teus Pés dissolve fronteiras entre verso e

prosa”. Folha de S.Paulo, 8 ago. 1998, p. 4.

A produção artística de Ana Cristina Cesar dife -

renciou-se da geração de que fazia parte, a deno -

minada “poesia marginal”, desenvolvida no Brasil na

década de 1970. Conforme Regis Bonvicino, a origi -

nalidade da poetisa ocorreu em razão

� da incorporação artística de elementos advindos

de modelos literários estranhos aos usados por

poetas de seu grupo.

� da exploração do registro formal, atitude contrária

à assumida pelos poetas ditos marginais da

década de 1970. 

� da repetição de modelos que foram consagrados

pelos poetas concretistas e por João Cabral de

Melo Neto.

� do desprezo pelas poéticas imediatistas do século

XX que visassem à captação lírica do mundo

moderno.

� do distanciamento de questões relativas ao

momento crítico pelo qual passava o país em

detrimento de questão universais.

Resolução
Conforme o texto, “Ana Cristina (...) articulou esse

coloquialismo a outros modelos, como o da norte-

americana Gertrude Stein da década de 10”. Assim,

Ana Cristina Cesar  não se limitou a reproduzir desco -

bertas dos modernistas e dos poetas marginais, mas

pesquisou novas formas de escrita. Para tanto, por

exemplo, realizou um diálogo intertextual com, por

exemplo,  a obra da norte-americana Gertrude Stein.

Resposta: A



QUESTÃO 33

KEEFE, Mike. Disponível em: <http://www.denverpost.com/2009/03/26/evolution-of-communication/>.  Acesso em: 10 jun. 2018.

Conforme a charge acima, os meios de comunicação passaram por significativo processo de mudança cujo
estágio final seria o twitter.  Considerando o que nela está escrito, e não levando em conta o irônico jogo de
imagens, a inovação mais relevante do  twitter se produz em razão da

� facilidade de difundir notícias já veiculadas pela imprensa.

� dinâmica impeditiva de aprofundamento da informação.

� neutralidade quanto a conteúdos políticos e econômicos.

� síntese e instantaneidade propiciadoras de objetividade. 

� acessibilidade a adolescentes com vocabulário escasso.

Resolução
A charge evidencia que o Twitter é uma inovação relevante à medida que torna a comunicação mais sintética e

objetiva do que outras redes e/ou plataformas de informação.

Resposta: D
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QUESTÃO 34

Qual é a origem do nome do Rio de Janeiro?

Não existe nenhum rio chamado Janeiro no mu -
ni cípio de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aliás, o
nome completo da capital fluminense homenageia o
santo homônimo do imperador Dom Sebastião, que
governava Portugal quando a cidade foi fundada
oficialmente, em 1.o de março de 1565, por Estácio de
Sá. Para completar o combo, São Sebastião também
é o santo padroeiro local.

Sobre o “sobrenome” Rio de Janeiro, a história é
a seguinte: pela história oficial, quando os portu -
gueses aportaram na Baía de Guanabara, no primeiro
dia de 1502, acharam se tratar de um grande rio. Por
causa da data e do equívoco hidrográfico, teriam
nomeado todo o entorno de Rio de Janeiro – mas há
controvérsias, já que navegadores tão experientes
dificilmente confundiriam uma baía com um rio.

JOKURA, Tiago. “Qual a origem do nome do Rio de Janeiro?”

Revista Superinteressante, 2017. Disponível em:

<http://super.abril.com.br/blog/oraculo/qual-e-a-origem-do-nome-

do-rio-de-janeiro/>. Acesso em: 20 abr. 2018.

No processo de comunicação, a organização textual
pode assumir diferentes funções, dependendo da
atitude do emissor/autor em relação à mensagem. A
função predominante no trecho acima está centrada
no(na)

� código, pois utiliza a linguagem para explicar a

origem do nome da cidade do Rio de Janeiro.

� canal, visto que pretende manter o contato entre

o autor e o leitor, interessado na origem da cidade.

� mensagem, porque pretende informar os leitores

sobre o histórico primitivo da capital fluminense.

� receptor, já que pretende convencer o leitor da

origem improvável do nome da cidade carioca.

� emissor, uma vez que o objetivo é demonstrar a

relação dele com o município fluminense.

Resolução
Trata-se de um texto metalinguístico. Assim, seu foco

é o código, pois o texto utiliza a linguagem para

explicar o próprio código linguístico.

Resposta: A

QUESTÃO 35

DEPERO, F. Arranha-Céus e Túneis. Museu de Arte Moderna e

Contemporânea de Trento e Roverto. Disponível em:

<http://www.italianmodernart.org/depero-and-the-

metropolis/grattacieli-tunnel-depero/>. Acesso em: 25 abr. 2018.

As vanguardas europeias foram movimentos
artísticos que surgiram em diversos países europeus,
no início do século XX, com a intenção de, por meio
de práticas inovadoras, subverter os conceitos
tradicionais de arte. Na pintura acima, o artista
Fortunato Depero valeu-se 

� da geometrização da realidade, metaforizando as

múltiplas perspectivas políticas de uma cidade.

� do universo onírico surreal, simbolizado pela fu -

são de objetos sobre os óculos que visualizam o

interior dos prédios.

� da referência ao crescimento industrial e ao

progresso cosmopolita, em um culto à técnica e à

modernização.

� da fusão de imagens que contribuem para a

sugestão da miscigenação étnica e cultural do

mundo urbano. 

� do ilogismo do consciente, representando a

mentalidade alienada do morador de uma grande

cidade.

Resolução
Fortunato Depero foi um dos representantes do

Futurismo italiano. Este quadro, intitulado Arranha-

Céus e Túneis, é uma apologia à vida moderna, à

industrialização e à tecnologia.

Resposta: C



QUESTÃO 36

Texto 1

Sonhos, fantasias, devaneios, inconsciência,

ausência de lógica formaram as bases das criações do

movimento surrealista. Fundado em Paris, em 1924, o

Surrealismo engrossou os movimentos de vanguar -

das do início do século XX. André Breton foi seu

principal porta-voz e lançou, naquele mesmo ano, o

primeiro e principal manifesto – o Manifesto Surrea -

lista. Entre seus mais marcantes expoentes nas Artes

Plásticas estão: Salvador Dalí (1904-1986), Max Ernst

(1891-1976), René Magritte (1898-1967), André

Masson (1896-1987), Joan Miró (1893-1983). 

(LITTLE, Stephen. ... ismos: para entender a arte. Brasil, Ed.

Globo, 2011.)

Texto 2

DALÍ, S. O Enigma do Destino.  Galeria Nacional de Arte

Moderna (Munique)

O quadro O Enigma do Destino, do pintor espanhol
Salvador Dalí, é bem significativo do Surrealismo,
vanguarda modernista explicada no texto 1. Essa obra
é uma síntese do movimento pelo fato de

� valorizar a fantasia, marcada pela sanidade e

automatismo. O autor deixou-se levar pelo im -

pulso e pelas inspirações concretas do cotidiano.

� ilustrar a expressão livre do inconsciente. A obra

é um impulso onírico, despreza os padrões esta -

be lecidos pela ordem e pela lógica. 

� influenciar as teorias renomadas de Sigmund

Freud. No entanto, despreza o inconsciente e sua

capacidade de impulsionar o artista para a

criatividade. 

� criar uma realidade idêntica à realidade imposta

pela sociedade. Esse esforço é visto pelo fato de o

artista manter os limites da denotação.

� sobrepor a dimensão do imaginário à perfeição

de desenho. Utilizam-se recursos ilusórios e dis -

sociação entre imagens e legendas.

Resolução
A principal característica do movimento surrealista é

a influência significativa das teorias psicanalistas de

Sigmund Freud, as quais valorizam a importância do

inconsciente, rico de elementos oníricos em que

predominam a liberdade de pensamento e o auto -

matismo psíquico.

Resposta: B

QUESTÃO 37

Texto 1

BARBOSA, Gilmar. “Grupos do WhatsApp”. Disponível em:

<http://gilmaronline.blogspot.com/2018/03/charge-grupos-do-

whatsapp.html>. Acesso em: 03 jun 2018.
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Texto 2

Grupo de família no WhatsApp é mais um dos
castigos de Satanás aos pobres seres humanos,
direcionado principalmente àqueles que justamente
NÃO querem manter contato com família, seja por
não querer ouvir a avó falando todos os dias sobre a
hérnia de disco do seu avô, por não aguentar sua tia
mandando foto das comidas feias que ela faz, ou
simplesmente por ser um infeliz que não interage com
ninguém mesmo. Quando você é adicionado num
grupo desses, você o silencia por um ano e desmarca
a caixinha “exibir notificações”. Estou certo? Claro
que estou, todo mundo faz isso. Você só não sai do
grupo porque todo mundo fica te enchendo o saco
pedindo para voltar, mesmo que ninguém te dê a
mínima lá dentro.

Desciclopédia. Disponível em:

<http://desciclopedia.org/wiki/Grupo_de_fam%C3%ADlia_no_Wha

tsApp>.  Acesso em” 03 jun. 2018.

As redes sociais, cada vez mais usadas e mais coti -

dianas, têm provocado diversas reações e inúmeras

opiniões. Nesse sentido, a charge de Gilmar e o texto

extraído do site humorístico Desciclopédia tratam, em

comum, da

� perda de valores patriarcais enraizados em nosso

patrimônio cultural nacional.

� superação resoluta da dependência tecnológica

aliada à capacidade de convivência em coleti -

vidade.

� amargura social gerada pela mídia e pelos

poderosos grupos massificadores.

� transformação das relações sociais e os conflitos

ou dissabores da convivência.

� extinção da família vinculada aos meios de

comunicação e redes de informação.

Resolução
Ambos os textos abordam a transformação das

relações humanas e a permanência dos conflitos

gerados pelos grupos de WhatsApp. 

Resposta: D

QUESTÃO 38

Quinta-feira, 12 de abril

Padre Neves me disse outro dia, quando eu lhe

contei que um primo me havia dito que o homem vem

do macaco, que é um grande pecado ouvir essas

coisas. Eu não tinha visto, na História Sagrada, a

história de Adão e Eva? Eu calei. Mas se Padre Neves

conhecesse o macaco que tem aqui na vizinhança, até

ele era capaz de acreditar. Esse macaco é mais

inteligente do que muitos meninos que eu conheço. A

dona dele é Siá Ritinha, que furta galinhas dos

vizinhos.

MORLEY, Helena. Minha Vida de Menina. 1a. ed. São Paulo:

Companhia de Bolso, 2016, p. 139.

Ao escrever seu diário, Helena Morley dedica-se, com

grande sensibilidade, à compreensão do mundo a sua

volta.  Para refletir sobre a argumentação realizada

por Padre Neves, Helena vale-se de

� um fato cotidiano: o macaco que pertencia à

vizinha e que lhe parecia por demais inteligente.

� uma aula de Ciências: o conteúdo apresentado na

escola e que tem mais credibilidade na sociedade. 

� um exemplo bíblico: a história de Adão e Eva, os

primeiros humanos, que lera na Bíblia Sagrada.

� uma explicação do primo: a observação que ele

fizera de um animal, que o fez acreditar em

Darwin.

� um sermão religioso: a defesa do Criacionismo,

que torna inadmissível que Helena dê razão a

terceiros. 

Resolução
Nessa experiência de escrita íntima, Helena registra

todas as suas vivências, impressões e expectativas e,

na maior parte das vezes, o elemento utilizado como

instrumento para comparações e reflexões é, de fato,

seu cotidiano e as coisas que nele vive, observa,

experimenta e descreve.

Resposta: A



QUESTÃO 39

Razão de ser

Escrevo. E pronto.

Escrevo porque preciso,

preciso porque estou tonto. 

Ninguém tem nada com isso.

Escrevo porque amanhece,

e as estrelas lá no céu 

lembram letras no papel,

quando o poema me anoitece.

A aranha tece teias. 

O peixe beija e morde o que vê.

Eu escrevo apenas.

Tem que ter por quê?

LEMINSKI, Paulo. Toda Poesia.  4a. ed. São Paulo: Companhia das

Letras, 2013, p. 218.

A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais
marcantes atributos da produção literária contem -
porânea. No poema de Paulo Leminski, essa qualida -
de se expressa pela
� conveniência de justificar seu ato de escrita como

efeito de inspiração, como se observa em “Escre -
vo porque amanhece, / e as estrelas lá no céu /
lem bram letras no papel, / quando o poema me
anoitece”.

� explicação do funcionamento de sua escrita como
algo antinatural, semelhante ao processo que se
vê em “A aranha tece teias. / O peixe beija e mor -
de o que vê”.

� reflexão de eu lírico de seu fazer poético como
algo que lhe é intrínseco: “A aranha tece teias. / O
peixe beija e morde o que vê. / Eu escrevo
apenas”.

� necessidade urgente de entender e justificar sua
prática de escrita como algo repleto de motivos
ou razões, tal qual se afirma em “Eu escrevo
apenas. / Tem que ter por quê?”.

� percepção do eu lírico das limitações de seu
processo criativo, o que está expresso em “Es -
crevo. E pronto. / Escrevo porque preciso, / preciso
porque estou tonto”.

Resolução
O eu lírico deixa claro ao longo do poema que, para

ele, seu processo de escrita lhe é tão natural quanto

o transcorrer do tempo (“Escrevo porque amanhece,

/ e as estrelas lá no céu / lembram letras no papel...”)

ou o comportamento dos bichos (“A aranha tece

teias. / O peixe beija e morde o que vê”). O eu poe -

mático claramente contesta a percepção de que deve

haver algum motivo ou inspiração para escrever.

Resposta: C

QUESTÃO 40

Texto I

DEBRET, Jean-Baptiste. Escravas negras de diferentes nações

(1839). In: Rio de Janeiro, Cidade Mestiça. São Paulo: Companhia

das Letras, 2001, p. 21.

Texto II

Retratos da diversidade

Jean-Baptiste Debret (1768-1848), artista francês
estudioso da natureza do Brasil, retratou os diferentes
tipos de mulheres africanas que pôde observar na
cidade do Rio de Janeiro. Nem na própria África seria
possível encontrar tantos representantes de povos
daquele continente como aqui. Debret produziu
aquarelas que mostravam a diversidade de origem
das mulheres que haviam sido trazidas e escravizadas
no nosso país. [...]

Com seus trajes e penteados, adornos e marcas
faciais e de estética própria – como a prática de limar
os dentes – essas mulheres afirmavam suas dife -
renças, também percebidas em suas tradições
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culturais e idiomas. Nada mais distante de suas vidas
que a ideia de uma África no singular ou de carac -
terísticas de comportamento e crença que unissem
todas elas em um denominador comum. Essas
africanas eram tão diferentes entre si como homens e
mulheres europeus de países distintos.

Conhecer essas histórias africanas é uma maneira
de desmascarar essa uniformidade inventada, e re -
conhecer o rico mapa da diversidade “negra” que faz
parte de nossas origens.

LIMA, Mônica. “Brasil ‘mestiço’”. Ciência Hoje, 326, vol. 55. p. 46.

Os dois textos pertencem a naturezas diferentes: o
primeiro baseia-se em linguagem visual e o segundo
em linguagem verbal. O confronto entre eles permite
que se tome consciência a respeito 
� do nível de diversidade das africanas e, por

extensão, dos africanos que fizeram parte de
nossas origens.

� da importância do conceito de miscigenação para
amenizar a discriminação étnica.

� da nobreza de caráter dos indivíduos africanos, a
qual foi absorvida pelo colonizador português no
Brasil.

� da prevalência de hábitos comportamentais
domésticos sobre os do ambiente social.

� do conceito de mulher mestiça vinculado
estritamente ao sincretismo, capaz de esconder a
gênese do povo brasileiro.

Resolução
O conceito idealizado de um país mestiço esconde a

variedade concreta que existe em nossas origens. O

quadro de Debret expõe, de certa forma, essa multi -

plicidade, pois representa a pluralidade da mulher

negra que faz parte de nossa gênese, tal qual eviden -

ciado pelo texto lido: “Debret produziu aqua relas que

mostravam a diversidade de origem das mulheres

que haviam sido trazidas e escravizadas no nosso

país...”

Resposta: A

QUESTÃO 41

Momento num café

Quando o enterro passou

Os homens que se achavam no café

Tiraram o chapéu maquinalmente

Saudavam o morto, distraídos

Estavam todos voltados para a vida

Absortos na vida

Confiantes da vida.

Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado

Olhando o esquife longamente

Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade

Que a vida é traição

E saudava a matéria que passava

Liberta para sempre da alma extinta.

BANDEIRA, Manuel. Estrela da Manhã. In: Poesia Completa e

Prosa. 4a. ed., Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 1993, p. 233.

“Momento num Café”, de Manuel Bandeira, traz,
além da coloquialidade e da presença do cotidiano,
características típicas da primeira geração modernis -
ta, um tema recorrente na obra de seu autor: a morte.
No poema, esse assunto é tratado como
� um processo natural que encerra a vida sem

sentido.
� um meio de se atingir a transcendência

sobrenatural.
� uma distração supérflua entre as atividades

cotidianas.
� uma traição feroz premeditada pela natureza

material.
� uma saudação agitada no meio da rotina

cotidiana.

Resolução
A segunda estrofe do poema apresenta uma pessoa

que percebe a falta de sentido da vida, considerada

feroz e sem finalidade, uma traição, que nos relega à

extinção plena, isto é, a morte absoluta.

Resposta: A



QUESTÃO 42

Uma vez na terra, o Diabo não perdeu um minuto.
Deu-se pressa em enfiar a cogula* beneditina, como
hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina
nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas
entranhas do século. Ele prometia a seus discípulos e
fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites
mais íntimos. Confessava que era o Diabo; mas
confessava-o para retificar a noção que os homens
tinham dele e desmentir as histórias que a seu
respeito contavam as velhas beatas.

ASSIS, Machado de. “A Igreja do Diabo”. Disponível em:

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000195.pdf>.

Acesso em 17 jun. 2018.
Nota:

*Cogula: hábito, roupa de religioso, espécie de túnica larga e sem

mangas.

Neste trecho do conto “A Igreja do Diabo”, em que o
Diabo decide fundar uma “religião” para si, nota-se
um expediente estilístico muito recorrente em
Machado de Assis: a ironia. Esse processo pode ser
constatado
� pela presença do diabo na terra em meio aos

homens.
� pela hipocrisia que o diabo percebe na condição

humana.
� pelo uso que o diabo faz de recursos do

catolicismo.
� pela impossibilidade de o diabo ter uma igreja

para si.
� pelo grupo de histórias contadas pelas velhas

beatas.

Resolução
A profunda ironia que se constata no conto “A Igreja

do Diabo” pode ser verificada no trecho através dos

diferentes recursos e meios comumente usados pela

liturgia do catolicismo, como a “cogula beneditina”.

Resposta: C

QUESTÃO 43

LOMBETA: O lombeta é um ser que mora nas
roças de mandioca. Ele gosta de beber cauim. O
cauim é uma bebida que nós, Pataxo, fazemos da
mandioca. O lombeta é barrigudo com a boca bicuda
e a língua comprida. A sua língua vai se esticando até
beber o cauim. Quando a índia faz cauim, põe três
pedaços de carvão e duas varinhas em cruz em cima
do cajo (vasilha feita de pau onde coloca o cauim).

Quando o lombeta bebe o cauim, ele fica espumado. 

TIGUM-LIM-GUMBÊ: O tigum-lim-gumbê é um
espírito de um ser que mora na mata. Ele gosta de
pegar criança teimosa e pessoas que gostam de andar
à noite. Ele é cabeludo, tem unhas grandes, olho
grande com a beirada avermelhada e com a bocona
achatada.

KANATYO; PONIOHOM; JASSANÃ PATAXÓ. “Seres da mata”.

Cada dia é uma história. SEF/MEC SEE-MC, 2001. 

O imaginário é um sistema de linguagem simbólica
que reflete os valores culturais e econômicos da
sociedade. O trecho acima, extraído de um projeto
educativo na escola indígena Pataxó Bacumixá, em
Minas Gerais, permite afirmar que as duas histórias
da tradição oral têm por objetivo, respectivamente,  
� incitar a transgressão de valores e criar novos

padrões estéticos.
� resgatar práticas obsoletas e determinar o registro

linguístico da comunidade.
� interagir com o cotidiano social e regular hábitos

indesejáveis ou nocivos.
� expressar um apelo sentimental e registrar

vocabulário conforme a norma culta.
� exercer mais influência no universo feminino e

estimular a criatividade das crianças. 

Resolução
As personagens folclóricas da cultura indígena do

fragmento interagem com a cultura local. Lombeta

aprecia as bebidas preparadas pela comunidade e há

possibi lidade de contato com o universo do ser

mágico pela prática ritualística. Já Tigum-Lim-Gumbê

é um ser horrendo, perigoso às crianças teimosas e

àqueles que andam sós na noite, cumprindo função

regula dora no comportamento da sociedade.

Resposta: C

QUESTÃO 44

Aventura  

Nasceu.

DILL, Luís. In: CHAFFE, Laís (org.). Contos de Bolso. Porto Alegre:

Casa Verde, 2005. Disponível em:

<http://www.minicontos.com.br/?apid=2989&tipo=12&dt=0&wd=

&titulo=Pequena%20po%E9tica%20do%20miniconto>. 

Acesso em: 17 jun. 2018.
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O miniconto do escritor gaúcho Luis Dill é composto

pelo título “Aventura” e pela palavra nasceu, única a

compor o corpo da narrativa. A compreensão desse

tipo de texto requer uma atitude ativa do leitor em

razão da

� lacuna deixada no texto para ser completada por

meio de conceitos e experiências do leitor.

� omissão de elementos descritivos, que torna

propícia uma leitura mais dinâmica e instigante.

� presença de um narrador em terceira pessoa, que

não participa da história e apresenta onisciência.

� marcação de uma temporalidade definida pelo

uso de verbo no pretérito perfeito do indicativo.

� presença de um protagonista indeterminado, que

pode pertencer à espécie humana ou não.

Resolução
A compreensão textual do miniconto é obtida pela

capacidade do leitor de preencher as lacunas do texto

com seus conhecimentos de mundo.  O  autor é capaz

de inserir o leitor em um determinado enredo e este

de compreendê-lo sem a necessidade dos compo -

nentes clássicos presentes em um texto narrativo.

Resposta: A

QUESTÃO 45

Texto 1

A carne

A carne mais barata do mercado é a carne negra

Que vai de graça pro presídio

E para debaixo de plástico

Que vai de graça pro subemprego

E pros hospitais psiquiátricos

(...)

Que fez e faz história

Segurando esse país no braço

(...)

Mas mesmo assim

Ainda guardo o direito

De algum antepassado da cor

Brigar por justiça e por respeito

YUKA, Marcelo et alii. “A Carne” – Disponível em:
<http://www.letras.mus.br/elza-soares/281242/>. 

Acesso em: 20 abr. 2018.

Texto 2

Ser  negro no Brasil não é fácil. Talvez não seja tão
difícil quanto foi antes, mas não é fácil. E não o é
porque o negro teve aqui uma história iníqua, que o
marcou e nos marca a todos, fez da cor de sua pele
um sinal de desigualdade. (...) Tudo isso ficou mais
claro após ter eu percebido que a pessoa de cor negra
traz, estampada na pele, uma história que a identifica
com a escravidão, com a submissão, com a inferio -
ridade da condição social, imposta pelas circuns -
tâncias históricas.

GULLAR, Ferreira. “Ser Negro”. Disponível em:

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0804200727.htm>.

Acesso em: 20 abr. 2018.

A letra da canção e o artigo apresentam uma reflexão
sobre o racismo no Brasil. O texto 2 estabelece com o
texto 1 uma relação de
� oposição, pois o artigo contesta o caráter confli -

tuo so da questão racial expressa na canção.
� conclusão, já que Ferreira Gullar parte do racismo

exposto na canção “A Carne” para realizar sua
reflexão.

� explicação, pois o segundo texto elucida a origem
histórica do racismo mencionada na canção.

� consequência, porque apresenta os efeitos gera -
dos pelo racismo evidenciado no primeiro texto.

� complementariedade, pois o artigo acrescenta no -
vos aspectos da questão racial e novos exemplos
de discriminação.

Resolução
A letra da canção e o artigo apresentam uma relação

entre o racismo e sua origem histórica. O texto de

Ferreira Gullar explica e explicita essa causa que está

implícita na composição de Marcelo Yuka. Essa

discriminação é percebida nos trechos que refletem

o preconceito atual ligado diretamente à submissão e

exploração ocorridas no período da escravidão no

Brasil.

Resposta: C
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INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO
• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
• O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas.
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas

desconsiderado para efeito de correção.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

• desrespeitar os direitos humanos.
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo-
argumentativo em modalídade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Medidas necessárias para erradicar o trabalho escravo

no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e
coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

É crime reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer
submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer
sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restrin -
gindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida
contraída com o empregador ou preposto.

Artigo 149 do Código Penal, alterado pela lei de 2003.

TEXTO II

Quando os livros escolares informam que a escravidão foi
abolida no Brasil em 13 de maio de 1888, há exatos 130 anos, fica
faltando dizer que se encerrou a escravidão negra — e que, ainda
hoje, a escravidão persiste, só que agora é multiétnica. 

Estima-se que atualmente 160.000 brasileiros trabalhem e vi -
vam no país em condições semelhantes às de escravidão — ou seja,
estão submetidos a trabalho forçado, servidão por meio de dívidas,
jornadas exaustivas e circunstâncias degradantes (em relação a
moradia e alimentação, por exemplo). Comparado aos milhões de
africanos trazidos para o país para trabalhar como escravos, o
número atual poderia indicar alguma melhora, mas abrigar 160.000
pessoas escravizadas é um escândalo humano de proporções
épicas. 

Setenta e cinco por cento dos trabalhadores em regime se -
melhante ao de escravidão atuam no setor agropecuário , mas há
também escravizados urbanos. Representantes dos empregadores

defendiam o afrouxamento da lei antiescravização com a justifica -
tiva de que os fiscais seriam tendenciosos, puniriam os fazendeiros
sem razão explícita e classificariam como “escravidão” o que na
verdade não passava de trabalho duro.

A evidência de que o Brasil retrocedia para valer na questão da
escravização veio à tona em 16 de outubro do ano passado, quando
foi publicada no Diário Oficial da União a portaria de número 1129,
que alterava o conceito de trabalho escravo e as regras para a
inclusão de empresas que o adotavam em uma lista suja. O texto
eliminava os termos “jornada exaustiva” e “condições degra dan -
tes” da caracterização da prática, limitando a escravidão à restrição
da liberdade de ir e vir. 

Jennifer Ann Thomas, Veja, 9 mai. 2018

TEXTO III

Em bairros nobres de São Paulo, como o das Perdizes, famílias
de alto poder aquisitivo mantiveram domésticas filipinas em
condições análogas às de escravidão.  Em feito inédito na capital
paulista, a Superintendência Regional do Trabalho e a Defensoria
Pública da União revelaram o caso depois que uma das mulheres
fugiu do quarto onde era subjugada, em um condomínio de luxo,
e fez a denúncia às autoridades.  A maior metrópole do país
também concentra 12 000 oficinas ilegais de costura que abastecem
marcas da moda no Bom Retiro e no Brás. Quase sempre são
imigrantes que trabalham nelas — sem a documentação em dia.

Veja, 9 mai. 2018.

TEXTO IV

Veja, 9 mai. 2018.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 46 a 90

QUESTÃO 46

A primeira classificação dos grupos indígenas que

viviam no atual território brasileiro foi feita pelos

portugueses no início do século XVI. Eles dividiram

os indígenas em dois grupos linguísticos: os tupis,

que viviam no litoral; e os tapuias, que habitavam o

interior. 

De acordo com essas informações, pode-se afirmar

que essa postura

� desvaloriza a existência da diversidade social e as

várias culturas existentes dos povos indígenas,

determinando uma única divisão para diferen -

ciação desses povos.

� valoriza a possibilidade de explicar as sociedades

indígenas e as culturas a partir de várias visões de

mundo incentivadas pelos europeus.

� valoriza a pluralidade cultural e social, pois apro -

xima a cultura europeia da indígena, pelo fato de

os portugueses reconhecerem a cultura indígena.

� desvaloriza a pluralidade cultural e social, ao des -

considerar o mundo habitado apenas pelos portu -

gueses.

� valoriza as diferenças territoriais e étnicas, repre -

sentadas com base na visão dos colonizadores.

Resolução
No processo de colonização da América, prevaleceu a

visão etnocêntrica dos conquistadores europeus, a

qual tendia a menosprezar as culturas nativas. De

qualquer forma, deve-se considerar que um enfoque

antropológico mais aprofundado não fazia parte da

realidade cultural europeia do período.

Resposta: E

QUESTÃO 47

Em palestra na UNESP a respeito do “Papel do

Brasil na reconfiguração da ordem internacional”, o

embaixador Gelson Fonseca Júnior apontou que ana -

lisar o mundo hoje é uma tarefa muito difícil, pois as

reconfigurações políticas constituem um desafio

intelectual. “Vivemos uma realidade múltipla. É co mo

se houvesse várias salas de cinema, com vários

dramas sendo exibidos ao mesmo tempo. A questão

é que o pós-Guerra Fria se configurou de uma ma -

neira que poucos esperavam. Não há polarizações

simples entre direita e esquerda ou capitalis mo/so -

cialismo como antes”, afirmou.

A oposição esquerda/direita, capitalismo/socialismo,

poderia ser exemplificada por qual caso atual?

� EUA ataca a Síria.

� Israel em seu relacionamento com os palestinos.

� China com governo socialista e economia capi -

talista.

� Índia com seus enormes contrastes sociais.

� Alemanha, que se unificou com o fim da Guerra

Fria.

Resolução
A China inovou a partir do fim da década de 1970,

man tendo o controle de um partido único, socialista,

mas adotando uma abertura econômica que a recon -

duziu ao sistema capitalista de produção.

Resposta: C
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QUESTÃO 48

O absolutismo como forma de governo esteve

presente na Península Ibérica, na França e na Ingla -

terra, tendo impactado e influenciado as maiores

economias de seu tempo. 

Seus pensadores mais conhecidos e suas teorias

foram: 

� Nicolau Maquiavel e sua teoria de que o indivíduo

estava subordinado ao Estado; Thomas Hobbes,

criador da teoria do contrato social; Jacques

Bossuet e Jean Bodin, que defenderam que o rei

era um representante divino.   

� Nicolau Maquiavel e a teoria do contrato social;

Thomas Hobbes e a teoria da supremacia do rei

como representante divino; Jacques Bossuet e

Jean Bodin, que defenderam a subordinação do

in divíduo ao Estado.   

� Maquiavel, Jacques Bossuet e Jean Bodin, cujas

teorias só se diferenciaram na aplicabilidade teo -

lógica, bem como Thomas Hobbes, que preco -

nizou o indivíduo como senhor de seus direitos.   

� Maquiavel e Thomas Hobbes, que conceberam o

contrato social; Jacques Bossuet, que esta bele ceu

o conceito de individualismo primordial; e Jean

Bodin, que defendeu a primazia da esfera

governamental.   

� Jean Rousseau, que concebe a democracia como

deformadora de caracteres; Thomas Hobbes, que

considerava o homem um ser frágil e pecador; e

Jean Bodin, que pregava a bondade natural do

homem. 

Resolução
Maquiavel e Hobbes se utilizam de argumentos ra -

cionais – não religiosos – em suas teorias; o pri meiro

defendendo a autoridade do “Príncipe”, ou seja, do

governante sobre a sociedade, enquanto o segundo,

autor do Leviatã, parte da ideia de que “o homem é o

lobo do homem” e para viver em sociedade os ho -

mens devem estabelecer um contrato social, no qual

cada indivíduo renuncia a uma parte de sua liberdade

e de seus direitos a um governante, responsável por

gerir o conjunto da sociedade.

Importante destacar que a ideia de “contrato social”

de Hobbes antecede ao livro de mesmo nome de

Rousseau (que defenderá o fim do absolutismo). 

Resposta: A  

QUESTÃO 49

Na década de 1520, durante o reinado de D. João

III, o governo português percebeu que era urgen -

temente necessária a ocupação do território brasileiro,

alvo de frequentes incursões estrangeiras.

Assinale a alternativa que relata a decisão então

tomada pela Coroa portuguesa.

� O Brasil foi cedido, por arrendamento, a um tal

Fernão Dellarogna (de Noronha), a quem caberia

cuidar da terra e defendê-la.

� Foi criado um governo geral em Pernambuco,

centralizando a administração da colônia até

então dividida entre o Rio de Janeiro e a Bahia.

� Estabeleceu-se um contrato com comerciantes

holandeses para que, em troca do controle do

comércio do açúcar, enviassem navios e soldados

para a defesa da costa.

� O Brasil foi dividido em capitanias, ditas here -

ditárias, a maior parte delas cedidas a comer -

ciantes franceses e ingleses, para que, tendo estes

domínios, não ameaçassem com seus ataques o

resto da colônia nem contestassem o domínio

português das terras brasileiras.

� O território da colônia foi dividido em faixas de

terra, entregues cada uma delas a um capitão-

donatário com amplas atribuições administrativas

e econômicas.

Resolução
Uma das grandes preocupações da Coroa portuguesa

era assegurar a posse da terra por meio da ocupação

de colonos a fim de impedir a entrada de invasores

estrangeiros.

Resposta: E



QUESTÃO 50

Em maio de 2017, a nova Lei de Migração foi san -

cionada com uma série de vetos. Seu objetivo é

definir os direitos e os deveres do migrante e do visi -

tante no Brasil, regulando a entrada e a per manência

de estrangeiros e estabelecendo normas de proteção

ao brasileiro no estrangeiro. 

Unesp, novembro de 2017.

Tal conjunto de leis se fez necessário, pois

� os turistas não possuem qualquer defesa de seus

direitos no Brasil.

� caso contrário, todos os estrangeiros poderiam

ser expulsos do Brasil.

� as leis antigas não mais cobriam as necessidades

de estrangeiros e turistas.

� os estrangeiros aqui estabelecidos nunca tiveram

direitos reconhecidos.

� o Brasil não tem representantes na Organização

Mundial do Turismo da ONU.

Resolução
É a terceira vez que o Brasil estabelece novas dire -

trizes para os migrantes aqui residentes. As primeiras

leis remontam à década de 1930, o Estatuto do Es -

trangeiro é do período militar e a atual lei foi criada

pe lo governo Temer. Cada uma se adequava às neces -

sidades dos respectivos contextos históricos, agindo

conforme as circunstâncias do momento.

Resposta: C

QUESTÃO 51

Ainda sobre a questão do migrante, discute-se o

problema da “vulnerabilidade”: “Uma questão dei -

xada de lado é que o Brasil não é apenas um país de

destino do imigrante. Pode ser um país de trânsito. Se

o migrante entrevistado pelas autoridades percebe

que isso incomoda a autoridade entrevistadora,

começa a falsear informações para atingir seu obje -

tivo”.
Unesp, novembro de 2017.

Tal situação pode ser observada atualmente com um

grupo de migrantes que aportaram no Brasil, como

� haitianos e russos.

� poloneses e italianos.

� haitianos e venezuelanos.

� bolivianos e portugueses.

� peruanos e alemães.

Resolução
Vários grupos compartilham essa situação de inse -

gurança, entre eles, os grupos recentemente che -

gados ao Brasil, os quais, depois de por aqui

pas  sarem, se destinam a outros países.  Esse tem

sido o caso, mais especificamente, dos haitianos.

Resposta: C

QUESTÃO 52

DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra!. São Paulo: Companhia

das Letras, 2002. p. 169 (adaptado).

Considerando a política externa brasileira no Prata

durante o Segundo Reinado e as informações conti -

das no mapa, é correto afirmar que este mostra a

ocupação de parte do Rio Grande do Sul pelas forças

� paraguaias, no início da Guerra da Tríplice

Aliança.

� argentinas, durante a guerra em disputa da

Cisplatina.

� dos caudilhos Oribe e Rosas, durante a guerra civil

uruguaia.

� paraguaias, na Revolução Federalista do Rio

Grande do Sul.

� argentinas, aliadas aos gaúchos na Guerra dos

Farrapos.
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Resolução
Na primeira fase da Guerra do Paraguai (1864-70), as

forças de Solano López tomaram a iniciativa em duas

direções: contra Mato Grosso do Sul e em direção ao

Uruguai, atravessando território argentino e inva -

dindo o Rio Grande do Sul. Esta segunda ofensiva

terminou na cidade de Uruguaiana, onde as forças

invasoras foram cercadas e obrigadas a capitular.

Resposta: A

QUESTÃO 53

Em conferência na Unesp, o professor Charles

Kupchan, da Georgetown University, ao comentar

sobre a atuação internacional do governo Trump

declarou: “Um fato importante é que o mundo está

mudando na área econômica e, quando isso acontece,

as influências militares também se alteram. Trump

não vem trabalhando as negociações ganha-ganha,

mas parece acreditar que ou se vende ou se é

derrotado. Nessa perspectiva, todos perdem”.

Na atual postura econômica dos EUA, tal fato pode

ser observado

� nas sanções econômicas impostas à Coreia do

Norte.

� no cancelamento total do NAFTA – Acordo

Norte-Americano de Livre Comércio.

� no cancelamento do Acordo do Pacífico.

� no apoio ao Brexit inglês da União Europeia.

� na criação de um acordo bilateral com a França.

Resolução
Numa das primeiras medidas adotadas pelo governo

Trump – promessa de campanha eleitoral –, o presi -

dente norte-americano retirou os EUA do Acordo do

Pacífico, um programa de abertura econômica as -

sinado com diversos países banhados pelo Pacífico,

criado pelo governo de Barack Obama. O presidente

Trump recua, assim, da abertura econômica que

sempre foi pregada pelos EUA, colocando-se em

oposição à atual ordem mundial.

Resposta: C

QUESTÃO 54

Quem construiu Tebas, a das sete portas? Nos li -

vros vem o nome dos reis, mas foram os reis que

transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes

destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que

casas da Lima Dourada moravam seus obreiros?

Perguntas de um operário que lê. Bertold Brecht.

Heródoto de Halicarnasso, nascido no século

V a.C., é comumente conhecido como “o Pai da

História”. De acordo com o historiador François Har -

tog, Heródoto interessava-se, entre outras questões,

pelas maravilhas e pelos monumentos considerados,

muitas vezes, expressões da influência divina. 

Considerando os questionamentos de Bertold Brecht,

assinale a alternativa que contém a melhor inter -

pretação para a frase de Heródoto: “O Egito é uma

dádiva do Nilo”.  

� Permite constatar o desconhecimento de Heró -

doto no que diz respeito à Geografia, uma vez que

os rios que atravessam o território egípcio são

Tigre e Eufrates.    

� Representa um anacronismo, pois, no século V

a.C., quando proferida, o Egito era ainda colônia

do grande Império Bizantino.    

� Atribui apenas à presença do Nilo o desen vol -

vimento do Egito, porém não considera a impor -

tância da presença humana, do trabalho

em  preen  dido na utilização do rio e dos benefícios

naturais para o desenvolvimento da região.    

� Representa a profunda religiosidade do povo

egípcio, o qual atribuía ao deus Nilo o desen -

volvimento do Império, à época, no período pré-

dinástico.    

� Atribui centralidade às ações do imperador Nilo

que, entre os séculos VI a.C. e V a.C., administrou

o processo de expansão territorial do Império

Egípcio, sem, todavia, ressaltar a participação dos

soldados que lutavam sob o comando do im -

perador.    
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Resolução
Fazendo um paralelo entre a afirmação de Heródoto

(asseverando a importância do Rio Nilo para a exis -

tên cia do Egito) e as afirmações de Brecht (cri ticando

a exclusão da importância das camadas populares

nos eventos históricos), apenas a alter nativa C está

correta.  

Resposta: C

QUESTÃO 55

Ao analisar a estrutura do trabalho, durante a Alta

Idade Média, Leo Huberman afirmou:

O camponês era, então, um escravo? Na verdade,

chamava-se de “servos” a maioria dos arrendatários,

da palavra latina servus, que significa “escravo”. Mas

eles não eram escravos, no sentido que atribuímos à

palavra, quando a empregamos.

Leo Huberman. História da riqueza do homem. 21.a ed.

Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986, p. 06.

Considerando os trabalhadores durante o período em

questão, a distinção principal, notada pelo autor, de -

corre 

� da obtenção de proteção, oferecida pelo senhor

aos seus servos, os quais, em troca, prestavam o

juramento de fidelidade ao dono da terra, dentro

das relações de suserania e vassalagem.   

� das especificidades do trabalho naquele período,

em que os servos deviam obrigações ao senhor

da propriedade, não podendo ser vendidos ou

trocados, já que estavam vinculados à terra.   

� das formas diferentes de se lidar com a mão de

obra, já que, na Idade Média, o servo podia ser

vendido ou trocado a qualquer momento, con -

dição inexistente entre os escravos.   

� da concepção diferenciada sobre o tratamento

dado aos trabalhadores, mais amena em relação

aos servos, e de extrema crueldade em relação

aos escravos e suas respectivas famílias.   

� dos diferentes vínculos estabelecidos entre o tra -

balhador e o senhor da terra: o escravo estava

pre so ao seu proprietário, já os servos eram ho -

mens livres, que podiam escolher a proteção de

um senhor menos cruel.   

Resolução

Somente a alternativa B está correta. O texto da obra

História da riqueza do homem, de Leo Huberman,

aponta para as diferenças entre o “escravo” na

Antiguidade clássica e o “servo” na Europa medieval.

O servo era um camponês semilivre, preso à terra,

que trabalhava nas propriedades do senhor feudal

pagando inúmeros impostos e não podia ser vendido

ou trocado como os escravos na Antiguidade clássica

greco-romana.  

Resposta: B

QUESTÃO 56

O homem nasce livre, e por toda a parte encontra-

se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa

de ser mais escravo do que eles. (...) A ordem social,

porém, é um direito sagrado que serve de base a to -

dos os outros. (...) Haverá sempre uma grande dife -

rença entre subjugar uma multidão e reger uma

so    cie dade. Sejam homens isolados, quantos possam

ser submetidos sucessivamente a um só, e não verei

nisso senão um senhor e escravos, de modo algum

considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso se

queira, de uma agregação, mas não de uma as so cia ção;

nela não existe bem público, nem corpo político.

Jean-Jacques Rousseau, Do Contrato Social. [1762]. São Paulo:

Ed. Abril, 1973, pp. 28, 36.

No trecho apresentado, o autor 

� argumenta que um corpo político existe quando

os homens  se encontram associados em estado

de igualdade política.   

� reconhece os direitos sagrados como base para

os direitos políticos e sociais.   

� defende a necessidade de os homens se unirem

em agregações, em busca de seus direitos po -

líticos.   

� denuncia a prática da escravidão nas Américas,

que obrigava multidões de homens a se sub meter

a um único senhor.   

� defende a formação do contrato social para que a

condição humana transcenda as convenções e

artificialismos em que vivia em estado de natu -

reza. 
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Resolução
Rousseau enxerga no contrato social o estabe le ci -

mento e a garantia da liberdade civil. Nesse sen tido,

ele rejeita tanto um governo que subjugue os ho -

mens, quanto as agregações que se originam des sa

subjugação por não se constituírem como corpo

político. Deve-se considerar que os direitos políticos

e sociais, para Rousseau, não são baseados em di -

reitos sagrados, sendo, na verdade, a ordem social a

base de todos os direitos.

Resposta: A

QUESTÃO 57

A principal bacia hidrográfica do litoral sul [do

estado de São Paulo] é a do Rio Ribeira de Iguape, que

ocupa uma área de 17.068 km2. O canal artificial Valo

Grande, construído no século XIX, liga o Rio Ribeira

ao estuário na região de Iguape. Atualmente, o canal

artificial tornou-se passagem preferencial das águas do

Rio Ribeira, diminuindo consideravelmente a va zão

que passava pelo trecho original do rio, o que le vou ao

assoreamento de várias partes do percurso ori ginal.

Esse fato acarretou grandes alterações no sis tema cos -

teiro, tais como o aumento da taxa de se di mentação,

redução da salinidade e mudança na biota local.

Unesp Ciência, outubro de 2017.

A ação antrópica (no caso, a construção do canal

artificial) gerou uma contradição, que é

� o fato de o Rio Ribeira possuir um estuário e, ao

mesmo tempo, apresentar assoreamento.

� a desembocadura do Rio Ribeira ter-se trans -

formado num delta ao longo do último século.

� a deposição de sedimentos causada pela obra ter

constituído uma ilha artificial, a Ilha Comprida.

� o assoreamento ter impedido totalmente a nave -

gação do Rio Ribeira de Iguape.

� a erosão causada pelo rio ter destruído parte da

cidade de Iguape.

Resolução
Uma foz em estuário é aquela na qual predominam

os processos de erosão; contudo, a construção do

canal do Valo Grande retardou a velocidade das

águas, fazendo com que se iniciasse um processo de

assoreamento, que é o preen chimento do vale do rio

com excesso de sedimentos, o que o obstrui. A

sedimentação é o processo que forma um delta, a foz

de um rio com sedimentação.

Resposta: A

QUESTÃO 58

A mobilidade pendular coloca-se como um fenô -

meno característico das grandes aglomerações no

atual momento da urbanização brasileira, quando se

observa um aumento da complexidade socioespa cial,

em particular, no que diz respeito às localizações da

população e atividades econômicas, sociais etc. Na

verdade, pode-se pensar que boa parte desse fenô -

meno estaria associada à valorização diferencial do

espaço urbano, que, no Brasil, tem tido ao longo das

últimas décadas sua lógica e regulação forte mente

orientadas pela inciativa privada sem a neces sária

intervenção pública, fato que acaba por pre  judicar

sobretudo a população de mais baixa renda.

“A mobilidade pendular na Macrometrópole Paulista:

diferenciação e complementaridade socioespacial”, in Cad..

Metrop. Dez 2013.
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Uma solução para reduzir o movimento pendular é

� a total eliminação das atividades industriais da metrópole paulistana.

� a criação de polos de serviços e de atividades, per mitindo no entorno o adensamento popu lacional.

� a melhoria e a intensificação do transporte cole tivo, como trens e metrôs.

� a eliminação da atividade comercial, que é a prin cipal indutora dos deslocamentos pendulares.

� restrições no crescimento populacional e de mi gração para a metrópole paulistana.

Resolução
Por se constituir praticamente impossível a retirada de serviços, atividades industriais ou a proibição da entrada

de imigrantes na metrópole, a solução passa pela constituição, nos diversos bairros, de centros que contenham

as principais atividades de trabalho, ao mesmo tempo em que se permitiria a vertica liza ção dos edifícios. Isso

facilitaria o acesso ao tra balho da população ali residente, reduzindo significa tiva mente a necessidade de

deslocamento dos contin gentes de trabalhadores.

Resposta: B

QUESTÃO 59

Os dois cartogramas que se seguem mostram a evolução da Mata Atlântica nordestina entre o início da

colonização e os anos atuais:

Metamorfoses Florestais, Ed. Prisma.

florestas e vegetação secundária, com predominância de vegetação em regeneração, nos estágios
médio e avançado, e mosaicos indiferenciados de áreas primitivas e de uso direto

áreas primitivas, com vegetação primária

áreas urbanizadas, com predominância de edificações, solo impermeabilizado ou exposto,
cursos de água retificados ou alterados, entre outros.

áreas rurais, com mosaicos de áreas cultivadas ou destinadas à pecuária, vegetação secundária
e vegetação em regeneração, em menor proporção

Áreas antropizadas

Áreas naturais

1500 2008
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Uma tentativa para reverter o processo de desma -

tamento é

� a eliminação total das atividades canavieiras, per -

mitindo a retomada da vegetação.

� a intensificação no uso de adubos e fertilizantes

pa ra recuperar o solo e permitir a retomada da

floresta original.

� o abandono da produção de açúcar, cujo processo

polui a atmosfera e impede o crescimento das

plantas.

� a criação de corredores ecológicos que permi -

tiriam às formações secundárias a regeneração da

vegetação.

� a eliminação das manchas urbanas do interior das

áreas florestais que usam a madeira para produ -

ção de carvão.

Resolução
Na criação de corredores ecológicos, unir-se-iam

áreas de vegetação secundária ainda existente, per -

mitindo a retomada do crescimento das forma ções

florestais. Para tanto, as áreas onde os cor redores

seriam constituídos teriam de ser de sa  pro  priadas e

protegidas de qualquer atividade ou in va são, para

que o ambiente tivesse a proteção necessária à

regeneração das plantas.

Resposta: D

QUESTÃO 60

No início foram as cidades. O intelectual da Idade

Média – no Ocidente – nasceu com elas. Foi com o

desenvolvimento urbano ligado às funções comercial

e industrial – digamos modestamente artesanal – que

ele apareceu, como um desses homens de ofício que

se instalavam nas cidades nas quais se impôs a di -

visão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever

ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só

tempo, um homem que, profissionalmente, tem uma

atividade de professor e erudito, em resumo, um

intelectual – esse homem só aparecerá com as

cidades.

LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média. Rio de Janeiro: José

Olympio, 2010.

O surgimento da categoria mencionada no período

em destaque no texto evidencia o(a) 

� apoio dado pela Igreja ao trabalho abstrato.   

� relação entre desenvolvimento urbano e divisão

de trabalho.   

� importância organizacional das corporações de

ofício.   

� progressiva expansão da educação escolar.   

� acúmulo de trabalho dos professores e eruditos.   

Resolução
O desenvolvimento urbano e o Renascimento Cultu -

ral promoveram transformações na sociedade, como

o surgimento de novas profissões urbanas, dando

ensejo, também, a uma nova divisão do trabalho.

Resposta: B

QUESTÃO 61

Em seu livro Os Domínios de Natureza no Bra sil,
Ateliê Editorial, o professor Aziz Ab’Sáber faz uma

comparação entre o Cerrado e a Caatinga:

Comparado com as acidentadas e corrugadas ter -

ras do Sudeste e Leste do País, o Planalto Central efe -

tivamente pode ser considerado uma vasta área de

chapadões, revestidos por cerrados e penetrados por

florestas-galerias. Um “mar de chapadões” com cer -

ra dos, interpenetrado por florestas-galerias, opondo-

se a um “mar de morros” originalmente florestado. O

próprio Nordeste Seco, com suas largas depressões

interplanálticas e intermontanas – dominadas por

caatingas e drenagens intermitentes –, é muito mais

compartimentado que o elevado e relativamente con -

tí nuo conjunto de terras altas do Brasil Central. Nesse

sentido, uma diferença essencial marca esses dois

domínios morfoclimáticos e fitogeográficos. Em sua

área nuclear os cerrados ocupam os interflúvios de

um extensíssimo planalto. No domínio das caatingas,

a área nuclear situa-se predominantemente nas de -

pressões interplanálticas, em posição totalmente

oposta à dos cerrados.

Aziz Ab’Sáber. Os domínios de natureza no Brasil:

potencialidades paisagísticas. 

São Paulo: Ateliê editorial, 2003. p. 40
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Assim, essas duas unidades ambientais do Brasil

� apresentam uma uniformidade paisagística.

� situam-se apenas nas porções de terras altas do

Brasil.

� têm suas formações hídricas intermi tentes.

� possuem altitudes maiores que as terras do

Sudeste.

� apresentam como diferencial o fato de os núcleos

dos cerrados ocuparem áreas pla nálticas; as caa -

tin gas, depressões.

Resolução
Resumidamente, os cerrados se constituem de cha -

padões e chapadas com formações arbustivas e flo -

restas-galerias, e as caatingas, de depressões

in  ter  planálticas e intermontanas semiáridas.

Resposta: E

QUESTÃO 62

Que obra de arte é o homem! Que nobre na razão,

que infinito nas faculdades, na expressão e nos mo -

vimentos, que determinado e admirável nas ações;

que parecido a um anjo de inteligência, que se me -

lhante a um deus! 

SHAKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo: Abril Cultural, 1976.

p. 87.

Partindo da análise da fala da personagem shakes -

peariana, assinale a alternativa que a associa às ca -

racterísticas do Renascimento Cultural. 

� A fala de Hamlet ilustra o teor teocêntrico do Re -

nas cimento ao associar o homem a anjos e

deuses.   

� O texto apresenta Deus como centro do Universo

ao explorar a semelhança entre o homem e o

divino.   

� Hamlet apresenta o homem como uma obra-

prima nata, dialogando com a perspectiva filosó -

fica do empirismo.   

� O texto explora o hedonismo ao destacar o ho -

mem como “infinito nas faculdades, na expressão

e nos movimentos”.   

� Hamlet apresenta uma elegia ao homem, ilustran -

do o antropocentrismo característico do Renas -

cimento Cultural.   

Resolução
Somente a proposição E está correta. O Renas ci -

mento Cultural ocorreu na Europa entre os séculos

XIV, XV e XVI, começando no norte da Itália e depois

propagando-se para outras regiões. Este movimento

defendeu o humanismo, o antro pocentrismo, o racio -

nalismo, o empirismo, o hedonismo, o individua lis mo,

entre outros. Inspirado nos valores da An ti gui dade

Clássica, Grécia e Roma, este mo vimento valorizou o

homem e suas potencialidades. As demais alter -

nativas estão incorretas. A fala de Hamlet não ilustra

o teocentrismo e sim o antropocentrismo. Portanto,

não defende a ideia de que Deus é o centro do

Universo. Embora hedonismo e empirismo sejam

características deste movimento cultural, a fala de

Hamlet remete ao antropocentrismo, que é a valo -

rização do homem. As proposições C e D podem con -

fundir o candidato.  

Resposta: E

QUESTÃO 63

No Antigo Regime, portanto, o poder do dinheiro

impôs-se à nobreza. Sem ele, não há futuro. Já se

foram os tempos em que o caçula da Gasconha vinha

tentar fortuna na Corte: o nobre pobre já não tem

acesso a ela; mesmo o ingresso no exército restringiu-

se bastante para ele, pois um regimento custa de 25 a

50.000 libras. (…) Ocorre um fato ainda mais

interessante: os nobres deixam-se levar pelo espírito

burguês, se interessam pelo progresso capitalista.

LEFEBVRE, Georges. 1789: O surgimento da Revolução Francesa.

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. pp.40-41.

O texto acima retrata a realidade social do Antigo Re -

gime do século XVIII na França. A partir da leitura do

texto, pode-se concluir que

� o autor evidencia a solidez da sociedade esta -

mental francesa e a inquestionável hegemonia da

nobreza feudal durante o Antigo Regime.

� o texto revela a aliança entre nobres e burgueses,

visando à manutenção de seus privilégios eco -

nômicos, como a isenção de impostos.

� o Antigo Regime não sofreu influências do capi -

talismo e, assim, não transformou as relações feu -

dais de produção, o que assegurou à nobreza e ao

clero meios seguros de lucratividade.
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� o autor quer evidenciar o esforço político dos go -

vernantes do Antigo Regime francês para bus car

uma maior igualdade econômica entre nobres,

burgueses e camponeses.

� o texto mostra a ascensão da burguesia e de seus

valores sociais e econômicos, em detrimento da

decadente nobreza de caráter feudal.

Resolução
A alternativa corrobora o texto demonstrando que a

nobreza abandona seu estilo de vida aristocrático

para adquirir um “espírito burguês”, interessando-se,

cada vez mais, “pelo progresso capitalista”.

Resposta: E

QUESTÃO 64

Leia o texto a seguir.

É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das

causas primeiras (pois dizemos que conhecemos cada

coisa somente quando julgamos conhecer a sua

primeira causa); ora, causa diz-se em quatro sentidos:

no primeiro, entendemos por causa a substância e a

essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção últi -

ma, e o primeiro “porquê” é causa e princípio); a

segunda causa é a matéria e o sujeito; a terceira é a de

onde vem o início do movimento; a quarta causa, que

se opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem

(porque este é, com efeito, o fim de toda a geração e

movimento).

ARISTÓTELES. Metafísica. Trad. de Vincenzo Cocco. São Paulo:

Abril S. A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.)

Adaptado.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o

tema, assinale a alternativa que indica, corretamente,

a ordem em que Aristóteles apresentou as causas

primeiras. 

� Causa final, causa eficiente, causa material e

causa formal.   

� Causa formal, causa material, causa final e causa

eficiente.   

� Causa formal, causa material, causa eficiente e

causa final.   

� Causa material, causa formal, causa eficiente e

causa final.   

� Causa material, causa formal, causa final e causa

eficiente.   

Resolução
A teoria do conhecimento em Aristóteles busca ex -

plicar a mutabilidade da realidade. Para este filósofo,

para que se desenvolva um conhecimento verdadeiro,

devem-se compreender as etapas que constituem a

realidade, objetivando, com isso, com preender o

processo como um todo. Os conceitos desenvolvidos

por ele buscam conhecer a muta bilidade da realidade,

tendo como base a potencialidade (po tência), a

capacidade para se transformar em um deter minado

objeto, e o processo de transformação (ato), a rea li -

zação da transformação. Soma-se a isto a relação es -

tabelecida pelo filósofo entre matéria e forma. Assim,

quanto maior for a compreensão da relação entre ato

e potência e matéria e forma, maior será a com preen -

são da verdade. No livro Metafísica, ele des cre ve a

teoria das 4 causas como sendo: causa ma terial – do

que a coisa é feita; causa eficiente – aquilo que produz

a coisa; causa formal – a forma, os contornos, a

aparência, aquilo que a coisa vai ser; e causa final – a

finalidade, aquilo para o qual a coisa é feita.  

QUESTÃO 65

O infográfico mostra o comportamento recente da

economia portuguesa:

Ainda há dúvidas se expansão é sustentável 

Embora satisfeitos com os números do PIB e do
desemprego registrados em 2017, economistas portu -
gueses manifestam dúvidas sobre se o crescimento
verificado no ano passado é sustentável. José Reis,
diretor da Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra (FEUC), elogia a recuperação, mas entende
que a economia portu guesa ainda enfrenta desequi -
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líbrios preocupantes e que o tamanho da dívida pública vai continuar a absorver grande parte do crescimento
ao longo das próximas décadas.

O Estado de S. Paulo, 1.o abr. 2018. 

Para que a economia portuguesa pudesse ser con siderada totalmente recuperada, seria necessário 
� reduzir a taxa de desemprego a zero.
� atingir um valor de crescimento semelhante ao chinês (em torno de 7% ao ano).
� atingir um nível de crescimento semelhante aos dos demais países de União Europeia.
� reduzir consideravelmente a dívida pública.
� elevar o endividamento para investir na geração de mais emprego.

Resolução
Para retomar o crescimento após a crise de 2008 – 2013, Portugal teve de tomar dinheiro emprestado ao FMI e

essa dívida vai drenar a maior parte da renda gerada pela recuperação econômica, drenagem essa feita,

principalmente, pela cobrança de impostos. Assim, equacionar a dívida pública torna-se uma urgência.

Resposta: D

QUESTÃO 66

Em relação à Amazônia Legal mostrada no mapa abaixo, representa-se a densidade de distribuição de

tratores agrícolas:

Biodiversidade na Amazônia Brasileira, Ed. Estação Liberdade/Instituto Socioambiental.
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A distribuição das densidades de tratores leva à
conclusão de que
� não há mecanização de lavouras nas proximi -

dades de Manaus.
� o clima equatorial superúmido impede a atividade

agrícola mecanizada no Acre.
� o Amapá não apresenta qualquer tipo de atividade

agrícola.
� Roraima só apresenta atividades pecuaristas.
� há um arco de penetração agrícola no centro-sul

da Amazônia.

Resolução
A maior concentração de tratores agrícolas no centro-

sul da região denota a presença de um arco de des -

ma tamento, facilitado por estradas que permitem a

penetração do capital que vem das regiões do sul do

Brasil. Roraima, Amapá e o entorno de Manaus, mes -

mo que diminutas, apresentam alguma mecani zação,

o que denota a presença de atividades agrícolas mo -

destas.

Resposta: E

QUESTÃO 67

Desde 2016, o Reino Unido discute com a União
Europeia um acordo de retirada do país da União. Em
março de 2018, finalmente foi estabelecido um acor do:

TEMPO

O período de transição irá de 29 de março de 2019
(quase três anos depois do referendo em que os
britânicos decidiram deixar o bloco) a 31 de dezembro
de 2020.

SEM VOTO

Neste período, o Reino Unido seguirá as regras da
União Europeia, mas perderá o direito ao voto nas
instâncias do bloco, como a Comissão Europeia e o
Parlamento Europeu.

TRATADO

O Reino Unido poderá negociar acordos comer -
ciais durante o período de transição, desde que
entrem em vigor em 2021.

CIDADÃOS

Os europeus que chegarem ao Reino Unido
durante a transição receberão os mesmos direitos
daqueles 3 milhões que chegaram antes do “brexit”.
O mesmo vale aos britânicos na UE.

FRONTEIRA

Não está resolvido como será a fronteira entre
Irlanda do Norte (um território britânico) e Irlanda (um
país-membro da União Europeia). É hoje um dos
temas mais delicados.

Folha de S.Paulo, 20 mar. 2018.

Por esse acordo,

� o Reino Unido já se encontra definitivamente fora

da União Europeia.

� não há certeza quanto à situação entre a Irlanda

do Norte e o Eire.

� o Reino Unido ainda não pode estabelecer acor -

dos econômicos fora da União.

� até a saída total, em 2020, o Reino Unido ainda é

membro pleno da União.

� a imigração/emigração está totalmente suspensa

no Reino Unido.
Resolução
Em A, o Reino Unido ainda é membro da organização;

em C, já se permite que o Reino Unido estabeleça

acordos econômicos com países fora da União,

porém só válidos a partir de 2021; em D, o Reino

Unido não é mais membro pleno, pois já não possui

direito a votos na União; em E, ainda é assegurado o

direito à circulação de pessoas entre o Reino Unido e

os outros países-membros.

Resposta: B
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QUESTÃO 68

O mapa de corredores de exportações do Brasil
deixa claro que

Valor Econômico – Revista Especial, mar.  2018.

� o Nordeste é o caminho mais rápido para o escoa -
mento da produção do Centro-Oeste.

� a produção do Brasil central deve ser escoada tão
somente pelos portos do Sudeste, que são os
melhores.

� pela sua centralidade, o Centro-Oeste pode escoar
produtos pelas mais diversas partes do Brasil.

� é impossível escoar produções do Centro-Oeste
pela Região Sul.

� a produção do Centro-Oeste não inclui a Ama -
zônia Legal.

Resolução
O crescimento econômico do Centro-Oeste se torna

cada dia mais evidente e inclui a participação de

todas as demais regiões brasileiras, sejam como

fornecedoras de infraestrutura produtiva, sejam como

meios de escoamento.

Resposta: C

QUESTÃO 69

Leia a fábula de La Fontaine, uma possível expli -
cação para a expressão ”o amor é cego”. 

No amor tudo é mistério: suas flechas e sua alja -
va, sua chama e sua infância eterna. Mas por que o
amor é cego? Aconteceu que num certo dia o Amor e
a Loucura brincavam juntos. Aquele ainda não era
cego. Surgiu entre eles um desentendimento qual -
quer. Pretendeu então o Amor que se reunisse para
tratar do assunto o conselho dos deuses. Mas a Lou -
cura, impaciente, deu-lhe uma pancada tão violenta
que lhe privou da visão. Vênus, mãe e mulher, pôs-se
a clamar por vingança, aos gritos. Diante de Júpiter,
de Nêmesis – a deusa da vingança – e de todos os
juízos do inferno, Vênus exigiu que aquele crime fosse
reparado. Seu filho não podia ficar cego. Depois de
estudar detalhadamente o caso, a sentença do supre -
mo tribunal celeste consistiu em declarar a Loucura a
servir de guia ao Amor. 

LA FONTAINE, Jean de. “O amor e a loucura”. In: Os melhores

contos de loucura. Flávio Moreira da Costa (Org.). Rio de Janeiro:

Ediouro, 2007. 

A fábula traz uma explicação oriunda dos deuses para
uma realidade humana. Esse tipo de explicação
classifica-se como 
� estética.   
� filosófica.   
� mitológica.   
� científica.   
� crítica.   

Resolução
A fábula de La Fontaine se classifica como uma nar -

rativa mitológica, pois estrutura-se por meio da mis -

tura de elementos fantásticos e de elementos que

compõem a realidade; tem o objetivo de narrar a

origem dos acontecimentos de tempos imemoriais;

cria suas narrativas por meio de genealogias; e busca

possibilitar aos ouvintes o entendimento de questões
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complexas. A narrativa mitológica não se preocupava

com a questão da coerência entre a realidade e a

fantasia, seu objetivo era descrever, em sua nar rativa,

uma explicação sobre as origens das questões que

compõem a realidade humana, por meio da des crição

de acontecimentos de tempos antigos, basea da não

na razão, mas na autoridade de quem serve como

intérprete entre o mundo divino e o mundo natural.

Essa narrativa era desprovida de caráter crítico ou

científico. Embora represente a primeira tentativa de

explicação da realidade, não se confi gurava ainda

como um discurso filosófico ou estético.  

Resposta: C

QUESTÃO 70

O gráfico abaixo mostra as relações comerciais

que estão estabelecendo-se na Ásia envolvendo EUA

e China e o rumo que elas estão tomando.

As setas indicam a tendência comercial de cada país; nos exemplos,

de 2011 a 2016, a Malásia ampliou suas trocas com a China,

enquanto a Coreia do Sul seguiu pelo caminho inverso.

O Estado de S. Paulo, 18 mar. 2018.

As tendências representadas pelas setas indicam que

� a China começa a dominar o mercado asiático em

detrimento dos EUA; o país americano deve

mudar sua diretriz econômica se quiser voltar a se

impor na Ásia.

� os EUA já não têm mais oportunidades no

mercado asiático; a China o domina totalmente,

numa situação irreversível.

� apenas Taiwan direciona seu comércio para o país

americano; a China se impõe nos demais cenários

e é atualmente quem mais comercia no mundo.

� no atual cenário de globalização mundial, os EUA

perderam totalmente o protagonismo para a

China, inclusive na Europa.

� não há preocupação por parte do governo norte-

americano, pois a economia asiática na qual a

China predomina é a menor do mundo.

Resolução
Os EUA mostram na atualidade uma política co -

mercial em retrocesso, espaço esse ocupado pela

China no mercado asiático; apenas Taiwan, Coreia do

Sul, Japão, Butão e Índia (os três últimos em pequena

amplitude) procuram reverter a situa ção, indo em

direção aos EUA. 

Resposta: A

QUESTÃO 71

É correto afirmar que o fator cultural que mais con -

tribuiu para a unidade nacional brasileira é a(o)

� umbanda. 

� folclore indígena. 

� idioma que falamos. 

� ritmo do samba. 

� futebol.

Resolução
A língua é o elemento cultural que melhor define a

nacionalidade de um povo.

Resposta: C
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QUESTÃO 72

Após o colapso da antiga URSS, a economia russa
passou por diversos sobressaltos. Os dados a seguir
mostram algumas alterações e considerações sobre
a situação atual:

Folha de S.Paulo, 16 mar. 2018.

A economia russa

� possui uma inflação descontrolada, semelhante à

observada no Brasil na segunda metade da déca -

da de 1980, e altas taxas de desemprego.

� apresenta uma séria dependência de petróleo e

gás (mesmo que recentemente reduzida) e neces -

sita de que seu preço se eleve para assegurar um

desenvolvimento sustentável.

� acompanha a crise financeira europeia deflagrada

a partir de 2010, não apresentando recuperação.

� está com a moeda (o rublo) desvalorizada para

concorrer melhor no mercado mundial de

commodities.

� não sofre interferência de fatores externos, em

função da grande extensão geográfica e da

riqueza de recursos.

Resolução
A Rússia apresenta algumas características eco nô -

micas que se assemelham às do Brasil: forte depen -

dência da exportação de matérias-primas (no caso da

Rússia, petróleo e gás natural), possuir potenciais

como mão de obra qualificada (nisso, diferente do

Bra sil), inflação e desemprego controlados, território

extenso.

Resposta: B

QUESTÃO 73

A ética e a moral são diferentes, porém intrin -

secamente interligadas. As reflexões éticas exercem

significativa influência sobre as práticas morais, assim

como estas servem de matéria às reflexões éticas. A

prática moral é relativa, mas as reflexões éticas

tendem a ser universais. Com relação à ética e à

moral, assinale a opção correta. 

� Sem a ética, a moral ficaria obsoleta, caduca,

ultra passada.   

� Sendo universais, os princípios éticos perdem o

sentido à medida que se relacionam com os

valores propagados pelas diferentes culturas.   

� Os princípios éticos, em qualquer situação, são

expressões do individualismo e do relativismo.   

� A Declaração Universal dos Direitos Humanos é

um exemplo de práticas morais.   

� Independentemente do momento histórico, a

moral é única, absoluta e imutável.   
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Resolução
A ética corresponde à reflexão sistemática sobre os

problemas da moral. A moral, em contrapartida, cor -

responde à forma como os homens dão valor às suas

atividades no contexto social. Sendo assim, a moral

é historicamente construída e modificada, enquanto

a ética procura fundamentos universais para os

problemas da moral.  

Resposta: A 

QUESTÃO 74

A Síria vem desde 2011 passando por uma intensa

guerra civil. O texto abaixo tenta esclarecer alguns

pontos dessa situação:

Por um momento, parecia que a guerra na Síria,

que entrou no seu sétimo ano, causou a morte de

mais de 400.000 pessoas e contribuiu para a maior

crise de refugiados na história recente, estava

chegando ao fim. À medida que o ano de 2017 se

encerrava, o califado do Estado Islâmico se desin -

tegrava.

As forças do presidente sírio Bashar Assad e os

rebeldes que lutam para derrubá-lo pararam de se

matar. A Rússia, que interferiu no conflito para salvar

Assad, declarou que sua missão estava “basicamente

cumprida”, prometeu retirar suas tropas e enviá-las

de volta para casa. Desde então, a calma foi abalada.

O regime passou a atacar os rebeldes. A Turquia

enviou seus soldados para combater as forças curdas.

Norte-americanos mataram russos. E a antiga tensão

entre Irã e Israel reacendeu. Por que a guerra na Síria

está intensificando-se novamente?

Parte da resposta está no colapso do Estado

Islâmico e na consequente luta pelo território. Em

outubro, Raqqa, capital do chamado califado, caiu em

mãos das Forças Democráticas Sírias (FDS), milícia

curda bancada pelos Estados Unidos que combatia o

Estado Islâmico. O regime de Assad, ávido para

retomar as terras ocupadas pelo EI, concordou com

um cessar fogo com os rebeldes. 

“The Economist”, in: O Estado de S. Paulo, 18 abr. 2018.

Uma solução para a situação síria

� passa, necessariamente, pela vitória total do

governo de Bashar Assad.

� necessita de que os EUA e a Rússia permaneçam

lá definitivamente.

� precisa de um complexo acordo que envolva o

governo sírio, as forças revoltosas e os agentes

interventores externos (EUA, Rússia, Turquia etc.).

� exige que as forças curdas do norte da Síria sejam

totalmente exterminadas.

� só encontra saída via Conselho de Segurança da

ONU, que apresenta homogenei dade de decisões.

Resolução
Em A, a vitória do atual governo sírio significaria a

paz pelas armas; duvida-se de que o atual governo

tenha capacidade de reunificar e pacificar o país; em

B, a intervenção externa só adiaria a decisão do

conflito e não assegura nada; em D, os curdos são

parte da solução do problema; em E, o CS da ONU

apresenta contínuas divergências entre seus cinco

membros permanentes.

Resposta: C 

QUESTÃO 75

“Preta bonita é veneno,

Mata tudo que é vivente;

Embriaga a criatura

Tira a vergonha da gente.” 

“Mulata é doce de coco

Não se come sem canela.

Camarada de bom gosto,

Não pode passar sem ela.”

“Todo branco, quando morre

Jesus Cristo é quem levou.

Mas o negro quando morre

Foi a cachaça que matou...”

As quadras populares acima reproduzidas, re -

colhi das por José Alípio Goulart, retratam a men -

talidade dominante no Brasil em relação à população

negra durante o século XIX.
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Uma reflexão crítica dos versos apresentados permite
detectar
� as origens da chamada “democracia racial bra -

sileira”, responsável pela grande miscigenação da
população e pela valorização da cultura negra.

� que os negros são claramente possuidores de
vícios inatos ou característicos da raça.

� a violência praticada contra as mulheres negras e
mulatas, vistas como objetos de prazer, o que a sua
condição de emancipada não conseguia evitar.

� a formação de estereótipos que, vistos com su -
posto humor e alguma ironia, povoam o in -
consciente coletivo, encobrindo precariamente o
preconceito existente.

� a confirmação das teorias científicas do século
XIX sobre a supremacia ariana em detrimento das
demais raças.

Resolução
A alternativa D expressa a melhor visão crítica sobre

o tratamento dado aos negros, em particular às

mulheres negras.

Resposta: D

QUESTÃO 76

As primeiras notícias sobre a Amazônia datam do
século XVI. Em carta endereçada ao rei de Portugal,

em 1538, Diogo Nunes de Quesada afirmava: “Esta
terra está sobre o Rio da Prata e o Brasil pela terra
adentro, e por esta terra vem o grande Rio das Ama -
zonas. É bem povoado da mesma gente bem lúcida. E,
da outra banda do rio, há muita povoação da mesma
gente, de maneira que de uma banda e da outra está
bem povoada”.

Infere-se da missiva que
� as riquezas minerais, que tanto atraíam os euro -

peus, estavam à vista, esperando para serem
exploradas.

� a Amazônia brasileira apresentava considerável
população, formada por nações e tribos indí -
genas.

� era urgente envolver a Igreja Católica no processo
de ocupação e de colonização da área.

� se antevia a utilização de mão de obra escrava
africana na região amazônica.

� o autor defende a exploração econômica susten -
tável da Floresta Amazônica.

Resolução
O explorador Diogo Nunes de Quesada demonstra

admiração com a quantidade e a diversidade da po -

pulação encontrada nas margens do Rio Amazonas.

Resposta: B

QUESTÃO 77

Entre junho e julho de 2018, sucedeu-se na Rússia a 21.a Copa Mundial de Futebol. O diagrama abaixo mostra
as distâncias que os países tiveram de cobrir para realizar os jogos da primeira fase:

Folha de S.Paulo, 15 jan. 2018.
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Tais distâncias

� mostram que a Rússia é um país limitado espacialmente, reduzindo-se a terras europeias.

� envolveram durante a realização da copa apenas áreas asiáticas do país, mais extensas.

� mostram que um torneio mundial esportivo só pode ser realizado em países de pequena extensão geográfica.

� evidenciam as enormes dimensões da Rússia, pois envolveram principalmente a porção europeia do país e

a parte ocidental da Sibéria asiática.

� representaram um esforço de condicionamento físico que beneficiou as equipes que mais viajaram.

Resolução
A Rússia é o país de maior extensão territorial do mundo e, apesar de o torneio da Copa ter-se realizado

principalmente na sua porção europeia, algumas equipes, entre elas o Brasil, tiveram de se deslocar por longas

distâncias, que certamente provocaram desgastes físicos nos atletas.

Resposta: D

QUESTÃO 78

A sede insaciável do ouro estimulou tantos a deixarem suas terras, a meterem-se por caminhos tão ásperos,

como são os das minas, que dificilmente se poderá saber do número de pessoas que, atualmente, lá estão. Mais

de 30 mil homens se ocupam, uns em catar, outros em mandar catar o ouro nos ribeiros.

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do Brasil, 1711. Belo Horizonte; São Paulo: Itatiaia; Edusp, 1982. p. 167. 

O padre André João Antonil foi um dos mais argutos observadores do mundo colonial. Seu olhar percebia, em

detalhes, o processo de produção de riquezas tanto no engenho quanto na atividade mineradora. O ouro

transformou em profundidade a vida na colônia, pois

� rompeu com a mediação da metrópole portuguesa no comércio com o continente europeu. A acumulação

de metais permitiu aos colonos entabularem negociações diretas com os ingleses para a compra de escravos

africanos.

� deslocou para as minas um enorme contingente de homens livres pobres e indígenas, os quais substituíram

os negros na busca do metal precioso, constituindo uma sociedade marcada por intensa mobilidade social.

� causou intenso movimento populacional, cujo impacto se fez sentir tanto no interior da colônia quanto na

metrópole, obrigando o rei português a adotar me didas para conter o fluxo migratório para o Brasil.

� definiu uma clara política, adotada pela Coroa por tuguesa, de incentivos a novas descobertas, per mi tindo aos

colonos a livre posse das terras (da tas) destinadas à mineração, minimizando as sim os conflitos decorrentes

da cobrança de impostos.

� desestimulou o desenvolvimento da atividade agro  pastoril nas regiões interioranas, na medida em que a

mão de obra e os capitais estavam vol tados, fundamentalmente, para a extração do minério.

Resolução 
A notícia sobre a descoberta de minérios preciosos no Brasil atraiu um grande número de forasteiros, em sua

grande maioria, vindos da metrópole.

Resposta: C
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QUESTÃO 79

Para Marx, diante da tentativa humana de explicar

a realidade e dar regras de ação, é preciso considerar

as formas de conhecimento ilusório que mascaram os

conflitos sociais. Nesse sentido, a ideologia adquire

um caráter negativo, torna-se um instrumento de

dominação na medida em que naturaliza o que

deveria ser explicado como resultado da ação his -

tórico-social dos homens, e universaliza os inte resses

de uma classe como interesse de todos. 

A partir de tal concepção de ideologia, constata-se que 

� a sociedade capitalista transforma todas as for -

mas de consciência em representações ilusórias

da realidade conforme os interesses da classe

dominante.   

� ao mesmo tempo que Marx critica a ideologia, ele

a considera um elemento fundamental no pro -

cesso de emancipação da classe trabalhadora.   

� a superação da cegueira coletiva imposta pela

ideo logia é um produto do esforço individual,

prin  cipalmente dos indivíduos da classe domi -

nante.   

� a frase “o trabalho dignifica o homem” parte de

uma noção genérica e abstrata de trabalho, mas -

carando as reais condições do trabalho alienado

no modo de produção capitalista.   

� a transformação da sociedade rumo a uma orga -

nização mais justa se daria pela adoção da ideo -

logia socialista. 

Resolução 
O uso do conceito de ideologia em Marx está ligado

ao mascaramento da realidade, não há um caráter po -

sitivo na ideologia em sua teoria. Embora a ideologia

seja orgânica em qualquer sociedade, ela sempre

servirá como instrumento de dominação, sempre está

a serviço de uma classe dominante, uma vez que

pode ser usada para destituir ou construir significa -

dos que impedem a percepção do real. A ideologia

possui como principais características: prescrever

nor mas, servir como forma de repre sentação social,

ge ne ralizar o particular, criar um discurso lacunar, ex -

 pli car a realidade a serviço de interesses espe cífi cos,

inverter a realidade, alienar, fetichizar a mer ca doria,

reificar, naturalizar e ocultar a realidade. Nes  te

sentido, a ideologia é sempre co letiva, não há eman -

cipação em seu desen vol vimento, apenas ilusão e

dependência. Quando se observa a afirmação “o tra -

balho dignifica o homem”, justifica-se a neces sidade

do trabalho, independentemente das con di ções de

exploração a que este homem está submetido.  

Resposta: D

QUESTÃO 80

O mapa abaixo mostra as regiões do Brasil onde

se recomendou a vacina contra a febre amarela:

Folha de S.Paulo, 14 jan. 2018.

A extensão da área onde se recomenda a dose de

vacinação contra a febre amarela demonstra

� que a enfermidade já se encontra controlada e

exterminada do território nacional.

� a pouca atenção dada pelas autoridades, já que a

doença nunca havia eclodido no País.

� que as condições sanitárias do Nordeste são as

melhores do Brasil.

� que apenas os estados mais desenvolvidos do

País não apresentaram surtos da doença.
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� uma reincidência da doença, cujas manifestações

urbanas remontam a princípios da década de 1940.

Resolução
Seja por desleixo governamental, seja pelo recru -

descimento da doença em função de mudanças cli -

máticas, a febre amarela voltou a ameaçar a

po    pu   lação, o que obrigou as autoridades a retomar a

vacinação, de forma acelerada.

Resposta: E

QUESTÃO 81

Em relação ao número de mortos e desaparecidos

entre os refugiados que se movimentaram em torno

da região mediterrânea e adjacências, foram confec -

cionados os dois mapas abaixo:

*Considerando dados de Espanha, Itália, Chipre e Grécia.

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

O Estado de S. Paulo, 11 jan. 2018.

Eles deixam claro

� que a questão dos refugiados se refere apenas ao

continente europeu.

� uma forte incidência nas costas da Líbia, em fun -

ção de navegações clandestinas.

� a forte incidência do problema na Itália seten -

trional.

� a ausência do problema na Península Ibérica.

� a incidência maior de morte nas rotas terrestres

da Europa balcânica.

Resolução
A Líbia é uma fonte de migrantes para a Europa em

função da guerra civil no país, a ausência ou fraqueza

de autoridades marítimas que controlem a navegação

no mar territorial líbio e as rotas de navios clan -

destinos transportando refugiados de outros países,

asiáticos ou africanos.

Resposta: B

QUESTÃO 82

A reflexão sobre o poder político acompanhou a

história da Filosofia desde a Antiguidade e o pen -

samento sociológico desde seu surgimento na

sociedade moderna. Nos últimos anos, vêm ocor -

rendo diversas manifestações, protestos e revoltas

em todo mundo. A esse respeito, com base no

pensamento filosófico e sociológico, verifica-se que 

� esses processos revelam a incompetência do

Estado em ser o “cérebro da sociedade”, o que

confirma as teses de Durkheim.   

� essas ações coletivas podem ser interpretadas

como processos derivados da expansão de uma

ética protestante, confirmando as análises de

Weber.   

� os movimentos contestadores atuais expressam

um processo de vontade de potência que é

corroborado pela filosofia kantiana.   

� as lutas sociais contemporâneas revelam as

contradições da sociedade capitalista, o que

estaria de acordo com a teoria de Marx.   

� os conflitos expressam os paradoxos insolúveis

da condição humana de acordo com a concepção

de Schopenhauer. 
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Resolução
A questão do poder político sempre esteve presente

nas discussões filosóficas. Desde Sócrates, que foi

condenado por colocar em risco o poder da aris -

tocracia grega, passando por Platão e Aristóteles – os

quais, por meio de elaborações políticas sobre o

Estado, buscaram estabelecer a sociedade ideal –,

chegou-se a Maquiavel, Locke, Hobbes e Rousseau e

suas teorias sobre a relação entre poder, Estado e

indivíduo. O que sempre esteve presente neste tema

foi o embate entre os súditos e seus soberanos, entre

os indivíduos e seus governantes, entre burguesia e

proletariado, este último expresso mais claramente

nas teorias de Marx. Desta forma, torna-se inegável

que o existir humano seja pautado por uma constante

luta de opostos, um constante embate entre a

liberdade de cada ser e as forças que pretendem

dominar esta condição natural da existência. O

surgimento do capitalismo intensificou esta luta

expondo abertamente a exploração a que os seres

humanos foram submetidos por alguém que se

julgue no direito e com o poder necessário para

realizar esta dominação. No caso do marxismo, a

sistematização dos elementos que compõem esta

teoria expressa situações limites às quais as classes

menos favorecidas não possuem alternativa que não

seja rebelar-se contra as formas de dominação. Neste

sentido, as teses de Marx são as mais adequadas para

uma compreensão clara sobre as contradições que o

sistema capitalista gera.

Resposta: D

QUESTÃO 83

Uma das maiores preocupações ambientais, não

apenas do Brasil, mas também do mundo, é o pro -

cesso de desmatamento ao qual a Floresta Amazônica

está exposta. O gráfico abaixo mostra a evolução do

processo de desmatamento:

Valor Econômico, 18 jan. 2018.

Uma solução para esse processo seria

� impedir por completo o acesso do ser humano à

Amazônia.

� impedir apenas o desmatamento, permitindo

demais atividades agrícolas.

� tornar a Amazônia Legal uma área militarizada

para melhor monitoramento policial.

� eleger governos de cunho popular com sólido

compromisso com o meio ambiente.

� estabelecer uma política de conscientização

nacional e intensificar a vigilância remota.

Resolução
Em A, seria impossível retirar da Amazônia Legal uma

população de cerca de 20 milhões de habitantes; em

B, é impossível desenvolver atividades econômicas

(como a agricultura, por exemplo) sem desmatar; em

C, a militarização não é uma garantia de controle do

desmatamento; em D, foi no início do governo Lula

que houve um dos maiores índices de desmatamento

da floresta.

Resposta: E

QUESTÃO 84

Leia o texto a seguir: 

Por ter tido educação protestante, nunca achei
que 31 de outubro é o dia das bruxas. Sempre foi o
dia em que Lutero, em 1517, começou uma revolução.

LEITÃO, Míriam. Disponível em: <blogs.oglobo.com/miriam-

leitao/post/os-500-anos-da-reforma-protestante-que-abalou-o-

mundo.html>. Acesso em: 18 ago. 2017. 

No ano de 2017, completaram-se 500 anos da eclosão
da Reforma Protestante. Do ponto de vista histórico, a
Reforma pode ser considerada uma revolução  
� estética, pois foi a matriz ideológica da concepção

barroca de mundo que se manifestou nos países
ibéricos.    

� política, pois permitiu a centralização monárquica
absolutista, ao legitimar a tese do direito divino
dos reis europeus.    

� econômica, pois, com os puritanos, difundiu-se
uma nova mentalidade econômica, que gerou o
capitalismo.    
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� social, pois legitimou as aspirações revolu cio -
nárias dos camponeses europeus na luta contra a
aristocracia.    

� intelectual, pois foi difusora do pensamento cien -
tífico iluminista por meio de intelectuais pro -
testantes, como é o caso de Voltaire.    

Resolução
Somente a proposição C está correta. A Reforma

Protestante iniciada em 1517 por Martinho Lutero

está associada a uma mudança estrutural que carac -

teriza a passagem da Idade Média para a Moder -

nidade. Este movimento impactou profun damente a

história do mundo ocidental, contribuindo para o

desenvolvimento do Estado laico, os direitos

humanos, o desenvolvimento do capitalismo, uma

nova concep ção sobre o trabalho, entre outras

conquistas da Modernidade.  

Resposta: C

QUESTÃO 85

Recentes tremores na capital paulista, Brasil,

resultaram na necessidade de um aprofundamento no

conhecimento sobre a dinâmica dos terremotos. O

mapa-diagrama abaixo mostra como se propagam as

ondas de choque:

Fundamentos de Geografia Física, Ed. Trilha.

Constata-se que os terremotos

� só são percebidos no local de seu foco inicial.

� permitem investigar as camadas subterrâneas do

planeta.

� são perceptíveis apenas no manto.

� propagam-se apenas por meios líquidos.

� propagam-se apenas por meios sólidos.

Resolução
As ondas emitidas por um terremoto possuem diver -

sos componentes que se propagam por dife rentes

meios, sólidos e líquidos, e podem ser ava liados a

grandes distâncias do foco original. Ao se pro -

pagarem de diferentes maneiras, pelos mais diversos

meios, permitem que se avaliem os materiais que

formam as camadas inferiores à crosta, pos sibilitando

o conhecimento do interior da Terra.

Resposta: B

QUESTÃO 86

A partir de 2012, o semiárido do Nordeste bra -

sileiro vem passando por seca permanente que se

tem intensificado com a desertificação. Observe o

mapa abaixo que traz as áreas mais críticas da região:

Revista Época, 30.04.18, n.o 1035.
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Entendendo-se que o processo de desertificação se

constitui na expansão de áreas desérticas pela ação

humana, é possível concluir que

� a desertificação atinge todas as quatro regiões do

território nordestino.

� a área semiárida inclui todo o espaço nordestino

e, portanto, é irreversível.

� a desertificação está presente em todos os es -

tados do Nordeste.

� a área mais atingida pela desertificação encontra-

se no Vale do Rio São Francisco, principalmente

no estado da Bahia.

� as porções ocidentais são as mais atingidas pelo

processo de desertificação.

Resolução
Com exceção do estado do Maranhão, pontos de de -

sertificação aparecem em toda a região do semiárido,

inclusive no norte de Minas Gerais. Acredita-se que a

desertificação, uma vez iniciada, torna constante uma

área desértica, constituindo-se num processo irre -

versível.

Resposta: D

QUESTÃO 87

Há diversos indícios empíricos da evolução das

espécies. Alguns desses indícios são conhecidos des -

de Darwin, tais como o registro fóssil, as variações

entre indivíduos de uma mesma espécie e a dis -

tribuição geográfica das espécies. Outros indícios

provêm de estudos mais recentes, notadamente em

genética. O conjunto desses indícios torna a teoria da

evolução mais provavelmente verdadeira que qual -

quer outra hipótese alternativa. Essa inferência, em

que se parte de indícios empíricos e se conclui com

teorias ou enunciados gerais, é comumente chamada

de inferência 

� lógica.   

� dedutiva.   

� analógica.   

� indutiva.   

� biológica.   

Resolução
Segundo o fragmento de texto, embora os proce di -

mentos científicos sejam baseados em proce -

dimentos lógicos, deve-se atentar para o fato de que

a Lógica é o ramo da Filosofia que trata das leis gerais

que regem o pensamento, no intuito de alcançarmos

a verdade pela análise da correlação entre as

informações obtidas pelo intelecto. Assim, a Lógica

se divide basicamente em três tipos de raciocínio:

dedutivo, indutivo e analogia. Estes raciocínios são

estruturados por meio de proposições ou premissas

(frases que relacionam conceitos afirmando-os ou

negando-os) que geram inferências. As inferências

representam o resultado de uma operação que afirma

a verdade de uma proposição em decorrência de

outras proposições verdadeiras. Na inferência da

dedução, a verdade da conclusão obtida está contida

dentro das proposições, sem que o conteúdo descrito

na conclusão vá além das informações descritas. Na

inferência da analogia, as proposições são dispostas

por meio da comparação com outras proposições,

mas não há uma garantia de verificação, portanto sua

conclusão não pode ser validada. Na inferência da

indução, a conclusão vai além do conteúdo descrito

nas proposições, isto quer dizer que a conclusão

extrapola o número de casos descritos nas pro -

posições, criando uma generalização. No caso da

teoria de Darwin, suas conclusões foram obtidas por

meio de inferências indutivas.  

Resposta: D
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QUESTÃO 88

Desde a Idade Média, São Tiago Maior foi retra -

tado de várias formas. Nesta imagem, produzida no

século XVII e que remete à Reconquista na Península

Ibérica, sua figura é representada como “Mata -

mouros”. Essa referência nos permite constatar 

� a apropriação de personagens bíblicos, utilizados

para legitimar uma disputa territorial e religiosa.

� a valorização da cultura islâmica, derivada do

contato dos cristãos com os muçulmanos.

� a formação de uma matriz cultural ibérica,

integrando  belicismo islâmico e apostolicismo

cristão.

� a incorporação do princípio muçulmano da

“Guerra Santa”, favorecida pela expansão árabe.

� a adoção do ideal de martírio pelos muçulmanos,

resultante da experiência das Cruzadas.

Resolução
A Guerra de Reconquista (722-1492) na Península

Ibérica envolveu não apenas uma disputa territorial,

mas o choque entre duas civilizações marcadas pelo

antagonismo religioso. Nesse contexto, os cristãos

recorreram a figuras religiosas, mitificando-as para

justificar a causa que defendiam.

Resposta: A 

QUESTÃO 89

O texto e o mapa que se seguem mostram a situa -

ção dos rohingyas, povo que se encontra numa difícil

situação entre Bangladesh e Mianmar:

Se os novos refugiados sentem alívio, os velhos

sentem saudades. Até os mais jovens, que nunca

pisaram em Mianmar, consideram o país a terra natal

de todos. No entanto, ninguém está disposto a trocar

a segurança vigiada de Kutupalong pela violência do
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Estado. "Eu era muito feliz em Mianmar quando não

havia um governo budista. Agora, a situação ficou

difícil. Aqui, vivemos em paz e nos sentimos seguros",

diz Korimullah Aslam, de 45 anos, refugiado da leva

mais antiga.
O Estado de S. Paulo, 11 fev. 2018.

A situação dos rohingyas é

� irreversível, eles terão de viver para sempre no

Paquistão.

� tranquila, pois estão acolhidos e bem instalados

em Bangladesh.

� totalmente indefinida, o que intensifica o risco

sobre suas vidas.

� penosa, pois estão em processo de retirada para

a Índia.

� insegura, pois só terão segurança retornando a

Mianmar.

Resolução
Perseguidos pelo governo budista de Mianmar, os

rohingyas muçulmanos já apresentaram êxodos de

Mianmar para Bangladesh em 1978, 1991 e 2017. Com

uma situação totalmente indefinida , dependente de

ajuda da ONU, os rohingyas caracterizam mais um

grupo humano que não possui um país que possa

chamar de seu.

Resposta: C

QUESTÃO 90

O Período Regencial foi um dos mais agitados da

história política do Brasil, quando esteve em jogo a

unidade territorial do País e foram centro dos debates

políticos questões como a centralização e a des cen -

tra li zação do poder, o grau de autonomia das

províncias e a organização das forças armadas.

Boris Fausto. História concisa do Brasil. 

São Paulo: EDUSP, 2001, p. 86.

Entre as características político-institucionais indica -

doras do processo descrito, podemos citar

� a aprovação do Ato Adicional de 1834, que criou

as assembleias provinciais, com poderes para

controlar impostos e gastos nas províncias, bem

como para nomear funcionários.

� o predomínio dos liberais moderados no governo

regencial, por serem partidários da descen -

tralização administrativa, tal como fora esta -

belecida pela Constituição de 1824.

� a extinção do Conselho de Estado e do Poder Mo -

de ra dor pela Lei Interpretativa do Ato Adi cio nal,

dando fim às duas instituições que simbolizavam

o poder abso lu to exercido por D. Pedro I.

� a eleição do Padre Antônio Feijó para o cargo de

re gen te uno, em 1835, representando a facção

conser vadora favorável à restauração das condi -

ções insti tu cionais anteriores ao Ato Adicional.

� a criação da Guarda Nacional em 1831, na qual de -

ve riam alistar-se todos os brasileiros natos, para

serviço obrigatório por dois anos, o que reduziu o

monopólio do poder pelas elites locais.

Resolução
O Ato Adicional de 1834, ao criar as assembleias legis -

la tivas provinciais, estabeleceu certa descen tra li zação

admi nistrativa, mas não chegou a implantar uma

estrutura verdadeiramente federativa, uma vez que o

presidente da província continuava a ser no mea do

pelo governo central e possuía poder de veto sobre

as decisões da assembleia.

Resposta: A




