
SIMULADO ABERTO

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 aplicação e poderá levar
seu  CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala de prova nos 30 minutos que antecedem o término
das provas.

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA,
com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

1.o DIA

RESOLUÇÕES 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção inglês)

About seven years ago, three researchers at the
University of Toronto built a system that could analyze
thousands of photos and teach itself to recognize
everyday objects, like dogs, cars and flowers.

The system was so effective that Google bought
the tiny start-up these researchers were only just
getting off the ground. And soon, their system
sparked a technological revolution. Suddenly,
machines could “see” in a way that was not possible
in the past.

This made it easier for a smartphone app to
search your personal photos and find the images you
were looking for. It accelerated the progress of
driverless cars and other robotics. And it improved the
accuracy of facial recognition services, for social
networks like Facebook and for the country’s law
enforcement agencies. But soon, researchers noticed
that these facial recognition services were less
accurate when used with women and people of color.
Activists raised concerns over how companies were
collecting the huge amounts of data needed to train
these kinds of systems. Others worried these systems
would eventually lead to mass surveillance or
autonomous weapons.

Matz, Cade. Seeking Ground Rules for A. 1. Disponível em:
<www.nytimes.com> (adaptado).

De acordo com a congressista Yvette Clarke, a
alternativa que melhor completa a afirmação:

O novo sistema provou ser menos preciso quando

� usado para identificar africanos e descendentes

de africanos.

� ajustado  ao reconhecimento do rosto dos usuá -

rios em redes sociais.

� usado para identificar objetos inanimados como

carros e plantas. 

� aplicado a carros autônomos.

� testado pelas agências americanas de manu -

tenção da ordem.

Resolução
Lê-se a afirmação correta no seguinte trecho do texto:

“But soon, researchers noticed that these facial

recognition services were less accurate when used

with women and people of color.”

*accurate = preciso, exato.

Resposta: A 

When you check into a Hershey Resort, you and
your people get something no other convention
center gives.

The assurance of Hershey quality. The same fine
quality that you've come to expect from Hershey
Foods Corp. over the last 67 years.  The very same
quality that makes our other Hershey Resorts
outstanding convention centers.

With thoroughly professional staffs. The best and
the newest facilities. Country locations easy to reach
by highways, interstates and airports. (Dozens of
flights daily and free limousine services.)

Pick the Hershey that's best for you. You'll get
unbeatable facilities for work and play. But above all,
you'll find all those things you can still trust, alive and
well and living in Hershey Resorts.

Meetings and Conventions.

De acordo com o texto, Hershey é:

� uma cidade turística.

� uma corporação americana.

� um recurso convencional.

� um “shopping center”.

� um clube esportivo.

Resolução
De acordo com o texto, Hershey  é uma corporação

americana Hershey  Foods Corp.

Resposta: B

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02
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A taste of prison food

SIX REINFORCED STEEL DOORS STAND between
the outside world and the Clink, a restaurant located
inside Her Majesty’s High Down Prison, Surrey. Diners
are stripped of their mobile phones and tobacco
products, and whisked through an airless waiting
room filled with swaggering “screws,” who clank keys
and slam doors. Inside lies a slick restaurant with
chromotherapy mood lighting, polished black granite
surfaces, and gray wool upholstered chairs that
wouldn’t be out of place in a West End eatery. Only
the plastic cutlery gives the game away—as well as
the fact that all of the chefs face special restrictions on
the usage of the knives. It looks like a West End eatery,
but the plastic cutlery suggests otherwise.

The Clink is the brainchild of prison officer
Kathleen Ruby and professional chef Alberto Crisci,
who coaches offenders on how to make adventurous
dishes like avocado sorbet. Their hope is that the
culinary skills prisoners learn in the sparkling-clean
open kitchen might help them get jobs on release. The
restaurant, which serves surprisingly tasty dishes—
like steak onglet with béarnaise sauce, slow-cooked
pork belly, cheese soufflé omelette, and organic salad
grown from the prisoners’ own garden resembles
something between Hell’s Kitchen and Prison Break.
A charming French waiter (serving a 14-year sentence
for drug offenses) completes the haute cuisine
mirage. And a good-looking Spanish prisoner makes
a mean espresso on the huge Gaggia machine, before
sending guests back into the concrete courtyard
surrounded by barbed wire and seven meter fences-
definitely putting the kibosh on anyone planning to
dine and dash (www.theclinkonline.com). S.G.

A Taste of Prison Food. In: Newsweek.

A função do restaurante Clink, localizado numa prisão
norte-americana, é

� recepcionar “chefs” de cozinha famosos.

� proporcionar aos prisioneiros com boa conduta
oportunidade de receber seus familiares.

� oferecer cenário para as filmagens da série
“Prison Break”.

� promover situações de socialização aos prisio -
neiros, por meio do incentivo a habilidades
culinárias.

� fornecer pratos prontos para orfanatos locais.

Resolução
Lê-se no texto:

“The Clink is the brainchild of prison officer Kathleen

Ruby and professional chef Alberto Crisci, who

coaches offenders on how to make adventurous

dishes like avocado sorbet. Their hope is that the

culinary skills prisoners learn in the sparkling-clean

open kitchen might help them get jobs on release.”

*brainchild = invenção

*to coach = treinar

*offender = ofensor, criminoso

*dishes = pratos

*skills = habilidades

*on release = ao serem libertados

Resposta: D

QUESTÃO 03
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The Power of Pictures

by Vickie An

In February, the group took a photography field trip
to Haiti’s La Visite national park. A student holds up a
lizard as her classmates snap away.

It’s said that a picture is worth a thousand words.
Conservation photographer Robin Moore believes this.
He especially believes that the stories photographs can
tell about the environment can inspire people to care
for the earth. “It doesn’t matter what language you
speak or what culture you come from, because a photo
can speak to everyone,” Moore says.

That’s the idea behind Frame of Mind. Moore
cofounded the organization last year with environmental
educator Deanna Del Vecchio and fellow nature
photographer Neil Ever Osborne. The group is on a
mission to help young people around the world
connect with nature through photography workshops.

In August 2011, Frame of Mind hosted its very first
workshop with 20 youth journalists in Jacmel, Haiti.
The workshop was held in partnership with
Conservation International and Panos Caribbean. Each
student was given a digital camera to use for the week
and was taught how to use it. During the session, the
kids learned about the local environment and how it
relates to their lives.

AN, V. Disponível em: <www.timeforkids.com> (adaptado).

Reconhecendo o potencial da fotografia como uma
linguagem universal, a organização mencionada
intenciona levar 
� as gerações mais jovens a reconhecerem diferen -

tes línguas e culturas.
� os  alunos de jornalismo do Haiti a usarem

câmeras digitais em pesquisas.
� os estudantes haitianos a conhecerem seus

parques nacionais.
� os jornalistas locais a buscarem parcerias com

organizações não governamentais.
� os jovens a compreenderem melhor a relação

entre o meio ambiente e suas vidas.

Resolução
Encontramos a alternativa correta nos seguintes

trechos do texto:

“He especially believes that the stories photographs

can tell about the environment can inspire people to

care for the earth.”

“During the session, the kids learned about the local

environment and how it relates to their lives.”

*environment = meio ambiente

*to care for = cuidar de

Resposta: E

Leia a charge.

Disponível em: <https://tinyur.com/y3irke6a>.

A ironia da charge se constrói no fato de
� haver o aquecimento da economia e consequente

aumento de bons empregos.
� os trabalhadores estarem otimistas com os novos

benefícios trabalhistas.
� as pessoas parecerem felizes por terem

subempregos.
� a taxa de desemprego diminuir e haver inúmeras

vantagens aos trabalhadores atualmente.
� bons salários aparecerem entre as conquistas dos

trabalhadores no atual cenário mundial.

Resolução
Lê-se na charge:

“Jobs are returning! But they’re low wage, no

benefits jobs.”

Resposta: C

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção espanhol)

Tlaxcala: por qué 500 años después en 

México no perdona la alianza tlaxcalteca 

con el conquistador Hernán Cortés

Tlaxcala sí existe.

No es un lugar imaginario, ni su gente son actores
pagados, ni se trata de un apéndice territorial del
estado de Puebla, cómo dicen publicaciones satíricas
en internet. Se encuentra a dos horas por carretera
desde Ciudad de México. Tiene un centro histórico
bellamente preservado, con un kiosco en su plaza
central y calles arboladas en las que resalta el color
lila de sus jacarandas.

Pero en las bromas de muchos mexicanos, el
estado más pequeño del país – con unos 4.000 km2 de
territorio – llega a ser motivo de burlas e incluso de
consultas en Google sobre su existencia que se ha
puesto en duda no solo por ser el estado más chico
del país, sino también por un crucial papel en la
historia de México ocurrido hace exactamente 500
años. El juicio popular predominante los considera
traidores.

"Te preguntan '¿de dónde eres?' y les dices 'de
Tlaxcala' y luego viene el mote (de traidor). Antes era
más fuerte esa situación que ahora, pero sigue", dice
Marcelina Sánchez, habitante de toda la vida de la
capital del estado.

Esta actitud adquiere relevancia contemporánea
por la solicitud del presidente Andrés Manuel López
Obrador al rey de España y al Papa que pidan perdón
por los atropellos cometidos durante la Conquista de
México, algo que el gobierno de España rechazó de
inmediato.

Y es que en 1519 los tlaxcaltecas – conocidos por
ser férreos guerreros – establecieron una alianza con
los conquistadores españoles que llegaron a su
territorio. El pacto fue clave para la posterior

conquista del poderoso imperio mexica (o azteca) a
tal grado que los indígenas tlaxcaltecas tuvieron un
trato especial de la Corona española durante la colonia.
Estos episodios, sumados a una interpretación de la
historia predominantemente negativa hacia los
tlaxcaltecas, generaron un ambiente de resentimiento
del resto de México hacia ese pueblo.

"Es un juicio bien pesado. Este estigma que
tenemos es muy difícil, son siglos de que nos estén
molestando con este mote de traidor", dice a BBC
Mundo el antropólogo Juan Carlos Ramos.

Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-

latina-47703084>. Acesso em: 1 jun. 2020  (adaptado).

De acordo com o texto, marque a opção correta.

� O governo de Andrés Manuel López Obrador

solicitou que o rei da Espanha e o Papa pedissem

perdão pela violência ocorrida no México durante

o processo de colonização.

� O Google não consegue localizar em seus mapas

a região citada no texto. 

� A Cidade do México tem um centro histórico

muito bem preservado e arborizado. 

� O sitio arqueológico de Tlaxcala, no México, está

completando 500 anos. 

� A população de Tlaxcala não se importa da fama

de traidores atribuída a ela pelos moradores de

Puebla.

Resolução
Somente a opção A aparece no texto.

Resposta: A

QUESTÃO 01
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Disponível em: <https://www.lifeder.com/frases-salvador-dali/>

Segundo a frase do pintor espanhol Salvador Dalí, o
verdadeiro artista tem por objetivo
� saber buscar e reconhecer a inspiração dentro de

si. 
� estimular a inspiração em outras pessoas. 
� encontrar sua própria inspiração sem a neces -

sidade de estudar o trabalho de outros artistas.
� reproduzir e aperfeiçoar o que há de melhor no

trabalho de outros artistas. 
� provocar espanto e admiração com sua obra.

Resolução
A frase indica que o verdadeiro artista deve inspirar as

demais pessoas sem deixar claro se estas são artistas

ou não. 

Resposta: B

Las medidas llevadas a cabo ante la rápida

propagación del coronavirus reflejan la realidad

inequitativa que viven muchos estudiantes fuera de

las aulas.

El coronavirus está cambiando instantáneamente
la forma en que se imparte la educación, ya que la
escuela y el hogar, ahora se convierten en el mismo
lugar tras las necesarias regulaciones efectuadas. 

Según la UNESCO, más de 861,7 millones de
niños y jóvenes en 119 países se han visto afectados
al tener que hacer frente a la pandemia global que nos
ha sacudido este año. Millones de familias en EE.UU.
se han tenido que unir al 1,7 millón de niños que se
encuentran enrolados en la educación en el hogar
(homeschooling). 

Al igual que en México, donde la Secretaría de
Educación Pública (SEP) ha extendido el período
vacacional desde el 23 de marzo al 17 de abril del 2020.

Estas medidas terminan por iluminar la realidad
de los muchos otros roles que la escuela ofrece
además de lo académico. En ciudades donde el 70 %
de los estudiantes vienen de familias de bajos
ingresos, llevar la escuela a casa significa enfrentarse
a no poder ofrecer comidas adecuadas, y mucho
menos la tecnología o conectividad necesarias para el
aprendizaje online. […]

Desafortunadamente, las escuelas que pueden
ofrecer una experiencia académica virtual completa,
con alumnos que cuentan con dispositivos
electrónicos, profesores que saben cómo diseñar
lecciones en línea funcionales y una cultura basada
en el aprendizaje tecnológico, no son muchas. La
realidad es que la mayoría de las escuelas no están
preparadas para este cambio […] 

Según el World Economic Forum, solo alrededor
del 60 % de la población mundial tiene acceso a la red,
generando que muchísimas instituciones busquen
soluciones provisionales a esta crisis, tales como el
sistema educativo mexicano, que fuera de colegios
privados o facultades universitarias, no se acogió la
implementación de aprendizaje en línea para el sector
público. La brecha digital continúa expandiéndose a
medida que los estudiantes en sectores vulnerables
siguen quedándose atrás en su aprendizaje. […]

Disponível em: <https://observatorio.tec.mx/edu-news/educacion-

en-tiempos-de-pandemia-covid19>. Acesso em: 1 de jun.

(adaptado).

De acordo com o texto, é correto afirmar que
� há 1,7 milhão de alunos estudando em suas casas

por causa de pandemia nos Estados Unidos.
� no México somente colégios, faculdades e univer -

sidades privadas possuem tecnologia adequada
para ensino a distância. 

� no México 70% dos estudantes não têm acesso à
Internet.

� a subalimentação também é um problema a mais
causado pelo fechamento das escolas, entre as
famílias mais carentes. 

� segundo a UNESCO, mais de 861,7 milhões de
alunos correrão o risco de perder o ano letivo
devido ao vírus da covid-19.

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03
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Resolução
Lê-se a resposta correta no quarto parágrafo.

Resposta: D

Buscando el origen de los ojos azules

Muchos niños, al poco de nacer, tienen los ojos
azules, incluso si sus padres tienen los ojos castaños,
porque todavía no se ha liberado por completo una
proteína necesaria para liberar melanina, cuya
concentración es lo que determina finalmente si los
ojos serán más o menos oscuros. Todos los ojos
contienen una determinada cantidad de este
pigmento. […] Con cada vez menos melanina
presente, el ojo puede aparecer castaño oscuro o
claro, avellana, verde, gris o azul.

En 2008, un equipo de investigadores de la
Universidad de Copenhague descubrió una mutación
de un gen concreto que regula una proteína necesaria
para producir melanina.

A juicio de Hans Eiberg, que dirigió la investigación,
este hallazgo genético sugiere que todas las personas
de ojos azules que actualmente nos rodean pueden
hacer remontar su origen a un original “ojos azules”,
el primero en experimentar esta mutación, que vivió
presumiblemente entre 6.000 y 10.000 años atrás.

Eidberg sostiene que todas las personas tenían
ojos marrones hasta que una mutación genética en el
gen OCA2 desencadenó un proceso que literalmente
“apagó” la capacidad de producir el color marrón en
el iris.

Tener los ojos azules tampoco es una bicoca. Las
personas de ojos azules o verdes son más propensas
a sufrir cáncer de piel, concretamente melanoma. Y
es que ser una persona de piel blanca y de ojos azules
en realidad es una anormalidad que se produjo por
unas condiciones muy específicas, tal y como podéis
leer más ampliamente en esas anómalas personas de
cara blanca llamadas europeos. El 10% de la
población tiene los ojos azules y son relativamente
frecuentes en Europa. 

Eiberg admite que su relación con el color azul,
tras publicar su estudio en Human Genetics, ha
terminado. "Hay muchos investigadores interesados
en estos momentos en el color azul, así que ahora
intentaré entender mejor los ojos verdes", concluye.

Disponível em:

<https://www.xatakaciencia.com/genetica/buscando-el-origen-de-

los-ojos-azules>. Acesso em: 1 de jun. 2020 (adaptado).

Segundo o texto podemos afirmar que
� as pessoas de olhos azuis surgiram na Europa

entre 6.000 e 10.000 mil anos atrás. 
� antigamente 10% da população europeia possuía

o gene OCA2.
� pais de olhos castanhos têm maior probabilidade

de ter filhos de olhos azuis. 
� pessoas de olhos azuis não possuem melanina no

organismo.
� a melanina interfere na cor dos olhos de uma

pessoa, podendo alterá-la.
Resolução
Lê-se a resposta no primeiro parágrafo do texto.

Resposta: E

Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/322288917072395302/.

Acesso em: 1 de jun. 2020.

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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No texto “hoy puede ser un gran día” do quadro

acima, encontramos um elemento gramatical muito

presente na língua espanhola. Marque a opção abaixo

que apresenta esse mesmo “elemento” em todas as

expressões.

� gato bonito; quadro bonito; muy gracioso.

� santo hombre; cualquier mujer; día bonito.

� una gran persona; buen día; primer lugar.

� cien kilos; ningún país; todos ellos.

� el texto; el gato; la nación.

Resolução
O elemento gramatical presente em todas as

expressões é a “apócope”, isto é, supressão de um

ou mais fonemas no final de uma palavra. Na grande

maioria dos casos, essa palavra é masculina e está no

singular.

Resposta: C

Questões de 06 a 45

Texto I

A leitura gera condições para decodificar, inter -
pretar, compreender e se fazer entendido, criando,
assim, as condições necessárias para o ser humano
se comunicar com os seus iguais. De tal forma que,
ao promover o seu desenvolvimento em todos os
aspectos, o ato de ler o credencia a buscar maior
participação social e política e a exercer sua cidadania
em plenitude. 

Manifesto do povo do livro. Organizações dos Estados Ibero-

americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.

Texto II

Ler é o mais civilizado dos atos. 

Jorge Luis Borges, escritor argentino, 1899-1986.

Texto III

Meus filhos terão computadores, sim, mas antes
terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos
serão incapazes de escrever – inclusive a sua própria
história.

Bill Gates, fundador da Microsoft.

Os textos discutem a importância da leitura na for -
mação social, intelectual, política e subjetiva do ser
humano. A partir da leitura deles, é possível afirmar que
� o tema central é a importância da erradicação do

anal fabetismo e o consequente aumento de leitores.
� a leitura propicia o diálogo e a aproximação entre

as pessoas, fomentando os relacionamentos das
mais diversas naturezas.

� a capacidade intelectiva ocorre para quem apren -
de a ler e pratica o ato da leitura.   

� quem aprende a ler e não lê perde sua capacidade
intelectiva.

� os pais que utilizam apenas os meios eletrônicos
para a leitura devem incentivar seus filhos a lerem
livros.

Resolução
No texto I, fala-se da importância da leitura para a

constituição do indivíduo e para as relações sociais; o

texto II põe ênfase no aspecto social mais profundo

da leitura, que é a integração do leitor, sua partici -

pação na vasta rede de cultura – basicamente de

textos – chamada civilização; o texto III chama a

atenção para a importância da leitura como instru -

mento individual para entender-se a si mesmo e agir

no mundo, pois são esses os dois sentidos em que se

pode entender a expressão “escrever (...) a sua pró -

pria história”. 

Resposta: C

QUESTÃO 06

LC – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 9

ENEM_PROVA3_16_8_ALICE_2020  03/07/2020  10:04  Página 9



LC – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 10

O gordo é o novo fumante

Nunca houve tanta gente acima do peso – nem
tanto preconceito contra gordos.

De um lado, o que há por trás é uma positiva
discussão sobre saúde. Por outro, algo de podre: o
nascimento de uma nova eugenia.

Superinteressante. Editora Abril. 306. ed. jul. 2012. p. 21

(adaptado).

A imagem e o texto fazem menção à forma como a
obesidade vem sendo tratada nas sociedades atuais.
Assim sendo, pode-se afirmar que
� o termo podre relacionado ao termo eugenia re -

vela um argumento e, consequentemente, uma
opinião do enunciador.

� a palavra podre foi empregada inadequadamente,
uma vez que o conteúdo verbal, aliado à imagem,
revela aspecto científico.

� o termo eugenia refere-se a podre devido à carga
negativa expressa na base de ambos os vocá -
bulos, independentemente do contexto.

� o vocábulo eugenia refere-se aos dois lados, po -
sitivo e negativo, da discussão, muito presente na
atualidade, em torno da saúde.

� tanto o termo podre como o termo eugenia pro -
duzem um efeito de sentido positivo, pois revelam
um novo tipo de preconceito.

Resolução
O termo podre indica uma opinião do autor acerca da

possibilidade de uma nova eugenia (melhoria da

qualidade genética humana, aperfeiçoamento da

espécie via seleção genética e controle da repro -

dução).

Resposta: A

QUESTÃO 07
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[O livro] Blockbusters tem sido descrito como

uma resposta à teoria exposta por Chris Anderson [no

livro] A Cauda Longa (...). O que a senhora diz sobre

isso?

O livro de Anderson faz diagnósticos importantes.
Por exemplo, ele diz que, por causa da tecnologia,
você tem muito mais opções de produtos online do
que em uma loja normal – a Amazon tem muito mais
livros que uma livraria de rua. Mas Anderson erra ao
acreditar que o investimento deva ser centrado em
produtos de nicho. Os dados mostram o contrário:
quanto mais produtos você tem, mais concentrado é
o seu negócio. É o que acontece com o mercado de
música digital e que se repete em várias outras áreas
(...). Entretanto, A Cauda Longa tem sua validade ao
inspirar produtores de conteúdo a colocar sua obra na
web e lucrar, colocando pressão sobre as grandes
empresas. 

CAPELAS, Bruno. “Sucesso é para poucos na era da internet”. 

O Estado de S. Paulo, 17 mar. 2014, p. B13.

Na entrevista concedida a Bruno Capelas, a profes -
sora de Harvard Anita Elberse põe em foco a oposição
entre a indústria de blockbusters, voltada para produ -
tos de alta vendagem, e a indústria de nicho, voltada
para produtos de público restrito. Apesar de ser
partidária do primeiro grupo, a estudiosa vê como
característica positiva do segundo bloco o fato de este
utilizar a rede mundial de computadores para 
� mostrar-se como caminho a ser seguido pela

indústria de entretenimento. 
� expandir a lógica mercadológica da confecção de

sucessos de vendas. 
� fazer o público atender aos interesses econômicos

das grandes empresas. 
� possibilitar a distribuição de uma maior variedade

de produtos culturais.
� transformar em sucesso trabalhos antes dotados

de alcance de venda restrito.
Resolução

Anita Elberse cita dois exemplos positivos da

indústria de nicho. O primeiro está no fato de a

Amazon, graças à internet, ter disponível um acervo

maior do que o de uma livraria física. O segundo está

no fato de a web possibilitar que um produtor de

conteúdo ponha à venda sua obra e – se essa obtiver

sucesso – acabe mudando os padrões das grandes

empresas culturais. Dessa forma, a estudiosa vê que

a grande qualidade da indústria de nicho é permitir

acesso a uma maior variedade de produtos culturais.

Resposta: D

Eu ouvia música popular brasileira, mas estava à
toa na vida quando o fim de semana no parque Santo
Antônio* me pegou. Eu ouvia artistas falar de Ipa -
nema, de Leblon, de Itapuã, e de repente havia uns
caras que falavam da minha quebrada. O sentimento
que tenho pelo pessoal do rap é de gratidão. Eles
foram os caras que acordaram a periferia para a
valorização, para a autoestima. Foi escutando Racio -
nais e outros grupos de rap que muita gente des -
cobriu quem era Zumbi, Steven Biko, Nelson
Man dela. O pessoal da bossa nova abriu a janela e viu
um dia de luz, uma festa do sol, e fez uma música.
Tudo certo, é sincero. Mas a gente abre a janela e vê
outra coisa, então temos que falar sobre o que vemos.
As pessoas hoje marcham na rua para falar de coisas
que a gente já dizia havia muito tempo. Quando
acabou a ditadura, o Brasil exaltou a liberdade de
expressão. Mas a fome continuou, o racismo
continuou, a pobreza continuou. 

VAZ, Sérgio. “Nosso texto tem menos crase, mas ainda assim é

literatura”. In: Brasil: Almanaque de Cultura Popular. Ano 15, n.o

172, agosto de 2013, p. 17.

*Parque Santo Antônio: bairro paulistano de baixo padrão econô -

mico.

Em sua entrevista a Bruno Hoffmann, o poeta pau -
listano Sérgio Vaz estabelece uma oposição entre
bossa nova e rap, que também se manifesta em
variantes linguísticas distintas, como se verifica no
confronto entre
� “Eu ouvia música popular brasileira” e “estava à

toa na vida”.
� “Eu ouvia artistas falar de Ipanema, de Leblon, de

Itapuã” e “havia uns caras que falavam da minha
quebrada”.

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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� “O sentimento que tenho pelo pessoal do rap é de
gratidão” e “acordaram a periferia para a valo -
rização”.

� “O pessoal da bossa nova abriu a janela e viu um
dia de luz” e “Mas a gente abre a janela e vê outra
coisa”.

� “Quando acabou a ditadura, o Brasil exaltou a
liberdade de expressão” e “Mas a fome conti -
nuou, o racismo continuou”.

Resolução
O primeiro trecho está em linguagem padrão, en -

quanto o segundo usa termos como caras e que -

brada, típicos de linguagem de gíria comum à classe

social mais baixa. Marca-se, portanto, uma oposição

linguística baseada em aspectos sociais.

Resposta: B

Disponível em: www.agentesecuida.rj.gov.br. 
Acesso em: 25 set. 2016.

O cartaz em questão fez parte de uma campanha de
conscientização do estado do Rio de Janeiro. Para
obter maior eficiência comunicativa na proposta de
intervenção, o cartaz utilizou como recurso
� linguagem característica de seu público-alvo.
� qualificação positiva da superioridade feminina.
� vocabulário e sintaxe na norma culta.
� apologia da liberdade sexual.
� adjetivo pejorativo em defesa da monogamia.

Resolução
O cartaz associa a jovem apresentada na imagem a

marcas de linguagem dessa faixa etária, como “tre -

mendo vacilão” e “se cuida”. Esse registro lin guístico

é típico do público a que se dirige a publi cidade, em

que surge a gravidez precoce. Dessa forma, tal

variante de linguagem foi empregada para tornar

mais eficiente a propaganda.

Resposta: A

QUESTÃO 10
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A pintura feita de luz

Emmanuel Lubezki é o diretor de fotografia de
A Árvore da Vida. É a segunda vez que o cinegrafista
trabalha com o antissocial [diretor] Terrence Malick. A
característica mais gritante da fotografia de Lubezki
são os opostos cheios de significado que cria no início
da projeção. Primeiro, o cinegrafista apresenta os
saudosos anos 50 estadunidenses. As cores são satu -
radas e o verde de sua paleta, exuberante ao ex tremo.
Logo depois, o espectador é jogado no mundo atual.
Lá, os tons assumem cores metálicas, pálidas, mono -
cro máticas e completamente sem graça. O verde, que
preenchia a tela nas cenas anteriores, desaparece. E os
tons cinzentos reinam absolutos. O branco, que
representa o vazio no caso, também é muito presente
nos segmentos que acompanham Jack já envelhe cido.

Com isso, Malick e Lubezki criam uma aura
nostálgica, viva e mística para o passado. E o presente
fica retido apenas no trabalho exaustivo. Os homens
deixaram o altruísmo e abraçaram o egoísmo. Não
vivemos mais pelos outros, mas sim pelo trabalho.
Pelo nosso próprio ganho e mérito. Apenas com as
cores certas, Lubezki consegue criar várias críticas ao
mundo contemporâneo.

FRAGATA, Matheus. Disponível em:

http://bastidoores.wordpress.com/2011/08/25/critica-a-arvore-da-

vida/. Acesso em: 1 out. 2011.

Matheus Fragata, na resenha de A árvore da vida,
manifesta sua opinião sobre a fotografia de Lubezki,
� enfocada não só no tema, mas também na ma -

neira pela qual este é transmitido.
� isenta de crítica social, já que isso afasta o grande

público, que prefere entretenimento.
� centrada em aspectos estéticos, já que faz parte

da indústria do entretenimento.
� reduzida a abordagens nostálgicas do passado,

tornando-se uma manifestação de alienação.
� voltada ao entretenimento, visto que é produto da

indústria cultural.

Resolução
Matheus Fragata demonstra que em A Árvore da Vida

há a preocupação de fazer com que as cores trans -

mitam informações. O verde exuberante estaria

ligado à prosperidade dos Estados Unidos dos anos

50 do século XX e o cinza e branco, ao vazio exis -

tencial do nosso momento atual. Assim, entende que

o cinema de Malick lida não só com temas, mas tam -

bém com a maneira estética pela qual eles são

veiculados.

Resposta: A

Em 1837, após longa viagem a bordo do navio
britânico H.M.S. Beagle, com o objetivo de fazer um
levantamento dos recursos e da cartografia das costas
setentrionais da América do Sul, Darwin passou a
escrever suas primeiras notas sobre a origem das
espécies. (...)

Considerando a variação de cada indivíduo de
uma população, Darwin chegou à conclusão de que
alguns estariam mais aptos que outros e assim
venceriam a competição pela sobrevivência. Os
indivíduos mais adaptados ao meio possuiriam
variações vantajosas em relação aos demais. A esse
processo Darwin denominou seleção natural.

ABRÃO, Maria Sílvia. “Navegando pelo mundo, Darwin

revolucionou a ciência”. Disponível em: http//educação

uol.com.br/ciências. Acesso em: 4 maio 2009. Fragmento

(adaptado).

Maria Sílvia Abrão faz referência à viagem de Charles
Darwin que o levou a redigir A origem das espécies,
obra que revolucionou a biologia. O ditado popular
que se relaciona à conclusão de Darwin é:
� A união faz a força.
� Nem tudo que brilha é ouro.
� Antes só do que mal acompanhado.
� A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.
� Dize-me com quem andas e eu te direi quem és.

Resolução
A conclusão de Darwin – de que só os mais aptos

sobrevivem – relaciona-se à ideia do provérbio, de

que os mais fracos sempre perdem.

Resposta: D

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

LC – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 13

ENEM_PROVA3_16_8_ALICE_2020  03/07/2020  10:04  Página 13



LC – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 14

A charge e a imagem fazem referência a dois assuntos
que afetam o mundo. São eles, respectivamente,
� descrédito no sistema financeiro e censura a

cenas amorosas em locais públicos.
� bancos protegidos durante crises financeiras e

população vulnerável à covid-19.
� reforço de confiança no sistema bancário e

consequente alívio nas relações interpessoais.
� distribuição desigual de renda e colapso das

relações afetivas.
� falência dos bancos e descrédito da Organização

Mundial de Saúde diante de pandemias.

Resolução
A charge ironiza os momentos de crise no sistema

financeiro e a imagem apresenta um casal com más -

caras, em referência à busca de proteção contra o

novo coronavírus. 

Resposta: B

Durante o tratamento com Cloridrato de Benzida -
mina drágeas e solução oral (gotas), as pessoas mais
sensíveis à benzidamina podem apresentar, ainda que
raramente, ansiedade, insônia, agitação, convulsões
e alterações visuais. Podem ocorrer também náusea e
sensação de queimação retroesternal. Informe ime -
dia ta mente o seu médico caso ocorram reações
adversas desagradáveis com o uso do produto.

O texto é parte de uma bula de remédio. Sobre o frag -
mento transcrito, podemos afirmar que
� a designação geral do conjunto dos efeitos pro -

duzidos pela ingestão do medicamento chama-se
“reações adversas”.

� o paciente que ingere cloridrato de benzidamina
irá sofrer de “náusea e sensação de queimação
retroesternal”.

� o remédio é indicado para pessoas que sofrem de
casos raros de “ansiedade, insônia, agitação,
convulsões”.

� o trecho “drágeas e solução oral”, embora
claramente compreensível, não está sintatica -
mente relacionado com o resto da frase.

� a última oração indica que o médico deve ser
imediatamente alertado caso o produto não seja
agradável ao paciente.

Resolução
A deficiência poderia ser corrigida, por exemplo, se o

trecho fosse redigido da seguinte maneira: “em

drágeas ou solução oral”.

Resposta: D

QUESTÃO 13 QUESTÃO 14
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Dúvida cruel: o que acontece com 

o silicone após a morte?

A carne é fraca: um cadáver é reduzido a ossos em
semanas. Já o silicone é antes de tudo um forte: só
começa a se decompor após 100 anos. Desde que
descanse em paz, o que não é o caso da maioria dos
restos mortais.

Se a siliconada (ou siliconado, abra sua cabeça)
for enterrada em um cemitério público, após 3 anos o
corpo passa por uma exumação. Nessa ocasião
solene, ao menos um familiar precisa assistir a um
funcionário do cemitério abrir o túmulo, desenterrar o
caixão e juntar seus ossos para colocar no ossuário
(as famosas gavetinhas). Em um jazigo comum de
cemitério particular, o constrangimento é o mesmo,
mas demora dois anos a mais para acontecer. Se a
pessoa tinha implantes, eles estarão lá, intactos, e
costumam ir do túmulo para o lixo.  

Caso a leitora turbinada esteja pensando econo -
mizar o suficiente para garantir uma morada eterna,
saiba que nem ela é garantia de sossego: você ainda
corre o risco de ser exumada junto com seu par de
250 mililitros caso seus descendentes queiram dividir
o espaço.  

Agora, se o implante é um segredo e assim deve
permanecer para todo o sempre, só tem um caminho:
cremação. Nesse processo, o silicone vira fumaça
junto com outros anexos sintéticos, como dentes
falsos, um DIU ou, quem sabe, uma prótese peniana.  

CUNHA, Juliana. Superinteressante, fevereiro de 2010.

Ao afirmar “Se a siliconada (ou siliconado, abra sua

cabeça) for enterrada em um cemitério público”, a

autora do texto refere-se ao senso comum de que o

silicone é usado apenas por mulheres e indica ao

leitor a necessidade de se libertar desse tipo de

preconceito. No entanto, a autora, involuntariamente,

tem a mesma atitude preconceituosa ao afirmar:

� “A carne é fraca: um cadáver é reduzido a ossos

em semanas”.

� “Se a pessoa tinha implantes, eles estarão lá,

intactos, e costumam ir do túmulo para o lixo”.  

� “...se o implante é um segredo e assim deve

permanecer para todo o sempre, só tem um

caminho: cremação”.

� “Caso, a leitora turbinada esteja pensando eco -

nomizar o suficiente para garantir uma morada

eterna, saiba que nem ela é garantia de sossego”.

� “...o silicone vira fumaça junto com outros anexos

sintéticos, como dentes falsos, um DIU ou, quem

sabe, uma prótese peniana”.  

Resolução
Em “caso a leitora turbinada esteja pensando econo -

mizar o suficiente para garantir uma morada eterna,

saiba que nem ela é garantia de sossego: você ainda

corre o risco de ser exumada junto com seu par de

250 mililitros caso seus descendentes queiram dividir

o espaço”, o uso do gênero feminino em leitora e

exumada remete à ideia de que o silicone é de uso

habitual nas mulheres, reforçando o senso comum de

que o artifício não é implantado em homens, o que

contradiz o alerta feito no início do texto: “abra sua

cabeça”.

Resposta: D

Disponível em: http://deposito-de-

tirinhas.tumbir.com/tagged/Garfield/page6.

Para identificar o efeito de humor dessa tirinha, o
leitor deve perceber que
� o caráter polissêmico do termo único transforma

o elogio em uma crítica.
� a antítese criada pela dupla ocorrência do termo

único é responsável pela quebra de expectativa.
� o termo único, na fala do gato, assume um tom

de reverência à singularidade de seu dono.
� a repetição do termo único revela que Garfield

imita seu dono com a intenção de irritá-lo.
� o termo único, na segunda ocorrência, expressa a

tentativa frustrada de Garfield consolar seu dono.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16
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Resolução
Na primeira ocorrência, único tem sentido positivo

(“incomum, raro; excepcional, exclusivo, incompa -

rável, superior”, conforme o dicionário Houaiss); na

segunda, a palavra único tem sentido irônico, pois,

conforme o gato, há o desejo de “nós todos” de que

não haja pessoa semelhante ao seu dono – ninguém

que tenha as características negativas que a ironia do

gato supõe haver em Jon.

Resposta: A

Não sei onde eu tô indo,

Mas sei que eu tô no meu caminho.

Enquanto você me critica,

Eu tô no meu caminho.

Você esperando respostas,

Olhando pro espaço,

E eu tão ocupado vivendo,

Eu não me pergunto, eu faço!

Nesses versos, que pertencem a “No fundo do quintal
da escola”, canção de Raul Seixas e Cláudio Roberto,
há predominância da função emotiva da linguagem
por causa
� da repetição dos verbos no presente.
� do discurso direto constante.
� das referências à própria linguagem.
� dos marcadores de conversação.
� da ênfase na primeira pessoa.

Resolução
A função emotiva da linguagem caracteriza-se,

sobretudo, pela centralidade da primeira pessoa na

mensagem, como ocorre no texto dado. Em textos

poéticos, porém, predomina a função poética, em que

a própria organização da mensagem, sua organização

artística, é o elemento central. As demais funções da

linguagem também comparecem em mensagens

poéticas, mas são secundárias, sem embargo de

serem importantes e definidoras do gênero textual

(assim, por exemplo, na poesia lírica a função poética,

predominante, combina-se com a emotiva,

secundária, ao passo que na poesia épica a função

poética, predominante, combina-se com a referencial,

secundária). Não obstante, fez bem o examinador em

ignorar a presença da função poética na letra de

música transcrita, dada a precariedade de sua

organização artística.

Resposta: E

Disponível em:

http://www.bocamaldita.com/wpcontent/uploads/2015/06/NaniIde

ologias.jpg.

Nessa charge, o recurso utilizado para produzir humor
é a
� linguagem nonsense, apresentando sentidos in -

con sistentes para as palavras esquerda e direita.
� metaforização do termo direita, indicando a in -

quie tação existencial do personagem.
� polissemia das palavras esquerda e direita, com

acepções associadas a diferentes campos se -
mânticos.

� metalinguagem, traduzindo e revelando os sen -
tidos implícitos do termo esquerda.

� repetição do termo direita como forma de de -
nunciar a opressão política.

Resolução
Há um jogo semântico com a palavra esquerda. Pelo

gênero textual em referência, charge, fica suben -

tendido que a pergunta do primeiro interlocutor

refere-se à localização. Pela resposta do interlocutor

é possível inferir uma crítica política, de que esquerda

e direita se equivalem.

Resposta: C

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18
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O frevo, em seus diversos aspectos, incluindo-se
as modificações ou releituras, identifica-se como ener -
gia constitutiva de relações, modos de ação e com -
portamento. Registra sua força na participação
po pular e sua história na memória coletiva. Re -
conhecê-la em sua dinamicidade é, portanto, ampliar
seu uso social, valorizar os que produzem, transmitem
e atualizam essa expressão artística.

Paço do Frevo (adaptado).

O texto é uma adaptação das palavras encontradas
em um local chamado Paço do Frevo. Ele trata de
� uma modalidade de exercício físico que faz parte

da cultura gaúcha.
� um ritmo musical que pertence ao folclore

amazônico.
� um espaço em que se apresentam grupos ligados

à tradição indígena.
� uma modalidade folclórica dançada por re -

manescentes africanos no Brasil.
� um tipo de música de ritmo frenético acompanha -

da de dança de andamento rápido típica de
Pernambuco.

Resolução
O frevo, segundo o Dicionário Houaiss, é uma dança

em compasso binário, surgida no final do século XIX,

na qual os dançarinos, portando guarda-chuvas

fantasiosos, executam coreografia individual, marca -

da por ágil movimento de pernas que se dobram e

esticam freneticamente. Faz parte da tradição dos

estados de Pernambuco e Alagoas.

Resposta: E

Na época em que foi técnico da seleção portu -
guesa de futebol, Luiz Felipe Scolari participou da
propaganda de um banco lusitano. Sua fala era a
seguinte:

“Quem sai do seu país, como eu e você, tem de
adaptar-se a muitas coisas novas. Incluindo a língua.
Eu tive de aprender que aeromoça é hospedeira, que
cadarço é atacador. Aprendi que açougue é talho.
Trem é comboio. E torcida é claque. Que pimbolim é
matraquilhos. “

Revista Língua, fevereiro de 2009, p. 38.

Scolari faz referência a diferenças entre o português
do Brasil e o de Portugal no que se refere à(ao)
� ortografia.
� pronúncia.
� vocabulário.
� acentuação.
� gramática.

Resolução
Luiz Felipe Scolari refere-se ao fato de haver palavras

diferentes no Brasil e em Portugal para designar as

mesmas coisas. Trata-se, portanto, de diferença de

léxico, ou seja, de vocabulário. 

Resposta: C

QUESTÃO 19 QUESTÃO 20
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Folha de S.Paulo

A charge acima denuncia um grave problema
brasileiro, que diz respeito 
� à desigualdade social.
� ao trabalho infantil.
� à má alimentação das crianças.
� ao preconceito social.
� às diferenças entre a cidade e o campo.

Resolução
A charge demonstra o abismo social entre ricos e

pobres no Brasil, considerado um dos países com

maior desigualdade na distribuição de renda.  

Resposta: A

Em um jornal impresso, há diversos gêneros
textuais: artigo, crítica, crônica, editorial, notícia,
reportagem, entre outros. Cada um deles tem suas
características. Leia com atenção os esclarecimentos
que o jornal Folha de S.Paulo, em seu Manual da
Redação, dá sobre dois desses gêneros jornalísticos.

• Editorial: texto que expressa a opinião do jornal e
nunca é assinado; deve ser enfático, equilibrado
e informativo, apresentar a questão tratada e
desenvolver os argumentos defendidos pelo
jornal, ao mesmo tempo em que resume e refuta
os contrários.

• Notícia: puro registro dos fatos, sem opinião. A
exatidão é o elemento-chave da notícia [...]

Manual da Redação: Folha de S.Paulo (texto adaptado).

De acordo com as distinções feitas, assinale a alter -
nativa que contenha um fragmento com caracterís -
ticas de um editorial. Os fragmentos foram extraídos
do jornal Folha de S.Paulo de 13/6/2004 e da revista
Veja de 4/5/2016.
� “O secretário-geral da ONU (Organização das

Nações Unidas), Kofi Annan, disse ontem, em São
Paulo, que o mundo se tornou mais desigual nas
últimas décadas. Annan criticou ainda a difi -
culdade que os países em desenvolvimento en -
con tram para ter acesso aos mercados ricos.”

� “Quase 70% dos venezuelanos querem a saída de
Maduro e novas eleições. A esperança deles é a
realização de um plebiscito revogatório, que po -
deria remover o presidente legalmente, seguindo
a Constituição. Na terça-feira 26, o conselho Na -
cional da Venezuela (CNE) autorizou a oposição a
recolher assinaturas para dar largada ao pro -
cesso.”

� “Com a realização da Parada do Orgulho Gay, as
atividades do evento Domingo na Paulista foram
transferidas para o Parque Trianon. Entre as 9h e
as 12h, haverá aulas de educação ambiental,
jogos de salão (mesas de dama, xadrez e dominó),
trilhas monitoradas, tai chi chuan, dança ja -
ponesa, entre outras atrações.”

QUESTÃO 22QUESTÃO 21
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� “A menos de 100 dias da Olimpíada do Rio de
Janeiro, o setor hoteleiro da cidade tem uma boa
e uma má notícia. A boa: quase todos os 62.000
quartos de hotel já estão reservados. A má: quase
todos os 62.000 quartos de hotel já estão
reservados(...) A inflação no setor hoteleiro ca -
rioca foi medida pelo site de turismo TripAdvisor:
durante os Jogos, os quartos estão em média
122% mais caros. ” 

� “A realização do plebiscito para decidir se o
presidente da Venezuela, Hugo Chávez, deve ou
não deixar o cargo antes do final de seu mandato
representa um passo importante para a
preservação do processo democrático. Mas não
se deve nutrir a ilusão de que a consulta popular
bastará para arrefecer a tensão política no país
vizinho.”

Resolução
Na alternativa e, o jornal apresenta sua opinião sobre

o assunto tratado – o plebiscito na Venezuela, que é,

segundo o jornal, “um passo importante para a

preservação do processo democrático”. Em seguida,

o jornal faz uma ressalva em relação a esse mesmo

ponto. Nas demais alternativas, há apenas registros

de fatos. A opinião que aparece em a não é do jornal.

Resposta: E

A fuga

mal sabia o Rei fujão 

que o degredo o levaria 

a fundar uma nação 

– e a arruinar sua eugenia.

GUTILLA, Rodolfo W. Ai! Que preguiça!... O Brasil em 39 poemas

fabulosos & alegóricos. São Paulo: Companhia das Letras, 2015,

p. 23.

Os versos ilustram a concisão inerente ao gênero
poético, porque sintetizam 
� o enredo de um romance histórico. 
� o processo de descobrimento do Brasil. 
� fatos históricos que vinculam metrópole e colônia. 

� as origens do povo brasileiro. 
� a base de qualquer conto de fadas. 

Resolução
O poema consegue abordar de forma sintética episó -

dios que poderiam servir de enredo a um romance

histórico. “Rei fujão” é uma alusão a D. João VI, que

veio para o Brasil com sua corte, na época em que

Portugal foi invadido por Napoleão.  Por essa razão, o

Brasil cresceu econômica e culturalmente, o que

marcou uma trajetória que terminará com a Indepen -

dência do país. Isso foi sugerido em quatro versos. 

Resposta: A

Disponível em:

http://www.geografiaparatodos.com.br/img/transicao%20chinesa.jpg.

A charge acima ilustra uma das características do
momento histórico pelo qual a China passa. Trata-se
do (a)
� desrespeito aos ideais ligados à liberdade,

democracia e direitos humanos.
� conciliação entre a doutrina política socialista e a

economia capitalista.
� desequilíbrio entre avanço científico e práticas

ancestrais causadoras de pandemias.
� oposição entre a política praticada para o

Ocidente e a para o Oriente.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

LC – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 19

ENEM_PROVA3_16_8_ALICE_2020  03/07/2020  10:04  Página 19



LC – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 20

� neutralidade diante dos problemas que afetam o
contexto político-econômico mundial.

Resolução
O que se vê de um e do outro lado da Grande Muralha

são os símbolos do comunismo (foice e martelo) e do

capitalismo (cifrão), sugerindo a conciliação entre os

dois sistemas tentada pelo país. 

Resposta: B

Observe o pequeno glossário abaixo, que contém
algumas das abreviações mais usadas na linguagem
da internet, conhecida como “internetês”.

bjs: beijos.

blz: beleza.

fds: final de semana.

flw: falou.

fmz: firmeza.

kd: cadê.

ñ: não.

net: internet.

pq: porque.

q: que.

tb: também.

tc: teclar.

vc: você.

Assinale a alternativa que apresenta argumento em
defesa da utilização do internetês.
� “O internetês – expressão grafolinguística criada

na internet pelos adolescentes na última década
– foi durante algum tempo um bicho de sete
cabeças para gramáticos e estudiosos da língua.
Eles temiam que as abreviações fonéticas (onde
‘casa’ vira ksa; e ‘aqui’ vira aki) comprometessem
o uso da norma culta do português para além das
fronteiras cibernéticas.” (Fabiano Rampazzo)

� “Alguns jovens falam com três ou mais amigos
simultaneamente em um programa de mensa gens
instantâneas enquanto escrevem um e-mail,
baixam um vídeo, ouvem música e ainda es cre vem
no Word (...). São impacientes. Não são pes soas
acostumadas a ler extensos romances do co meço
ao fim. Estão acostumados com a lin guagem da

internet, concisa e objetiva.” (Adalton Ozaki)
� “Muitas pessoas veem no internetês – essa es -

pécie de ‘língua’ oficial dos jovens conectados –
um mal iminente, à espreita para corromper a
forma padrão do idioma e tornar o patrimônio da
língua uma grande sala de bate papo, repleta de
flw [‘falou’], blz [‘beleza’] e demais abreviações
que, em geral, os adolescentes usam para
comunicar-se.” (Edgard Murano)

� “Apenas para se ter uma ideia da quantidade de
informações veiculada por esses milhões de
usuários, a Microsoft estima que sejam trocadas
8,2 bilhões de mensagens por dia em todo o
mundo por meio do MSN, popular programa de
troca de mensagens criado pela empresa de Bill
Gates”. (Edgard Murano)

� “Ferramentas como esta [MSN], entre outras,
baseadas na escrita, que a internet oferece, têm
acelerado o processo de comunicação entre as
pessoas, influenciando a relação delas com a
palavra e resgatando o valor do texto escrito
como há muito não se via”. (Edgard Murano)

Resolução
A impaciência dos jovens internautas e a sua capa -

cidade “multitarefa”, que os fez serem conhecidos

como “geração ALT TAB”, justifica a busca de uma

linguagem mais rápida como o internetês.

Resposta: B

QUESTÃO 25
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Ao trazer somente o caderno que contém as tirinhas
e inutilizando todo o resto do jornal, Garfield faz uso
de um recurso de linguagem encontrado com
frequência
� nos jornais, quando repórteres registram uma

ocor rência que lhes parece intrigante e
sensacional.

� nos textos publicitários, quando se comparam
dois produtos de mesma utilidade.

� na prosa científica, quando o autor descreve com
imparcialidade e distanciamento a experiência
com a qual lida.

� na literatura, quando o autor usa as palavras para
se referir a processos construtivos e constitutivos
do próprio discurso.

� nos manuais de instrução, quando se organiza
com clareza uma determinada sequência de
operações.

Resolução
Está presente na tira a função metalinguística. A

importância dada pelo Garfield às tirinhas do jornal

comprado para John volta-se para a própria estrutura

(de tirinhas cômicas) em que foi escrita.

Resposta: D

Os fumantes minimizam os riscos a que estão

expostos devido ao tabaco, alerta pesquisa da

Universidade de Rutgers, em Nova Jérsei

Os estudiosos analisaram 6,3 mil pessoas, entre
fumantes (1.245), ex-fumantes e pessoas que nunca
fumaram. Eles verificaram que os não fumantes estão
mais cientes das chances de desenvolver doenças
como o câncer de pulmão do que os dependentes de
cigarro. 

A pesquisa mostrou que 50% dos fumantes
acreditavam que a prática de exercícios físicos podia
reverter os malefícios do cigarro. Apenas um terço
dos ex-fumantes disse crer na teoria. Para 35% dos
fumantes e 31% dos ex-fumantes, o câncer de pulmão
depende mais da genética do que do fumo. 

“Este estudo fornece provas claras de que os
fumantes creem minimizar os riscos ao convencer a si
mesmos que não estão tão sujeitos a riscos quanto os
outros fumantes”, concluíram os cientistas da
Universidade de Rutgers (...).

Para os estudiosos, o trabalho “refuta completa -
mente o argumento da indústria do tabaco de que as
pessoas fumam em resultado de uma escolha
informada.” 

Época, 21 fev. 2005 (texto adaptado).

Pode-se afirmar que, segundo a pesquisa citada no
texto,
� a crença de fumantes e ex-fumantes de que o

câncer de pulmão resulta mais da genética do que
do fumo tem base científica.

� a crença de que a prática de exercícios físicos
pode reverter os malefícios do cigarro é unânime.

� a autoconfiança reduz no organismo dos
tabagistas, comprovadamente, os efeitos nocivos
do cigarro.

� os argumentos da indústria tabagista de que não
falta informação adequada aos fumantes são
justificados.

� os fumantes são as pessoas menos conscientes
dos riscos decorrentes de seu vício.

QUESTÃO 26

TROUXE O

JORNAL?

CALMA...
SALVEI AS
TIRINHAS!

QUESTÃO 27
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Resolução
Conforme o trecho, os estudiosos “verificaram que

os não fumantes estão mais cientes das chances de

desenvolver doenças como o câncer de pulmão do

que os dependentes de cigarro”.

Resposta: E

Com base na tirinha protagonizada pelo bárbaro Hagar,
pode-se afirmar que a comicidade dela é resultado
� da ambiguidade presente na primeira fala.
� da resposta surpreendente do interlocutor de

Hagar.
� do duplo sentido do pronome isso, empregado na

pergunta de Hagar.
� do excesso de trabalho da esposa do interlocutor

de Hagar.
� da pergunta ambígua feita por Hagar.

Resolução
A pergunta feita por Hagar se refere ao excesso de

trabalho da mulher do interlocutor. Este, em sua

resposta, quebra a expectativa criada pela pergunta,

pois demonstra insatisfação com o barulho decor -

rente do trabalho, e não com a excessiva carga de

trabalho da mulher.  

Resposta: B

Ex-vendedor de jornal, aluno de medicina é

campeão de biblioteca

Fernando Henrique Dias Morais, 23, foi premiado
pela Famerp, de São José do Rio Preto, por ser cam -
peão em retirada de livros da biblioteca: 126 no ano
passado inteiro. De família carente, vendia jornais em
semáforos para pagar o cursinho, despreza a internet
nos estudos e está no segundo ano de medicina.

“Desde os primeiros anos na escola eu já tinha
muito interesse por livros. Quando cheguei ao cur -
sinho isso só aumentou, pois incluí as leituras obri -
gatórias do vestibular, além do que já fazia no meu
dia a dia.

Na época do cursinho, trabalhava vendendo jornal
nos semáforos e, no intervalo das vendas, quando o
sinal estava aberto para os carros, eu aproveitava para
ler o jornal e me atualizar.

Sempre aproveitei esse meio-tempo para ler.
Aliás, qualquer tempo eu aproveito. Lia durante o dia
e lia no caminho para o cursinho, além de ler muito
em casa.”

Depoimento a Marcelo Toledo, de Ribeirão Preto.
Folha de S.Paulo, Educação, 22 jun. 2016.

Os gêneros textuais têm certos padrões de com -
posição, determinados pelo contexto em que são
 produzidos. Pela leitura do texto apresentado,
reconhece-se que sua função principal é
� alertar para as condições precárias das bibliotecas

universitárias.
� revelar os altos padrões de leitura dos alunos que

cursam medicina.
� apresentar a experiência de superação de uma

pessoa carente que venceu pela leitura.
� dramatizar a vida sofrida das famílias menos

abastadas para educar seus filhos.
� incentivar os leitores que pretendam vender

jornais para juntar dinheiro para a faculdade.

Resolução
Trata-se de um texto informativo que contém o relato

em primeira pessoa de um estudante muito pobre

que superou as barreiras socioeconômicas com muita

determinação.

Resposta: C

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29
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ZOCCHIO, Marcelo; BALLADRIN, Everton. O pequeno dicionário

ilustrado de expressões idiomáticas.

O humor da imagem acima está em
� subverter a lógica convencional ao unir objetos de

universos culturais diferentes.
� transformar expressão em linguagem figurada no

equivalente fotográfico em sentido literal.
� instaurar uma divergência entre sentido figurado

e representação iconográfica.
� apresentar uma desproporção entre o universo

civilizado e o selvagem.
� utilizar o eufemismo, ou seja, a suavização de

expressões chocantes ou grosseiras.

Resolução
O humor da imagem está em transformar a expressão

idiomática (utilizada por homens) “tirar água do

joelho”, que significa urinar, no seu equivalente fo -

tográfico, tomada a expressão em seu sentido literal.

O sentido metafórico da expressão “tirar água do

joelho” não corresponde à representação na imagem.

Resposta: C

Janelas sobre um homem de êxito

Não pode olhar a lua sem calcular a distância.

Não pode olhar a árvore sem calcular a lenha.

Não pode olhar um quadro sem calcular o prego.

Não pode olhar um cardápio sem calcular as calorias.

Não pode olhar um homem sem calcular a vantagem.

Não pode olhar a mulher sem calcular o risco.

GALEANO, Eduardo. As Palavras Andantes.

Acerca desse homem abordado no poema de Eduar -

do Galeano, pode-se inferir que seu “êxito” consiste 

� na contemplação da natureza.

� na fruição da arte.

� na degustação do alimento.

� nas relações de amizade.

� na mensuração das circunstâncias.

Resolução
O “êxito” atingido consiste no fato de ele calcular as

circunstâncias em que se situa.

Resposta E

QUESTÃO 30 QUESTÃO 31
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Ao longe os barcos de flores

Só, incessante, um som de flauta chora,

Viúva, grácil, na escuridão tranquila,

– Perdida voz, que de entre as mais se exila,

– Festões1 de som dissimulando2 a hora. 

Na orgia, ao longe, que em clarões cintila3

E os lábios, branca, do carmim desflora...

Só, incessante, um som de flauta chora,

Viúva, grácil, na escuridão tranquila.

E a orquestra? E os beijos? Tudo a noite, fora,

Cauta4, detém. Só modulada trila5

A flauta flébil... Quem há de remi-la6?

Quem sabe a dor que sem razão deplora7?

Só, incessante, um som de flauta chora...

1Festões: ramalhetes 

2dissimulando: disfarçando

3cintila: brilha

4Cauta: cautelosa

5trila: canta (como ave)

6remi-la: salvá-la

7deplora: lamenta

O poema acima foi extraído da principal obra do Sim -
bolismo português, Clepsidra, de Camilo Pes sanha.
Sua filiação a essa escola literária pode ser percebida
pela
� ênfase nos recursos sonoros.
� crítica social veemente.
� visão dilemática da existência.
� ausência de linguagem figurada.
� aproximação da poesia à prosa.

Resolução
O Simbolismo enfatizou a musicalidade do poema,

com ampla utilização de figuras sonoras como a

aliteração e a assonância. 

Resposta: A

RUGENDAS . Disponível em: http://www.capoeira-

palmares.fr/histor/images/rug127m.jpg.

A história da capoeira começa no Brasil, no século
XVI, pois se relaciona com a mão-de-obra escrava
africana que foi muito utilizada principalmente nos
engenhos do Nordeste. Os escravos estavam proi -
bidos, pelos senhores de engenho, de praticar qual -
quer tipo de luta, por esse motivo, eles utilizaram
ritmos e movimentos de suas danças africanas para
criar um tipo de luta, surgindo assim a capoeira, uma
arte marcial disfarçada de dança. Era importante
saber lutar, porque dessa forma eles poderiam se
defender, por exemplo, dos capitães-do-mato.

A prática da capoeira ocorria em terreiros próxi -
mos às senzalas e, além de defesa, servia para a
preservação da cultura, para o alívio do cansaço do
trabalho e para a manutenção da saúde física. Muitas
vezes as lutas ocorriam em campos com pequenos
arbustos chamados de capoeira ou capoeirão. Do
nome desse lugar surgiu o nome da luta.

Até o ano de 1930, a prática da capoeira ficou proi -
bida no Brasil, pois era vista como violenta e subver -
siva. No entanto, foi nesse mesmo ano que um
importante capoeirista brasileiro, mestre Bimba,
apresentou a luta para o então presidente Getúlio
Vargas. O presidente gostou tanto desta arte que a
considerou um esporte nacional.

Disponível: em:
http://www.suapesquisa.com/educacaoesportes/historia_da_c

apoeira.htm. Acesso em: 11 set. 2010 (adaptado).

QUESTÃO 32 QUESTÃO 33
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Sobre a capoeira, pode-se afirmar que
� apresentava aspectos puramente lúdicos e religio -

sos.
� era proibida durante o Estado Novo, pois essa

prática era vista como violenta e subversiva.
� era uma manifestação com estrita finalidade

artística que era praticada nas capoeiras.
� era praticada pelos escravos com o objetivo de

burlar a proibição das lutas pelos senhores de
engenho.

� nasceu e era praticada na África como uma luta
marcial e, ao chegar ao Brasil, os negros a adap -
taram ao contexto da escravidão.

Resolução
A resposta se depreende do seguinte trecho do pri -

meiro parágrafo: “Os escravos estavam proibidos,

pelos senhores de engenho, de praticar qualquer tipo

de luta, por esse motivo, eles utilizaram ritmos e

movimentos de suas danças africanas para criar um

tipo de luta, surgindo assim a capoeira, uma arte

marcial disfarçada de dança”.

Resposta: D

Texto I

A verdade é que em torno dos senhores de
engenho criou-se o tipo de civilização mais estável na
América hispânica; e esse tipo de civilização, ilustra-
o a arquitetura gorda, horizontal, das casas-grandes.
Cozinhas enormes; vastas salas de jantar; numerosos
quartos para filhos e hóspedes; capela; puxadas para
acomodação dos filhos casados; camarinhas no
centro para a reclusão quase monástica das moças
solteiras; gineceu; copiar [varanda]; senzala. O estilo
das casas-grandes (...) pode ter sido de empréstimo;
sua arquitetura, porém, foi honesta e autêntica.
Brasileirinha da silva. Teve alma.

FREIRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala. 12.a ed., Brasília: Editora

Universidade de Brasília, 1963, p. 18.

Texto II

Os vários espécimes de “arquitetura de bunker”
[abrigo, fortificação], como opção preferencial de
residência para os que podem se dar a esse luxo, são
monumentos às ameaças duvidosas e às corpori -
ficações do medo que as cidades provocam. (...) Não
têm entradas visíveis nem sacadas ou terraços. Esses
prédios não se abrem para a rua, não dão de frente
para as praças públicas, nem comemoram o poder
político e econômico de uma cidade. Em vez disso,
estão ligados a outros prédios similares por pontes
cobertas suspensas sobre as ruas, enquanto dão de
fundos para o centro da cidade, e com muita
frequência são revestidos de um vidro escuro que
reflete o céu, as montanhas e a paisagem, e não o
centro da cidade em si. Sua monumentalidade sinaliza
o desdém pelo urbano...

BAUMAN, Zygmunt. Medo líquido. Trad. de Carlos Alberto

Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2008, pp. 92-3 (adaptado).

Os dois textos acima, ao falarem sobre padrões
arquitetônicos diferentes, permitem inferir que
� o espírito guerreiro não é exclusividade do povo

luso-brasileiro.
� a preocupação com conforto nas construções

antigas era inexistente.
� a arquitetura é a expressão das necessidades e

ideais de uma época.
� a arquitetura residencial e a comercial têm

concepções diferentes.
� o período colonial brasileiro não soube desen -

volver uma cultura própria.

Resolução
Gilberto Freire informa em seu texto que a arquite -

tura “gorda” das antigas casas-grandes brasileiras

refletiu a cultura patriarcal colonial, em que o senhor

de engenho concentrava todo um universo ao seu

redor. Zygmunt Bauman, por sua vez, descreve a

moderna arquitetura de “bunker”, fruto do medo

crescente em que se vê mergulhado o mundo

contemporâneo. Dessa forma, a arquitetura funciona

como “expressão das necessidades e ideais de uma

época”. 

Resposta: C

QUESTÃO 34
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Na fala do menino Calvin, no terceiro quadrinho, está
presente uma ideia que também se encontra num dos
trechos abaixo, de Machado de Assis. Assinale-a.
� “Deixei-o nessa reticência, e fui descalçar as bo -

tas, que estavam apertadas. Uma vez aliviado,
respirei à larga, e deitei-me a fio comprido,
enquanto os pés, e todo eu atrás deles, entrá -
vamos numa relativa bem-aventurança. Então
considerei que as botas apertadas são uma das
maiores venturas da terra, porque, fazendo doer
os pés, dão azo ao prazer de as descalçar.”

� “Considerei o caso, e entendi que, se uma cousa
pode existir na opinião, sem existir na realidade,
e existir na realidade, sem existir na opinião, a
conclusão é que das duas existências paralelas a
única necessária é a da opinião, não a da reali -
dade, que é apenas conveniente.”

� “Supõe tu um campo de batatas e duas tribos fa -
min tas. As batatas apenas chegam para alimentar
uma das tribos, que assim adquire forças para
transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há
batatas em abundância; mas, se as duas tribos di -
videm em paz as batatas do campo, não chegam a
nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A
paz, nesse caso, é a destruição; a guerra é a
conservação.”

� “Nem perderás em esperar, meu amigo; ao con -
trário, acode-me que... Não só as belas ações são
belas em qualquer ocasião, como são também
possíveis e prováveis, pela teoria que tenho dos
pecados e das virtudes, não menos simples que
clara. Reduz-se a isto que cada pessoa nasce com
certo número deles e delas, aliados por matrimô -
nio para se compensarem na vida.” 

� “Deixa lá dizer Pascal que o homem é um caniço
pensante. Não; é uma errata pensante, isso sim.
Cada estação da vida é uma edição que corrige a
anterior, e que será corrigida também, até a
edição definitiva, que o editor dá de graça aos
vermes.”

Resolução
Na fala de Calvin, como no texto (irônico, como se

veria pelo contexto) da alternativa b (do conto “O

segredo do Bonzo”), a ideia é que aquilo que

realmente importa é a opinião que se tem das coisas

e não o que elas são na realidade.

Resposta: B

QUESTÃO 35
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Em Física, entende-se por inércia a resistência dos
corpos à aceleração, ou seja, à alteração do seu
movimento (pois todos os corpos do universo se
encontram em movimento). Entre as estrofes abaixo,
todas de Camões, aponte aquela que mais se
aproxima dessa ideia.
� Transforma-se o amador na cousa amada,

Por virtude do muito imaginar;

Não tenho, logo, mais que desejar,

Pois em mim tenho a parte desejada.

� Alma minha gentil, que te partiste

Tão cedo desta vida, descontente,

Repousa lá no céu eternamente

E viva eu cá na terra sempre triste.

� Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades;

Muda-se o ser, muda-se a confiança;

Todo o mundo é composto de mudança,

Tomando sempre novas qualidades.

� Não há cousa a qual natural seja

Que não queira perpétuo o seu estado;

Não quer logo o desejo o desejado,

Porque não falte nunca onde sobeja.

� Busque Amor novas artes, novo engenho,

Para matar-me, e novas esquivanças,

Que não pode tirar-me as esperanças,

Que mal me tirará o que eu não tenho.

Resolução
Como a inércia corresponde à tendência dos corpos

em se manterem como estão, isto é, em resistirem a

alterações (no caso, de sua velocidade), pode-se

relacionar essa ideia com os versos “Não há cousa a

qual natural seja / Que não queira perpétuo o seu

estado”. Em outras palavras, todas as coisas têm a

tendência natural a permanecer no estado em que se

encontram.

Resposta: D

Prece

Senhor, a noite veio e a alma é vil.

Tanta foi a tormenta e a vontade!

Restam-nos hoje, no silêncio hostil,

O mar universal e a saudade.

Mas a chama, que a vida em nós criou,

Se ainda há vida ainda não é finda.

O frio morto em cinzas a ocultou:

A mão do vento pode erguê-la ainda.

Dá o sopro, a aragem – ou desgraça ou ânsia –,

Com que a chama do esforço se remoça,

E outra vez conquistaremos a Distância –

Do mar ou outra, mas que seja nossa!

Fernando Pessoa

Extraído de Mensagem, o poema pode ser conside -
rado nacionalista, na medida em que o eu lírico
� apresenta Portugal como uma nação decadente,

que não faz jus ao seu passado de heroísmo e
glórias.

� inspira-se no passado de heroísmo do povo
português que, no presente, já não acredita na sua
história.

� busca reviver o sonho de uma nação grandiosa,
cantando um Portugal almejado por seus feitos
gloriosos.

� reconhece o desejo de o povo português glorificar
seus heróis, o que não foi possível até o seu
presente.

� descreve o Portugal de seu tempo como uma na -
ção gloriosa e marcada por histórias de heroísmo.

Resolução
É nítido o caráter nacionalista do poema “Prece”, de

Fernando Pessoa, em que o eu poemático faz um

apelo pungente para que Portugal ultrapasse a noite

tormentosa, o momento de decadência por que

passava no início do século XX, e ressurja glorioso

como no passado das grandes navegações.

Resposta: C

QUESTÃO 36 QUESTÃO 37
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A obra A Dança, do pintor espanhol Pablo Picasso, é
considerada uma de suas mais célebres pinturas. A
partir de um olhar atento, pode-se inferir que 
� sugere movimentos associados ao balé como

elasticidade e equilíbrio.
� deforma grotescamente a anatomia humana e

expõe um novo padrão de beleza.
� tem como subtema à adesão ao governo fascista

de Francisco Franco.
� há personagens etéreas, sem contornos, disper -

sas na atmosfera.
� há elementos contrastantes como o jogo entre cla -

ro/escuro, luz/sombra, que denotam um estilo
neoclássico.

Resolução
A imagem dos bailarinos apoiados em um único pé e

sua flexibilidade física evidente nos movimentos

comprovam o que se afirma na alternativa a.

Resposta: A

Ao shopping center

Pelos teus círculos

vagamos sem rumo

nós almas penadas

do mundo do consumo.

Do elevador ao céu

pela escada ao inferno:

os extremos se tocam

no castigo eterno.

Cada loja é um novo 

prego em nossa cruz.

Por mais que compremos

estamos sempre nus

nós que por teus círculos

vagamos sem perdão

à espera (até quando?)

da Grande Liquidação.
José Paulo Paes

A crítica à sociedade de consumo, feita no poema de
José Paulo Paes, está explicada em:
� Ao referir-se às características do mundo moder no,

o poeta crítica, por meio de uma ode, a exis tên cia
de novos espaços públicos e objetos de con sumo
que discriminam pessoas com renda baixa.

� Ao evidenciar o dualismo típico da poesia renas cen -
tista, o eu poético contrasta a realização pes soal
pelo poder de compra e o desequilíbrio emo cional
decorrente de um comportamento obsessivo.

� Ao compor uma elegia na qual o eu poético la -
men ta o consumo compulsivo que provoca sofri -
mentos que se estendem como tormentos por
toda a vida de uma pessoa.

� Ao empregar versos redondilhos menores (cinco
sílabas), José Paulo Paes cria um poema gótico
no qual mostra clientes dos shoppings como
almas penadas que vagueiam sem rumo.

� Ao fazer uma ode ao shopping center, José Paulo
Paes recorre à ironia, articulando dois universos
distintos: o comercial e o religioso.

QUESTÃO 38 QUESTÃO 39
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Resolução
Um dos elementos da ironia que perpassa o poema –

uma ode (elogio) que na verdade é uma crítica

demolidora – está em se referir aos centros de con -

sumo que são os shopping centers por meio de refe -

rências religiosas (céu, inferno, “almas penadas”,

“pre go em nossa cruz”, “Grande Liquidação”, sendo

esta última uma forma debochada de se referir ao

Apocalipse ou Juízo Final).

Resposta: E

A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros

Vinha da boca do povo na língua errada do povo

Língua certa do povo

Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil

Ao passo que nós

O que fazemos

É macaquear

A sintaxe lusíada
BANDEIRA, Manuel. Evocação do Recife.

Assinale a afirmação que descreve a atitude presente
nos versos de Bandeira.
� “A língua é a nacionalidade do pensamento como

a pátria é a nacionalidade do povo. Da mesma for -
ma que instituições justas e racionais revelam um
povo grande e livre, uma língua pura, nobre e rica,
anuncia a raça inteligente e ilustrada.” (José de
Alencar)

� “O Movimento de 1922 não nos deu – nem nos
podia dar – uma ‘língua brasileira’, ele incitou
nossos escritores a concederem primazia absoluta
aos temas essencialmente brasileiros [...] e a
preferirem sempre palavras e construções vivas
do português do Brasil a outras, mortas e frias,
armazenadas nos dicionários e nos compêndios
gramaticais.” (Celso Cunha)

� “Cada frase desta Terra Sonâmbula resulta de um
meticuloso trabalho de lapidação poética e confe -
re nobreza artística a seu material linguístico pri -
mor dial: as mitologias tribais e os casos que
cir culam de boca em boca pelos meandros da
cultura oral (...)” (in Terra Sonâmbula, contracapa,
sem especificação do autor)

� “A língua portuguesa é um verdadeiro desafio
para quem escreve. Sobretudo para quem escreve
tirando das coisas e das pessoas a primeira capa
do superficialismo. Às vezes ela reage diante de
um pensamento mais complicado. Às vezes se
assusta com o imprevisível de uma frase.” (Clarice
Lispector)

� “A influência popular tem um limite; e o escritor
não está obrigado a receber e dar curso a tudo o
que o abuso, o capricho e a moda inventam e
fazem correr. Pelo contrário, ele exerce também
uma grande parte da influência a este respeito,
depurando a linguagem do povo e aperfeiçoando-
lhe a razão.” (Machado de Assis)

Resolução
Os versos de Manuel Bandeira valorizam o uso

coloquial do português do Brasil, e é sobre essa

tendência modernista que fala Celso Cunha na

alternativa b.

Resposta: B

QUESTÃO 40
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A arte é a expressão da personalidade, é o pri -
mado do caráter profundo e tenso, com as forças obs -
curas da alma destruindo a superfície da lógica. Essa
tendência artística, no seu sentido amplo, revela o
impacto da expressão da vida interior, das imagens
que vêm do fundo do ser e manifestam-se pateti -
camente.

TELES, Gilberto Mendonça. Vanguarda Europeia e Modernismo

brasileiro (adaptado).

Assinale a alternativa cujo quadro expressa a ten -
dência artística que aparece no texto.

�

Isto não é um cachimbo, René Magritte.

�

Impressão, sol nascente, Claude Monet.

�

Abaporu, Tarsila do Amaral.

�

Puberdade, Edward Munch.

QUESTÃO 41

ENEM_PROVA3_16_8_ALICE_2020  03/07/2020  10:04  Página 30



�

Quadro com arco preto, Kandinski.

Resolução
O passionalismo e a expressão da personalidade hu -

mana de modo patético deformam o que é retratado

em Puberdade. Nota-se, portanto, o Expressionismo.

Em a, aparece o Surrealismo; em b, o Impressionis -

mo; em c, o Primitivismo Antropófago; em e, o Abs -

tra  cionismo.

Resposta: D

Os selfies enriquecem a vida

Os autorretratos por smartphone ensinam que a

mesmice não existe – e oferecem uma jornada de

autoconhecimento

Não há gesto intelectualmente mais correto que
criticar os selfies, como são conhecidos os
autorretratos via smartphones que se popularizaram
com a disseminação dos celulares com recursos avan -
çados de captação de imagem. Hipsters e acadê micos
se ocupam em associar as fotos em que modelo e
fotógrafo se confundem com o fenômeno do nar -
cisismo da era das celebridades. Os selfies são a abre -
viatura em inglês que surgiu do diminutivo de
self-portrait. São os autorretratinhos e, por extensão,
poderiam ser vertidos para o neologismo em portu -

guês “autinhos” – ou melhor ainda, “mesminhos”. Os
selfies seriam uma chaga contemporânea, o sintoma
da decadência dos valores da humildade e da de -
cência. 

Seriam mesmo? O estigma aos selfies tornou-se
uma caça às bruxas da egolatria. Mas essa nova
cruzada parece mais ingênua e pervertida que a
própria prática que as pessoas adotaram de tirar fotos
de si próprias. Atire a primeira farpa quem nunca fez
um selfie. Ou selfie do selfie, posando diante de um
espelho para criar um abismo infinito. 

GIRON, Luís Antônio. Disponível em:

http://epoca.globo.com/colunas-eblogs/luis-antonio-

giron/noticia/2014/04/os-bselfiesbenriquecem-vida.html.

Considerando o papel dos elementos coesivos do
texto, constata-se que a sequência “essa nova
cruzada” (2.o parágrafo) tem valor anafórico, isto é, faz
referência a uma palavra ou expressão já enunciada.
Identifique-a. 
� egolatria 
� caça às bruxas 
� selfies 
� decadência 
� chaga contemporânea 

Resolução
O pronome demonstrativo em questão remete à

expressão que encerra o período anterior: “uma caça

às bruxas da egolatria”.

Resposta: B

QUESTÃO 42
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Folha de S.Paulo, 14 fev. 2012. 

No segundo e terceiro quadrinhos da tirinha, há um
jogo de palavras com as expressões “algum lugar” e
“lugar-comum”, cujo objetivo é 
� revelar que a linguagem presente nas redes so -

ciais é repleta de trocadilhos. 
� incentivar as interações mediadas por computa -

do res entre os internautas para discutirem
opiniões. 

� evidenciar que a internet substituiu as mídias
convencionais como formadora de opiniões. 

� satirizar a banalidade das discussões realizadas
em populares sites de relacionamento. 

� denunciar que as interações sociais promovidas
pelos sites de relacionamento são efêmeras. 

Resolução
Lugar-comum, que se deve escrever com hífen,

significa, segundo o dicionário Houaiss, “ideia, frase,

dito, sem originalidade; banalidade, chavão”.

Resposta: D

Apenas brasileiros de nossa época. O necessário
de química, de mecânica, de economia e de balística.
Tudo digerido. Sem meeting cultural. Práticos.
Experimentais. Poetas. Sem reminiscências livrescas.
Sem pesquisa etimológica. Sem ontologia. Bárbaros,
crédulos, pitorescos e meigos. Leitores de jornais. (...)
A floresta e a escola. O Museu Nacional. A cozinha, o
minério e a dança. A vegetação.

Esse é o final de um manifesto modernista da década
de 20 do século passado. Relacione esse manifesto
com a imagem que vai ao encontro da proposta dessa
vanguarda estética.

�

Estudante Russa, Anita Malfatti.

�

O Japonês, Anita Malfatti. 

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44
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�

Óleo de Vicente do Rego Monteiro.

�

A Boba, Anita Malfatti. 

�

Pau Brasil, Tarsila do Amaral.

Resolução
A valorização do primitivo, rompendo-se com o

colonialismo cultural, isto é, a poesia de importação,

é o núcleo do Manifesto da Poesia Pau Brasil (1924) de

Oswald de Andrade e da pintura de Tarsila do Amaral.

Resposta: E
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A transação

O fazendeiro criara filhos

Escravos escravas

Nos terreiros de pitangas e jabuticabas

Mas um dia trocou

O ouro da carne preta e musculosa

As gabirobas e os coqueiros

Os monjolos e os bois

Por terras imaginárias

Onde nasceria a lavoura verde do café.

ANDRADE, Oswald de. Pau Brasil, 1925.

O poeta modernista Oswald de Andrade (1890-1954)
vivenciou um período de transformação socioeconô -
mica no estado de São Paulo. Relacionando o poema
“A transação” aos aspectos histórico-econômicos de
seu período de produção, é possível afirmar que
� a metáfora e as metonímias representam a trans -

formação do sistema econômico. 
� o futuro do pretérito, em nasceria, indica que o

ciclo do café foi uma promessa não realizada du -
rante a vida de Oswald, reiterado em “terras
imaginárias”.

� o sistema escravista, ainda informalmente
utilizado no início do século XX, foi substituído
pelo sistema industrial.

� a falta de pontuação no poema representa a tenta -
tiva de Oswald de transpor a liberdade estética
para o campo político, governado pela política
oligárquica.

� o eu lírico faz referência sutil ao crack da bolsa de
Nova Iorque que destruiu a economia brasileira,
obrigando-a a voltar ao padrão econômico do
século XIX.

Resolução
A metáfora (“O ouro da carne preta e musculosa”) e

as metonímias (“terreiros de pitangas e jabuticabas”,

“As gabirobas e os coqueiros”, “Os monjolos e os

bois”) representam a base dos sistemas econômicos

do final do século XIX e do início do século XX: o

homem negro, escravo recém-liberto, a agricultura e

os processos mecânicos mais rudimentares como os

movidos a moinhos e à tração animal, que foram

alterados pelo trabalho nas lavouras de café (“lavoura

verde do café”).

Resposta: A

QUESTÃO 45

ENEM_PROVA3_16_8_ALICE_2020  03/07/2020  10:04  Página 34



LC – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 35

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta o álcool como sendo a substância psicoativa mais consumida
por crianças e adolescentes. No Brasil, a média de idade para o primeiro uso de álcool é de 12,5 anos.
Outro estudo de relevância mostra que 46% dos jovens brasileiros admitem ter bebido pela primeira vez por
intermédio de familiares. 

Disponível em: <https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/50765/alcoolismo-precoce-a-prevencao-e-um-desafio-em-busca-de-

seu-combate> (adaptado).

TEXTO II

INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 

3. 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.

4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:

4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.

4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.

4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.
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TEXTO III

A adolescência é uma importante fase de mudanças biológicas, cognitivas e psicossociais que impulsionam
diversas vivências, incluindo a experimentação de drogas como o álcool. Entre os motivos que levam ao uso
dessas substâncias, destacam-se: sensação juvenil de onipotência, desafio às estruturas familiar e social,
curiosidade e impulsividade. À pressão social e à necessidade de aceitação pelos pares junta-se a busca por
novas experiências. 

Disponível em: <https://www.sbp.com.br/especiais/pediatria-para-familias/adolescencia/adolescencia-e-alcool/> (adaptado).

TEXTO IV

Fica claro nos estudos epidemiológicos realizados até o momento que o consumo de bebidas alcoólicas no
Brasil, particularmente entre os jovens, é um importante problema de saúde pública. Adolescentes que
consomem bebidas alcoólicas podem ter consequências negativas diversas, como problemas nos estudos,
problemas sociais, prática de sexo sem proteção e/ou sem consentimento, maior risco de suicídio ou homicídio
e acidentes relacionados ao consumo.                                                                                                                     

Ronaldo Laranjeira, psiquiatra, Levantamento Nacional sobre os padrões de consumo de álcool na população brasileira (adaptado).

TEXTO V

Diretrizes da Política Nacional sobre Álcool:

– promover ações de comunicação, educação e informação relativas às consequências do uso do álcool;

– promover e facilitar o acesso da população a atividades culturais e de lazer que possam constituir
alternativas de estilo de vida que não considerem o consumo de álcool;

– incentivar a regulamentação, o monitoramento e a fiscalização da propaganda e da publicidade de bebidas
alcoólicas, de modo a proteger segmentos populacionais vulneráveis ao consumo de álcool, em face do hiato
existente entre as práticas de comunicação e a realidade epidemiológica evidenciada no País;

– estimular e fomentar medidas que restrinjam, espacial e temporalmente, os pontos de venda e consumo
de bebidas alcoólicas, observando os contextos de maior vulnerabilidade às situações de violência e danos
sociais. 

BRASIL, PNSA, 2007 (adaptado).

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 modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Crescimento

do consumo de álcool entre jovens e adolescentes 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.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 46 a 90

No Brasil, os reservatórios cumprem a função de armazenar águas, tanto para o abastecimento da população,
quanto para o fornecimento para as hidroelétricas. O crescimento econômico, populacional e urbano do Brasil
intensificou o consumo de águas, gerando déficits nos reservatórios. Notícias de princípios de fevereiro de 2020
mostravam a seguinte situação dos reservatórios no Brasil:

Valor Econômico, 5 fev. 2020.

QUESTÃO 46
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É mais provável que
� a recuperação observada nos reservatórios do

centro-Sul do País se deva à intensificação das
chuvas.

� o aumento do nível dos reservatórios do Nordeste
se deva à queda do consumo de energia, causado
pelo fechamento das indústrias.

� a baixa recuperação dos níveis dos reservatórios
da Região Sul se deva às características secas do
verão sulista.

� não se justificam os baixos volumes nos reser -
vatórios do Norte, pois nessa região as chuvas são
constantes o ano todo.

� os baixos volumes apresentados pelos reserva -
tórios inviabilizem o fornecimento de água para
as hidroelétricas durante o verão.

Resolução
Em B, a recuperação dos reservatórios nordestinos se

deve à intensificação das chuvas; em C, na Região

Sul, as chuvas são constantes durante o ano todo e

até mais intensas no verão; em D, nem toda a Região

Norte é sazonalmente homogênea quanto aos

volumes de chuva; em E, mesmo baixos, os volumes

dos reser vatórios permitem o abastecimento das

hidroelé tricas.

Resposta: A

Lembro, a propósito, uma cerimônia religiosa a
que assisti na noite de Santo Antônio de 1975 quando
presente a uma festa em honra do padroeiro. Ia a
coisa assim bonita e simples, até que, recitadas as
cinco dezenas de ave-marias e os seus padre-nossos,
chegou a hora do remate com o canto da salve-rainha.
O capelão começou a entoar nesse instante hino à
Virgem, em latim “Salve Regina, mater
misericordiae”, e, o que eu estranhei, foi seguido de
pronto sem qualquer hesitação pelos presentes.
Depois veio o espantoso para mim: a reza, também
entoada, de toda a extensa ladainha de Nossa
Senhora igualmente em latim. Eu olhava e não
acabava de crer: aqueles caboclos que eu via
mourejando de serventes nas obras do bairro
estavam agora ali acaipirando lindamente a poesia
medieval do responso.

BOSI, A. Dialética da colonização. São Paulo: Cia. das Letras,

1992.

O estranhamento do autor diante da cerimônia rela -
ciona-se ao encontro de temporalidades que 
� questionam ritos católicos.   
� evidenciam práticas ecumênicas.   
� elitizam manifestações populares.   
� valorizam conhecimentos escolares.   
� revelam permanências culturais. 

Resolução
O estranhamento do autor refere-se ao fato de que

pessoas simples, caboclas do interior do Nordeste,

provavelmente, aprenderam os ritos católicos em

latim, prática da Igreja Católica desde os tempos

medievais.

Resposta: E

QUESTÃO 47
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Uma das preocupações internacionais, evidenciada nas mídias e nas redes sociais, tem sido o desmatamento
da Amazônia. O mapa e o gráfico abaixo mostram alguns resultados obtidos por sistemas de monitoramento:

Fonte: Science

Folha de S.Paulo, 31 maio 2019.

QUESTÃO 48
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É possível determinar que
� 90% das áreas protegidas da Amazônia, no Brasil

e em países vizinhos, foram atingidas por altera -
ções quanto ao status de proteção ambiental.

� os principais problemas de redução, rebai xamen -
to e remoção no Brasil ocorreram nas áreas do
arco sul de desmatamento da Amazônia.

� a expansão de sistemas viários – estradas, fer -
rovias ou hidrovias – são os principais respon -
sáveis pelo desmatamento da Amazônia.

� os países da porção setentrional da Amazônia não
apresentam problemas de desmatamento.

� a evolução dos problemas ambientais é hoje, na
América do Sul, um problema exclusivo da
Amazônia.

Resolução
Em A, ainda há na Amazônia brasileira, principal -

mente ocidental, extensas áreas preservadas; em C, o

gráfico demonstra que os principais responsáveis

pelo desmatamento são causas múltiplas e atividade

mineral; em D, há problemas com menor intensidade

em Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e Colôm -

bia; em E, em outras áreas da América do Sul, os

problemas ambientais também se repetem.

Resposta: B

Piratas do Tietê – Laerte

Com base na tira acima e em seus conhecimentos,
podemos identificar:
� O movimento da Reforma Luterana, iniciado na

Saxônia, está inserto no SIRG, marcado pelo am plo
incentivo à estatuária e à pintura, como  por
exemplo  na obra A Capela Sistina, de Michelângelo.

� O movimento do Renascimento Cultural, muito
dessiminado no Leste Europeu e mundo turco,
combatia a idolatria e buscava refazer as pinturas
tradicionais banindo o paganismo e o erotismo na
arte.

� O movimento da Renascença contou com pintores
ita lianos do sul, como Michelângelo (Gioconda) e
Leonardo da Vinci (Monalisa). Estes, porém, fo -
ram vítimas do fanatismo  do movimento icono -
clasta bizantino.

� O movimento do Renascimento Cultural contou
com ex poen  tes da pintura, como Leonardo da
Vinci (Mo na lisa) e Michelângelo (decoração do
teto da capela Sistina), en tretanto, Michelângelo
era um artista de grande destaque na escultura. 

� O processo de retomada da arte da escultura e da
pintura, chamado de humanismo, deixou de lado
a literatura, como por exemplo o escritor
Michelângelo.

QUESTÃO 49
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Resolução
O movimento do Renascimento Cultural ou Renas -

cença, entre os séculos XIV e  XVI, foi uma adaptação

da cultura, na Europa, às necessidades da transição

feudo-capitalista, com a retomada de valores clás -

sicos, tendo como expoentes Michelângelo e Leo -

nardo da Vinci.

Resposta D

Um grupo de cientistas elaborou um estudo que
analisa as áreas florestais da Terra, em termos de
maior ou menor nível de perturbação, em função da
ação de fenômenos naturais, como tempestades
severas, incêndios, geleiras e perda histórica de
cobertura vegetal. Classificou então as espécies
animais como insetos, aves, mamíferos e anfíbios
presentes tanto em áreas mais perturbadas pelas
ameaças quanto em ambientes mais tranquilos,
obtendo a seguinte distribuição ao longo de sua
História Evolutiva:

Segundo essa hipótese, espécies expostas a
ameaças severas durante seu passado evolutivo
acabariam tornando-se menos suscetíveis a sucumbir
diante de novos desafios, como a perda de habitat –
portanto, já teriam passado por um "filtro de extinção"
e sobrevivido. Por outro lado, os animais e as plantas
que sempre viveram em ambientes muito estáveis
ficariam relativamente indefesos com a chegada
súbita e intensa de tais ameaças.

Folha de S.Paulo, 6 dez. 2019.

Refletindo sobre o assunto, é possível concluir que as
espécies mais vulneráveis hoje estão concentradas
� nas áreas temperadas, que já passaram por

intensas pressões ambientais e antrópicas.
� nas áreas subtropicais, nas fronteiras com áreas

de savanas arbustivas, de climas mais rigorosos.

� nas áreas de florestas tropicais, onde as espécies
foram, durante seu processo evolutivo, pou co
submetidas a pressões para se adaptarem hoje a
mudanças abruptas.

� nas florestas temperadas frias homogêneas, com
poucas espécies, já em processo de extinção.

� apenas em florestas do Hemisfério Norte, que são
áreas mais sujeitas à ação de intempéries.

Resolução
Os cientistas descobriram que, em áreas mais está -

veis, pouco atingidas por fenômenos naturais mais

intensos (como tempestades, geleiras e outras), co -

mo as florestas tropicais do sul (principalmente as

matas tropicais e equatoriais), as espécies animais

foram pouco pressionadas pelas intempéries, no pas -

sado e, hoje, tornam-se mais frágeis, mais vulne ráveis

às alterações antrópicas (queimadas, desmata men to)

ou a mudan ças climáticas severas.

Resposta: C

Embora os povos da Antiguidade Oriental pare -
çam distantes da cultura ocidental atual, tanto tem -
poral mente quanto geograficamente, a verdade é que,
em nosso dia a dia, temos, indiretamente, presentes
contribuições culturais de povos como os antigos
hebreus, fenícios e povos da antiga Mesopotâmia. 

Exemplos de contribuições culturais de hebreus, fe -
nícios e mesopotâmicos antigos, indiretamente pre -
sentes na cultura ocidental atual, são, res pec  tiva mente,  
� o alfabeto, o comércio e a astronomia.   
� a divisão das horas do dia, os algarismos e a

religião.    
� a religião, o alfabeto e a divisão das horas do dia.   
� os algarismos, o alfabeto e a religião. 
� a medicina invasiva, a metalurgia e o masdeísmo.  

Resolução
Somente a proposição C está correta. Os hebreus

contribuíram com o monoteísmo religioso; os fenícios

foram grandes navegadores e comerciantes e, para

facilitar a comunicação com outros povos, inven -

taram o alfabeto fonético. Os povos da Mesopotâmia

desenvolveram um calendário anual de 12 meses,

divididos em semanas de sete dias, que se sub -

dividiam em dois períodos de 12 horas.  

Resposta: C

QUESTÃO 50

QUESTÃO 51
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O conceito de ideologia adquiriu significações
diversas e até contraditórias. Da perspectiva do senso
comum, por exemplo, dizer que uma ideia ou uma
declaração é “ideológica” implica sugerir sua
falsidade, o que logicamente leva à conclusão de que
seu oposto é a verdade. Esse binarismo é uma forma
de construir visões de mundo simplistas e
manipuláveis, que ocultam interesses sociais.

Sobre o conceito de ideologia, é correto afirmar:
� Desde o seu nascimento, ele se mantém inalte -

rado, e tem o mesmo significado para as
diferentes classes sociais.   

� O aspecto útil do conceito é que ele permite
associar ideias e produtos ao exercício do poder.   

� A neutralidade é a chave de sua definição, já que,
entre o falso e o verdadeiro, está o posiciona -
mento social neutro.   

� A tendência é o seu fim como instrumento de
análise social, privilegiando a objetividade no
tratamento da realidade.   

� O conceito pode ser desclassificado pelos estudos
sociológicos, por se tratar de uma forma de
escamotear a realidade. 

Resolução
A ideologia pode ser definida como uma ideia que

oculta formas de dominação e de exploração na

sociedade. Assim, esse conceito está diretamente

relacionado a formas de exercício de poder, exata -

mente como descrito na alternativa [B].  

Resposta: B

Em março de 2004, o Brasil assistiu à passagem
pelo litoral sul do País de um ciclone que recebeu o
nome de “Ciclone Catarina”, como mostra a imagem
abaixo:

Climatologia: Noções Básicas e Clima do Brasil, Ed. Oficina de

Textos.

A raridade desse fenômeno no Brasil e no Hemisfério
Sul em geral se deve
� à ausência do Efeito Coriolis no Hemisfério Sul.
� às volumosas massas de ar frias que partem da

Antártida para a região equatorial.
� à maior extensão de terras emersas no Hemisfério

Sul, as quais atenuam o calor de verão.
� à dificuldade que as águas oceânicas do Hemis -

fério Sul apresentam para atingir temperaturas
superiores a 27°C.

� ao fato de que as regiões equatoriais anulam o
Efeito Coriolis.

Resolução
Para que fenômenos como ciclones e furacões se pro -

cessem, é necessário que as temperaturas das águas

oceânicas se elevem a níveis superiores a 27°C. Esse

valor é raro de se obter no Hemisfério Sul (ao qual a

maior parte do Brasil pertence) em função do enorme

volume de água que dificulta seu aquecimento.

Resposta: D

QUESTÃO 52 QUESTÃO 53
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É mais provável que a formação vegetal apre -
sentada abaixo se associe principalmente ao clima
cujo pluviograma está na alternativa:

� 

Resolução
A vegetação retratada é a formação de Campos, típica

da Região Sul do Brasil, e se relaciona ao clima

subtropical, que apresenta temperaturas mais baixas,

com maiores amplitudes térmicas e chuvas bem

distribuídas ao longo do ano.

Resposta: E

QUESTÃO 54

�

�

�

�
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A primeira criada no Brasil, a Zona Franca de
Manaus, instalada em 1968, apresenta as seguintes
perspectivas atuais de investimento:

Folha de S.Paulo, 20 nov. 2019.

Investindo na Zona Franca de Manaus, uma empresa
obteria maior sucesso
� no polo de produção de madeira.
� na indústria alimentícia.
� no setor de food tech à base de plantas e insetos.
� em atividades portuárias.
� no setor de alta tecnologia.

Resolução
Os dados permitem verificar que é no setor de ponta,

de alta tecnologia, que se encontra aquele de maior

inversão de capital, como é o caso da cons trução de

satélites para banda larga ou hubs logís ticos. Eles

contarão no total com R$ 3,350 bilhões.

Resposta: E

Max Weber foi um importante teórico clássico da
sociologia que desenvolveu conceitos próprios e
influen ciou gerações de intelectuais. Leia o texto de
Weber abaixo. 

A menos que seja um físico, quem anda num
bonde não tem ideia de como o carro se movimenta.
E não precisa saber. Basta-lhe poder contar com o
comportamento do bonde a orientar sua conduta de
acordo com sua expectativa; mas nada sabe sobre o
que é necessário para produzir o bonde ou movi -
mentá-lo. O selvagem tem um conhecimento incom -
para velmente maior sobre suas ferramentas.

WEBER, M. “A ciência como vocação”. In: GERTH, H.; MILLS, W.

Max Weber. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 165.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
sociedade moderna, conforme Max Weber, assinale a
alternativa correta. 
� A secularização da vida moderna e o consequente

desencantamento do mundo são expressões da
racionalização ocidental.   

� O homem moderno detém menor controle sobre
as forças da natureza, em comparação com o
domínio que possuía o “selvagem”.   

� O avanço da racionalidade produz, também, uma
maior revitalização da cultura clássica, dado que
amplia o alcance das escolhas efetivas dispo níveis. 

� O desencantamento do mundo é um fato social que
atua como força coercitiva sobre as vontades indi -
viduais, visando à construção da consciência coletiva.  

� O desencantamento do mundo destitui o Ocidente
de um elemento diferenciador em relação ao
Oriente: as ações sociais dotadas de sentido.   

Resolução
Nos estudos de Max Weber a respeito da sociedade

moderna, a exemplo da obra A ética protestante e o

espírito do capitalismo, o autor busca identificar e

compreender a especificidade da sociedade moderna

ocidental. Tal especificidade diz respeito ao modo

como um tipo particular de racionalização se

desenvolveu nessa região, envolvendo a secula -

rização e, com seu aprofundamento, o desencan -

tamento do mundo.

Resposta: A

QUESTÃO 55 QUESTÃO 56
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Pensada desde tempos imperiais, a transposição
de águas do Rio São Francisco teve seu início a partir
de 2007 e vai lentamente completando suas obras. Em
grande parte concluída, ela apresenta a seguinte
situação:

Folha de S.Paulo, 2 set. 2019.

Essa obra beneficia
� toda a extensão da Região Nordeste.
� apenas a população de grandes metrópoles como

Salvador e Recife.
� tão somente grandes latifundiários próximos às

margens dos canais.
� um contingente populacional que se estende por

diversas sub-regiões.
� aqueles estados da federação que injetaram

capital na obra.

Resolução
As obras beneficiarão principalmente as sub-regiões

do Sertão e do Agreste, mas atenderão também

cidades importantes de Ceará, Rio Grande do Norte,

Pernambuco e Paraíba.

Resposta: D

A vida privada dos escravos romanos à época do
Império é um espetáculo pueril que se olha com des -
dém. No entanto, esses homens tinham vida própria;
por exemplo, participavam da religião, e não apenas
da religião do lar que, afinal, era o seu: fora de casa,
um escravo podia perfeitamente ser aceito como
sacerdote pelos fiéis de alguma devoção coletiva;
podia também se tornar padre dessa Igreja cristã que
nem por um momento pensou em abolir a escravidão.
Paganismo ou cristianismo, é possível que as coisas
religiosas os tenham atraído muito, pois bem poucos
outros setores estavam abertos para eles. Os escravos
também se apaixonavam pelos espetáculos públicos
do teatro, do circo e da arena, pois, nos dias de festa,
tinham folga, assim como os tribunais, as crianças das
escolas e... os burros de carga.

VEYNE, Paul. “O Império Romano”. Em: Paul Veyne (org.).

História da vida privada v. 1: do Império Romano ao ano mil, 2009

(adaptado).

A partir da discussão presente no trecho, é correto
afirmar: 
� A característica fundante do escravismo romano

era a origem étnica, o que fazia com que a escra -
vização dos povos conquistados e o tráfico nas
fronteiras do Império proporcionassem a grande
maioria da mão de obra servil, ao mesmo tempo
em que a escravidão entre os próprios romanos
havia caído em desuso desde a crise da República.   

QUESTÃO 57

QUESTÃO 58
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� Os escravos na sociedade romana não eram uma
coisa, mas seres humanos, na medida em que até
os senhores que os tratavam desumanamente
impunham-lhes o dever moral de ser bons
escravos, de servir com dedicação e fidelidade,
características necessariamente humanas; no
entanto, esses seres humanos eram igualmente
um bem cuja propriedade seu amo detinha.   

� A escravidão caracterizava as relações de produ -
ção em Roma e os escravos, em sua inferioridade
jurídica, desempenhavam uma função produtiva,
marcados por um lugar social de pobreza, pri va -
ção e precariedade, estando associados às for mas
braçais de trabalho e à produção de bens mate -
riais em uma sociedade altamente hierarquizada.   

� A justificativa moral da escravidão sofreu uma in -
tensa transformação ao longo dos séculos, de tal
forma que a própria sociedade romana passou a
questioná-la, tornando mais brandas as relações
escravistas em meio à transformação do cristia -
nismo em religião oficial do Império, o que contri -
buiu para o aprofundamento da crise do escravismo.   

� As relações escravistas caracterizaram os tempos
da República romana, muito associadas ao poder
dos patrícios, pertencentes à aristocracia de
grandes proprietários, mas entraram em deca -
dência na passagem para o Império, pois os
generais que centralizaram o poder reconheciam
na escravidão um mecanismo de enfraque -
cimento do exército.   

Resolução
As definições da situação dos escravos em Roma

eram complexas: o escravo era, ao mesmo tempo,

aos olhos do seu dono, humano e mercadoria (ou

propriedade). Sendo assim, apesar das imposições

relativas ao conceito de propriedade, o escravo podia

exercer atividades de relativa liberdade, como as

citadas no texto.  

Resposta: B

O objeto de estudo da Sociologia remete ao so -

cial. Alguns delimitam tal objeto a partir de um con -

ceito específico e assim constroem sua abordagem

socio lógica. Tendo em vista que os sociólogos clás -

sicos lançaram as bases para a constituição da So -

ciologia como ciência, verifica-se que uma das

defi ni ções do objeto de estudo da Sociologia é 

� a consciência coletiva, tal como apontou Dur kheim. 

� a harmonia entre as classes sociais, tal como

definiu Marx.    

� a comunicação, tal como desenvolveu Adorno.   

� a ação social, tal como especificou Weber.    

� a modernidade, tal como Comte propôs.    

Resolução
A partir do texto apresentado pela questão, o aluno

deve identificar os pensadores da Sociologia os quais

a estruturaram enquanto disciplina científica, sendo

por isso considerados pensadores clássicos, quais

sejam, A. Comte, E. Durkheim e M. Weber. Ademais,

das alternativas propostas, apenas a [D] relaciona o

pensador ao seu objeto de estudo sociológico

corretamente.  

Resposta: D

QUESTÃO 59
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A linguagem é uma grande força de socialização,
provavelmente a maior que existe. Com isso não
queremos dizer apenas o fato mais ou menos óbvio
de que a interação social dotada de significado é
praticamente impossível sem a linguagem, mas que o
mero fato de haver uma fala comum serve como um
símbolo peculiarmente poderoso da solidariedade
social entre aqueles que falam aquela língua.

SAPIR, E. A linguagem. São Paulo: Perspectiva, 1980.

O texto destaca o entendimento segundo o qual a

linguagem, como elemento do processo de sociali -

zação, constitui-se a partir de uma 

� necessidade de ligação com o transcendente.   

� relação de interdependência com a cultura.   

� estruturação da racionalidade científica.   

� imposição de caráter econômico.   

� herança de natureza biológica.   

Resolução 
A linguagem é sempre cultural, sendo, além de uma

pré-condição para a socialização dos seres humanos,

uma criação feita exatamente por essa socialização.  

Resposta: B  

Analise a imagem a seguir.

Pan-Óptico de Jeremy Bentham. Disponível em:

<www.euskones.com/0027zbk/argazkiak/panoptico.jpg>. 

Acesso em: 24 jan. 2013.

No século XVIII, criou-se um projeto arquitetônico
para as prisões chamado “pan-óptico”. O objetivo era
transformar a ambiência do confinamento, distin -
guindo-a das masmorras do Antigo Regime. Tal como
demonstra a imagem, o projeto estabelecia no centro
uma torre com um vigia e, na periferia, uma cons -
trução em forma de anel. A construção periférica era
dividida em celas para os presos, com duas janelas
(uma interna ao anel e outra externa), que permitiam
a luz atravessar a cela. Com essa disposição espacial,
o pan-óptico expressava o ideal iluminista, na medida
em que o controle sobre os indivíduos era exercido
por meio da 
� descentralização dos espaços reservados para os

confinados.   
� valorização da punição ao comportamento em

detrimento da vigilância.   
� manutenção de comunicação monitorada entre o

ambiente de confinamento e a sociedade.   
� hierarquização entre os presos separados pelas

celas construídas no anel.   
� utilização da claridade para conferir visibilidade

aos presos e às suas ações.  

QUESTÃO 60 QUESTÃO 61
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Resolução 
O movimento iluminista autodenominava-se Movi -

mento das Luzes e prometia trazer luz à escuridão

que marcou o feudalismo e o posterior Antigo Re -

gime. Desse modo, o controle dos presos feito a partir

da utilização da claridade (luz) é um pressu posto

iluminista.   

Resposta: E

Rousseau foi um pensador que atuou, com desta -
que, no século XVIII. Sua obra mais famosa é o
Contrato Social. No entanto, Rousseau também
� formulou teses defensivas para consolidação do

liberalismo econômico, continuando as reflexões
de Adam Smith.   

� defendeu o retorno aos governos monárquicos,
desde que respeitassem a vontade coletiva da
maioria que vivia na pobreza.   

� criticou a existência da escravidão, mas não se
colocou contra o mercantilismo e os projetos
colonizadores europeus.   

� preocupou-se com a pedagogia, redefinindo
princípios e combatendo preconceitos comuns
entre os mais conservadores.   

� fortaleceu o liberalismo político e exaltou a
liberdade do cidadão, embora não tocasse no
problema da soberania popular. 

Resolução
O filósofo iluminista Rousseau publicou em 1762 sua

obra Emílio ou da Educação, que, apesar de escrita na

forma de romance, é um verdadeiro tratado

pedagógico que serviu de base para educadores dos

séculos seguintes. A obra retoma a essência do

pensamento de Rousseau, a bondade natural do

homem, conside rando que o professor deve partir

dos instintos naturais das crianças para, então,

desenvolvê-las, valorizando tanto a parte física

quanto a moral.

Resposta: D

A industrialização da segunda metade do século
XVIII, particularmente na Inglaterra, iniciou-se com a
mecanização do setor têxtil, cuja produção tinha
amplos mercados nas colônias inglesas. Qual tratado
abriu as portas das colônias portuguesas para as
manufaturas inglesas? 
� Tratado de Utrecht, de 1713.   
� Tratado de Methuen, de 1703.   
� Tratado de Paris, de 1763.   
� Tratado de Madri, de 1750.   
� Tratado de Utrecht, de 1715.   

Resolução 
Com a descoberta de ouro na região de Minas Gerais

em 1696, a Inglaterra teve acesso a essa informação

e, através do Tratado de Methuen de 1703, procurou

canalizar esses metais preciosos para a Inglaterra, o

que contribuiu para a Revolução Industrial. Pelo

Tratado de Methuen, conhecido como Panos e

Vinhos, Portugal exportava vinho para a Inglaterra e

importava tecidos, porém os tecidos eram mais caros

gerando um déficit para Portugal que era amenizado

com o ouro brasileiro, que acabava tendo como

destino final a Inglaterra. 

Resposta: B

QUESTÃO 62

QUESTÃO 63
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Notícias dão conta das chuvas que se preci -
pitaram no Sertão do Nordeste entre 2018 e 2019:

Depois de sete anos de estiagem, o semiárido
nordestino registrou entre novembro de 2018 e abril
de 2019 um volume de chuvas que chegou ao
patamar da média histórica da região.

O semiárido tem dois regimes de chuvas. Na área
mais ao sul, que inclui predominantemente a Bahia,
elas acontecem entre novembro e fevereiro. No trecho
mais ao norte, onde fica o Ceará e oeste de Pernam -
buco, a chuva cai entre fevereiro e maio.

Em meio a sua quadra chuvosa, o Ceará já teve
566 milímetros de chuvas, segundo dados da Fun -
ceme (Fundação Cearense de Meteorologia). O volu -
me é considerado dentro da média histórica, que é de
510 milímetros, mas ainda está longe do último pico,
em 2009, quando choveu quase 1.000 milímetros.

Apesar do crescimento do volume comparado ao
período entre 2013 e 2018, as chuvas caíram de forma
irregular tanto espacialmente quanto no tempo, em
todo o semiárido nordestino.

Folha de S.Paulo, 5 maio 2019.

A situação descrita pode referir-se ao gráfico:

�

�

�

�

QUESTÃO 64
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�

Resolução
O gráfico C representa um clima semiárido, com

baixos volumes de chuva e temperaturas elevadas o

ano todo. Os demais gráficos referem-se a: tropical

continental em A, tropical úmido com chuvas de

inverno em B, tropical de altitude em D e equatorial

em E.

Resposta: C

Observe a imagem a seguir. 

O famoso quadro A morte de Marat, de Jacques-
Louis David, produzido no contexto da Revolução
Francesa, é um documento da  
� atuação violenta do Tribunal Revolucionário

durante o Terror Jacobino contra os “inimigos do
povo”.    

� execução do rei francês, acusado de traição na -
cional, decretada pela Assembleia Revolucionária.    

� estratégia de ascensão política de Napoleão Bona -
parte, marcada pelo assassinato de seus rivais.    

� violência repressora do absolutismo francês con -
tra as vozes críticas e contestatórias ao Regime.    

� disputa entre os girondinos e os jacobinos, que
culminou na execução do famoso líder popular.    

Resolução
A Revolução Francesa, 1789-1799, pode ser dividida

em três fases: Assembleia Nacional Constituinte,

1789-1791; Convenção Nacional, 1792-1795; Diretório,

1795-1799. No contexto da Convenção Nacional

ocorreu uma divisão entre jacobinos (sentavam-se à

esquerda) e os girondinos (sentavam-se à direita).

Marat foi um dos líderes radicais jacobinos defen -

sores de ideias mais populares, publicava em seu

jornal ideias jacobinas que agradavam os pobres

sans-culottes. Marat foi morto na banheira, 1793,

depois o artista David pintou o famoso quadro A

morte de Marat.

Resposta: E

QUESTÃO 65
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Mas, logo em seguida, adverti que enquanto eu
queria assim pensar que tudo era falso, cumpria
necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma
coisa. E, notando que esta verdade: eu penso, logo
existo, era tão firme e tão certa que todas as mais
extravagantes suposições dos céticos não seriam
capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la, sem
escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que
procurava. 

DESCARTES. Discurso do método. Col. “Os Pensadores”. Trad. J.

Guinsburg e Bento Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultural, 1991,

p. 46.

O texto citado corresponde a uma das passagens
mais marcantes da filosofia de Descartes, um filósofo
considerado por muitos intérpretes como o pai do
racionalismo. Com base no texto e na ideia geral de
racionalismo, é correto afirmar:  
� O racionalismo tem como garantia de verdade a

experiência.    
� Descartes é um filósofo empirista, visto que faz

experiências de pensamento.    
� Descartes inaugura um tipo de busca pela verdade

que se ampara no exercício.    
� A expressão “penso, logo existo” é uma das

suposições dos céticos sobre o conhecimento.    
� Descartes não buscava um princípio seguro, pois

duvidava de todas as coisas.    

Resolução
A filosofia de Descartes marca as bases episte -

mológicas da ciência moderna, estabelecendo um

novo método de investigação baseado na dúvida

sistemática de todas as noções preestabelecidas,

exceto uma: a de que o sujeito pensante existe. Por

meio da dúvida metódica, seria possível, segundo

Descartes, chegar a princípios seguros. Assim,

Descartes inaugurou um novo sistema de busca pela

verdade que fundamenta epistemologicamente a

ciência moderna.  

Resposta: C

E se escrevo em francês, que é a língua de meu
país, e não em latim, que é a de meus preceptores, é
porque espero que aqueles que se servem apenas de
sua razão natural inteiramente pura julgarão melhor
minhas opiniões do que aqueles que não acreditam
senão nos livros dos antigos. E quanto aos que unem
o bom senso ao estudo, os únicos que desejo para
meus juízes, não serão de modo algum, tenho certeza,
tão parciais a favor do latim que recusem ouvir
minhas razões, porque as explico em língua vulgar.

DESCARTES, R. Discurso do Método. Trad. J. Guinsburg e Bento

Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973. Coleção “Os

pensadores”. p. 79.

Com base nos conhecimentos sobre Descartes e o
surgimento da filosofia moderna, assinale a alter -
nativa correta. 
� A língua vulgar, o francês, expressa de modo mais

adequado o espírito da modernidade por estar livre
dos preconceitos da língua dos doutos, o latim.   

� Redigir o Discurso do Método em francês teve
propósito similar à tradução da Bíblia para o
alemão feita por Lutero: facilitar o acesso à
sacralidade do texto em língua vulgar.   

� O desencantamento do mundo, resultante da ra -
dical crítica cartesiana à tradição, teve como con -
sequência o abandono da referência à divindade.   

� As ideias expressas por Descartes em seu Dis -
curso do Método refletem a postura tipicamente
moderna de ruptura total com o passado.   

� A razão natural inteiramente pura é um atributo ine -
rente à natureza humana, independentemente da
tradição ou da cultura à qual o humano se vincula.   

Resolução
A novidade do pensamento de Descartes, que faz com

que ele seja definido na posteridade como o filósofo

que inaugurou a modernidade filosófica, consiste em

submeter a validação e legitimação de qualquer teoria,

não mais à fé ou à crença religiosa, e sim aos poderes

da “razão natural inteiramente pura”. O famoso “Eu

penso, eu existo”, ou “penso, logo existo”, é a pri -

meira verdade que inau gura a série de verdades

posteriores, sendo algo a que se chega pelo pensa -

mento, não mais por meio da revelação.  

Resposta: E

QUESTÃO 66 QUESTÃO 67
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As chuvas que se precipitam no centro-Sul do Bra -
sil, principalmente na Região Sudeste, rela cio nam-se
a um complexo movimento de massas de ar que
trazem umidade para a região. No caso, autores têm
recentemente enfatizado a importância dos chamados
“rios voadores”. 

Climatologia, Noções Básicas e Climas do Brasil. Ed, Oficina de

Textos.

Os chamados “rios voadores” estão mais relacio -

nados

� à ação da MTA (Massa Tropical Atlântica).

� principalmente aos ventos de elevada altitude da

MEC (Massa Equatorial Continental).

� à ação conjunta da MPA (Massa Polar Atlântica) e

da MTA (Massa Tropical Atlântica).

� aos ventos impulsionados pela MPP (Massa Polar

Pacífica).

� à ação da MTP (Massa Tropical Pacífica) que

ultrapassa a Cordilheira dos Andes.

Resolução
A umidade gerada na costa oriental da América do

Sul no Oceano Atlântico é impulsionada para o inte -

rior do continente pela MEAN (Massa Equatorial do

Atlântico Norte) e recebe mais umidade exalada pela

Mata Equatorial Amazônica, além da rede fluvial; tal

ar, bastante úmido, vai em direção à Cordilheira do

Andes. O obstáculo representado pela cordilheira faz

a corrente de vento infletir-se em direção ao sul-su -

deste do continente atingindo em altas camadas

atmosféricas a região centro-Sul do País e colabora

para as elevadas chuvas de verão.

Resposta: B

QUESTÃO 68
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Observe o quadro a seguir:

Francisco José de Goya y Lucientes, 3 de maio [de 1808] em Madri.

A cena retratada no quadro simboliza a
� estupefação diante da destruição e da mortalidade

causadas por um tipo de guerra que começava  a
ser feita em escala até então inédita.   

� razão, propalada por filósofos europeus do século
XVIII, e seu triunfo universal sobre o  autoritaris -
mo do Antigo Regime.   

� perseverança da fé católica em momentos de
adversidade, como os trazidos pelo advento das
revoluções burguesas.   

� força do Estado nacional nascente, a impor sua
disciplina civilizatória sobre populações rústicas e
despolitizadas.   

� defesa da indústria bélica, considerada força
motriz do desenvolvimento econômico dos Esta -
dos  nacionais do século XIX.   

Resolução
A famosa obra de Goya retrata o fuzilamento de

populares em Madri, que resistiram à ocupação

francesa promovida por tropas napoleônicas. A

invasão francesa foi responsável por derrubar o

absolutismo na Espanha, mas mesmo assim

encontrou forte resistência popular, que se organizou

e lutou pela libertação do país.  

Resposta: A

QUESTÃO 69
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Uma questão crucial no Rio Grande do Sul tem sido o processo de desmatamento observado no Pampa
gaúcho. Observe o mapa:

Folha de S.Paulo, 5 jun. 2019.

Uma solução para dificultar o desmatamento dessa porção sul do Brasil é
� incentivar a criação de áreas de preservação e recuperação ambiental, bem como promover atividades menos

impactantes.
� reforçar a atuação do agronegócio, pois essa atividade, em função da elevada mecanização, tende a ocupar

áreas cada vez menores.
� reintroduzir a criação extensiva de bovinos que desde o período colonial pouco alterava o meio ambiente.
� desocupar integralmente a área, criando um imenso parque nacional para a preservação da vegetação

original.
� promover o reflorestamento do Pampa com a introdução da araucária angustifólia, que se adapta bem aos

climas subtropicais aí observados.

Resolução
A sobrecarga na região do Pampa com atividades pecuaristas (já antigas) bem como a expansão do cultivo da

soja estão destruindo esse ambiente (a Campanha Gaúcha). Seria necessário estabelecer uma política de

preservação que, ao mesmo tempo em que permitisse a exploração econômica, ajudasse a preservar da melhor

forma possível o Pampa.

Resposta: A

QUESTÃO 70
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O conjunto de dados mostrados abaixo evidencia a pujança da economia do Mato Grosso:

Valor Econômico, 18 mar. 2020.

Essa expansão da pujança agrícola enfrenta um inconveniente:
� A presença da Floresta Equatorial Amazônica, que se torna um obstáculo e está sendo paulatinamente

destruída.
� O obstáculo representado pelo Cerrado, uma formação vegetal densa que dificulta enormemente o

desmatamento e o cultivo.
� Solos pobres, principalmente no município de Sinop, que, intensamente lixiviados, obrigam o uso constante

de adubos.
� Uma reduzida população, que disponibiliza uma pequena mão de obra para o cultivo de soja.
� A presença do Pantanal mato-grossense em Lucas do Rio Verde, que dificulta o acesso e o aproveitamento

do terreno.

Resolução
A pujança econômica, apresentada pela porção norte do estado de Mato Grosso, é ofuscada pela ocupação

desordenada da região; como resultado disso, grande parte da Floresta Amazônica presente nessa região está

sendo destruída.

Resposta: A

QUESTÃO 71
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Em 1806, o imperador francês Napoleão Bona -
parte anunciou o Bloqueio Continental à Inglaterra,
estabelecendo que nenhum país europeu poderia
comercializar com os ingleses. O rei de Portugal,
pressionado pela onda liberal da Revolução Francesa
e apoiado pela Inglaterra, fugiu para a colônia
portuguesa, na América, para esperar a situação se
normalizar.

Com relação à presença da Família Real Portuguesa
no Brasil, é correto afirmar: 
� A Revolução Farroupilha, ocorrida no sul do

Brasil, tinha como principal objetivo expulsar a
Corte Portuguesa e proclamar a independência da
colônia americana.   

� Salvador foi elevada à condição de capital do
Reino Unido de Portugal e Algarves, tornando-se
o maior centro político, econômico e cultural da
colônia.   

� A presença da Corte Portuguesa no Brasil, exer -
cendo um governo absolutista e conservador,
contribuiu para retardar a Independência do Bra -
sil, pois as melhorias administrativas e eco -
nômicas deixaram a elite liberal brasileira
satis feita.   

� Chegando ao Brasil, D. João VI tratou logo de
cum prir o prometido aos ingleses e decretou a
abertura dos portos, em 1808, para as nações
amigas comercializarem diretamente com a
colônia.   

� Em 1821, os franceses foram expulsos de Portugal
e D. João VI foi chamado para assumir o trono
português, mas ele preferiu ficar no Brasil. Esse
fato ficou conhecido como “Dia do Fico”.   

Resolução
Somente a proposição D está correta. A questão

remete à vinda da Corte Portuguesa para o Brasil em

1808. Napoleão Bonaparte tornou-se imperador da

França em 1804. A partir dessa data, tentou montar

um grande império na Europa, pretendendo ser um

“César”. No entanto, neste cenário, a Ingla terra era

uma grande potência econômica devido à Revolução

Industrial. Em 1805, a França de Napoleão perdeu

para os ingleses na Batalha de Trafalgar. Assim, o

imperador francês criou em 1806 o famoso “Bloqueio

Continental”, um boicote econômico contra a

Inglaterra. Nenhum país europeu poderia comercia -

lizar com os ingleses. Portugal ficou em situação

difícil, pois tinha dívidas com a Inglaterra e ao mesmo

tempo era (é) vizinho da França. Pressionado de

todos os lados, a Corte Portuguesa resolveu partir

para o Brasil escoltada pela marinha inglesa. Ao

chegar ao Brasil, imediatamente foi decretada a

abertura dos portos brasileiros para comercializar

com a Inglaterra. Acabou o Pacto Colonial. Trata-se

do primeiro passo rumo à Independência do Brasil.  

Resposta: D

QUESTÃO 72
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No Brasil, o fornecimento de água para o abas -
tecimento populacional se utiliza de diversas fontes,
como mananciais, reservatórios e rios, entre outros.
Uma avaliação feita em 2015 mostrava a seguinte
situação:

Suplemento do Jornal Valor Econômico, 10 jan. 2020.

A análise dos dados permite afirmar:
� Em todas as regiões do Brasil, o abastecimento de

água se encontra em níveis satisfatórios.
� Das cinco regiões brasileiras, três delas apre -

sentam uma situação predominantemente satisfa -
tória quanto a mananciais e sistemas captadores
de água.

� O Sudeste é a única região brasileira que não ne -
cessita repor seus sistemas de captação de água.

� O Sul é a região brasileira com o menor número
de mananciais que necessitam de reposição.

� A necessidade de ampliação dos reservatórios se
limita apenas a um terço dos totais dos reser -
vatórios existentes nas Regiões Norte e Nordeste.

Resolução
As regiões onde os reservatórios e mananciais se en -

contram em situação predominantemente satisfa tó -

ria são a Centro-Oeste, a Sudeste e a Sul.

Resposta: B

Em 1985 toma posse na União Soviética, Mikhail
Gorbachev. A seguir, Gorbachev propõe a adoção de
dois planos: a Perestroika (reestruturação econômica)
e a Glasnost (transparência política).

Em 2014, Vladimir Putin, líder da Federação da
Rús sia, invade e anexa a Crimeia que, desde 1954,
pertencia à Ucrânia.

A relação que se pode estabelecer entre esses dois
fatos é:
� A retração do expansionismo que a Rússia

mantinha desde tempos históricos.
� A manutenção do domínio soviético nos tempos

atuais.
� A característica expansionista que a Rússia

manteve, mesmo com o fim da União Soviética.
� Os conflitos que sempre existiram na região do

Cáucaso.
� O poder centralizado que o governo soviético

impôs para manter unido o território.

Resolução
Desde a Revolução Russa de 1917, que findou o

Império e estabeleceu a União Soviética, passando

pelo fim do sistema socialista e da própria União

Soviética, chegando ao atual momento, quando a

Federação Russa é governada por um líder autori -

tário, manteve-se a característica de expansio nismo

que a Rússia sempre apresentou, ou seja, expansão

territorial, invadindo e anexando vizinhos.

Resposta: C

QUESTÃO 73 QUESTÃO 74

Resultados da etapa de avaliação 

oferta/demanda – 2015

Avaliação dos Mananciais e Sistemas Produtores
(em % do total regional)

Norte
Nor-

deste

Centro-

Oeste

Su-

deste
Sul

Satisfatórios 35 26 56 56 59

Requer
ampliação do

sistema
59 60 36 39 35

Requer novo
manancial

26 14 8 5 6
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Atente para o seguinte trecho de um artigo de
jornal: 

“Segundo o coordenador do Setor de Ciências
Naturais e Sociais da Unesco no Brasil, Fabio Eon, os
direitos humanos estão sendo alvo de uma onda con -
servadora que trata a expressão como algo politizado.
– ‘Existe hoje uma tendência a enxergar direitos hu -
manos como algo ideológico, o que é um equívoco.
Os direitos humanos não são algo da esquerda ou da
direita. São de todos, indepen dentemente de onde
você nasceu ou da sua classe social. É importante
enfatizar isso para frear essa onda conservadora’ –
res salta Eon, que sugere um remédio para o
problema: – ‘Precisamos promover uma cultura de
direitos humanos’”.

O Globo. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/os-

direitos-humanos-nao- sao-da-esquerda-ou-da-direita-sao-de-

todos-23088573>. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi
aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. Já
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi
aprovada durante a primeira fase da Revolução
Francesa, pela Assembleia Nacional Constituinte.

No que diz respeito à Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão, é correto afirmar que 
� apesar de ser um documento revolucionário mo -

derno, tem suas premissas filosóficas no
pensamento político de Aristóteles.   

� é de inspiração hobbesiana, tendo seus primór -
dios nos inícios do Estado moderno.   

� é de inspiração iluminista e liberal, sob influência
de grandes pensadores do século XVIII, tais como
Locke e Rousseau.    

� é de inspiração marxista, no influxo dos grandes
movimentos grevistas e reivindicatórios que
aconteceram na França durante o século XIX.   

� é uma inspiração marxista que pretende igualar
todos os homens, sob a expressão da fraternidade
universal. 

Resolução
Os direitos estabelecidos como fundamentais para

todos os indivíduos foram concebidos por novas

correntes filosóficas surgidas no século XVIII. Esses

direitos foram reconhecidos pela Declaração dos

Direitos do Homem e do Cidadão, no contexto da

Revolução Francesa de 1789, movimento revolu -

cionário de base liberal e iluminista. O pensamento

iluminista liberal, dos quais Rousseau e Locke são

importantes representantes, defende a garantia

constitucional da dignidade humana, a partir da

determinação de direitos invioláveis que evitariam o

abuso de poder e as injustiças cometidas contra os

indivíduos.  

Resposta: C

QUESTÃO 75
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A charge, da época, faz referência a uma política
sanitária do início o século XX, e o sanitarista Oswaldo
Cruz  e a  morte estão espreitando um cidadão desavi -
sado. 

Trata-se da
� campanha de saneamento do Campos Sales, a

qual buscava transformar a capital em uma cidade
típica da Belle Époque europeia. A violência na
vacinação, a falta de esclarecimento público e as
reformas urbanas do prefeito do Rio de Janeiro
Pereira Passos conduziram a uma sublevação da
Armada, conhecida como Revolta da Chibata.

� campanha de saneamento contra a varíola. A
oposição ao governo Rodrigues Alves espalhou
boatos sobre a vacina, que entretanto não foram
acolhidos pela população.  Na verdade, a trucu -
lência das reformas urbanas do prefeito do Rio de
Janeiro Pereira Passos provocou manifestações
pacíficas pelo seu impedimento.

� campanha de vacinação contra a varíola. Também
buscava combater a febre amarela e a peste
bubônica. Na verdade, a ignorância da população
sobre os processos de contágio tornou ineficaz a
vacina, produzindo uma imensa morta lidade no
Rio de Janeiro. Mais tarde, foi iniciada uma
campanha de vacinação que levou em conta os
anseios populares, impedindo uma revolta.

� campanha de vacinação contra a dengue. Tam -
bém buscava a contenção dos focos de febre
amarela e de febre tifoide. A truculência na vaci -
nação, a falta de esclarecimentos públicos e as

reformas urbanas do prefeito do Rio de Janeiro
Pereira Passos, destruindo os cortiços do centro,
levaram à eclosão da Revolta da Vacina, em 1904.

� campanha de vacinação contra a varíola. Também
buscava o combate aos ratos, focos de mosquitos,
febre amarela e a peste bubônica. A truculência
na vacinação, o uso oportunista da revolta
popular pela oposição, a falta de informações
públicas e as violentas reformas urbanas do
prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos,
destruindo cortiços no centro, colaboraram para
a eclosão da Revolta da Vacina, em 1904.

Resolução
O médico Oswaldo Cruz, que assumiu a Diretoria

Geral de Saúde Pública em 1903, promoveu a

campanha de saneamento da cidade, que visava

erradicar a febre amarela, a peste bubônica e a

varíola. Com este intuito, em junho de 1904, o

governo fez uma proposta de lei que tornava

obrigatória a vacinação da população. A lei gerou

debates exaltados entre os legisladores e a

população, e, apesar da forte campanha de oposição,

foi aprovada no dia 31 de outubro. Quando a proposta

vazou para a imprensa, o povo indignado e con -

trariado iniciou uma série de conflitos e mani -

festações que se estenderam por cerca de uma

semana. Embora a vacinação obrigatória tenha sido o

deflagrador da revolta, a insatisfação popular contra

a reforma urbana do Rio de Janeiro e as péssimas

condições de vida ajudaram a iniciar o conflito. Um

grupo de militares florianistas e positivistas, com o

apoio de alguns setores civis, tentou aproveitar-se do

descontentamento popular para realizar um golpe de

Estado na madrugada do dia 14 para o dia 15 de

novembro, que, no entanto, foi derrotado.

Resposta: E

QUESTÃO 76
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[....] Nós colocávamos – e éramos obrigados a
colocar – a ênfase principal, antes de mais nada, em
derivar de fatos econômicos fundamentais as ideias
políticas, jurídicas e as demais noções ideológicas e
as ações por elas desencadeadas. [...] A base dessa
ideia é uma concepção vulgar da causa e do efeito
como polos opostos de forma rígida.

ENGELS, F. “Carta a Franz Mehring”, Londres, 14 de julho de

1893. In: Cartas filosóficas e outros escritos. São Paulo: Grijalbo,

1977. p. 42-44.

A justificativa da posição teórica de Engels na citação
acima teve por objetivo advertir sobre os riscos do
materialismo histórico 
� distanciar-se do materialismo 
� deixar de ser determinista.   
� aproximar-se do idealismo hegeliano.   
� deixar de ser dialético.
� evoluir para o fascismo.   

Resolução
Em razão da Revolução Industrial, o século XIX foi

caracterizado por uma intensa luta de classes na

Europa entre a burguesia (detentora dos meios de

produção) e o operariado (que nada possuía, portan -

to, vendia sua força de trabalho). Essa dinâmica

histórica contribuía para reforçar a ideia, para Marx e

Engels, de que a história é dialética e os fatores

econômicos (infraestrutura) determinam a política, a

religião, a arte, o pensamento (superestrutura). Marx

transformou a dialética idealista de Hegel em uma

dialética materialista.  

Resposta: D

Leia o texto abaixo que conta a história da for -
mação dos povos russos:

Segundo a lenda, foi numa capela grega do então
porto comercial de Kersoneso que o príncipe Vladimir,
o Grande, se converteu ao cristianismo em 988 —
levando junto todos os seus domínios, o chamado
Rus de Kiev.

A etimologia mostra a interligação dos atuais
rivais. Rus era um povo de origem nórdica, e Kiev, a
hoje capital ucraniana, seu centro de poder. Entre os
séculos IX e XIII, dominou uma federação de princi -
pados e reinos da Finlândia até o Mar Negro.

Rússia e Belarus, herdeiros do Rus como a
Ucrânia, tiram seu nome diretamente dos ancestrais.

A cristianização ortodoxa e a introdução do helenismo
a partir de uma aliança instável com o Império Bizan -
tino formou a base da cultura na região.

Folha de S.Paulo, 18 mar. 2019.

Tal situação explica
� a tentativa de união territorial da Rússia com

Belarus (Bielorrússia).
� apenas a anexação da Crimeia ucraniana pela

Rússia.
� os conflitos da Rússia com a Armênia.
� a anexação da Crimeia e conflitos no leste da

Ucrânia.
� a invasão e os conflitos da Chechênia.

Resolução
Quando, após desentendimentos entre o presidente

da Ucrânia e a população, houve a fuga desse político

para a Rússia, o governo russo, justificando a insatis -

fação da população ucraniana de origem russa da

porção leste da Ucrânia, invadiu e anexou a península

da Crimeia e passou a apoiar os movimentos separa -

tistas da população ucraniana da porção leste do país,

a qual é de origem russa. Os conflitos permanecem

num impasse até o momento atual.

Resposta: D

QUESTÃO 78QUESTÃO 77
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TEXTO I

Eu queria movimento e não um curso calmo da
existência. Queria excitação e perigo e a oportunidade
de sacrificar-me por meu amor. Sentia em mim uma
superabundância de energia que não encontrava
escoadouro em nossa vida.

TOLSTÓI, L. “Felicidade familiar”. Apud KRAKAUER, J. Na

natureza selvagem. São Paulo: Cia. das Letras, 1998.

TEXTO II

Meu lema me obrigava, mais que a qualquer
outro homem, a um enunciado mais exato da
verdade; não sendo suficiente que eu lhe sacrificasse
em tudo o meu interesse e as minhas simpatias, era
preciso sacrificar-lhe também minha fraqueza e minha
natureza tímida. Era preciso ter a coragem e a força
de ser sempre verdadeiro em todas as ocasiões.

ROUSSEAU, J. J. Os devaneios do caminhante solitário. Porto

Alegre: L&PM, 2009.

Os textos de Tolstói e de Rousseau retratam ideais da
existência humana e defendem uma experiência 
� lógico-racional, focada na objetividade, clareza e

imparcialidade.   
� místico-religiosa, ligada à sacralidade, elevação e

espiritualidade.   
� sociopolítica, constituída por integração, solidarie -

dade e organização.   
� naturalista-científica, marcada pela experimen -

tação, análise e explicação.   
� estético-romântica, caracterizada por sinceridade,

vitalidade e impulsividade.   

Resolução
A forma de vida defendida tanto por Rousseau

quanto por Tolstói está vinculada a uma experiência

estético-romântica, na medida em que valoriza

atributos como a sinceridade, a impulsividade e a

coragem.  

Resposta: E 

Observe a seguinte situação apresentada pelos
gráficos:

Folha de S.Paulo, 3 nov. 2019.

É mais provável que esses dados se refiram
� à Bélgica, com as diferenças entre Flandres e

Valônia.
� à França, com as disparidades entre seu território

principal e a Ilha de Córsega.
� à Itália e às diferenças regionais do país.
� ao Reino Unido e às diversidades econômicas

entre a Inglaterra e a Escócia.
� à Alemanha e às disparidades econômicas entre

as porções que, no passado, adotaram diferentes
sistemas socioeconô micos.

Resolução
A Alemanha passou no pós-guerra por um período

que se estende de 1949 a 1990 em que o território

ficou dividido entre a porção leste, socialista (a antiga

República Democrática Alemã – RDA) e a porção

oeste, capitalista (a República Federal da Alemanha –

QUESTÃO 79 QUESTÃO 80
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RFA). Disparidades econômicas se estabeleceram

entre as duas porções e, quando o país foi reunificado

em 1990, elas se mantiveram, apesar dos esforços do

governo de união em melhorar as condições

econômicas e de vida da antiga Alemanha Oriental,

socialista.

Resposta: E

Leia o seguinte texto.

Durante anos [...], os quenianos foram educados
em inglês, desde a creche até a universidade. Não é
complicado imaginar o quão difícil que deve ter sido
para todas aquelas crianças. Sua educação em inglês
provocava uma fratura entre a língua que usavam em
suas casas e a língua que usavam nas escolas, com a
qual conceitualizavam o mundo. Na atualidade, há
toda uma geração de jovens quenianos que vivem
entre dois mundos. Têm um domínio perfeito do
inglês, mas a cultura majoritária do Quênia pós-colo -
nial, na qual vivem e trabalham, não é de fala inglesa.

Ngûgî wa Thiong’o. Desplazar el centro. La lucha por las

libertades culturales. Barcelona: Rayo Verde, 2017. p. 164.

Assinale a alternativa que, segundo o texto, indica
uma das principais consequências do colonialismo
europeu no continente africano. 
� A imposição do conhecimento de várias línguas

pa ra a inserção de africanos no mundo glo baliza -
do.   

� A precarização da educação formal que impos -
sibilita a correta formação para o mercado de
trabalho.   

� A negação, por parte dos africanos, de conceitua -
lizar o mundo a partir das línguas nativas, no
contexto pós-colonial.   

� A experiência de intercâmbio promovida pelas
antigas colônias, permitindo que os africanos
tenham dupla cidadania.   

� A distância entre as formas culturais das
sociedades africanas e o caráter eurocêntrico da
formação escolar colonial.   

Resolução
O imperialismo praticado no continente africano, em

especial do século XIX, baseou-se no eurocentrismo,

o que acabou por provocar uma grave aculturação

africana, uma vez que os povos colonizados se viram

obrigados a abrir mão da própria cultura para seguir

as formas culturais europeias.  

Resposta: E

Observe o mapa abaixo:

Folha de S.Paulo, 8 dez. 2019.

O evento do “Brexit” provocou no Reino Unido
� a exacerbação do separatismo da Escócia.
� a intensificação do nacionalismo na Inglaterra.
� o retorno do movimento nacionalista católico da

Irlanda do Norte.
� o fim do Reino, com a separação de todas as unidades.
� a unificação da Irlanda, com o fim da Irlanda do

Norte.

Resolução
Nas votações do plebiscito a respeito do Brexit,

proposta de saída do Reino Unido da União Europeia

promovido em 2016, a maioria dos eleitores da

Escócia votou em permanecer na União, o que

reavivou os movimentos separatistas dessa unidade

do Reino Unido, quando o Brexit saiu vencedor.

Resposta: A

QUESTÃO 81 QUESTÃO 82
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A imagem abaixo se refere à cena de Tempos
Modernos, de Charlie Chaplin, na qual aparece a
figura de um operário em cima de uma engrenagem.

ECO, Humberto (org.). História da Beleza. 5.a ed. Rio de Janeiro:

Record, 2015. p. 399.

A cena do filme de Chaplin (1936) é muito emble -

mática por estar associada às novas condições de vida

advindas da 

� Revolução Francesa, que impunha aos cam po -

neses uma carga de trabalho muito pesada,

obrigando-os a limpar as engrenagens que

moviam os relógios públicos.   

� Revolução Americana, que transformou os colo -

nos ingleses em operários das grandes indústrias

metalúrgicas instaladas no oeste dos Estados

Unidos.   

� Revolução Inglesa, que determinou aos operários

na Grã-Bretanha o uso de uniformes no espaço da

fábrica, de modo a evitar acidentes de trabalho.   

� Revolução Russa, que impôs aos trabalhadores

das fábricas automotivas uma carga de trabalho

superior a 12 horas por dia, sobretudo durante o

verão europeu.   

� Revolução Industrial, que na organização indus -

trial impunha aos trabalhadores longas horas de

trabalho, dedicadas à mesma tarefa na linha de

produção.   

Resolução
A questão apresenta uma imagem clássica, a cena do

filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que está

vinculada à segunda fase da Revolução Industrial

caracterizada por aço, petróleo e eletricidade, esteira,

produção em série, linha de montagem, tarefas

repetitivas, além de muita exploração do trabalhador. 

Resposta: E

Leia o texto abaixo: 

Na análise das origens das universidades na Idade
Média, dois fatos históricos se destacam. O primeiro
diz respeito ao conflito político entre os poderes laico
e eclesiástico. O segundo liga-se à disseminação do
pensamento aristotélico no Ocidente. Os estudiosos
são unânimes em afirmar que diversos aconte -
cimentos interferiram e estimularam o nascimento
dessas instituições, como o renascimento das
cidades, o desenvolvimento das corporações de
ofícios, o florescimento do comércio, o aparecimento
do mercador. (...) Há interpretações segundo as quais
as universidades somente poderiam ter nascido no
século XIII, o século das corporações de ofício.
Contudo, a disputa pelo poder entre a realeza e o
papado, que reivindicavam o governo da sociedade,
influenciou sobremaneira o surgimento das univer -
sidades. No início do século XIII, o papa e os príncipes
encaravam essas instituições como importantes
pontos de apoio político e cultural. Em função disso,
editaram leis e bulas com o objetivo de instituí-las,
protegê-las e nelas intervir, tanto no ensino como nas
relações entre estudantes e mestres e entre estes e a
comunidade.  

OLIVEIRA, Terezinha. Origem e memória das universidades

medievais: a preservação de uma instituição educacional. Varia
Historia, Belo Horizonte, vol. 23, n.o 37: p.113-129, Jan/Jun 2007. 

Sobre o tema e o cenário histórico abordados no
texto, é correto afirmar:   

� A Idade Média foi uma época de regressão eco -

nômica, social e intelectual, dominada pelo poder

da Igreja Católica, que interditava o acesso ao co -

nhe cimento. Essa época é comumente conhecida

como Idade das Trevas.   

QUESTÃO 83

QUESTÃO 84

ENEM_PROVA3_16_8_ALICE_2020  03/07/2020  10:04  Página 63



CH – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 64

� As universidades, entendidas enquanto espaço de

produção e disseminação de saber, tiveram

origem na Idade Média e são expressões de uma

sociedade com poder inventivo e necessidade de

conhecimento.    

� As universidades medievais organizavam-se em

função dos interesses dos feudos, que orientavam

a pauta de pesquisas e a produção de conhe -

cimento visando à expansão dos seus lucros em

escala mundial.    

� O processo de expansão marítima que impul -

sionou a sociedade europeia a partir dos séculos

XV e XVI independe do conhecimento produzido

pela intelectualidade que se organizou em torno

das universidades.    

� Tal como nos dias atuais, em que as universi dades

são dissociadas da política e afastadas da

sociedade, também as universidades medievais

eram instituições desvinculadas dos grandes

temas de seu tempo.    

Resolução
Apesar do que o Renascimento tentou apregoar a

respeito dos atrasos sociais e culturais causados pela

sociedade feudal, durante a Alta Idade Média alguns

avanços foram alcançados, em especial, no campo

educacional e dos saberes. O surgimento das

universidades faz parte desses avanços.

Resposta: B

O termo alienação é polêmico e possui diversas
interpretações filosóficas e científicas. O filósofo
Hegel foi um dos primeiros a oferecer relevância para
esse termo. A concepção mais conhecida de aliena -
ção, no entanto, é a de Karl Marx, que desenvolveu
uma discussão aprofundada sobre o trabalho
alienado, que, segundo ele, é  

� um processo mental no qual o trabalhador se vê

alienado e fora da realidade, ficando comple -

tamente alheio ao mundo, tal como diziam os

alienistas do século XIX.    

� um termo filosófico abstrato e ideológico, que

deveria ser substituído pelo conceito de explo -

ração, que revelava a verdadeira relação entre

capitalistas e trabalhadores.    

� um conceito universal existente em todas as

sociedades humanas, pois o ser humano precisa

efetivar o trabalho para sobreviver e, assim, é

constrangido a fazer o que não gosta.    

� uma relação social na qual o não trabalhador

controla a atividade do trabalhador e, por

conseguinte, o resultado do trabalho, explicando

assim a origem da propriedade.    

� uma ideia ultrapassada produzida por filósofos

materialistas que queriam transferir a alienação

da consciência, tal como colocava Hegel, para o

trabalho humano.    

Resolução
Segundo o pensamento marxista, as formas de

propriedade das sociedades capitalistas são caracte -

rizadas pela divisão entre os que detêm a posse dos

meios de produção e os que não a detêm. Os últimos

vendem sua força de trabalho aos primeiros; no

entanto, por não ser dono dos meios de produção e

por não dominar todo o processo produtivo, o

trabalhador é separado do produto do seu trabalho,

estando, pois, alienado deste, não se reconhecendo

no produto final.  

Resposta: D

QUESTÃO 85
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Contaram-me que, no fundo do sertão de Goiás,
numa localidade de cujo nome não estou certo, mas
acho que é Porangatu, que fica perto do Rio de Ouro
e da Serra de Santa Luzia, ao sul da Serra Azul – mas
também pode ser Uruaçu, junto do Rio das Almas e
da Serra de Passa Três (minha memória é traiçoeira e
fraca; eu esqueço os nomes das vilas e a fisionomia
dos irmãos; esqueço os mandamentos e as cartas e
até a amada que amei com paixão) – mas me
contaram que em Goiás, nessa povoação de poucas
almas, (...) tem – coisa bela e espantosa – um grande
sino de ouro.

BRAGA, Rubem. “O sino de ouro”. Os melhores contos de

Rubem Braga. Seleção de Davi Arrigucci Jr. São Paulo: Global,

1985. p. 131.

Durante o Período Colonial, surgiram numerosas vilas
semelhantes à “povoação de poucas almas” citada
por Rubem Braga. Embora pudessem ter várias
origens, um fator importante para seu surgimento foi
a atuação

� dos holandeses, que as transformaram em cen -

tros distribuidores de açúcar.

� da Coroa Portuguesa, interessada em criar nú -

cleos urbanos nas margens dos grandes rios.

� dos bandeirantes, que as utilizavam como bases

para apresar índios.

� dos senhores de engenho, quando iniciaram a

interiorização da colonização. 

� dos comerciantes e tropeiros, que construíam

pousos ao longo dos caminhos que percorriam.

Resolução
As vilas do Brasil Colônia surgiram por motivos va -

riados (sede dos proprietários rurais de uma

determinada região, centros de atividades missio -

nárias, pontos de passagem etc.), sendo um deles o

mencionado na alternativa e. 

Resposta: E

Atente para a notícia, publicada no jornal O Estado
de São Paulo de 20 de junho de 2019:

“Temperatura na França bate recorde e vai a 45°C”

A seguir, o pluviograma mostra o comportamento
do clima de Marselha, na região mediterrânea fran -
cesa:

Atlas National Geographic, Ed. Abril.

É mais provável que esse comportamento climático 

� provoque fortes chuvas na costa sul da França.

� traga o risco de incêndios na porção mediter rânea

do país.

� imponha forte calor que se estende pelas estações

de outono e primavera.

� impossibilite atividades agrícolas o ano todo no

norte do país.

� inviabilize a indústria vinícola no sul do país.

Resolução
Os verões são em geral quentes ao longo do território

do país (há exceções nas regiões alpinas e dos

Pirineus) e, particularmente no sul, ao longo da orla

mediterrânea, o calor do verão está associado a

ausências de chuvas que podem resultar na

propagação de fogo.

Resposta: B

QUESTÃO 86 QUESTÃO 87
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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 beneficiou o

capitalismo.    

� social, pois legitimou as aspirações revolucionárias

dos camponeses europeus na luta contra a

aristocracia.    

� intelectual, pois foi difusora do pensamento científico

iluminista por meio de intelectuais protestantes, 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 profundamente a

história do mundo ocidental contribuindo para o

desenvolvimento do Estado Laico, Direitos Humanos,

desenvolvimento do capitalismo, uma nova concep -

ção sobre o trabalho, entre outras conquistas da

Modernidade 

Resposta: C

“A crônica histórica e informativa que se inten -
sifica em Portugal no momento das Grandes Nave -
gações (...), testemunhando a aventura geográfica dos
portugueses e seus ideais de expansão da cristan -
dade, assume um sentido épico e humanístico que se
estende ao Brasil e logo adquire, entre nós, algumas
características peculiares. À curiosidade geográfica e
humana e ao desejo de conquista e domínio corres -
pondem, inicialmente, o deslumbramento diante da
paisagem exótica e exuberante (...) assim como os
ideais de catequese, atestados pela literatura infor -
mativa e pedagógica dos jesuítas.”

Antonio Candido e José Aderaldo Castello. Presença da literatura

brasileira I. 6a. ed. S. Paulo: Difel, 1974. p. 11

Com base em seus conhecimentos e tendo em vista
os ideais a que o texto faz referência, assinale a alter -
nativa correta.

� Os jesuítas, embora desempenhassem um papel

significativo na colônia por sua obra de catequese,

pouco contribuíram para a expansão e a conso lida -

ção dos domínios portugueses na América do Sul.

� Os jesuítas, ao difundir o cristianismo entre os

indígenas, esforçaram-se para preservar a cultura

dos nativos, apenas adaptando-a aos princípios

essenciais do cristianismo.

� A obra catequética dos jesuítas completou-se com

o estabelecimento de feitorias administradas

pelos próprios padres, que assim contribuíram

para a expansão das fronteiras brasileiras.

� Como os jesuítas estavam subordinados direta men -

te à Coroa Portuguesa, sua ação catequética evitou

conflitos entre indígenas e colonos, já que os se -

gun  dos foram proibidos de escravizar os primeiros.

� Os jesuítas, ao promoverem a assimilação da cul -

tu ra cristã pelos nativos e reuni-los nas missões,

provocaram a destribalização dos índios e facilita -

ram a obra de colonização portuguesa no Brasil.

Resolução
Os jesuítas foram grandes defensores dos índios

contra a escravização a que os colonos pretendiam

submetê-los. Entretanto, ao realizar sua obra de

catequese, promoveram a aculturação dos indígenas

QUESTÃO 88 QUESTÃO 89

ENEM_PROVA3_16_8_ALICE_2020  03/07/2020  10:04  Página 66



CH – 1.o dia � RESOLUÇÕES – Página 67

e enfraqueceram seus meca nismos sociais, tornando-

os vulneráveis às pressões dos colonizadores.

Resposta: E

É costumeiro observar as pirâmides etárias con -
tando-se as idades das menores (a base) para as
maiores (o topo). E se invertêssemos a pirâmide? O
resultado seria a figura abaixo, que representa a
pirâmide do Japão:

Folha de S. Paulo, 16 fev. 2020.

Essa estrutura populacional trará algumas conse -
quências para o Japão, entre elas,
� o rejuvenescimento da população japonesa,

permitindo a retomada do crescimento econô -
mico acelerado.

� a redução da renda per capita, em função do
decréscimo populacional.

� a necessidade da entrada de imigrantes para
suprir a ausência da mão de obra, em função da
população envelhecida.

� a proibição da entrada de imigrantes, que con -
correm com a mão de obra nacional.

� o decréscimo da população japonesa, que se
extinguirá em aproximadamente vinte anos.

Resolução
Calcula-se que a população japonesa diminuirá dos

atuais 128 milhões para 75 milhões de pessoas em

2100, caso as taxas de natalidade se mantenham

baixas como as atuais. Assim, o fluxo de imigrantes

se faz necessário para repor a declinante população

ativa; tal fluxo saltou de 2,13 milhões em 2010 para

2,73 milhões em 2018.

Resposta: C

QUESTÃO 90
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RASCUNHO

DA REDAÇÃO

Transcreva a sua Redação para a Folha de Redação.
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