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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção inglês)

QUESTÃO 01 

The fundamentals of a clean, holistic diet
Consciousness is key in the spiritual lifestyle, especially 

when it comes to being aware of what you put in your body. 
Eating with intention – knowing the source of your food as 
well as how it can positively or negatively have an impact 
on your immune system and your body’s other defenses –  
is commonly referred to as holistic eating, and it’s a vital 
part of practicing mindfulness and living a more connected 
life. Those who consume holistic foods may even uncover 
benefits that can potentially aid them in dealing with serious 
ailments and conditions.

The term holistic is slightly elastic even among those who 
practice such a diet, but several essential guidelines tend to 
stay intact across the variations. Some see it as an attractive 
trend with elements they can pick and choose from, while 
others stick to a long list of dos and don’ts. Whatever your 
chosen path, adhering to these basic food fundamentals will 
get you on track to leading a holistic life.

Disponível em: <http://www.newsweek.com>.  
Acesso em: 21 mar. 2016.

O texto discorre sobre uma filosofia alimentar, chamada de 
nutrição holística, que tem como fundamento básico

A. 	 reconhecer a validade de outras tendências e suas 
sugestões alimentares básicas.

B. 	 conhecer a fonte dos alimentos e os efeitos destes 
sobre o sistema imunológico.

C. 	 analisar os impactos positivos e negativos de cada tipo 
de dieta sobre a saúde.

D. 	 alcançar a harmonia entre corpo e espírito por meio de 
uma dieta regrada.

E. 	 tratar doenças e condições médicas com alimentos 
específicos.

Alternativa B
Resolução: De acordo com o texto, as dietas holísticas 
podem apresentar algumas variações, mas todas elas 
seguem um fundamento básico: conhecer a origem dos 
alimentos bem como o impacto negativo ou positivo que eles 
podem ter no sistema imunológico, conforme pode ser lido 
no primeiro parágrafo. Assim, está correta a alternativa B.  
As alternativas A e C estão incorretas porque o texto trata 
apenas de um tipo de dieta: a holística, que pode apresentar 
variações, mas o fundamento básico é o mesmo. Não 
há informações no texto que justifiquem a alternativa D.  
Já a alternativa E está incorreta porque não é dito que os 
alimentos holísticos podem ser usados para tratar problemas 
sérios de saúde. É dito apenas que eles podem trazer 
benefícios para quem sofre dessas doenças. Dessa forma, 
eles funcionam como um auxílio, não como medicamento.

MUPT

QUESTÃO 02 

I’m perfectly happy to be impressed by New York, but 
like any other first-time visitor […] I can’t help but arrive with 
a record of previous convictions gained from a million TV cop 
shows, Batman comics, magazines, novels, films, plays and 
songs. As soon as I arrive, I set out to find the Empire State 
Building. Suddenly there it is in front of me, disappearing miles 
up into the sky. It is some sight. I buy a ticket and head for the 
86th floor in a lift that goes so fast the passengers have no time 
to get embarrassed with each other’s company. From the top  
I can see the Chrysler building, the General Electric building 
and thousands of other buildings I don’t know the names 
of yet, and far below the streets jammed with little winking 
toy yellow cabs pointlessly swinging out from one slow 
lane to the next. Over there is the Hudson, the East river, 
Central Park to the north, the Statue of Liberty, copper green  
against the bay, welcoming huddled masses on tiny tour boats.  
I remember someone in my guidebook saying that New York 
seems like chaos, but to me from the air, it’s a work of art.

CAPEL, A.; SHARP, W. Objective proficiency.  
Cambridge University Press, 2002. p. 16.

O texto anterior registra as impressões de uma pessoa que 
visita a cidade de Nova Iorque pela primeira vez. O autor 
mostra-se

A. 	 surpreso com o fato de Nova Iorque não ser tão 
perigosa como mostram os programas de TV.

B. 	 incomodado com a enorme quantidade de táxis 
amarelos que congestionam as ruas.

C. 	 deslumbrado com a beleza da cidade quando vista do 
topo do Empire State Building.

D. 	 perplexo com a imponência da Estátua da Liberdade 
diante dos arranha-céus da cidade.

E. 	 desnorteado com o caos causado pelo grande fluxo de 
turistas nos pontos turísticos da cidade.

Alternativa C
Resolução: 

A)  INCORRETA – Em nenhum momento o autor do texto 
menciona o problema da violência em Nova Iorque. 
Apenas é dito que, como qualquer pessoa que visita 
a cidade pela primeira vez, ele traz suas convicções a 
respeito da cidade pelo fato de ela já ter sido retratada 
inúmeras vezes na mídia.

B)  INCORRETA – Sobre os táxis, o autor do texto comenta 
que, do alto do Empire State Building, eles parecem 
carrinhos de brinquedo, passando de uma pista para 
outra nas ruas congestionadas. Não há informações no 
texto que indicam que isso cause incômodo no autor do 
comentário.

C)  CORRETA – A alternativa está correta e o trecho que a 
justifica é o seguinte: [...] New York seems like chaos,  
but to me from the air, it’s a work of art. Observando a 
cidade do alto do Empire State Building, o autor afirma 
que Nova Iorque, para ele, parece uma obra de arte.

19O9
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D)  INCORRETA – Não é feita nenhuma comparação entre a Estátua da Liberdade e os arranha-céus da cidade, portanto não 
é possível confirmar a afirmativa com base nas informações do texto. 

E)  INCORRETA – Não há informações que indicam que o autor do texto se sente desnorteado com o fluxo de turistas na 
cidade. A única menção que é feita aos turistas é quando o autor se refere aos barcos de passeio lotados que levam os 
visitantes à Estátua da Liberdade. Ainda assim, não é feito nenhum comentário que indique que o grande número de 
turistas o deixa desorientado.

QUESTÃO 03 

Disponível em: <https://textfromdog.tumblr.com/image/64863488041>. Acesso em: 30 maio 2017.

Na página de Internet Text from dog, são postadas trocas fictícias de mensagens entre um cachorro e seu dono. Na conversa 
reproduzida, as palavras enemy e butler revelam que o cão

A. 	 expressa seu ponto de vista por meio de elementos fantasiosos.

B. 	 menospreza o dono por causa de sua amizade com o carteiro.

C. 	 rebate com desdém os argumentos apresentados pelo homem.

D. 	 emprega um tom irônico para desestabilizar seu interlocutor.

E. 	 demonstra sua insatisfação com o dono por meio de termos ofensivos.

Alternativa A
Resolução:

A)  CORRETA – Assumindo o pacto ficcional, isto é, ignorando que a conversa em análise é fictícia, pode-se perceber que o 
cão expressa seu ponto de vista para o dono por meio dos elementos fantasiosos que emprega. Sabemos que o carteiro 
não é de fato inimigo do cachorro, mas, ao caracterizá-lo como tal, o cão deixa claro para o dono que é dessa maneira 
que enxerga o mensageiro, motivo pelo qual se sentiu tão ofendido pelo carinho que recebeu dele. Além disso, ao chamar 
o dono de mordomo (butler), o cão deixa evidentes suas expectativas em relação a ele: lealdade e servidão. Todos esses 
elementos que se depreendem do texto, contudo, são construções autorais cuja finalidade é o efeito de humor.

B)  INCORRETA – O texto não traz elementos suficientes para afirmar que exista uma amizade entre o dono do cão e o 
carteiro, nem que o cão busque menosprezar seu dono por causa dessa suposta amizade.

C)  INCORRETA – Na conversa, o cão não busca rebater os argumentos do homem. Na realidade, eles são meramente 
ignorados pelo animal. Portanto, a alternativa não se sustenta. 

D)  INCORRETA – Não existem elementos textuais que permitam afirmar que o cão esteja buscando desestabilizar seu 
interlocutor. No máximo, ele busca levar o dono a perceber sua insatisfação com o fato de que o carteiro o acariciou.

E)  INCORRETA – Como mostrado na explicação da alternativa A, ao empregar o termo butler para designar seu dono, o cão 
busca, na verdade, deixar explícitas suas expectativas com relação ao homem, e não o ofender. Portanto, o texto não 
corrobora a afirmação contida na alternativa.

TDV4
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QUESTÃO 04 

Disponível em: <https://www.katetooncopywriter.com.au/wp-content/uploads/2014/01/shocking-print-ads.jpg>. Acesso em: 25 jul. 2018.

A campanha publicitária anterior associa aspectos verbais e visuais com o objetivo de alertar o leitor para

A. 	 o perigo oferecido pela falta do uso de capacete no trânsito.

B. 	 o risco de morte devido à falta do uso do cinto de segurança no trânsito.

C. 	 o risco à vida proporcionado pela falta de manutenção nos veículos.

D. 	 as chances de colisões fatais entre veículos em ruas pouco movimentadas.

E. 	 o aumento no número de atropelamentos com veículos em baixa velocidade.

Alternativa B

Resolução: 

A)  INCORRETA – Embora a imagem remeta a um ferimento sério na cabeça, não há menção ao perigo proporcionado pela 
falta do uso de capacete no trânsito, mas, sim, à falta do uso do cinto de segurança (seat belt). 

B)  CORRETA – A imagem, que alude a um ferimento sério na cabeça, e a frase a ela sobreposta ressaltam o risco proporcionado 
pelo não uso do cinto de segurança, mesmo quando o veículo está em baixa velocidade.

C)  INCORRETA – O risco para o qual a peça publicitária busca alertar o leitor é o proporcionado pela falta do uso do cinto 
de segurança no trânsito, e não o risco causado pela falta de manutenção nos veículos.

D)  INCORRETA – A campanha alerta para o fato de que uma colisão entre veículos, mesmo em baixa velocidade  
(20 km/h), pode ser fatal caso o(s) ocupante(s) não esteja(m) usando o cinto de segurança. Na peça publicitária em questão, 
não se estabelece uma relação entre colisões fatais e o movimento da rua. 

E)  INCORRETA – Os aspectos verbo-visuais utilizados na peça publicitária não remetem a atropelamentos, mas a acidentes 
entre veículos com mortes causadas pelo não uso do cinto de segurança. Assim, com base nas informações apresentadas, 
não é possível afirmar que houve aumento no número de atropelamentos com veículos em baixa velocidade.

QUESTÃO 05 

It’s over, isn’t it?

I was fine with the men
Who would come into her life now and again
I was fine ‘cause I knew
That they didn’t really matter until you

I was fine when you came
And we fought like it was all some silly game
Over her, who she’d choose
After all those years, I never thought I’d lose

LH1Z
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It’s over, isn’t it? Isn’t it?
Isn’t it over?
It’s over, isn’t it? Isn’t it?
Isn’t it over?
You won, and she chose you
And she loved you and she’s gone
It’s over, isn’t it?
Why can’t I move on?

SUGAR, R. Disponível em: <http://www.metrolyrics.com>. Acesso em: 20 jul. 2017. [Fragmento]

Nessa canção, que faz parte da trilha sonora do desenho animado Steven Universe, a repetição da expressão It’s over, isn’t it?  
indica que o eu lírico

A. 	 decidiu abandonar a pessoa amada depois de uma traição.

B. 	 reconhece o fim da rixa que tinha com seu interlocutor.

C. 	 lamenta que a pessoa amada tenha partido para longe.

D. 	 está aliviado com o término de seu relacionamento.

E. 	 tem dúvidas sobre as intenções de seu interlocutor.

Alternativa B

Resolução:

A)  INCORRETA – A letra não indica que o eu lírico tenha abandonado a pessoa amada, mas sim que ele foi preterido em 
favor de seu concorrente: “You won, and she chose you / And she loved you [...]”.

B)  CORRETA – É possível perceber, nos seguintes trechos, que o eu lírico se dirige à pessoa com quem compete pela amada: 
“I was fine when you came / And we fought like it was all some silly game / Over her [...] You won, and she chose you / And 
she loved you […]”. Portanto, tendo isso em vista, é possível concluir que, ao dizer “It’s over, isn’t it?” (Acabou, não é?), o 
eu lírico está reconhecendo o fim da competição que mantinha com seu interlocutor.

C)  INCORRETA – No trecho destacado no enunciado – “It’s over, isn’t it?” – não há qualquer menção por parte do eu lírico 
à partida da pessoa amada. Portanto, ainda que na terceira estrofe haja um verso dizendo “And she loved you and she’s 
gone”, a alternativa não está correta. 

D)  INCORRETA – A alternativa está em desacordo com o contexto em que a expressão destacada aparece, pois o eu lírico 
relata que lutou pelo seu relacionamento, o que impede a afirmação de que ele esteja aliviado com o término.

E)  INCORRETA – Não há passagem no texto que possibilite afirmar que o eu lírico esteja em dúvida sobre as intenções de 
seu interlocutor.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção espanhol)

QUESTÃO 01 

Disponível em: <http://humordiario2007.zoomblog.com/archivo/2007/12/31/tiras-comicas-de-diogenes-y-el-linyera.html>. Acesso em: 10 maio 2018.

A partir da interpretação da tirinha, pode-se observar que, no segundo e terceiro quadrinhos, as estruturas linguísticas presentes 
na fala da personagem expressam:

NEOH
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A. 	 Dúvida sobre suas considerações.

B. 	 Ironia com relação a si mesmo.

C. 	 Oposição às ideias do cachorro.

D. 	 Crítica sobre seus pensamentos. 

E. 	 Propriedade acerca do que se fala.

Alternativa A

Resolução: Nas estruturas “Parece que comprendieras”,  
o verbo está conjugado no Pretério Imperfeito, indicando uma 
ação que se repete. “A lo mejor” (na melhor das hipóteses) 
e “Quizás” (Talvez) na tira expressam a dúvida que a 
personagem tem sobre seu cachorro, se ele compreende 
ou não o que ela fala, o que fica mais explícito no terceiro 
quadrinho, quando ela afirma que talvez possa imaginar tudo. 
Somando-se a isso, a linguagem corporal que a ilustração 
mostra também é de dúvida. Desse modo, a alternativa 
correta é a A.

QUESTÃO 02 

Mito amazónico

Escucha la historia de la Muerte. 
Ella estaba sobre la tierra, escondida. 
Ella no estaba abajo.

Un agua subterránea, pura 
era bebida de los inmortales 
debajo de la tierra.

¿Quién fue culpable? 
El que salió y quebró y saltó hacia afuera 
por haber escuchado un canto de pájaro.

No hubiera escuchado. 
No debía salir. 
El dejó el lugar protegido.

El juntó frutas, plantas 
y llevó adentro, abajo. 
Y en cada fruto estaba semilla de la muerte. 
Cayeron las semillas. Germinaron.

MAIA, C. Disponível em: <http://www.poetaspoemas.com/circe-maia/
mito-amazonico>. Acesso em: 23 fev. 2018.

O tema da poesia de Circe Maia, poetisa uruguaia, está 
relacionado com o fato de que, na Floresta Amazônica,

A. 	 a existência de vastos recursos naturais atraiu a 
presença predatória humana.

B. 	 os locais desprotegidos são palco da extinção de 
diversas espécies.

C. 	 a água pura subterrânea foi capaz de proteger espécies 
da predação humana.

D. 	 as sementes de diversos frutos são responsáveis pelo 
seu próprio desaparecimento.

E. 	 o homem é culpado pela destruição da natureza por ter 
ouvido um canto de pássaro.

2TOX

Alternativa A
Resolução: A alternativa correta é a A, pois um ser toma 
para si frutos e plantas, simbolizando a tomada de recursos 
naturais: “El que salió y quebró y saltó hacia afuera / por 
haber escuchado un canto de pájaro. / [...] / El juntó frutas, 
plantas / y llevó adentro, abajo.”. A alternativa B está incorreta, 
pois o texto não menciona esse tipo de informações.  
A alternativa C está incorreta, pois o poema fala apenas 
que a água subterrânea era bebida dos imortais de debaixo 
da terra. A alternativa D está incorreta porque o poema não 
fala que as sementes são responsáveis pelo seu próprio 
desaparecimento, mas sim que foram levadas para o interior 
da terra e lá germinaram, espalhando a morte. A alternativa E  
está incorreta, pois não se fala de uma responsabilidade do 
homem em destruir a natureza está em função de ele ter 
ouvido o canto de um pássaro. 

QUESTÃO 03 

Robots que tosen y respiran
Que un convaleciente sea explorado por un estudiante 

detrás de otro para detectar alguna anomalía no es cómodo 
para nadie. Lo saben Gómez y Santiago y también los 
profesores que les dan clase. Y aunque esto no deja de ser 
necesario para el buen aprendizaje, un paciente no puede 
ser un campo de pruebas infinito. Por ello, algunos centros 
ya trabajan con robots que recrean reacciones y funciones 
humanas. El objetivo es ampliar la capacitación del alumno y,  
sobre todo, posibilitar la enseñanza mediante la prueba y el 
error, algo que la propia naturaleza de la actividad médica 
impide.
 “Ya no es que los alumnos sepan, si no que sepan 
hacer”, entiende Antonio López Román, médico y también 
profesor de fisioterapia de los alumnos Gómez y De 
Santiago en la Universidad Alfonso X el Sabio. “Para ello 
queremos proporcionar unas prácticas que antes no se 
hacían: estandarizadas, en entornos controlados y para 
todos igual”. Aquí es donde entra el nuevo hospital virtual 
que este centro privado ultima y que abrirá sus puertas a 
estudiantes y posgrados a partir de septiembre. Un espacio 
de 2.000 metros cuadrados, integrado en el propio campus, 
donde los futuros facultativos practicarán técnicas y emularán 
situaciones difícilmente realizables en un hospital real.

 Disponível em: <https://elpais.com/tecnologia/>.  
Acesso em: 10 maio 2018.

A grande vantagem do novo programa da Universidade 
Alfonso X el Sabio, de acordo com o texto, consiste em 
possibilitar que os
A. 	 erros dos estudantes façam parte da aprendizagem 

sem prejuízos à saúde dos pacientes.
B. 	 métodos sejam diferenciados e definidos de acordo 

com a demanda de cada estudante.
C. 	 procedimentos rotineiros nos hospitais reais tenham 

ênfase no novo treinamento oferecido.
D. 	 robôs avançados impeçam possíveis erros dos 

estudantes de Medicina na prática médica.
E. 	 pacientes não sejam mais usados nos hospitais como 

um campo de teste dos estudantes.

PCBZ
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Alternativa A
Resolução: A resposta pode ser encontrada ao final do 
primeiro parágrafo: “El objetivo es ampliar la capacitación 
del alumno y, sobre todo, posibilitar la enseñanza mediante 
la prueba y el error, algo que la propia naturaleza de la 
actividad médica impide.” A locução adverbial “sobre todo” 
significa “principalmente”, ou seja, o objetivo principal e a 
maior vantagem do programa com robôs é possibilitar o 
ensino mediante o teste e o erro, algo impossível na prática 
médica com pacientes reais.

QUESTÃO 04  

Estos alimentos son buenos para el cerebro
La dieta debe ser adecuada no sólo en  

cantidad, sino en calidad.
Mantener la presión arterial controlada es una 

de las principales recomendaciones para cuidar al 
cerebro. El ejercicio físico y mental (desde el punto 
de vista del entrenamiento cognitivo) son otras de las 
medidas. Y vinculada a esos ejes aparece la alimentación 
saludable, que redunda en un efecto protector particular 
y a la vez general, ya que impacta en todo el organismo.  
Verduras de hojas verdes, grasas “buenas”, probióticos 
y prebióticos, son los grupos de alimentos con efectos 
protectores para el cerebro.

Vegetales de hoja verde
El declive mental, relacionado específicamente con la 

pérdida de memoria, atención y velocidad de procesamiento 
de la información, es uno de los mayores temores que trae 
aparejado el envejecimiento.

Diversos estudios demostraron que vegetales como 
la lechuga, la rúcula, el brócoli, la arveja y la acelga, entre 
otros, se relacionan con un menor riesgo de declinación 
cognitiva, dice Bueri.

Disponível em: <www.clarin.com/buena-vida/alimentos-buenos-
cerebro_0_rkb8a9iaW.html>. Acesso em: 20 mar. 2018.

Os vegetais de folhas verde-escuras são fundamentais para 
a manutenção da saúde devido à sua capacidade de
A. 	 diminuição do risco de declínio cognitivo causado pelo 

envelhecimento.
B. 	 recuperação cerebral em casos de perda de memória 

e concentração.
C. 	 manutenção da pressão arterial em índices saudáveis 

para o cérebro. 
D. 	 aumento da inteligência pela expansão do 

processamento de informações.
E. 	 potencialização dos exercícios físicos e mentais do 

ponto de vista cognitivo.
Alternativa A 
Resolução: O texto informa que vegetais de folhas verde- 
-escuras, como alface, rúcula, brócolis, ervilhas, acelga, 
entre outros, possuem efeito protetor para o cérebro e 
que seu consumo está associado a um menor risco de 
declínio cognitivo causado pelo envelhecimento, como 
propõe a alternativa A. A alternativa B está incorreta, 
pois a perda de memória e atenção são problemas 
citados como exemplos do efeito de envelhecimento,  

HGHU

porém o texto não diz que os vegetais de folhas verde- 
-escuras recuperarão o cérebro afetado. A alternativa C 
está incorreta, pois o texto diz que manter a pressão arterial 
controlada é uma das principais recomendações para manter 
o cérebro saudável, mas não é estabelecida uma ligação 
entre uma boa pressão arterial e o consumo desses vegetais. 
A alternativa D está incorreta, pois o texto que informa 
o risco da perda de velocidade no processamento das 
informações pode ser diminuído com o consumo de vegetais 
de folhas verde-escuras, mas isso não implica um aumento 
da inteligência nem uma expansão do processamento de 
informações. A alternativa E está incorreta, pois o texto afirma 
que o exercício físico e mental são também medidas para 
garantir o bom funcionamento do cérebro.

QUESTÃO 05 

Disponível em: <http://bloglemu.blogspot.com.br/2013/08/el-parque-
nacional-africano-hogar-de.html>. Acesso em: 10 dez. 2014. 

A campanha SOS Virunga, da ONG WWF, é direcionada
 A às autoridades africanas, para exigir providências 

concretas contra a destruição do habitat dos gorilas.   
 B às empresas petrolíferas, para criticar suas ações de 

degradação ambiental nas áreas de preservação.
 C aos criadores da campanha, para enfatizar a sua 

preocupação com a exploração de petróleo no lar dos 
gorilas.

 D aos leitores da campanha, para incentivar ações de 
mobilização para a conservação do habitat dos gorilas.     

 E aos responsáveis pelos gorilas, para alertá-los da 
necessidade de deslocá-los para um lugar onde não 
haja petróleo.

Alternativa D
Resolução: A alternativa D é a correta, pois a campanha 
é direcionada aos leitores, visando sua mobilização para 
garantir a conservação do habitat dos gorilas, como é 
possível perceber pela frase “No lo permitas” e pela hashtag 
“SOSvirunga”. As alternativas A, B e E são incorretas, 
porque a campanha em questão, assim como outras criadas 
por ONGs, busca mobilizar a opinião pública para ganhar 
força em suas reivindicações. A própria necessidade da 
campanha indica que as autoridades e as empresas não 
estão preocupadas com os gorilas e o habitat deles, de forma 
que o intuito desta é pressionar as autoridades, as empresas 
petrolíferas e os responsáveis pelos gorilas com o apoio da 
população. Por fim, a alternativa C é incorreta porque não 
se cria uma campanha destinada a si mesmo. No texto, fica 
evidente que os criadores da campanha se dirigem aos seus 
interlocutores para engajá-los em sua causa. 

WVHA
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QUESTÃO 06 

TEXTO I 
“Dona Lúcia” envia carta a Felipão e vira  

sucesso no Twitter
Mensagem foi lida por Carlos Alberto Parreira no final da 

entrevista coletiva de Felipão nesta quarta-feira, na Granja 
Comary, após a trágica derrota de 7 a 1 para a Alemanha.

TEXTO II 
Professor Felipão,

Acabo de ver a coletiva dada pelo senhor. [...]

Mais uma vez provou que é um grande homem. Um ser 
humano ímpar. Eu, como os demais brasileiros, gostaria de 
estar comemorando outro resultado. Porém, sei que ninguém 
perde por vontade própria. Meu e-mail é para agradecer os 
momentos de grande felicidade que o senhor e sua equipe 
proporcionaram a esta nação. Foram vários. [...]

Fique com Deus e lembre-se que o choro pode durar 
uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quero dizer 
com essa citação que vai passar e tudo ficará bem. Saiba 
que, como eu, há várias pessoas que estão apoiando a nossa 
Seleção, que tem o privilégio de ser comandada pelo senhor.

Receba um abraço de uma brasileira anônima, que não 
conhece muito de futebol, mas que o admira muito e sabe 
que você fez o melhor.

Lúcia
Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br>. Acesso em: 07 maio 2018. 

O gênero carta pessoal possui variados traços constitutivos. 
A característica desse gênero que teria determinado a 
visibilidade nacional do texto foi o(a)

A. 	 despedida efusiva, que a vincula a uma fã leiga  
em futebol.

B. 	 assinatura quase anônima da remetente, que a preserva.

C. 	 referência metalinguística, que expõe o objetivo do texto. 

D. 	 interlocução, que marca o diálogo entre os dois sujeitos.

E. 	 linguagem afetiva, que constrói um tom motivador. 

Alternativa E
Resolução: Na carta de Dona Lúcia ao técnico Felipão, 
nota-se o emprego de uma linguagem afetiva, que busca 
motivar o técnico a continuar em frente, apesar da tristeza 
da derrota, afirmando que essa situação passaria e tudo 
ficaria bem. Esse caráter motivador da carta a fez ganhar 
visibilidade nacional, com vários compartilhamentos por 
todo o país. É correta, assim, a alternativa E. A alternativa A  
é incorreta, pois o fato de a remetente se identificar como 
uma fã leiga não foi o que motivou a visibilidade nacional, 
podendo-se entender que a carta teria a mesma repercussão 
caso se tratasse de uma fã especialista no assunto; afinal,  
o que fez a carta ganhar destaque foi seu conteúdo otimista, 
de agradecimento e motivação. A alternativa B é incorreta, 
pois a remetente assina o texto apenas com o seu primeiro 
nome não com o objetivo de preservar sua identidade, 
mas, sim, com o objetivo de demonstrar afetividade,  

6PYX que a aproxima do destinatário. A alternativa C é incorreta, 
pois a referência ao próprio e-mail no texto tem apenas 
o objetivo de esclarecer o motivo pelo qual a remetente 
está escrevendo, não se tratando do aspecto que conferiu 
visibilidade à mensagem. A alternativa D é incorreta, pois a 
interlocução é uma característica própria das cartas, em que 
uma pessoa (remetente) busca estabelecer a comunicação 
com outra pessoa (destinatário). 

QUESTÃO 07 

TEXTO I
Pero Vaz de Caminha

A DESCOBERTA

Seguimos nosso caminho por este mar de longo
Até a oitava da Páscoa
Topamos aves
E houvemos vista de terra

OS SELVAGENS

Mostraram-lhes uma galinha
Quase haviam medo dela
E não queriam pôr a mão
E depois a tomaram como espantados

ANDRADE, O. Pau Brasil. São Paulo: Globo, 2003. [Fragmento]

TEXTO II
E assim seguimos nosso caminho, por este mar,  

de longo, até que, terça-feira das Oitavas de Páscoa, que 
foram 21 dias de abril, estando da dita Ilha obra de 660 ou 
670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais 
de terra, os quais eram muita quantidade de ervas compridas, 
a que os mareantes chamam botelho, assim como outras a 
que dão o nome de rabo-de-asno. E quarta-feira seguinte, 
pela manhã, topamos aves a que chamam fura-buxos. [...] 
Mostraram-lhes um papagaio pardo que o Capitão traz 
consigo; tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, 
como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro: 
não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram 
medo dela: não lhe queriam pôr a mão; e depois a tomaram 
como que espantados.

CAMINHA, P. V. A carta de Pero Vaz de Caminha. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 19 jul. 2018. 

[Fragmento adaptado]

O texto de Pero Vaz de Caminha motiva a produção do texto 
de Oswald de Andrade. Apesar da relação entre as obras, a 
linguagem cumpre diferentes funções em cada uma delas. 
Considerando sua circunstância de produção, o texto I

A. 	 enaltece o texto II ao fazer poucas modificações.

B. 	 descaracteriza o texto II como literatura de viagem.

C. 	 transpõe o conteúdo do texto II para o rigor da forma 
poética.

D. 	 altera o diálogo estabelecido no texto II entre emissor 
e leitor.

E. 	 referencia ironicamente o texto II ao descontextualizar 
seu conteúdo.

YT4S
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Alternativa E
Resolução: O texto I está presente na obra Pau Brasil, 
publicada por Oswald de Andrade em 1925, durante a 
Primeira Fase do Modernismo. Sua relação intertextual com 
o texto quinhentista de Pero Vaz de Caminha é explícita, 
tendo em vista que o nome do escrivão é o título do poema. 
O texto de Oswald de Andrade é uma paródia do texto de 
Caminha, operada por meio do deslocamento, pois há 
poucas alterações nos excertos compilados e transpostos 
em estrofes pelo escritor modernista. Nesse sentido,  
a transgressão do texto original ocorre tanto na desapropriação 
do seu caráter histórico, pois o poema modernista o retoma 
de forma irônica, quanto na forma poética adotada,  
por se tratar de um poema sintético e de versos brancos, em 
oposição direta ao rigor estético dos poemas parnasianos. 
Portanto, está correta a alternativa E. A alternativa A 
está incorreta, pois a transcrição da carta não tem como 
propósito enaltecê-la, mas recontextualizá-la criticamente.  
A alternativa B está incorreta, pois a literatura de viagem não 
se descaracteriza na paródia, tendo em vista que a estrutura 
do poema se assemelha à dos cartões postais trocados entre 
viajantes. A alternativa C está incorreta, pois a paródia não 
apresenta o rigor estético associado à linguagem poética.  
A alternativa D está incorreta, pois o diálogo entre emissor 
e leitor se mantém no poema.

QUESTÃO 08 

LEMINSKI, P. Caprichos e relaxos.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

A influência do Concretismo é notável no poema de Paulo 
Leminski, que se caracteriza pela

A. 	 escolha de palavras baseada na proximidade sonora.

B. 	 redução da linguagem em busca da proporção estética.

C. 	 organização em três versos inspirada na forma do haicai.

D. 	 retomada da estrutura poética consagrada no 
Modernismo.

E. 	 significação pautada na associação entre forma e 
conteúdo.

Alternativa E
Resolução: A poesia concreta é uma poesia visual, que 
busca estruturar o texto no espaço de modo a romper 
com a versificação como unidade formal e rítmica. A obra 
de Paulo Leminski carrega traços da poesia concreta, 
pois se vale da disposição espacial dos caracteres do 
texto para a criação de um efeito gráfico que se une à 
significação semântica do reflexo da lua na água. O que 
se observa é a criação de uma “estrutura-conteúdo”,  

QXAN

na qual a significação do poema se pauta na combinação 
da imagem visual com a imagem semântica dos termos 
presentes no texto, o que está corretamente descrito 
na alternativa E. A alternativa A está incorreta, pois a 
sonoridade não é o ponto principal da expressividade do 
poema. A alternativa B está incorreta, pois a adoção de 
uma linguagem enxuta não é uma influência direta do 
Concretismo. A alternativa C está incorreta, pois o haicai 
não se insere na proposta estética concretista, apesar 
de ter grande influência na obra de Paulo Leminski.  
Por fim, a alternativa D está incorreta porque o poema segue 
a proposta concreta de reestruturação da poesia para além 
da organização tradicional em versos.

QUESTÃO 09 

Meu caro amigo

Meu caro amigo, me perdoe, por favor 
Se eu não lhe faço uma visita 
Mas como agora apareceu um portador 
Mando notícias nessa fita

[...]

Aqui na terra tão jogando futebol 
Tem muito samba, muito choro e rock’n’roll 
Uns dias chove, noutros dias bate o sol 
Mas o que eu quero é lhe dizer que a coisa aqui tá preta

A Marieta manda um beijo para os seus 
Um beijo na família, na Cecília e nas crianças 
O Francis aproveita pra também mandar lembranças 
A todo o pessoal 
Adeus!

BUARQUE, C.; HIME, F. Disponível em: <vagalume.com.br>.  
Acesso em: 20 ago. 2015.

Embora o texto anterior seja uma canção, os autores utilizam 
outro gênero textual como base para sua construção,  
que pertence ao domínio discursivo

A. 	 biográfico, pois a personagem narra fatos de sua 
própria vida, retomando momentos importantes e 
saudosos para ela.

B. 	 científico, pois, além dos elementos pessoais, há dados 
históricos e estatísticos, defendendo-se implicitamente 
uma tese.

C. 	 epistolar, pois se permite ser informal, posto que é 
destinado a algum amigo ou pessoa com quem se tem 
intimidade. 

D. 	 publicitário, pois há uma tentativa de persuasão do 
destinatário a respeito das vantagens de estar em  
sua terra.

E. 	 jornalístico, pois contém traços narrativos, informando 
dados que aconteceram, imparcialmente, sem 
envolvimento crítico.

ØQRA
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Alternativa C
Resolução: A letra de Chico Buarque e Francis Hime foi 
composta nos moldes de uma carta pessoal, também 
chamada de epístola, em que o remetente escreve ao 
destinatário contando, de maneira intimista e informal, 
de sua vida e desejando lembranças à família. É correta, 
assim, a alternativa C. A alternativa A é incorreta, pois o 
texto não conta a história da vida do eu lírico, mas sim relata 
fatos e acontecimentos genéricos, como a existência de 
futebol, samba e rock’ n’roll naquela terra. A alternativa B 
é incorreta, pois a música não segue um modelo científico 
nem apresenta dados históricos e estatísticos. A alternativa D  
é incorreta, pois a música não traz aspectos publicitários, 
como persuasão do leitor, mas apenas relata acontecimentos 
cotidianos. A alternativa E é incorreta, pois o texto não 
possui dados objetivos e imparciais, não se configurando 
como jornalístico. Ao contrário, traz o relato subjetivo de seu 
autor e sua percepção sobre os acontecimentos (“a coisa 
aqui tá preta”), evidenciando o caráter intimista, próprio de 
uma carta. 

QUESTÃO 10 

Como compor uma manchete de jornal
Um fator que pode determinar o sucesso ou fracasso de 

um artigo de jornal é sua manchete. Uma boa manchete de 
jornal é concisa, informativa e, às vezes, divertida. Quando 
você escreve uma manchete de jornal, seu objetivo é fisgar 
o leitor para que ele leia o artigo. Escrever uma manchete 
de jornal é fácil se você seguir estes passos: 

I. Releia seu artigo; identifique seu tema básico. 

II. Expresse o tema em voz ativa usando o mínimo possível 
de palavras. Verbos ativos dão imediatismo à história. 
Se um leitor vir uma manchete escrita em voz passiva, 
ele pode simplesmente pulá-la. 

III. Use o tempo presente. 

IV. Componha um texto simples. A manchete é uma frase 
curta, direta, sem adjetivos ou advérbios extras. 

V. Forneça informação suficiente para dar ao leitor casual 
uma impressão de como será toda a matéria. 
Disponível em: <http://www.ehow.com.br>. Acesso em: 31 maio 2017. 

[Fragmento adaptado] 

Considerando-se os passos sugeridos para a composição 
de uma notícia que cative o público-alvo, a manchete que 
segue as instruções é: 

A. 	 “Trabalhador que já sacou conta inativa terá direito a 
rendimento extra”.

Disponível em: <https://noticias.bol.uol.com.br>.  
Acesso em: 31 maio 2017. 

B. 	 “Certidão de nascimento terá nome de duas mães e um 
pai em Paracatu”.
Disponível em: <http://hojeemdia.com.br>. Acesso em: 31 maio 2017. 

C. 	 “Violência relacionada à identidade de gênero faz 
alunos deixarem a escola”.
Disponível em: <https://oglobo.globo.com>. Acesso em: 31 maio 2017. 

SUY5

D. 	 “A incrível história do brasileiro chamado de louco pelos 
vizinhos por plantar a própria floresta”.

Disponível em: <http://www.bbc.com>. Acesso em: 31 maio 2017. 

E. 	 “Drama sem fim: separação de filhos de usuárias de 
drogas em BH ainda sem aval do Conselho Tutelar”.
Disponível em: <http://hojeemdia.com.br>. Acesso em: 31 maio 2017.

Alternativa C
Resolução: Considerando as sugestões de como compor 
uma manchete, a que está exposta na alternativa C atende 
às indicações, já que está na voz ativa e no tempo presente 
e é composta do mínimo de palavras possível, tornando 
o texto objetivo e especificando o assunto a ser tratado. 
Ainda que o texto possa parecer longo, ele usa somente as 
palavras necessárias, pois o sujeito “violência relacionada à 
identidade gênero” é determinado por uma locução adjetiva 
que o especifica para melhor compreensão dos leitores.  
As alternativas A e B não atendem às indicações porque 
usam o verbo “ter” no tempo futuro (o verbo “sacar”, na 
alternativa A, está no pretérito porque faz parte de uma 
oração que restringe a informação sobre “trabalhador”). 
A alternativa D está incorreta porque o texto apresenta 
palavras dispensáveis (como o adjetivo “incrível”, que impõe 
sentimentalismo ao texto), e constrói-se sem verbo; ainda 
assim, caso reescrita como “Brasileiro é chamado de louco 
pelos vizinhos por plantar a própria floresta”, a primeira 
oração estaria composta na voz passiva. Por sua vez,  
a alternativa E está incorreta porque o texto é longo e 
ambíguo, compõe-se de palavras com carga sentimental e 
não apresenta verbo, omitido em: “ainda [está] sem aval do 
Conselho Tutelar”. 

QUESTÃO 11 

Horas loucas

Aqui, neste sossego solitário,
ouço o bater monótono das horas.
São contas que desfio dum rosário,
nas noites em que tu mais te demoras.

Lá fora, o frio gela o teu caminho.
E sinto como apressas os teus passos,
correndo quase, em busca deste ninho
que encontras na fogueira dos meus braços.

[...]
CARVALHO, J. A. Disponível em: <http://www.recantodasletras.com.br/

autor_textos.php?id=511>. Acesso em: 05 maio 2015.

No último verso da primeira estrofe, a conjugação de 
“demorar” indica que esse é um verbo 

A. 	 abundante, pois aceita duas formas, regular e irregular, 
no particípio.

B. 	 anômalo, pois apresenta radical diferente em 
determinadas conjugações.

C. 	 defectivo, pois não apresenta conjugação completa no 
Presente do Indicativo.
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D. 	 irregular, pois tem alterações em seu radical e em sua terminação quando conjugado.

E. 	 pronominal, obrigatoriamente acompanhado de pronome oblíquo.

Alternativa E

Resolução: No último verso da primeira estrofe, o verbo “demorar” é acompanhado do pronome oblíquo átono “te” (“demora-te”), 
evidenciando ser um verbo pronominal. Esses verbos indicam ações próprias do sujeito; outros exemplos são “arrepender-se”,  
“sentar-se” e “queixar-se”. É correta, assim, a alternativa E. A alternativa A é incorreta, pois o verbo “demorar” é regular, e 
seu particípio é somente “demorado”. As alternativas B, C e D são incorretas, pois, sendo o verbo regular, ele apresenta 
conjugação completa e não tem alterações de radical ou terminações.  

QUESTÃO 12 

TEXTO I

a  a r t e  a n t i g a  f o i  g r a n d e ,  q u a n d o  f o i  i n t e l i g e n t e ,

c o n t u d o , a  n o s s a   intel igência  n ã o   p o d e  s e r   a   d e   Leonardo.

a   história   deu  um   salto  qualitativo:

e n t ã o   n ó s   d i s t i n g u i m o s

sentar   o   mundo   exterior   (três   dimensões )   sôbre   um   plano   (dua s
d imensões )   –  e sgotou   a   s ua   tarefa   histó rica.

tôdas  as   variedades  e   hibr idações  do  natura lismo,

tôdas  as   experi ên c ias   que  tendem  à  re novaç ão  dos  valores   e s senc ia i s   da  arte  v i sual
(espaço-tempo,  m ovi mento,   e  matéria) ;

as   ex p re ss õ es  ba s e a d a s  nos  novos  pr in cípios   art í st icos ;

a  intuição  art í st ica  dotada  de  pr incípi o s   c laros  e  inte l ig entes  e  de  gra n de s   po s s i b i li -

confer ir   à  arte  um   lug ar  d e f inido  no  quadr o  do  tra b a lh o  espir i tual   contemp o râneo,

op in ião ,   ex ig indo   para   o   seu   ju í zo   conhec imento   prév io .

a r t e   m o d e r n a   n ã o   é   i g n o r â n c i a ,   n ó s   s o m o s   c o n t r a   a   i g n o r â n c i a .

cons iderando-a   um  meio  de  con h ecimento  deduz íve l   de  conceitos ,   s i tuando-o   acim a  do

dad e s  de  desen v o lvi m ento  p ráti co:

a   mera   negação   do  naturalismo,   isto    é ,  o    naturalismo     “ errado ”   das    crianças,   dos
loucos,   dos   “primitivos”   dos   expressionistas,   dos   surrealistas,   etc.  .   .   .

o   não-figurativismo   hedonista,   produto   do   gôsto   gratuito,   que   busca   a  mera   excitação
do   prazer  ou  do   desprazer.

os   que   criam  formas   novas   de   princ ipios   velhos .

os   que   criam  formas   novas   de    princ ipios   novos .

não  há  mais  continuidade !

o   naturali smo   c ientífic o  d a   renas cença   -–   o   métod o   p ara  repre-

p o r  que ?

f o i   a  c r i s e

hoje o novo pode ser diferenciado

precisamente do  velho,  nós rompe-

mas com  o velho por  isto a firmamos:

é   o  velho

é   o  n ovo

foi   a   renovaç ã o

c h a r r o u x     –    c o r d e i r o     –   d e    b a r r a s     –    f e j e r    –    h a a r     –    s a c i l o t t o     –    w l a d y s l a w

 

MANIFESTO Ruptura (1952) apud AMARAL, A. (Org.). Arte Construtiva no Brasil. São Paulo: Companhia Melhoramentos, DBA Artes Gráficas, 1998. 
(Coleção Adolpho Leirner).

TEXTO II

SACILOTTO, L. [Sem título]. 2003. Gravura, 70 × 70 cm.
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O Manifesto Ruptura, texto I, propôs, em 1952, uma 
renovação mais que estética na arte. Segundo seus autores, 
as artes do passado refletiam um pensamento cultural 
que não dava conta das questões da vida contemporânea 
industrial. Nesse sentido, o texto II, do artista Luiz Sacilotto, 
membro do Grupo Ruptura, reflete o que é afirmado no 
texto I, pois

A. 	 adota procedimentos metalinguísticos, recorrendo a 
linhas com quebras para sugerir a ruptura do Brasil 
com o exterior.

B. 	 emprega cálculos matemáticos para aplicar as formas 
na obra, opondo-se a uma técnica que valoriza a 
criatividade do gravurista. 

C. 	 incorpora características da arte regional brasileira, 
antecipando preocupações sociais que ganhariam 
força no movimento tropicalista.

D. 	 reproduz formas computadorizadas e evita retratar os 
indivíduos da sociedade, promovendo uma forma de 
arte que nega os padrões da época. 

E. 	 repete linhas e usa formas geométricas que provocam 
ilusão de relevo devido aos contrastes de tom, criando 

dinamismo na superfície bidimensional.

Alternativa E

Resolução: No Manifesto Ruptura, nota-se a afirmação 
de que a Renascença esgotou a sua tarefa histórica 
ao representar sobre um plano bidimensional o mundo 
tridimensional. Nesse sentido, a obra de Luiz Sacilotto 
reflete uma nova forma de arte que emprega linhas e figuras 
geométricas para criar a ilusão dinâmica do tridimensional 
sobre uma superfície bidimensional, renovando a arte 
aos moldes da vida contemporânea. É correta, assim,  
a alternativa E. A alternativa A é incorreta, pois não se 
pode fazer uma interpretação metalinguística da obra, 
não havendo, em seus traços, indícios de reflexão sobre 
uma ruptura do Brasil com o exterior, sendo essa análise 
uma extrapolação da gravura. A alternativa B é incorreta,  
pois não se pode afirmar que foram empregados cálculos na 
obra; além disso, a criatividade do artista é valorizada pelo 
movimento de ruptura, que buscava se descolar dos padrões 
estéticos estabelecidos. A alternativa C é incorreta, pois não 
há como se remeter a aspectos sociais e regionalistas pela 
análise da gravura, que traz figuras geométricas e linhas em 
uma ilusão tridimensional; além disso, a obra de Sacilotto foi 
produzida em 2003, e o Movimento Tropicalista teve início na 
década de 1960. A alternativa D é incorreta, pois a gravura 
não reproduz formas computadorizadas, mas sim linhas e 
figuras geométricas, com o objetivo de conferir dinamismo 
e ilusão óptica. 

QUESTÃO 13 

Canções e momentos

Há canções e há momentos

Eu não sei como explicar

Em que a voz é um instrumento

Que eu não posso controlar

Ela vai ao infinito

Ela amarra todos nós 

E é um só sentimento

Na plateia e na voz 

Há canções e há momentos

Em que a voz vem da raiz

Eu não sei se é quando triste

Ou se quando sou feliz

Eu só sei que há momento

Que se casa com canção

De fazer tal casamento 

Vive a minha profissão

NASCIMENTO, M.; BRANDT, F. Canções e momentos. In: Milton 
Nascimento. Yauaretê. LP. CBS Records, 1987.

O eu lírico da canção de Milton Nascimento se expressa num 
texto no qual há predomínio de uma função da linguagem. 
Essa função é identificada pelo recurso da

A. 	 imposição de sentimentalidade aos fatos.

B. 	 problematização de eventos cotidianos.

C. 	 interlocução metafórica com o sublime.

D. 	 criatividade na seleção vocabular.

E. 	 reflexão sobre o ato de cantar.

Alternativa E

Resolução: No texto, predomina a função metalinguística, 
ou seja, em que o código explica a si mesmo. Observa-se, 
assim, que o eu lírico, cantando, reflete sobre o ato de 
cantar, como na passagem “Eu só sei que há momento /  
Que se casa com canção / De fazer tal casamento /  
Vive a minha profissão”. É correta, portanto, a alternativa E.  
A alternativa A improcede, pois no texto não predomina a 
linguagem emotiva, a qual imprime sentimentalidade aos 
fatos. A alternativa B improcede, pois, na canção, não é 
possível observar problematização de questões cotidianas, 
mas sim a reflexão do eu lírico sobre a voz e o ato de cantar. 
A alternativa C é incorreta, pois a voz poética não mantém 
uma interlocução com o sublime, não se podendo notar 
uma relação metafórica nesse sentido. A alternativa D é 
incorreta, pois a criatividade na seleção vocabular não é o 
aspecto predominante nessa composição, característica que 
descreve a função poética.
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QUESTÃO 14 
Panis et circencis

Eu quis cantar
Minha canção iluminada de sol
Soltei os panos sobre os mastros no ar
Soltei os tigres e os leões nos quintais
Mas as pessoas na sala de jantar
São ocupadas em nascer e morrer

Mandei fazer
De puro aço luminoso um punhal
Para matar o meu amor e matei
Às cinco horas na avenida central
Mas as pessoas na sala de jantar
São ocupadas em nascer e morrer

Mandei plantar
Folhas de sonho no jardim do solar
As folhas sabem procurar pelo sol
E as raízes procurar, procurar
Mas as pessoas na sala de jantar
Essas pessoas na sala de jantar
São as pessoas da sala de jantar
Mas as pessoas na sala de jantar
São ocupadas em nascer e morrer

VELOSO, C.; GIL, G. Panis et circensis. In: Caetano Veloso, Gal 
Costa, Gilberto Gil, Nara Leão, Os Mutantes e Tom Zé. Tropicália ou 

Panis et Circencis. LP. Philips Records, 1968.

O álbum Tropicália ou Panis et circensis, lançado durante 
a Ditadura Militar, é considerado símbolo do movimento 
tropicalista. A letra de “Panis et circensis”, latim para “pão e 
circo”, critica o(a)
A. 	 revolução estética que promovia a cultura 

estadunidense.
B. 	 exílio de artistas brasileiros que produziam música 

europeizada.
C. 	 falta de meios de comunicação que permitiam a 

liberdade de expressão.
D. 	 silenciamento de correntes artísticas que eram tidas 

como de mau gosto.
E. 	 apatia da população que se mantinha alheia aos 

acontecimentos políticos.
Alternativa E
Resolução: A música “Panis et circensis” traz em seu título 
a referência histórica ao entretenimento oferecido durante o 
Império Romano para a população. Essa medida teria como 
objetivo distrair a população dos acontecimentos políticos, 
e é essa postura que a música critica. A letra apresenta, a 
cada estrofe, uma tentativa de intervenção artística e política 
que era ignorada pelas “pessoas na sala de jantar”, alheias à 
opressão do Regime Militar. Essas pessoas estavam “ocupadas 
em nascer e morrer”, ou seja, distraídas com trivialidades e 
ignorando questões sociopolíticas. Por isso, a alternativa correta 
é a E. A alternativa A está incorreta porque a própria banda 
incorporava gêneros e instrumentos musicais recorrentes na 
cultura estadunidense. A alternativa B está incorreta porque  

1BQY a Ditadura não tinha como alvo artistas que produzissem  
música com elementos da cultura europeia, mas que 
criticassem o governo. A alternativa C está incorreta porque não 
faltavam meios de comunicação que promovessem a liberdade 
de expressão, uma vez que esta era, na verdade, cerceada 
pelo Regime. Finalmente, a alternativa D está incorreta porque, 
mesmo havendo o silenciamento da produção artística e da 
livre opinião, o alvo da crítica era a grande parte da população 
que não se mobilizava diante desse fato.

QUESTÃO 15 

LAERTE. Classificados, livro 2. São Paulo: Devir, 2002.

Charges são importantes formas de comunicação social em 
que se estabelecem críticas bem-humoradas. No texto, a 
chargista estabelece sua crítica ao
A. 	 exagerar na ilustração de um evento para fazer 

referência a um fato histórico.
B. 	 deixar uma frase incompleta para interromper o 

raciocínio das personagens.
C. 	 atribuir uma frase a um autor inverídico para 

exemplificar uma notícia falsa.
D. 	 ampliar o sentido de um termo para encaixá-lo em uma 

situação inusitada.
E. 	 conceder a responsabilidade do acidente de trânsito a 

alguém inocente.
Alternativa D
Resolução: Na charge em análise, a autora Laerte ilustra 
uma situação inusitada que mostra um acidente de trânsito 
ocorrido devido ao fato de uma gaveta, em um caminhão 
de carreto, ter atingido um motoqueiro que passava ao 
lado, configurando, assim, a causa do acidente como 
“engavetamento”. Dessa forma, a chargista amplia o 
significado do termo “engavetamento” (associado à colisão 
de vários veículos no trânsito), de modo que ele se encaixe 
em uma situação diferente da usual. É correta, portanto,  
a alternativa D. A alternativa A é incorreta, pois não é objetivo 
da chargista fazer alusão a um fato histórico, mas apenas 
criar um jogo de palavras, ressignificando um termo a partir 
do momento em que ele é colocado em outra situação.  
A alternativa B é incorreta, pois o raciocínio da personagem 
não é interrompido; ao contrário, a fala da personagem é 
uma espécie de justificativa para a lentidão no trânsito, como 
se estivesse explicando à pessoa no veículo de trás o que 
aconteceu à frente. A alternativa C é incorreta, pois não se 
pretende transmitir uma notícia falsa, mas atribuir um novo 
significado a uma palavra, conferindo veracidade à fala da 
personagem. A alternativa E é incorreta, pois a chargista 
não concede a responsabilidade do acidente de trânsito a 
uma pessoa, mas sim a um objeto (a gaveta); além disso, 
ela não expõe juízo de valor em seu texto, não se podendo 
inferir que uma ou outra personagem é inocente.  
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QUESTÃO 16 

Carta para Manuel Bandeira
Nunca li nenhum dos teus livros.
Já li apenas
a Estrela da Manhã e alguns outros poemas teus. 
Nem te conheço 
porque a distância é imensa
e os planos das minhas viagens nunca passaram
de sonhos e de versos. 
Nem te conheço
mas já vi o teu retrato numa revista ilustrada.
E a impressão do teu olhar vagamente triste
fez-me pensar nessa tristeza
do tempo em que eras moço num sanatório da Suíça.

Aqui onde estou, no outro lado do mesmo mar,
tu me preocupas, Manuel Bandeira,
meu irmão atlântico.

Eu faria por ti qualquer cousa impossível.
Era capaz de procurar a Estrela da Manhã 
por todos os cabarés 
por todos os prostíbulos.
E eu ta levaria 
pura ou degradada até à última baixeza.

BARBOSA, J. Caderno de um ilhéu. Lisboa: Agência Geral do 
Ultramar, Divisão de Publicações e Biblioteca, 1979. [Fragmento]

A colonização, apesar de um fenômeno político, traz consigo 
implicações para a vida cultural dos colonizados. Nesse 
contexto, as nações colonizadas por Portugal se uniram não 
pelo colonizador comum, mas também pela busca da sua 
particularização cultural. Dessa forma, as relações culturais 
entre Brasil e Cabo Verde revelam, no poema de Jorge 
Barbosa, um eu lírico que

A. 	 resgata as semelhanças socioculturais entre os países.

B. 	 contesta a falta de originalidade da cultura das colônias.

C. 	 reconhece a afinidade entre as duas produções 
artísticas.

D. 	 almeja se libertar da influência da produção cultural 
portuguesa.

E. 	 confessa as limitações da sua poesia frente à literatura 
brasileira.

Alternativa C
Resolução: A Independência do Brasil, em 1822, ocorreu 
muito antes da independência da República de Cabo Verde, em 
1975. Tal fato fez com que o Brasil exercesse grande influência 
cultural na nação africana, tornando-se modelo de superação. 
A influência brasileira em Cabo Verde é particularmente 
notável no âmbito da literatura, pois, assim como o Brasil, 
essa colônia lutava por uma identidade nacional. O poema 
de Jorge Barbosa referencia Manuel Bandeira, não somente 
homenageando-lhe, mas reconhecendo a afinidade entre 
ambos. No trecho “Aqui onde estou, no outro lado do mesmo 
mar, / tu me preocupas, Manuel Bandeira, / meu irmão atlântico”,  

QK71 o eu lírico reconhece sua afinidade com o autor modernista e,  
consequentemente, entre as nações, separadas pelo 
Oceano Atlântico, e firma a semelhança ao referir-se ao 
poeta como seu irmão. Portanto, está correta a alternativa C.  
A alternativa A está incorreta, pois, apesar de reconhecer 
afinidade entre as nações, o eu lírico não traça um histórico 
sociocultural semelhante entre elas. A alternativa B está 
incorreta, pois a voz poética não sugere faltar originalidade 
ao Brasil nem a Cabo Verde. A alternativa D está incorreta, 
pois o poema demonstra a admiração do poeta cabo-verdiano 
pela poesia brasileira sem dar a entender que sua escrita está 
altamente atrelada à literatura portuguesa, muito menos que 
dela deseja se desassociar. Finalmente, a alternativa E está 
incorreta, pois, apesar de prestar uma homenagem a Manuel 
Bandeira, e, por conseguinte, à produção brasileira, o poeta 
não se posiciona como limitado.

QUESTÃO 17 

Manifesto contra a redução da maioridade penal
Nós, cidadãos brasileiros e organizações sociais, 

manifestamos preocupação com as declarações de 
autoridades e com a campanha dos grandes meios de 
comunicação em defesa de projetos de lei que visam reduzir 
a maioridade penal ou prolongar o tempo de internação de 
crianças e adolescentes em medida socioeducativa.

[...]
A redução da maioridade penal ou o prolongamento do 

tempo de internação não passam de uma cortina de fumaça 
para encobrir os reais problemas da nossa sociedade. [...]

O encarceramento das mulheres cresce assustadoramente 
e, com relação às crianças e adolescentes, o que se vê são 
os mesmos problemas dos estabelecimentos direcionados 
aos adultos: superlotação, práticas de tortura e violações da 
dignidade da pessoa humana. [...]

Por isso, somos contrários à redução da maioridade 
penal e defendemos, para resolver os problemas com a 
segurança pública, que o Estado brasileiro faça valer o que 
está na Constituição, especialmente os artigos relacionados 
aos direitos sociais.

Cidadãos brasileiros
Disponível em: <http://www.peticaopublica.com.br/>.  

Acesso em: 05 jun. 2015 (Adaptação).

Considerando-se o conteúdo do fragmento em questão e as 
características do gênero a que pertence, constata-se que 
a construção da argumentação é baseada principalmente 
na utilização de

A. 	 dados estatísticos que têm como finalidade informar 
o leitor quanto ao assunto tratado e comprovar a 
universalidade do ponto de vista defendido.

B. 	 quebra de expectativa do leitor, visto que há uma 
oposição proposital entre a afirmativa inicial e a tese 
defendida ao longo do texto.

C. 	 remetente coletivo para evidenciar que a tese 
defendida não se limita à subjetividade de um autor, 
mas reverbera a opinião de um grupo significativo.
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D. 	 terceira pessoa do plural em verbos e pronomes,  
o que confere aos argumentos apresentados um 
caráter impessoal e objetivo.

E. 	 termos técnicos e científicos para atestar o domínio 
do autor do texto sobre o tema tratado e conferir 
credibilidade aos argumentos apresentados.

Alternativa C
Resolução: O texto em análise é um manifesto, gênero em que 
vários autores se juntam para defender ou criticar determinado 
assunto. No manifesto em questão, um grupo de pessoas 
que diz representar os cidadãos brasileiros manifesta-se  
contra a proposta de redução da maioridade penal, 
apresentando argumentos para sustentar a sua tese. Nota-se 
que, nesse tipo de texto, a assinatura é coletiva, pois indica 
que a opinião é compartilhada por um grupo de pessoas, e não 
apenas por um único sujeito. É correta, assim, a alternativa C.  
A alternativa A é incorreta, pois o texto não expõe dados 
estatísticos, mas apenas menções à superlotação nos 
presídios femininos e nos centros de correção juvenis.  
A alternativa B é incorreta, pois não há contraste entre as 
ideias apresentadas no texto, visto que ele é iniciado com a 
oposição de um grupo de pessoas à redução da maioridade 
penal e finalizado com a mesma ideia, apenas reforçando a 
tese. A alternativa D é incorreta, pois o uso da terceira pessoa 
do plural confere ao texto um caráter subjetivo, e não objetivo, 
já que o remetente se coloca no texto, conferindo pessoalidade 
à petição. A alternativa E é incorreta, pois não há, no texto, 
exposição de quaisquer termos técnicos e científicos. 

QUESTÃO 18 
Pobre Luís Dutra! Apenas publicava alguma coisa, 

corria à minha casa, e entrava a girar em volta de mim,  
à espreita de um juízo, de uma palavra, de um gesto, que lhe  
aprovasse a recente produção, e eu falava-lhe de mil coisas 
diferentes, – do último baile do Catete, da discussão das 
câmaras, de berlindas e cavalos, – de tudo, menos dos seus 
versos ou prosas.

ASSIS, M. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Disponível em:  
<http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2018.

Elementos linguísticos concorrem para a progressão 
temática e organização textual. No fragmento, a forma verbal 
“aprovasse” está em concordância com

A. 	 “Luís Dutra”, sujeito desinencial na oração.

B. 	 “eu”, narrador personagem do trecho.

C. 	 “um juízo”, termo com função de aposto resumidor.

D. 	 “a recente produção”, expressão posposta ao verbo.

E. 	 “que”, elemento mais próximo do verbo.

Alternativa E
Resolução: Na oração “à espreita de um juízo, de uma 
palavra, de um gesto, que lhe aprovasse a recente produção”, 
o sujeito composto está organizado como uma gradação 
de ideias: um juízo, uma palavra, um gesto. Essa estrutura 
permite a concordância com o elemento mais próximo do 
verbo, portanto, o verbo “aprovar” está no singular porque 

HV8D

concorda com o último núcleo do sujeito, “gesto”, retomado 
pelo pronome relativo “que”, como aponta corretamente 
a alternativa E. A alternativa A está incorreta, pois o 
personagem Luís Dutra é objeto nessa oração, representado 
pelo pronome “lhe”. A alternativa B está incorreta, pois o 
narrador não é o sujeito do verbo “aprovar”, apesar de vir 
dele o gesto aprobatório. A alternativa C está incorreta, pois 
“juízo” é o núcleo mais distante do sujeito composto, e a 
norma prevê a concordância com todos os núcleos ou com 
o núcleo mais próximo. A alternativa D está incorreta, pois 
“a recente produção” é o objeto direto do verbo “aprovar” na 
oração analisada.

QUESTÃO 19 
O termo “hiper-realista” remete a uma tendência artística 

que tem lugar no final da década de 1960, sobretudo em 
Nova Iorque e na Califórnia, Estados Unidos. Trata-se da 
retomada do Realismo na arte contemporânea, contrariando 
as direções abertas pelo minimalismo e pelas pesquisas 
formais da arte abstrata. Menos que um recuo à tradição 
realista do século XIX, o “novo Realismo” finca raízes na cena 
contemporânea, dizem os seus adeptos, e se beneficia da 
vida moderna em todas as suas dimensões: é ela que fornece 
a matéria (temas) e os meios (materiais e técnicas) de que 
se valem os artistas. Hiper-Realismo ou Fotorrealismo, 
como preferem alguns, permite flagrar a ambição de atingir 
a imagem em sua clareza objetiva, com base em diálogo 
cerrado com a fotografia. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br>.  
Acesso em: 18 abr. 2016. [Fragmento adaptado] 

Considerando-se o texto, a imagem que representa a 
proposta do movimento estético descrito é:

A. 	

KRUGER, S. Brad Pitt.

B. 	

WARHOL, A. Sem título de Marilyn Monroe.
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C. 	

MR. BRAINWASH. BOWIE. 22X22.

D. 	

OBREGÓN, F. Ronaldinho.

E. 	

FAIREY, S. Pôster do Barack Obama.

Alternativa A
Resolução: A imagem que representa corretamente a 
proposta do movimento Hiper-Realista é a apresentada na 
alternativa A, do artista Sebastian Kruger, que retratou o 
ator Brad Pitt fidedignamente, com clareza objetiva, muito 
próxima de uma fotografia. A alternativa B é incorreta, pois 
a imagem de Marilyn Monroe enquadra-se no movimento 
da Pop Art. A alternativa C é incorreta, pois a imagem de 
David Bowie, embora com uma aproximação realista, não 
tem a objetividade do movimento, que busca aproximar a 
obra da realidade fotográfica. A alternativa D é incorreta, 
pois a imagem do jogador Ronaldinho não contém traços 
realistas nem se aproxima de uma objetividade fotográfica. 

A alternativa E é incorreta, pois não se trata de uma pintura, 
mas, de fato, de uma fotografia de Obama, que foi estilizada 
pelo artista Fairey. 

QUESTÃO 20 

Ditadura / democracia

A diferença entre uma democracia e um país totalitário 
é que numa democracia todo mundo reclama, ninguém 
vive satisfeito. Mas se você perguntar a qualquer cidadão 
de uma ditadura o que acha de seu país, ele responde,  
sem hesitação: “Não posso me queixar”.

FERNANDES, M. Millôr definitivo – a bíblia do caos. 15. ed. 
 Porto Alegre: L&PM, 1994.

Para reconhecer um texto como uma unidade de comunicação 
básica, é necessário analisar tanto os aspectos na superfície 
textual quanto os que estão em conteúdos implícitos. No texto 
de Millôr Fernandes, a inter-relação entre esses aspectos

A. 	 aponta a falta de queixas como indício de satisfação 
popular com o governo.

B. 	 apresenta uma crítica ao cerceamento de opinião em 
governos totalitários.

C. 	 critica a insatisfação excessiva e injustificada em 
regimes democráticos.

D. 	 estabelece uma comparação objetiva entre regimes 
democráticos e ditatoriais.

E. 	 expõe a alienação da população tanto em ditaduras 
quanto em democracias.

Alternativa B 

Resolução: Para a construção de sentido de um texto,  
é necessário considerar a inter-relação entre os aspectos 
da superfície textual e os elementos implícitos. O texto de 
Millôr Fernandes apresenta a diferença entre a democracia, 
em que as pessoas reclamam por não estarem satisfeitas, 
e a ditadura, em que a população não pode se queixar. 
Entretanto, ao contrário do que uma leitura mais superficial 
poderia apreender, a diferença apontada entre os dois 
regimes políticos não reside na insatisfação democrática e 
na satisfação totalitária, e sim na liberdade de expressão, que 
permite à população se queixar de seus descontentamentos 
na democracia, enquanto no regime ditatorial a liberdade de 
expressão é cerceada. A alternativa correta é, portanto, a B.

QUESTÃO 21 

TEXTO I

É oficial: o Rio Doce está completamente morto

Análise laboratorial detectou até mercúrio nas águas do rio 
mais importante de Minas Gerais – danos ambientais são 

irreversíveis.

13 nov. 2015. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com>. 
Acesso em: 17 jul. 2018. [Fragmento]
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TEXTO II

Governo de Minas volta a permitir pesca no Rio Doce

Atividade pesqueira foi proibida após bacia ser atingida 
com rejeitos da barragem de Fundão.

17 maio 2017. Disponível em: <https://noticias.r7.com>.  
Acesso em: 17 jul. 2018. [Fragmento]

A notícia é um gênero jornalístico com o objetivo manifesto 
de informar leitores a respeito de fatos e acontecimentos 
relevantes à comunidade. A comparação das manchetes 
sobre o Rio Doce, publicadas em datas diferentes, revelam 
informações, sobretudo, 

A. 	 complementares, pois elementos da natureza se 
degradam e se reerguem sem ação antrópica. 

B. 	 irrelevantes, pois aspectos regionais desinteressam o 
público ao qual os grandes veículos se dirigem.

C. 	 questionáveis, pois escondem as análises laboratoriais 
em decisões governamentais momentâneas.

D. 	 contraditórias, pois é improcedente a declaração de 
morte do rio e a volta da atividade pesqueira nele.

E. 	 sensacionalistas, pois abordam exageradamente a 
situação do rio e desviam o foco principal dos textos.

Alternativa D

Resolução: Na primeira manchete, há a afirmação de que 
o Rio Doce está morto, pois os danos causados pelo ser 
humano a ele são irreversíveis. Na segunda manchete, 
de dois anos depois, é informado que o governo liberou a 
atividade pesqueira no rio, o que evidencia uma contradição. 
Logo, as duas manchetes conflitam entre si, como 
corretamente apontado na alternativa D. A alternativa A é 
incorreta, pois as manchetes não se complementam nem se 
pode afirmar, com certeza, que elementos da natureza se 
reerguem por conta própria, sendo essa assertiva inverídica. 
A alternativa B é incorreta, pois as manchetes não são 
irrelevantes, ao contrário, o acidente no Rio Doce causou 
grande comoção no público e na mídia, sendo um assunto 
de relevância nacional. A alternativa C é incorreta, pois não 
se pode dizer que as manchetes escondem dados devido 
a decisões governamentais, sendo essa uma extrapolação 
do texto noticiado. A alternativa E é incorreta, pois nenhuma 
das manchetes apresenta caráter sensacionalista ou aborda 
o assunto de modo exagerado, trazendo apenas pontos 
objetivos sobre o tema em pauta.

QUESTÃO 22 

Apenas um exemplo, dado pelo próprio governo, 
permite-me afirmar a completa falta de compromisso do 
Estado para com o futuro da educação. Diz o governo que 
uma professora, hoje com 27 anos de efetivo exercício 
em sala de aula, vai ganhar, em 2015, pouco mais de  
R$ 2 100,00. Ora, então, daqui a quatro anos, quando contar 
mais de 31 anos de profissão, uma professora vai ganhar 
menos do que se paga hoje a um agente de polícia recém-
-concursado.

KRID

Não é que este ganha muito, ao contrário; o problema 
é que não dá para defender ou sequer aceitar essa 
remuneração para quem cuida do futuro do país. Isso sem 
falar que as lideranças dos professores foram enganadas 
para pôr fim aos 112 dias de greve, a comissão prometida 
nunca decidiu nada, a Assembleia mais uma vez se 
comportou como casa de ratificação do que quer o Palácio da 
Liberdade e nós, jornalistas, não gritamos a plenos pulmões 
a pergunta que não deixará nossa consciência em paz nas 
festas de fim de ano: será que existirá professor na sala de 
aula quando nossos netos vierem?

COSTA, E. Disponível em: <http://www.itatiaia.com.br>.  
Acesso em: 07 ago. 2018. [Fragmento adaptado]

Nesse texto argumentativo, o autor recorre a diferentes 
estratégias para conduzir os leitores a uma conclusão.  
Ao defender melhores condições de trabalho para 
professores, usa-se, no questionamento final, a estratégia 
argumentativa de 

A. 	 analogia.

B. 	 comoção.

C. 	 enumeração. 

D. 	 comprovação.

E. 	 contextualização.

Alternativa B
Resolução: O articulista emprega diferentes estratégias 
argumentativas, finalizando com uma pergunta que apela para 
a sensibilização do público: “será que existirá professor na sala 
de aula quando nossos netos vierem?”. Esse questionamento 
busca comover o leitor e levá-lo a uma reflexão pessoal sobre 
o impacto do assunto (desvalorização dos professores) em sua 
vida e de seus sucessores. É correta, assim, a alternativa B.  
A alternativa A é incorreta, pois a pergunta final do texto 
não traz analogia, ou seja, relação de semelhança com 
outro assunto. A alternativa C é incorreta, pois o articulista 
não enumera argumentos ou fatos para sustentar sua tese, 
apresentando apenas um questionamento final. A alternativa D  
é incorreta, pois o autor não comprova sua tese, mas deixa um 
questionamento para o leitor refletir junto dele. A alternativa E 
é incorreta, pois não há, no texto, contextualização do tema 
como estratégia argumentativa. 

QUESTÃO 23 

Nunca experimente. Crack vicia na primeira vez.
Disponível em: <http://mds.gov.br>. Acesso em: 02 ago. 2018.

No slogan  de uma propaganda do Ministério do 
Desenvolvimento Social, duas orações exercem entre si 
uma relação de coordenação. Para rearticulá-las em um 
único período, pode-se usar uma conjunção. Essa conjunção 
e a noção de sentido expressa por ela são, respectivamente,

A. 	 “uma vez que” e causa.

B. 	 “portanto” e conclusão.

C. 	 “pois” e consequência.

D. 	 “porque” e explicação.

E. 	 “já que” e conclusão.

Ø6HT
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Alternativa D
Resolução: A conjunção que poderia ligar corretamente as duas orações é “porque”, com sentido explicativo: “Nunca 
experimente, porque crack vicia da primeira vez.” ou “Nunca experimente crack, porque vicia da primeira vez”. Ou seja,  
a conjunção, nesse caso, serviria para explicar o motivo por que não se deve experimentar a droga. É correta, assim, a 
alternativa D. As demais alternativas estão incorretas, pois, ou a conjunção ou a noção de sentido atribuída a ela está errada, 
quando não ambas.

QUESTÃO 24 

A menina e o leite
Uma menina caminhava pela estrada com um jarro de leite na mão e fazia planos. Se vendesse o leite poderia comprar ovos; 

chocando os ovos teria uma dúzia de pintinhos; assim, venderia o galo e criaria as frangas; com mais ovos, teria mais galos e galinhas. 
Que desafio! Enquanto fazia suas contas de grandeza ela se distraiu, tropeçou em uma pedra e derrubou todo o leite no chão.  
A moral da história aqui é que não se deve contar com alguma coisa antes de de fato consegui-la. 

Disponível em: <https://centrodemidias.am.gov.br>. Acesso em: 01 ago. 2018.

Na adaptação da fábula de Esopo, há uma transposição de perspectiva na narrativa, delimitada por um elemento linguístico, 
em que a personagem passa do ambiente hipotético para o real. Essa transposição ocorre pelo(a)
A. 	 declaração exclamativa, que revela os obstáculos à personagem.
B. 	 modo imperativo, que expõe um ensinamento à menina sonhadora.
C. 	 interrupção da enumeração, que demonstra o desacordo do narrador.
D. 	 tempo verbal, que passa do Futuro do Pretérito para o Pretérito Perfeito.
E. 	 advérbio na última frase, que indica o lugar da menina durante seu devaneio.
Alternativa D
Resolução: Na releitura da fábula de Esopo, a personagem inicialmente está caminhando e fazendo planos para um 
futuro hipotético, em que imagina o que poderia conseguir se vendesse o leite, comprasse ovos, chocasse os ovos, etc. 
Em seguida, ela sai do ambiente hipotético e volta para o cenário real ao derrubar leite no chão. Nota-se, assim, que o 
elemento responsável pela transposição do ambiente é o tempo verbal, ora no Futuro do Pretérito (ambiente hipotético: 
“poderia”, “teria”, “venderia”, “criaria”), ora no Pretérito Perfeito (ambiente real: “distraiu”, “tropeçou”, “derrubou”).  
É correta, assim, a alternativa D. A alternativa A é incorreta, pois a declaração exclamativa (“Que desafio!”) indica um pensamento 
da personagem, que constata as dificuldades que teria para colocar seu plano em ação, contudo, não representa o elemento 
de transição entre os dois cenários da trama. A alternativa B é incorreta, pois a moral da história não é direcionada à menina, 
e sim ao leitor, sendo algo exterior à narrativa. A alternativa C é incorreta, pois a interrupção na narração não se deve a um 
desacordo do narrador, mas sim à continuidade da história, pois, enquanto a personagem faz seus planos, ela tropeça e 
derruba o leite. A alternativa E é incorreta, pois o advérbio “aqui”, na última frase, refere-se à própria narrativa (“A moral da 
história”), e não ao local físico em que a personagem estava.  

QUESTÃO 25 

Disponível em: <http://adoteopet.blogspot.com>. Acesso em: 06 ago. 2018.
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Campanhas publicitárias valem-se de estratégias argumentativas para convencer o público acerca de temas relevantes 
socialmente. O recurso da comoção para se adotar animais é evidente no texto, já que ele

A. 	 critica as pessoas que abandonam seus animais de estimação.

B. 	 exemplifica ações comuns realizadas por animais que aguardam um lar.

C. 	 expõe os diferentes motivos dados pelos donos para a fuga dos animais.

D. 	 problematiza a natureza agressiva dos animais domésticos abandonados.

E. 	 conscientiza acerca da culpa de animais e de humanos no ato de abandono.

Alternativa A
Resolução: A campanha publicitária em análise faz uma crítica aos donos que abandonam seus animais por várias razões – 
como as citadas abaixo de cada animal representado –, indicando que a culpa pelo abandono não pode ser atribuída ao animal, 
independentemente de seu comportamento, sendo de total responsabilidade dos donos. Isso é evidente no slogan “A culpa não é deles.  
É de quem os abandonou.” É correta, assim, a alternativa A. A alternativa B improcede, pois o texto não busca exemplificar 
ações de animais que aguardam um lar, mas de animais de estimação em geral – como roer um sapato ou arranhar o sofá. 
Além disso, essa estratégia não é o recurso de comoção empregado pela campanha para convencer o leitor a adotar um 
animal, mas apenas a exemplificação de uma ação que fez com que aquele animal fosse abandonado. A alternativa C  
é incorreta, pois o texto não fala da fuga de animais, mas sim de abandono por parte dos donos, que usam dos motivos 
citados para largar seus animais sem cuidados. A alternativa D é incorreta, pois a campanha não problematiza a natureza 
agressiva de animais abandonados nem faz qualquer referência a isso, já que não se pode dizer que animais abandonados 
sejam naturalmente agressivos. Ao contrário, o objetivo da campanha é mostrar animais aparentemente dóceis, que foram 
abandonados por razões externas a eles, buscando comover o público sobre a questão do abandono e da necessidade de 
adoção. A alternativa E é incorreta, pois, como o texto deixa bem claro, a culpa do abandono não é dos animais, mas apenas 
dos donos, que têm responsabilidade sobre os seres que estão sob seus cuidados.  

QUESTÃO 26 

DAHMER, A. Disponível em: <http://www.malvados.com.br>. Acesso em: 28 mar. 2018.

Há uma crítica à sociedade contemporânea na tirinha anterior, a qual se constrói a partir da contradição expressa no(a)

A. 	 temor demonstrado pelo empresário à viabilidade do projeto. 

B. 	 aversão apresentada por um dos personagens à causa ambientalista.

C. 	 incompatibilidade entre objetivos ambientalistas e interesses empresariais.

D. 	 consentimento do autor do plano com os embargos apresentados à proposta.

E. 	 associação da palavra “holocausto” aos problemas ambientais contemporâneos.

Alternativa C
Resolução: Na tirinha, nota-se uma crítica à sociedade contemporânea e seus hábitos destrutivos por meio do diálogo entre 
duas personagens, em que fica clara a incompatibilidade das ideias apresentadas. Nesse sentido, observa-se que a primeira 
personagem diz ter um plano para salvar os jovens da destruição do meio ambiente. No entanto, ela afirma que esse plano é 
lucrativo, dando a entender que atende aos ideais capitalistas. A alternativa que aponta esse entendimento é a C. A alternativa 
A improcede, pois o empresário não demonstra temor quanto à viabilidade do projeto, mas apenas questiona se ele é lucrativo, 
revelando que seu maior interesse é financeiro, e não ambientalista. A alternativa B é incorreta, pois as personagens não 
demonstram aversão a causas ambientalistas, mas se mostram interessadas nelas, desde que atendam a seus objetivos 
capitalistas. A alternativa D é incorreta, pois não foram apresentados embargos à proposta, mas apenas foi questionado se 
ela é lucrativa. A alternativa E é incorreta, pois não há contradição no uso da palavra “holocausto” na contemporaneidade, 
haja vista que esse termo tem, no contexto, o sentido de destruição, extermínio. 
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QUESTÃO 27 

PORTINARI, C. Retirantes. 1944. Óleo sobre tela, 190 × 180 cm. 
Disponível em: <https://masp.org.br>. Acesso em: 19 jul. 2018.

O quadro de Candido Portinari apresenta uma crítica social 
que também é identificada nos versos:

A. 	 “Chegou o triste dia, / Já vai viajá. / A seca terrive, 
que tudo devora, / Lhe bota pra fora / Da terra natá.”  
(“A triste partida”, Patativa do Assaré)

B. 	 “Como tampouco sabia / Que a casa que ele fazia /  
Sendo a sua liberdade / Era a sua escravidão.”  
(“O operário em construção”, Vinicius de Moraes)

C. 	 “O preço do feijão / não cabe no poema. O preço /  
do arroz / não cabe no poema. / Não cabem no poema o 
gás / a luz o telefone” (“Não há vagas”, Ferreira Gullar)

D. 	 “Cessa o estrondo das cachoeiras, e com ele /  
a memória dos índios, pulverizada, / já não desperta 
o mínimo arrepio.” (“Adeus a Sete Quedas”, Carlos 
Drummond de Andrade)

E. 	 “Enquanto os homens exercem seus podres poderes /  
Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos /  
E perdem os verdes / Somos uns boçais” (“Podres 
poderes”, Caetano Veloso)

Alternativa A
Resolução: Retirantes, de Candido Portinari, faz parte de 
uma série que retrata uma família fugindo da fome e da 
seca do Nordeste. A série de pinturas, composta por mais 
duas obras, Criança morta e Enterro na rede, tem como 
tema a seca, que provocou e provoca mortes e migração 
em busca de condições melhores de vida. O trecho de  
“A triste partida”, de Patativa do Assaré, trabalha também essa 
temática, pois faz menção à migração de famílias motivada 
pela seca. Assim, a alternativa correta é a A. A alternativa B 
está incorreta, pois o trecho de “O operário em construção”, 
de Vinicius de Moraes, critica o modelo de trabalho opressor.  
A alternativa C está incorreta, pois o trecho de “Não há 
vagas”, de Ferreira Gullar, critica o fato de a poesia não 
tratar dos assuntos mais urgentes ao cidadão, no caso a 
inflação dos artigos de primeira necessidade. Por sua vez, 

MBH1 a alternativa D está incorreta porque “Adeus a Sete quedas”, 
de Carlos Drummond de Andrade, critica a destruição do 
meio ambiente e a desapropriação de terras indígenas 
para a criação da represa de Itaipu. Já a alternativa E está 
incorreta porque “Podres poderes”, de Caetano Veloso, 
critica o modelo político vigente e a falta de mobilização da 
população.

QUESTÃO 28 
Há quanto tempo o carteiro não chega na porta da 

sua casa e entrega um envelope selado, com remetente 
e destinatário escritos a mão? O velho hábito de escrever 
cartas está caindo em desuso, e poucos são os resistentes 
que ainda cultivam o hábito de escrever, postar e aguardar a 
esperada resposta. A antiga troca de correspondências está 
fadada ao desuso. Até a Empresa de Correios e Telégrafos 
(ECT) teve que se adequar às novas demandas. Ao contrário 
de uma maioria que considera perda de tempo, o ritual de 
escrever e aguardar a resposta em envelope fechado e 
selado é cultuado por alguns resistentes – que também 
usam a frieza do teclado – para atribuir maior humanização 
às relações pessoais.

VASCONCELOS, S. Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/
noticia/as-velhas-mensagens-escritas-no-papel/190588>.  

Acesso em: 11 jun. 2015.

Os gêneros textuais, quando são substituídos por outros, 
frequentemente caem em desuso, ou seja, têm sua produção 
utilizada de forma restrita. 
Sobre o gênero carta pessoal, pode-se inferir que a razão 
do seu desuso decorre do(a)
A. 	 obsolescência do papel enquanto suporte para a 

comunicação contemporânea.
B. 	 ineficiência do seu processo de distribuição, a qual 

ocorre devido aos problemas logísticos.
C. 	 frieza das relaçōes interpessoais, pois os redatores 

buscam um contato mais íntimo com os leitores.
D. 	 desenvolvimento de meios de comunicação mais 

dinâmicos e ágeis no processo comunicativo.
E. 	 disponibilidade mínima das pessoas para redigi-las e 

enviá-las dentro do tempo necessário.

Alternativa D
Resolução: A carta pessoal é um gênero cada vez mais em 
desuso, tendo sua utilização restrita a correspondências 
oficiais ou a poucos resistentes que desejam preservar 
a tradição da troca de papel, por verem nela um caráter 
mais intimista do que permite a tecnologia da computação. 
A razão para o desaparecimento das cartas pessoais é o 
desenvolvimento de novas tecnologias, como os chats e 
e-mails, que oferecem uma comunicação mais dinâmica. 
Por meio do ambiente eletrônico, as pessoas conseguem se 
comunicar imediatamente com outras ao redor do mundo, 
sem a necessidade de aguardar semanas ou mesmo meses 
para ter sua mensagem recebida e respondida. Diante 
disso, a resposta correta é a alternativa D. A alternativa A 
é incorreta, pois a obsolescência do papel não foi o fator 
responsável pelo desuso das cartas pessoais; as novas 
tecnologias é que tornaram o papel próximo do obsoleto e,  
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consequentemente, provocaram o desuso das cartas. 
A alternativa B é incorreta, pois não se pode dizer que 
a forma de distribuição das cartas é ineficiente; embora 
mais demorada, por questões de logística, a distribuição 
acontece há séculos por meio de mensageiros, empresas 
de transporte, correios, pombos, etc., havendo toda uma 
preparação para tanto. A alternativa C é incorreta, pois 
os redatores que procuram contato mais íntimo com seus 
leitores são uns dos poucos que ainda preservam o gênero 
carta pessoal, embora isso não seja regra, haja vista que 
é perfeitamente possível conferir caráter intimista a um 
e-mail ou a uma conversa por rede social. A alternativa E  
é incorreta, pois a razão de desuso das cartas não se deve 
à falta de disponibilidade das pessoas para redigirem e 
entregarem as correspondências, mas sim às novas formas 
de comunicação surgidas nas últimas décadas. 

QUESTÃO 29 
A alumiada surpresa.

Alvava.

Assim; mas era também o exato, grande, o repentino 
amor – o acima. Sionésio olhou mais, sem fechar o rosto 
aplicou o coração, abriu bem os olhos. Sorriu para trás. 
Maria Exita. Socorria-a a linda claridade. Ela – ela! Ele veio 
para junto. Estendeu também as mãos para o polvilho –  
solar e estranho: o ato de quebrá-lo era gostoso, parecia 
um brinquedo de menino. Todos o vissem, nisso, ninguém 
na dúvida. E seu coração se levantou. – “Você, Maria, 
quererá, a gente, nós dois, nunca precisar de se separar?  
Você, comigo, vem e vai?” Disse, e viu. O polvilho, coisa 
sem fim. Ela tinha respondido: – “Vou, demais.” Desatou 
um sorriso. Ele nem viu. Estavam lado a lado, olhavam para 
frente. Nem viam a sombra de Nhatiaga, que quieta e calada, 
lá, no espaço do dia. 

Sionésio e Maria Exita – a meios-olhos, perante o refulgir, 
o todo branco. Acontecia o não-fato, o não-tempo, silêncio em 
sua imaginação. Só o um-e-outra, um em-si-juntos, o viver 
em ponto sem parar, coraçãomente: pensamento, pensamôr. 
Alvor. Avançavam, parados, dentro da luz, como se fosse o 
dia de todos os pássaros.

ROSA, G. Substância. In: Primeiras estórias. 16. ed.  
São Paulo: Nova Fronteira, 2016.

O regionalismo de Guimarães Rosa é permeado pela 
experimentação. No trecho do conto, a natureza experimental 
do autor está presente no(a)

A. 	 empréstimo de expressões, almejando universalizar a 
narrativa.

B. 	 inovação da linguagem, mesclando o dialeto popular a 
neologismos.

C. 	 emprego de figuras de linguagem, buscando 
aproximação com a poesia.

D. 	 flexibilidade da pontuação, reforçando o grau de 
escolaridade das personagens.

E. 	 mescla da voz do narrador com a das personagens, 
criando um fluxo de pensamento.

O94J

Alternativa B
Resolução: A obra de Guimarães Rosa traz variadas 
inovações linguísticas. O autor faz uso de uma linguagem na 
qual mescla elementos da fala regional com neologismos, 
criando um dialeto literário próprio. Dentro desse dialeto, 
cada palavra assume uma pluralidade de sentidos, 
resultantes de uma elevada elaboração artística. Como 
exemplo, há a linha de desenvolvimento que leva ao 
termo “pensamor”. Os neologismos de Guimarães Rosa 
surgem de combinações semânticas paradoxais, como em 
“coraçãomente: pensamento, pensamor”, visando demonstrar 
o “um em-si-juntos” das personagens apaixonadas, movidas 
pelo coração e com pensamentos de amor. Por isso,  
a alternativa B está correta. A alternativa A está incorreta,  
pois não se observa o emprego de estrangeirismos no 
fragmento. A alternativa C está incorreta, pois as figuras 
de linguagem estão presentes na tradição literária e não 
representam uma inovação desse autor. A alternativa D 
está incorreta, pois o que reforça o grau de instrução das 
personagens é o vocabulário que elas empregam; assim, 
ainda que a pontuação seja de fato despregada da norma- 
-padrão, não é ela que aponta as inovações linguísticas no 
texto. A alternativa E está incorreta, pois a mescla da voz 
do narrador com as vozes das personagens já foi explorada 
na produção literária e não representa uma inovação de 
Guimarães Rosa.

QUESTÃO 30 
Gramatiquice

Quisera eu ser plural como as palavras, 
Mas sem a sinonímia que me coletiviza.
Quisera eu estar apenas classificado, 
Mas sem a flexão que me generaliza.
Quisera eu nunca ser subordinado, 
Nem articulado com os indefinidos.
Se verbo, sempre na voz ativa, 
Termo à parte, prefiro vocativo.
Na oração, melhor ser predicado, 
No modo, eu escolho o imperativo.
Se advérbio, nunca tempo passado, 
Se pronome, jamais um possessivo.

ALVARENGA, P. P. O homem que procurava. Belo Horizonte: Mazza 
Edições, 2014.

A função metalinguística faz-se presente no poema por meio 
de uma brincadeira com questões linguísticas, para que o 
eu lírico possa falar de si. Baseando-se na aproximação 
construída com a noção dos elementos gramaticais,  
o eu lírico busca apresentar-se como aquele que 
A. 	 aponta a atitude passiva como o melhor caminho para 

afirmação de si.
B. 	 defende a aceitação da pluralidade como melhor meio 

para o convívio em coletividade.
C. 	 deseja definir sua existência por meio de acontecimentos 

presentes na memória. 
D. 	 escolhe a liberdade e a individualidade como elementos 

fundadores de sua existência.
E. 	 nega qualquer tipo de definição ou classificação do ser 

humano.
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Alternativa D
Resolução: No poema, é empregada a função metalinguística, 
em que o texto fala do próprio fazer textual, para a 
apresentação do eu lírico. Nesse sentido, nota-se que ele 
evidencia a vontade de ser sempre ativo (“Se verbo, sempre 
na voz ativa”), e não passivo, ao contrário do afirmado 
na alternativa A. Da mesma forma, rejeita a coletividade, 
como se pode ver nos versos “Quisera eu ser plural como 
as palavras / Mas sem a sinonímia que me coletiviza / 
[...] / Mas sem a flexão que me generaliza”. Ou seja, ele 
evidencia que não quer ser apenas mais um dentre tantos 
iguais, não desejando manter relações de semelhança 
(sinonímia), sendo incorreta, assim, a alternativa B.  
Também demonstra desapego ao passado (“Se advérbio, 
nunca tempo passado”), não sendo correto falar em apego à 
memória, ao contrário da alternativa C. É também incorreta a 
alternativa E, pois o eu lírico não demonstra negação quanto 
a classificações do ser humano, mas, ao contrário, define-os 
de acordo com categorias gramaticais, escolhendo aquelas 
em que deseja se encaixar. A alternativa correta, portanto, 
é a D, que aponta o desejo do eu lírico de se definir a partir 
de sua liberdade e individualidade, não estando preso a 
classificações generalistas. 

QUESTÃO 31 
Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem 

menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e 
mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam 
e cresciam. Todos com juízo, suficientemente, menos uma 
meninazinha, a que por enquanto. Aquela, um dia, saiu de lá, 
com uma fita inventada no cabelo.

Sua mãe mandara-a, com um cesto e um pote,  
à avó, que a amava, a uma outra e quase igualzinha aldeia.  
Fita-Verde partiu, sobre logo, ela a linda, tudo era uma vez. 
O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, 
que para buscar framboesas.

Daí, que, indo no atravessar o bosque, viu só os 
lenhadores, que por lá lenhavam; mas o lobo nenhum, 
desconhecido, nem peludo. Pois os lenhadores tinham 
exterminado o lobo. Então ela, mesma, era quem dizia:  
“Vou à vovó, com cesto e pote, e a fita verde no cabelo, 
o tanto que a mamãe me mandou”. A aldeia e a casa 
esperando-a acolá, depois daquele moinho, que a gente 
pensa que vê, e das horas, que a gente não vê que não são.

ROSA, J. G. Fita verde no cabelo: nova velha estória. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1992. p. 3. [Fragmento]

Considerando “Fita verde no cabelo” uma recriação moderna do 
conto “Chapeuzinho vermelho”, a narrativa de Guimarães Rosa
A. 	 possibilita uma leitura mais enriquecedora e legítima 

da trajetória da garota desobediente em relação ao que 
é apresentado no enredo original.

B. 	 subverte o papel da protagonista do conto de Charles 
Perrault, dando-lhe um caráter secundário na  
nova história.

C. 	 remete a um tempo mítico, semelhante ao metaforizado 
pela expressão “Era uma vez”, porém com a inserção 
de elementos modernos. 
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D. 	 modifica fatos importantes do enredo original, como 
a morte do lobo, o que empobrece o diálogo entre  
as obras.

E. 	 preserva características fundamentais do texto 
medievalista, eliminando a moral desenvolvida na 
primeira história.

Alternativa C 
Resolução: O texto é um conto de Guimarães Rosa que 
recria a famosa história de Chapeuzinho Vermelho. Nessa 
adaptação moderna, o texto sofre diferentes alterações, tanto 
em sua estrutura quanto em seu enredo. Essas alterações, 
ainda assim, continuam remetendo a história a um tempo 
mítico, como indicado em seu primeiro parágrafo: “Havia 
uma aldeia em algum lugar”. No entanto, há elementos da 
literatura moderna, como falta de detalhamento nas partes 
descritivas (“nem maior nem menor”), neologismo de verbos 
que definem e limitam personagens (“velhos e velhas que 
velhavam”) e frases que intencionalmente têm sua coesão 
e coerência rompidas (“menos uma meninazinha, a que por 
enquanto”). Por isso, a alternativa correta é a C. A alternativa A  
está incorreta porque a paráfrase de Guimarães Rosa não 
torna a trama da garota mais ou menos enriquecedora, 
apenas a permeia com um diferente apelo estético, com 
outras concepções artísticas. A alternativa B está incorreta 
porque em ambas as versões a garota é a protagonista. 
A alternativa D está incorreta, pois a mudança de eventos 
no enredo não empobrece a intertextualidade, já que, 
tratando-se de uma releitura, é apenas esperado que haja 
modificações na trama, o que, naturalmente, não diminui a 
relação entre as obras. Finalmente, a alternativa E não pode 
ser a resposta porque, no fragmento, não se vê a conclusão 
da história, impossibilitando o leitor de saber se a moral do 
texto original foi preservada na paródia.

QUESTÃO 32 

Quase árvore

Bernardo é quase árvore. 
Silêncio dele é tão alto que os passarinhos 
ouvem de longe 
E vêm pousar em seu ombro. 
Seu olho renova as tardes. 
Guarda num velho baú seus instrumentos de trabalho 
1 abridor de amanhecer 
1 prego que farfalha 
1 encolhedor de rios – 
e 1 esticador de horizontes. 
(Bernardo consegue esticar o horizonte usando 3 
fios de teias de aranha. A coisa fica bem esticada.) 
Bernardo desregula a natureza: 
Seu olho aumenta o poente. 
(Pode um homem enriquecer a natureza com a sua 
incompletude?).

BARROS, M. O livro das ignorãças. Rio de Janeiro:  
Civilização Brasileira, 1997. p. 27. 
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Em “Quase árvore”, de Manoel de Barros, vê-se um eu lírico 
que versa com sutileza sobre a subjetividade do ser humano. 
Uma figura de linguagem utilizada por ele é o paradoxo,  
em que ideias contrárias rompem com a lógica esperada. 
No poema, as imagens paradoxais revelam o(a)

A. 	 insatisfação do eu lírico diante do comportamento 
devastador do ser que ele observa.

B. 	 integração inusitada, mas poeticamente frutífera, entre 
Bernardo e a natureza à sua volta.

C. 	 união entre a subjetividade fúnebre do eu lírico e sua 
objetividade ao recriar o mundo. 

D. 	 descompasso entre a vontade criadora e a impotência 
do ser humano diante dessa tarefa.

E. 	 sofrimento do eu lírico ao perceber o desajuste entre 
Bernardo e o mundo ao seu redor.

Alternativa B

Resolução: No poema “Quase árvore”, o eu lírico descreve a 
personagem Bernardo a partir de imagens paradoxais que o 
integram de maneira inusitada à natureza, como nos versos: 
“Silêncio dele é tão alto que os passarinhos / ouvem de longe /  
E vêm pousar em seu ombro”. Nota-se o paradoxo entre 
“silêncio / alto / ouvir”, mas, ao mesmo tempo, a construção 
da imagem de Bernardo como um ser calado, tranquilo, tão 
consoante com a natureza ao seu redor, que os pássaros 
pousam em seu ombro, como se fossem galhos de uma 
árvore. É correta, assim, a alternativa B. A alternativa A 
é incorreta, pois o eu lírico não descreve Bernardo como 
um ser devastador, mas taciturno, que se confunde com 
a natureza. A alternativa C é incorreta, pois não se pode 
extrair uma subjetividade fúnebre por parte do eu lírico.  
A alternativa D é incorreta, pois a interpretação proposta 
é uma extrapolação do poema, haja vista que nele não 
são mencionados vontade criadora ou impotência humana 
diante da tarefa de criar. A alternativa E é incorreta, pois 
Bernardo não se mostra desajustado do mundo ao seu redor,  
mas integrado a ele, completando-o. 

QUESTÃO 33 

A terra desnuda tendo contrapostas, em permanente 
conflito, as capacidades emissiva e absorvente dos 
materiais que a formam, do mesmo passo armazena os 
ardores das soalheiras e deles se esgota, de improviso. 
Insola-se e enregela-se, em 24 horas. Fere-a o sol e ela 
absorve-lhe os raios, e multiplica-os e reflete-os, e refrata-os,  
num reverberar ofuscante: pelo topo dos cerros, pelo 
esbarrancado das encostas, incendeiam-se as acendalhas 
da sílica fraturada, rebrilhantes, numa trama vibrátil de 
centelhas; a atmosfera junto ao chão vibra num ondular 
vivíssimo de bocas de fornalha em que se pressente visível, 
no expandir das colunas aquecidas, a efervescência dos 
ares; e o dia, incomparável no fulgor, fulmina a natureza 
silenciosa, em cujo seio se abate, imóvel, na quietude de um 
longo espasmo, a galhada sem folhas da flora sucumbida.

CUNHA, E. Os sertões. São Paulo: Três, 1984 (Biblioteca do Estudante). 
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A publicação de Os sertões, de Euclides da Cunha,  
é considerada o marco inicial do período pré-modernista 
no Brasil. A produção dessa época é eclética e retoma 
diversas estéticas literárias que se encontravam em declínio.  
No trecho, a estética simbolista está presente no(a)

A. 	 tom místico da narrativa, que contempla a força 
universal à qual estão submetidos os fenômenos 
ambientais. 

B. 	 refinamento estético da linguagem poética, que se vale 
de figuras sonoras para reafirmar as imagens criadas.

C. 	 caráter cientificista, que prioriza a descrição dos 
fenômenos físicos e geográficos que se desenrolam no 
ambiente.

D. 	 elaboração de figuras antitéticas, em que o calor e o 
frio representam o conflito entre o conservadorismo e 
a inovação.

E. 	 adoção de linguagem subjetiva, que evidencia 
preocupação com o impacto das transformações 
abruptas sofridas pela terra.

Alternativa B

Resolução: O trecho demonstra o refinamento formal da 
linguagem adotada por Euclides da Cunha em Os sertões. 
Apesar de estruturada em prosa, a obra apresenta a 
musicalidade da linguagem poética, conforme evidenciado, 
por exemplo, em “incendeiam-se as acendalhas da sílica 
fraturada, rebrilhantes, numa trama vibrátil de centelhas”.  
A repetição de sons sibilantes cria uma imagem sonora que 
remete ao estalar das chamas, construindo um paralelo com 
a ação dos raios solares no solo, descrita pelo texto. Assim, 
está correta a alternativa B. A alternativa A está incorreta, 
pois o trecho apresenta os fenômenos ambientais sob 
uma óptica cientificista, descrevendo os fatores abióticos 
envolvidos na transformação do solo. A alternativa C está 
incorreta, pois o cientificismo não está presente na estética 
simbolista. No trecho, a descrição dos eventos se dá com 
precisão científica, apesar da escolha de uma linguagem 
poética para tal. A alternativa D está incorreta, pois o trabalho 
antitético está mais próximo da estética barroca. A estética 
simbolista trabalha com figuras de linguagem relacionadas à 
sonoridade. No fragmento, a oposição calor × frio representa 
as forças contraditórias que agem moldando o solo.  
A alternativa E está incorreta, pois a linguagem explorada por 
Euclides da Cunha não apresenta subjetividade, que, dotada 
de musicalidade, não perde o rigor científico na descrição 
dos fenômenos naturais.

QUESTÃO 34 
Começam a cair uns pingos de chuva. Tão leves e raros 

que nem as borboletas ainda perceberam, e continuam 
a pousar, às tontas, de jasmim em jasmim. As pedras 
estão muito quentes, e cada gota que cai logo se evapora.  
Os meninos olham para o céu cinzento, estendem a mão –  
e vão tratar de outra coisa. (Como desejariam pular em poças 
d’água! – Mas a chuva não vem…). 
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Nas terras secas, tanta gente, a esta hora, estará 
procurando também no céu um sinal de chuva! E, nas terras 
inundadas, quanta gente a suspirar por um raio de sol!

Penso em chuvas de outrora: chuvas matinais, que 
molham cabelos soltos, que despencam as flores das cercas, 
entram pelos cadernos escolares e vão apagar a caprichosa 
caligrafia dos exercícios.

Chuvas modernas, sem trovoada, sem igrejas em 
prece, mas com as ruas igualmente transformadas em 
rios, os barracos a escorregarem pelos morros, barreiras, 
pedras, telheiros a soterrarem pobre gente. Chuvas que 
interrompem estradas, estragam lavouras, deixam na miséria 
aqueles justamente que desejariam a boa rega do céu para 
a fecundidade de seus campos. 

MEIRELES, C. Chuva com lembranças. In: Quadrante 2. 4. ed.  
Rio de Janeiro: Editora do autor, 1963. [Fragmento] 

As tipologias textuais frequentemente fundem-se em 
diferentes medidas na composição dos textos literários. Essa 
mistura, no trecho do conto de Cecília Meireles, acontece 
com a finalidade de construir um texto que
A. 	 relata episódios verídicos decorrentes da chuva em 

certa cidade.
B. 	 caracteriza em detalhe as chuvas como elemento da 

natureza.
C. 	 defende uma visão crítica sobre o fenômeno natural da 

chuva. 
D. 	 ilustra as diversas implicações da chuva na vida das 

pessoas. 
E. 	 narra situações hipotéticas protagonizadas pela 

narradora.
Alternativa D
Resolução: No conto de Cecília Meireles, nota-se que a autora 
mistura as tipologias narrativa e descritiva com o objetivo de 
evidenciar as diferentes situações em que as chuvas ocorrem 
e o impacto que têm na vida das pessoas, ora como uma 
coisa boa (para fecundar os campos), ora como um coisa 
ruim (causadora de tragédias, soterramentos, alagamentos). 
É correta, assim, a alternativa D. A alternativa A é incorreta, 
pois a autora não relata episódios verídicos, mas apenas 
tece considerações e impressões sobre diferentes situações 
em que a chuva ocorre. A alternativa B é incorreta, pois a 
autora não apresenta uma caracterização da chuva como 
elemento da natureza, mas discorre sobre suas implicações 
na vida dos seres humanos. A alternativa C é incorreta, pois 
o texto não apresenta caráter argumentativo, não havendo 
defesa de uma visão crítica. A alternativa E é incorreta, pois 
a autora não narra situações hipotéticas vivenciadas por 
ela, mas sim discorre sobre a chuva em situações verídicas,  
de forma generalizada. 

QUESTÃO 35 
A nossa crença na realidade da vida e na realidade 

do mundo não são, com efeito, a mesma coisa. A segunda 
provém basicamente da permanência e da durabilidade do 
mundo, bem superiores às da vida mortal. Se o homem 
soubesse que o mundo acabaria quando ele morresse,  
ou logo depois, esse mundo perderia toda a sua realidade, 
como a perdeu para os antigos cristãos, na medida 
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em que estes estavam convencidos de que as suas 
expectativas escatológicas seriam imediatamente realizadas. 
A confiança na realidade da vida, pelo contrário, depende 
quase exclusivamente da intensidade com que a vida é 
experimentada, do impacto com que ela se faz sentir.

ARENDT, H. Disponível em: <http://docente.ifrn.edu.br>.  
Acesso em: 07 ago. 2018. [Fragmento]

A filósofa alemã Hannah Arendt reflete sobre as realidades 
da vida e do mundo em seu texto. A articulação de suas 
ideias tem o objetivo de 
A. 	 criticar a visão utópica da realidade de um mundo 

perfeito ou superior.
B. 	 desassociar questionamentos sobre crenças coletivas, 

como as dos cristãos.
C. 	 negar antigos conceitos individuais e coletivos acerca 

do que é a vida e a morte. 
D. 	 compreender a vida como uma experiência profunda 

que leva à crença de sua realidade.
E. 	 valorizar manifestações coletivas como formas de 

sustentar a realidade da vida e do mundo.
Alternativa D
Resolução: No texto, Hannah Arendt reflete sobre a 
realidade do mundo e a realidade da vida, ponderando que a  
segunda está relacionada à forma como se vive a vida, à sua 
intensidade. Logo, a vida, de acordo com a filósofa alemã, é uma  
experiência profunda, e sua realidade está condicionada à 
forma como se passa por essa experiência. É correta, assim, 
a alternativa D. A alternativa A improcede, pois a autora não 
discorre sobre um mundo perfeito e utópico, mas, ao contrário, 
cita a crença escatológica (do fim do mundo) dos antigos 
cristãos. A alternativa B é incorreta, pois o objetivo da autora 
não é desassociar questionamentos sobre crenças coletivas, 
mas refletir sobre o modo como essas crenças impactam 
na vida, compreendida como uma experiência profunda. 
A alternativa C é incorreta, pois a autora não nega antigos 
conceitos, mas apenas os menciona para ilustrar a visão de 
mundo dos antigos cristãos. A alternativa E é incorreta, pois 
a autora não valoriza manifestações coletivas, mas reflete 
que a compreensão da vida depende da forma como ela é 
experenciada por cada um individualmente. 

QUESTÃO 36 
TEXTO I

De onde surgiu a palavra “meme”?
Paulo Rodrigues Melo Neto, Macapá, AP

É criação do biólogo britânico Richard Dawkins, no 
livro O gene egoísta. A intenção era batizar uma unidade 
de informação cultural – assim como gene é uma unidade 
de informação genética.

Exemplos: uma melodia assobiada que se espalha pelo 
escritório, um jeito de usar boné que vira moda na escola 
ou aquele vídeo que você e mais meio milhão curtiram e 
compartilharam no Facebook.

Na busca por uma palavra que lembrasse “gene”, o autor 
reduziu o termo grego “mimesis” (“imitação”).

Fonte: Deonísio da Silva, etimologista da Universidade Estácio de Sá. 
JOKURA, T. Disponível em: <https://super.abril.com.br>.  

Acesso em: 07 ago. 2018.

L68W

ENEM – VOL. 8 – 2018 LCT – PROVA I – PÁGINA 23BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



TEXTO II

Disponível em: <https://www.facebook.com>. Acesso em: 07 ago. 2018.

O que caracteriza o texto II como um exemplar do gênero 
meme, de acordo com o texto I, é a

A. 	 divisão do texto em duas partes para articular os tons 
crítico e humorístico. 

B. 	 referência popular para criticar a citação de frases sem 
a leitura das obras. 

C. 	 autoridade da autora Clarice Lispector para criticar 
leitores pós-modernos.

D. 	 relação entre literatura e história para a emissão de um 
ponto de vista.

E. 	 incorporação de termos coloquiais para modernizar a 
norma culta.

Alternativa B
Resolução: Um meme deve articular referências populares 
para cumprir seu objetivo, como afirmado no texto I. Assim, 
observa-se no texto II referências à autora brasileira Clarice 
Lispector e ao ato recorrente de usuários de redes sociais 
de postar frases famosas, com o objetivo de articular uma 
crítica às pessoas que citam autores que nunca leram. 
Dessa forma, a alternativa correta é a B. A alternativa A está 
incorreta porque a divisão do texto em duas partes atende 
antes a um padrão estético do que necessariamente à 
divisão entre crítica e humor; além disso, não há menção a 
essa característica no texto I. A alternativa C está incorreta 
porque, embora Clarice Lispector seja uma figura de 
grande relevância literária, não se pode dizer que ela detém 
autoridade para criticar leitores pós-modernos, nem esse é 
o elemento caracterizado do gênero meme. A alternativa D 
está incorreta porque um meme não deve necessariamente 
articular literatura e história para alcançar sua função 
social, estando livre para recorrer a quaisquer temáticas. 
A alternativa E está incorreta porque a inserção de termos 
coloquiais atende ao objetivo do gênero, amplamente 
divulgado em redes sociais e outros meios de comunicação 
informal, não sendo o objetivo do seu emprego “modernizar” 
a norma culta.

QUESTÃO 37 
Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de 

que a vida incomoda bastante, alma que não cabe bem no 
corpo, mesmo alma rala como a sua. Imaginavazinha, toda 
supersticiosa, que se por acaso viesse alguma vez a sentir 
um gosto bem bom de viver – se desencantaria de súbito 
de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. 
Porque, por pior que fosse sua situação, não queria ser 
privada de si, ela queria ser ela mesma. Achava que cairia 
em grave castigo e até risco de morrer se tivesse gosto. 
Então defendia-se da morte por intermédio de um viver de 
menos, gastando pouco de sua vida para esta não acabar. 
Essa economia lhe dava alguma segurança pois, quem cai, 
do chão não passa. Teria ela a sensação de que vivia para 
nada? Nem posso saber, mas acho que não. Só uma vez se 
fez uma trágica pergunta: Quem sou eu? Assustou-se tanto 
que parou completamente de pensar.

LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 31.

A prosa modernista de Clarice Lispector evoca a subjetividade 
atormentada de seres humanos, cujos sentimentos de 
melancolia e inadequação são constantes. No fragmento, 
as impressões do narrador desvelam que a personagem

A. 	 revolta-se com a rotina de sofrimentos e com o contexto 
de miséria em que vive.

B. 	 percebe-se como um ser para quem o amor e a 
felicidade são desnecessários.

C. 	 recusa-se a acreditar na morte como um castigo para 
as criaturas ambiciosas.

D. 	 surpreende-se diante da impossibilidade de definição 
da própria identidade.

E. 	 defende-se dos desejos que tornariam sua vivência 
cotidiana mais digna. 

Alternativa D
Resolução: No romance de Clarice Lispector, a protagonista 
Macabéa demonstra ser uma pessoa ingênua e infeliz, que 
vive de modo miserável e automático, ignorante ao ponto 
de não ser capaz de identificar sua própria infelicidade 
e a ausência de sentido em sua vida. No fragmento em 
análise, a personagem se surpreende quando questiona 
“Quem sou eu?”, rapidamente largando esse pensamento, 
por medo de refletir sobre o assunto. Nota-se, portanto, 
a impossibilidade de Macabéa de perceber sua própria 
identidade, como corretamente apontado na alternativa D.  
A alternativa A é incorreta, pois a personagem não se 
revolta com o contexto de miséria em que vive, mas, ao 
contrário, é incapaz sequer de perceber ou entender que 
vive nessa situação, tamanho seu desligamento do mundo.  
A alternativa B é incorreta, pois Macabéa não entende 
o amor e a felicidade como desnecessários, não 
conseguindo também refletir sobre essas questões 
em sua vida por medo e ignorância. A alternativa C é 
incorreta, pois, ao contrário do afirmado, Macabéa é 
uma pessoa extremamente supersticiosa e acredita que 
seria castigada caso tivesse gosto, ou seja, ambição, 

DAER

LCT – PROVA I – PÁGINA 24 ENEM – VOL. 8 – 2018 BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



acreditando que poderia morrer. Dessa forma, prefere levar uma “vida de menos”, para evitar a morte.  
A alternativa E é incorreta, pois a personagem evita sequer pensar em desejos, com medo das consequências. Além disso, ela 
não reflete sobre uma vida mais digna ao longo da obra, sendo incapaz de conceber sua realidade como algo problemático.

QUESTÃO 38 
Você pode crer

O pior cego

É o que quer ver.
FERNANDES, M. Disponível em: <http://www2.uol.com.br/millor/haikai>. Acesso em: 14 maio 2018.

Haicai é um gênero literário japonês que valoriza a concisão e a objetividade. É um poema curto, que expressa sensações 
humanas com relação ao mundo. Considerando-se os procedimentos de construção do texto de Millôr Fernandes, identifica-
se o recurso da 

A. 	 alteração de expressão linguística comum à oralidade. 

B. 	 apatia do autor frente a questões sociais indissolúveis. 

C. 	 apresentação objetiva de fatos com análise histórica.

D. 	 persistência como qualidade louvável entre sujeitos.

E. 	 sintonia social entre o eu lírico e a sua comunidade.

Alternativa A
Resolução: No haicai de Millôr Fernandes, o escritor altera a expressão “o pior cego é o que não quer ver”, de modo a lhe 
conferir um novo significado, qualificando a ambição como algo negativo. É correta, assim, a alternativa A. A alternativa B  
é incorreta, pois o autor não evidencia, em seu texto, apatia frente a questões sociais. A alternativa C é incorreta, pois o 
haicai em análise não apresenta dados objetivos e históricos, mas apenas uma reflexão curta, que inverte o significado de um 
provérbio. A alternativa D é incorreta, pois, no haicai, não se identifica persistência como qualidade louvável, mas, ao contrário, 
condenável. A alternativa E é incorreta, pois não se pode interpretar uma sintonia social entre o eu lírico e a comunidade a 
partir dos três versos do texto. 

QUESTÃO 39 

TEXTO I

 

TEXTO II

 

Disponível em: <https://www.almapbbdo.com.br>. Acesso em: 07 ago. 2018 (Adaptação).
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No textos anteriores, de uma agência publicitária, simula-se 
a atuação de alguém cuja função é fazer uma leitura crítica 
das peças antes de sua publicação. Os cortes propostos e 
as sugestões de reescrita, em ambos os textos, sugerem a

A. 	 correção de impressão negativa atribuída às marcas 
por peças anteriores.

B. 	 necessidade de revisão ortográfica anterior à 
veiculação de publicidades.

C. 	 inadequação do uso de modalizadores em textos com 
viés comercial.

D. 	 evidência no prestígio das marcas atrelado à qualidade 
dos produtos.

E. 	 diferença de qualidade entre os produtos e a agência 
divulgadora.

Alternativa D

Resolução: Nas duas publicidades em análise, observa-se 
que os cortes e sugestões buscam impor maior prestígio 
às marcas com o objetivo de evidenciar a qualidade dos 
produtos ofertados. No primeiro caso, simula-se um corte 
na expressão “pode ser”, com a justificativa de que ela 
omite o destaque da marca. No segundo caso, sugere-se a 
alteração de “Família” para “Indústrias”, de modo a ampliar o 
significado do termo, mostrando o tamanho e a importância 
da marca. É correta, assim, a alternativa D. A alternativa A 
improcede, pois as impressões atribuídas às marcas antes 
dos cortes não são necessariamente negativas, mas apenas 
pouco valorizadoras. A alternativa B é incorreta, pois, embora 
seja necessária a revisão ortográfica antes da publicação 
das peças, não é esse o caráter sugerido pelos cortes 
nas publicidades, mesmo porque eles não são de ordem 
ortográfica, mas sim semântica. A alternativa C é incorreta, 
visto que não é inadequado o uso de modalizadores em 
textos comerciais; no caso em análise, sugerem-se cortes 
nas propagandas com objetivo de valorizar as marcas, 
empregando, aliás, modalizadores que as realcem.  
A alternativa E é incorreta, pois a agência faz uma 
aproximação entre sua qualidade e a dos produtos 
anunciados, ao afirmar “Se Pepsi / Bauducco fosse um 
cliente comum, a Almap seria uma agência comum”. Com 
isso, busca-se mostrar que, para uma empresa de grande 
prestígio, é necessária uma agência de igual prestígio. 

QUESTÃO 40 

O avanço da violência no campo levou representantes 
do agronegócio a elegerem o tema como um dos principais 
entraves para o desenvolvimento do setor e também um dos 
maiores desafios para os pré-candidatos que buscam apoio 
e voto dos agricultores. Na pauta de reivindicações estão 
a expansão de programas de patrulha rural, a criação de 
delegacias especializadas e a abertura de um debate sobre 
a flexibilização do Estatuto do Desarmamento.

FERRAZ, A.; BERALDO, P. Disponível em: <https://politica.estadao.com.br>. 
Acesso em: 08 ago. 2018 (Adaptação).

UN1P

A forma verbal “estão”, presente na última frase do texto, 
está conjugada no plural, pois

A. 	 apresenta o sujeito implícito “pré-candidatos”.

B. 	 retoma como agente da ação o vocábulo “agricultores”.

C. 	 concorda com o sujeito anteposto “reivindicações”.

D. 	 flexiona com “expansão”, “criação” e “abertura”.

E. 	 configura uma ocorrência de indeterminação do sujeito.

Alternativa D
Resolução: A forma verbal “estão” é conjugada no 
plural, pois está relacionada a três termos posteriores: 
“a expansão do programa”; “a criação de delegacias”;  
“a abertura de um debate”. Na ordem direta, a frase seria: 
“A expansão de programas de patrulha rural, a criação 
de delegacias especializadas e a abertura de um debate 
sobre flexibilização do Estatuto do Desarmamento estão na 
pauta das reivindicações”. É correta, assim, a alternativa D.  
A alternativa A está incorreta, pois o sujeito da oração é: 
“A expansão de programas de patrulha rural, a criação de 
delegacias especializadas e a abertura de um debate sobre 
flexibilização do Estatuto do Desarmamento”, e não “pré-
candidatos”. A alternativa B é incorreta, pois o agente da 
ação não é “agricultores”. A alternativa C é incorreta, pois a 
forma verbal “estão” concorda com termos posteriores e não 
com o antecessor “reivindicações”. A alternativa E é incorreta, 
pois o sujeito, nesse caso, não é indeterminado, mas está 
posposto ao verbo, como já elucidado. 

QUESTÃO 41 

Polêmica ou ignorância?
Jornalistas desinformados abrem um livro didático, 

leem metade de meia página e saem falando coisas que 
depõem sempre muito mais contra eles mesmos do que eles 
mesmos pensam (se é que pensam nisso, prepotentemente 
convencidos que são, quase todos, de que detêm o absoluto 
poder da informação). 

A principal característica dos discursos marcadamente 
ideologizados (sejam eles da direita ou da esquerda) é a 
impossibilidade de ver as coisas em perspectiva contínua, 
em redes complexas de elementos que se cruzam e 
entrecruzam, em ciclos constantes. Nesses discursos 
só existe o preto e o branco, o masculino e o feminino,  
o mocinho e o bandido, o certo e o errado e por aí vai. 

O mais divertido (para mim, pelo menos, talvez por um 
pouco de masoquismo) é ver os mesmos defensores da 
suposta “língua certa”, no exato momento em que a defendem, 
empregar regras linguísticas que a tradição normativa que 
eles acham que defendem rejeitaria imediatamente. Pois 
ontem, vendo o Jornal das Dez, da GloboNews, ouvi da 
boca do sr. Carlos Monforte essa deliciosa pergunta: “Como 
é que fica então as concordâncias?” Ora, sr. Monforte, eu 
lhe devolvo a pergunta: “E as concordâncias, como é que 
ficam então?” 

BAGNO, M. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br>.  
Acesso em: 31 maio 2017. [Fragmento]
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Em seu artigo, o linguista Marcos Bagno identifica na 
imprensa brasileira, quanto ao uso da língua, jornalistas 
cuja postura é 

A. 	 cautelosa, pois evitam neologismos e estrangeirismos. 

B. 	 alienada, pois dispensam atualizações depois da 
graduação. 

C. 	 retrógrada, pois empregam estruturas consagradas da 
língua.

D. 	 prepotente, pois recriminam as outras áreas de 
conhecimento. 

E. 	 tradicional, pois exprimem visão limitada do processo 
linguístico. 

Alternativa E
Resolução: O professor, filólogo e linguista Marcos Bagno 
afirma que jornalistas desinformados sobre o estudo e o 
ensino da língua não percebem a complexidade desse 
tema, por isso buscam, sem reflexão alguma, limitar o uso 
entre certo e errado, ignorando os preceitos da variação 
linguística. Esse preconceito contra algumas manifestações 
resulta de uma visão tradicionalista de parte da imprensa 
brasileira, como aponta a alternativa E. A alternativa A está 
incorreta porque o texto não revela se esses jornalistas são 
puristas a ponto de evitarem neologismos e estrangeirismos. 
A alternativa B está incorreta porque, ainda que pensem de 
maneira diferente do autor, os jornalistas são interessados 
pela discussão a respeito da língua, o que é o oposto de 
alienação. A alternativa C está incorreta porque a crítica 
de Marcos Bagno recai sobre jornalistas que não aceitam 
as evoluções da língua, sendo indiferente às expressões 
que eles empregam ou deixam de empregar. Finalmente, a 
alternativa D está incorreta porque esses jornalistas criticam 
o uso da língua, e não outras áreas de conhecimento. 

QUESTÃO 42 

A medicalização da experiência humana
02 março 2018

Por Gérard Pommier

Variação do humor ou momentos de tristeza e tensão 
são sempre sinais de doença? Por muito tempo, a psiquiatria 
europeia soube avaliar a gravidade e definir uma prescrição 
apropriada, da droga ao tratamento psicanalítico. A indústria 
farmacêutica incita, contudo, à transformação de dificuldades 
normais em patologias, às quais ela oferece uma solução. 

Disponível em: <https://diplomatique.org.br>.  
Acesso em: 07 maio 2018. [Fragmento]

Características de linguagem, de estrutura e de finalidade 
comunicativa auxiliam no reconhecimento de gêneros 
textuais. A partir do fragmento anterior, da abertura de um 
texto jornalístico, detecta-se o gênero

A. 	 reportagem, por privilegiar a informação a partir de um 
debate ampliado.

B. 	 notícia, por contemplar um acontecimento recente e 
datado e conter um lide. 

167Ø

C. 	 crônica argumentativa, por discutir um assunto 
cotidiano com um olhar prosaico. 

D. 	 editorial, por defender a opinião de um jornalista acerca 
de assunto polêmico. 

E. 	 resenha crítica, por avaliar subjetivamente um tema 
cultural de ampla relevância.

Alternativa A
Resolução: A abertura do texto em análise permite 
caracterizá-lo como uma reportagem, devido à abordagem 
informativa que busca um debate maior do tema, não 
se restringindo à notificação de um fato específico, mas 
ampliando a discussão para tratar de diferentes pontos 
de vista: da psiquiatria à indústria farmacêutica. É correta, 
assim, a alternativa A. A alternativa B é incorreta, pois o texto 
não contempla um acontecimento recente e datado, mas traz 
uma abordagem ampla sobre o assunto. Além disso, não há 
lide – parte da notícia em que é informado o que aconteceu, 
com quem, quando, como e por quê. A alternativa C  
é incorreta, pois não se nota, no fragmento, o tom prosaico 
próprio da crônica. A alternativa D é incorreta, pois o texto 
não apresenta característica de um editorial, no qual a 
publicação se posiciona frente a um assunto; o texto, aliás,  
é assinado por um jornalista, e não pelo veículo. A alternativa E  
é incorreta, pois não se percebe, no fragmento, avaliação 
subjetiva do tema, tampouco o assunto discutido pode ser 
caracterizado como “cultural”, estando mais relacionado à 
esfera informativa ligada à ciência. 

QUESTÃO 43 
Postfácio. A língua que usei. Veio escutar melodia nova. 

Ser melodia nova não quer dizer feia. Carece primeiro a gente 
se acostumar. Procurei me afeiçoar ao meu falar e agora 
que já estou acostumado a tê-lo escrito gosto muito e nada 
me fere o ouvido já esquecido da toada lusitana. Não quis 
criar língua nenhuma. Apenas pretendi usar os materiais que 
minha terra me dava, minha terra do Amazonas ao Prata. 
Fugi cuidadosamente de escrever paulista empregando 
termos usados em diferentes regiões do Brasil e modismo 
de sintaxe ou de expressões mais ou menos gerais dentro 
do país. Certamente que muito errei, porém isso não deve 
ser muito desculpado pra quem se mete num novo roteiro 
adonde ninguém inda nunca passou!

ANDRADE, M. Posfácio inédito (1926). In: Amar, verbo intransitivo. 
Belo Horizonte: Villa Rica. p. 151.

A proposição de novos caminhos estéticos pelos artistas 
modernistas em atividade no início do século XX aponta para 
uma mudança de valores na contemplação da obra de arte. 
No posfácio do romance Amar, verbo intransitivo, ao avaliar 
a linguagem empregada, Mário de Andrade

A. 	 sugere a necessidade de construção de neologismos 
e metáforas para representar de maneira original a 
multiplicidade de idiomas da pátria.

B. 	 problematiza a utilização de padrões cultos da língua 
na literatura por considerar que eles não representam 
a sociedade brasileira moderna.
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C. 	 manifesta satisfação com o experimentalismo da prosa modernista e ambiciona fomentar uma diversidade linguística 
nacional em sua obra.

D. 	 considera negativa a inserção de elementos da oralidade que empobrecem a estrutura da prosa e a tornam mais 
acessível ao público. 

E. 	 desmistifica a obrigatoriedade do romancista em escrever de uma forma julgada como bela pelo público e pela crítica 
de sua época.

Alternativa C

Resolução: No início de seu “postfácio”, Mário de Andrade expressa satisfação com a língua que empregou em Amar, verbo 
intransitivo, ainda que reconheça que foi um experimento que pode vir a desagradar. Em seguida, revela sua intenção maior: “Apenas 
pretendi usar os materiais que minha terra me dava, minha terra do Amazonas ao Prata.” Com isso, fica claro o seu propósito de 
valorizar a língua popular falada em todas as regiões do país, diferentemente do que exige a tradição literária. Por isso, a resposta 
correta é a alternativa C. A alternativa A está incorreta porque Mário de Andrade pretende reproduzir os falares populares, e não 
criar expressões. Além disso, ele emprega apenas um idioma, o português; o que varia são os dialetos. A alternativa B está incorreta 
porque, ainda que o autor recorra à língua popular, no fragmento em pauta não há uma problematização da norma culta da língua.  
A alternativa D está incorreta porque a intenção do autor é oposta ao que se afirma: ele pretende valorizar a língua 
popular, portanto há muitos elementos de oralidade em sua escrita. Finalmente, a alternativa E está incorreta porque 
não há uma problematização do suposto dever dos romancistas, mas a manifestação do desejo de fazer algo inédito,  
sem criticar aqueles que fazem como se espera deles.

QUESTÃO 44 

A M O R

A M O R
A M O R R

A M O R T E R
A M O R T E M R

A M O R T E M O R
A M O R T E M O R

A M O R T R

CAMPOS, A. Amortemor. In: Equivocábulos. São Paulo: Edições Invenção, 1970.

O poema concreto de Augusto de Campos é dotado de expressividade e apresenta como recurso central a

A. 	 ambivalência, ao propor a associação de ideias adversas.

B. 	 causalidade, ao definir o amor como uma causa de morte.

C. 	 oposição, ao mostrar diferentes sentidos para as palavras.

D. 	 discrepância, ao equiparar duas instâncias da vida humana.

E. 	 impossibilidade, ao comparar elementos opostos por inteiro.

Alternativa A

Resolução: Nota-se, no poema de Augusto de Campos, que o poeta propõe a associação de ideias de valores opostos  
– amor e morte –, em uma construção ambivalente e visual. É correta, assim, a alternativa A. A alternativa B é incorreta, pois, 
no poema, não há noção de causalidade, não se podendo interpretar que o amor é causa da morte, haja vista que as ideias 
são apenas associadas em paralelo, sem uma sobreposição de uma à outra. A alternativa C é incorreta, pois, no poema, as 
palavras não assumem diferentes sentidos, mas apenas seus significados restritos. A alternativa D é incorreta, pois não se 
pode falar em discrepância no poema, não havendo divergência entre as ideias, mas apenas ambivalência. A alternativa E é 
incorreta, pois o poema não transmite a ideia de impossibilidade, não havendo comparação de elementos opostos por inteiro. 
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QUESTÃO 45 

Diário de um detento

São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8h da manhã 
Aqui estou, mais um dia 
Sob o olhar sanguinário do vigia 
Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK
Metralhadora alemã ou de Israel 
Estraçalha ladrão que nem papel 
Na muralha, em pé, mais um cidadão José 
Servindo o Estado, um PM bom 
Passa fome, metido a Charles Bronson 
Ele sabe o que eu desejo 
Sabe o que eu penso 
O dia tá chuvoso, o clima tá tenso 
Vários tentaram fugir, eu também quero 
Mas de um a cem, a minha chance é zero 
Será que Deus ouviu minha oração? 
Será que o juiz aceitou a apelação?

JOCENIR; MANO BROWN. Diário de um detento. In: Racionais MC’s. Sobrevivendo no inferno. CD. Cosa Nostra, 1997. [Fragmento]

Na letra da canção, a função social da produção artística está centrada no(a)

A. 	 subjetivismo, já que o eu lírico manifesta sua voz por meio do sentimentalismo.

B. 	 referencialidade, já que divulga uma realidade social comum aos cidadãos brasileiros.

C. 	 engajamento, já que expõe poeticamente a situação de resistência de um grupo minoritário. 

D. 	 entretenimento, já que é um produto da indústria fonográfica com o objetivo de tocar nas rádios. 

E. 	 lirismo, já que há rebuscamento no trato da linguagem figurada para a transmissão da mensagem.

Alternativa C
Resolução: Na letra da canção, percebe-se a função social de engajamento, por meio da exposição da realidade de uma 
minoria (detentos), buscando reflexão sobre a vida e a resistência dentro dos presídios. É correta, assim, a alternativa C.  
A alternativa A é incorreta, pois, na canção, não se nota sentimentalismo, mas uma reflexão poética sobre uma situação 
difícil e crítica vivenciada pelo eu lírico. A alternativa B é incorreta, pois a vida dentro de presídios não é uma situação comum 
aos cidadãos brasileiros, mas se restringe a uma pequena parcela da sociedade que vive nessa condição. A alternativa D é 
incorreta, pois, ainda que o objetivo da música seja entreter, sua função social extrapola essa intenção, valendo-se, antes, do 
discurso de protesto, comum ao rap, gênero musical do grupo Racionais MC’s. A alternativa E é incorreta, pois a linguagem 
da canção é coloquial, simples e objetiva, com intuito de transmitir uma mensagem socialmente engajada e sem margem 
para interpretações líricas.
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TEXTO I
No nosso dia a dia, encontramos muitas situações 

que são consideradas naturais, mas, na verdade, são 
construídas pela sociedade. Uma delas é a divisão do 
trabalho doméstico, quando se atribui a homens e mulheres a 
responsabilidade sobre tarefas diferentes. Tradicionalmente, 
cabe às mulheres os cuidados com a casa, com as crianças, 
com os idosos e com os doentes. Os homens são vistos, 
quando muito, como meros ajudantes nesses trabalhos, 
mas nunca como responsáveis por eles. Por isso, não são 
cobrados pela sociedade nas tarefas de limpar a casa, lavar 
louça, fazer comida e cuidar das pessoas. Por conta dessa 
responsabilidade, as mulheres são chamadas de “donas 
de casa”, e, mesmo assim, os homens são chamados de 
“chefes de família”. É a sociedade que naturaliza a dureza 
das tarefas domésticas para nós mulheres. Recai sobre 
nós a responsabilidade por essas atividades de reprodução 
da vida.

FERREIRA, A. P. Disponível em: <http://actionaid.org.br>.  
Acesso em: 06 ago. 2018. [Fragmento]

TEXTO II
A participação masculina no trabalho doméstico foi 

uma constante na fala das participantes da pesquisa 
Revendo estereótipos: o papel dos homens no trabalho 
doméstico, porém sempre sob a forma da “ajuda”. Isto é,  
a menção frequente da fala das mulheres era de que 
“ele(s) me ajuda(m)” (no caso do marido, mas também dos 
filhos do sexo masculino), o que indicava pelo menos duas 
características desse trabalho doméstico: 1) é uma atribuição 
feminina (portanto, os homens não o encabeçam, mas tão 
somente “ajudam” a realizá-lo); e 2) essa forma “periférica” 
que a “ajuda” masculina assume significa que essas tarefas 
estão entre o que sobra para ser feito (quando as mulheres 
não dão conta) ou o que os homens gostam ou preferem 
fazer. 

BRUSCHINI, M. C. A.; RICOLDI, A. M. Revendo estereótipos: o papel 
dos homens no trabalho doméstico. Estudos Feministas, Florianópolis, 
20(1): 344, janeiro-abril/2012. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.

br>. Acesso em: 06 ago. 2018. [Fragmento adaptado]

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

linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
• desrespeitar os direitos humanos.
• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES

CØ86

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 “Consequências da divisão não igualitária do trabalho doméstico entre homens e mulheres”, 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.

TEXTO III
Horas por semana

Em todas as regiões do Brasil, a mulher dedica mais 
tempo à execução de tarefas domésticas do que o 

homem: são 10 horas a mais por semana.

10,8 horas
20,9 horas

BRASIL

Norte Nordeste

Sudeste
Centro-Oeste

SulLegenda
Homens
Mulheres

10 horas
18,7 horas

9,5 horas
18,5 horas

11,2 horas
20 horas

11,2 horas
21,4 horas

10,8 horas
21,8 horas

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br>. Acesso em: 07 ago. 2018.

TEXTO IV

LUTE. Disponível em: <http://blogdolute.blogspot.com>.  
Acesso em: 07 ago. 2018.
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A proposta de redação orienta-se por uma temática geral: 
CONSEQUÊNCIAS DA DIVISÃO NÃO IGUALITÁRIA DO TRABALHO DOMÉSTICO ENTRE HOMENS E MULHERES

Toda a coletânea apresenta informações referentes a esse tema e, de modo geral, também oferece elementos para que os 
alunos consigam problematizar seu enfoque. A proposição de um título não é obrigatória na redação do Enem, no entanto, 
caso os alunos decidam assim, a correção deve penalizar apenas aqueles que colocarem o tema como título. 
Itens de correção de acordo com a grade Enem:
I.  Item destinado à avaliação da composição linguística do texto (uso da norma-padrão). São considerados os aspectos de 

domínio gramatical explorados na estruturação do raciocínio: concordância verbo-nominal, acentuação gráfica, ortografia, 
variedade vocabular, pontuação, entre outros recursos que, caso sejam mal utilizados, devem ser penalizados. O aspecto 
linguístico deve ser considerado em função do conteúdo do texto. Desse modo, se o texto for claro, mas apresentar 
algumas falhas gramaticais, que não prejudiquem o conjunto textual, elas devem ser penalizadas de forma moderada 
ou mesmo não ser penalizadas. 

•  Número máximo de erros linguísticos para a obtenção de nota total nessa competência: dois erros (acima disso, penalizar 
na correção). Este item é avaliado em consonância com o item IV.

II.  Na compreensão do tema, os alunos devem discutir e problematizar as consequências da divisão não igualitária do 
trabalho doméstico entre homens e mulheres. Os primeiros dois textos da coletânea abordam a naturalização do trabalho 
doméstico feminino, argumentando que isso pode ser observado nas expressões “dona de casa” e “chefe de família”, 
designando mãe e pai, respectivamente. Além disso, também se afirma que o trabalho dos homens é, muitas vezes, 
considerado uma “ajuda”, algo que fazem sem exatamente terem a obrigação de o fazer. O texto III traz dados estatísticos 
sobre a diferença, em horas semanais, da jornada de trabalho doméstica de homens e mulheres no Brasil, em que se 
observa que as mulheres, em média, dedicam praticamente o dobro do tempo dos homens. Já o texto IV, uma charge, 
ironiza a condição da mulher, que não tem tempo sequer para ler a pesquisa a que o marido se refere, criticando cômica 
e sutilmente a postura do marido e a situação da esposa. Com relação ao cumprimento do objetivo, os alunos devem 
perceber a necessidade de criar um enfoque problematizador do tema (desafios e perspectivas), já que é solicitada a 
criação de uma proposta de intervenção. Desse modo, os alunos podem propor uma tese relacionada, por exemplo,  
à igualdade de deveres dos atores sociais para a construção de um país mais justo. Podem, também, abordar a importância 
da divisão das tarefas como combate às formas mais sutis de machismo presentes na sociedade. Ainda, é possível 
relacionar a disparidade do trabalho doméstico com o desenvolvimento da sociedade brasileira.

•	 	Sinalizar,	na	correção,	existência	ou	ausência	da	tese	de	raciocínio.	Caso não haja tese no texto dos alunos, este item 
deve ser penalizado com maior rigor (nota mínima ou zero). Penalizar também a presença de trechos mais longos que 
escapem às tipologias argumentativa e expositiva (como os de cunho narrativo). Este item é avaliado em consonância 
com o item III. 

III. Com relação à terceira habilidade avaliada, domínio da estrutura textual argumentativa, os alunos devem confirmar ou 
discutir sua tese por meio de estratégias argumentativas diversificadas, com certo grau de ineditismo e autoria, procurando 
fugir, ao menos parcialmente, de uma abordagem atrelada ao senso comum. No caso dessa proposta, os alunos podem 
apontar algumas das consequências negativas da divisão não igualitária do trabalho doméstico, como a pior qualidade de 
vida para as mulheres e os reflexos na saúde e felicidade delas. Seguindo por essa linha, é possível defender que esse 
cenário afeta sua dignidade como ser humano, quadro que não é observado igualmente entre homens. Essa situação 
mantém o país atrasado, tanto na esfera econômica – porque impede o desenvolvimento profissional das mulheres, 
que representam hoje a maior parte da população – quanto na civilizacional – porque ainda se vale de modelos sociais 
atrasados, em que o gênero determina a opressão. 

•  A ausência de problematização do enfoque deve ser penalizada com nota igual ou inferior a 50%. Este item deve ser 
avaliado em conexão com o item II, para que não haja penalização dupla dos mesmos problemas. 

IV. Na quarta habilidade, domínio da estrutura linguístico-semântica, os alunos devem demonstrar uso coerente de 
sequências discursivas, especialmente no que diz respeito às cadeias coesivas construídas no texto, com o auxílio de 
determinadas ferramentas da norma-padrão (pontuação, uso correto de conectores, etc.). As relações coesivas devem 
ser avaliadas entre as sentenças e entre os parágrafos.

•	 	Este	item	deve	ser	avaliado	em	conexão	com	o	item	I,	para	que	não	haja	penalização	dupla	dos	mesmos	problemas.	
V.  Na quinta habilidade avaliada, proposta de intervenção, os alunos devem propor estratégias para solucionar as 

situações-problema apresentadas ao longo do texto. Nesse sentido, deve haver detalhamento e variedade nas 
propostas apresentadas. Em relação ao tema em questão, devem ser apontadas medidas que tragam soluções 
plausíveis e razoáveis para lidar com o problema da divisão não igualitária do trabalho doméstico. A conscientização 
é fundamental nesse cenário. Como é apontado nos textos motivadores, ocorre ainda no Brasil uma naturalização 
da divisão do trabalho doméstico. Ser mulher, muitas vezes, ainda é ser mais responsável pelo cuidado do lar e dos 
filhos, e isso se verifica, como os textos mostram, tanto entre mulheres como entre homens. Assim, uma proposta 
viável seria a de conscientizar homens e mulheres sobre as suas posturas e condições de opressores e oprimidos.  
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Isso motivaria tanto as mulheres a lutar pelos seus direitos, como os homens a saírem da sua posição de menos 
responsáveis pelas obrigações que devem ser deles. Essa conscientização pode ser feita tanto por grupos da sociedade 
civil, governos ou iniciativa privada, utilizando-se de vários recursos, como redes sociais e campanhas publicitárias das 
mais diversas. As campanhas publicitárias poderiam ser em formato de leitura rápida, como as que são comumente 
fixadas em locais públicos, com frases impactantes que ao mesmo tempo conscientizem e sensibilizem os homens 
e as mulheres sobre a situação em que vivem ou que causam. Campanhas de informação na televisão e no rádio 
são uma alternativa igualmente viável, uma vez que esses meios de comunicação têm grande abrangência nacional.  
As redes sociais, tão em voga hoje em dia e utilizadas diariamente por parte considerável da população brasileira, podem 
ser igualmente utilizadas para fazer essa publicidade. Nesse sentido, bastaria que as pessoas se organizassem para 
divulgar conteúdos sobre o trabalho doméstico. Mais uma possibilidade consiste em propor que haja, desde a primeira 
infância, conscientização de que o cuidado com o lar é dever de todos os que moram ali, ensinando aos alunos, desde 
cedo, que todos devem estar envolvidos nas tarefas domésticas, uma vez que todos dependem do bom funcionamento 
e da organização de tudo. É importante, nesse cenário, deixar claro que se deve combater discursos que visem a atribuir 
maior responsabilidade às mulheres, pois isso pode acontecer. Aqui, abre-se espaço para os alunos repensarem a maneira 
como as coisas se dão em suas próprias casas e formar valores mais igualitários. 

•	 	A	intervenção	proposta	pelos	alunos	deve	estar	em	conformidade	com	a	tese	e	a	argumentação	desenvolvidas	
ao longo do texto. Do contrário, deve haver penalização. 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 46 a 90

QUESTÃO 46 
A Bola de Neve Church é mais uma igreja neopentecostal 

que vem crescendo. Surgem novas estratégias de 
evangelismo que levaram a Igreja a adentrar as portas 
dos meios de comunicação de massa: a mídia impressa, 
a indústria fonográfica, a rádio e a TV [...]. A BNC utiliza 
estratégias específicas para se comunicar com os jovens. 
Música, telões que exibem cenas de esportes radicais, 
acampamentos, festas em casas noturnas (regadas a 
refrigerante), cultos com linguagem informal, são elementos 
do dia a dia. 

MALHEIROS, C. Religião e TV: um estudo dos programas 
neopentecostais. Dissertação de mestrado em Comunicação.  

São Paulo: Cásper Líbero, 2008. 

Com base no texto, ao buscar uma comunicação com os 
jovens, o fenômeno religioso contemporâneo utiliza 

A. 	 estratégias doutrinárias, oriundas do catolicismo 
popular. 

B. 	 táticas de convencimento, baseadas na linguagem 
culta. 

C. 	 mecanismos tradicionais, assentados na formalidade. 

D. 	 recursos cotidianos, auxiliados pela tecnologia. 

E. 	 técnicas de persuasão, inspiradas pela Bíblia. 

Alternativa D
Resolução: No mundo contemporâneo, fortemente marcado 
pelas tecnologias, sobretudo por aquelas vinculadas aos 
meios de comunicação, as igrejas têm buscado novas formas 
de atrair os fiéis. O texto-base demonstra o caso da Bola de 
Neve Church, igreja que utiliza os mais diversos meios de 
comunicação – jornais, televisão, rádio – para se comunicar 
com os indivíduos. Além disso, são utilizadas estratégias 
específicas para que a comunicação com os mais jovens 
seja estabelecida. Assim, vamos analisar as alternativas 
separadamente:

A)  INCORRETA – As estratégias utilizadas pela Bola de 
Neve Church não são oriundas de práticas do catolicismo 
popular, fato que invalida essa alternativa. 

B)  INCORRETA – Pelo contrário, conforme o texto-base 
demonstra, a linguagem utilizada, principalmente nos 
cultos, é informal e ligada às demandas dos jovens. 

C)  INCORRETA – Os mecanismos utilizados pela BNC não 
são tradicionais e assentados na formalidade. Além da 
linguagem informal, são adotadas estratégias ligadas 
ao mundo dos jovens, como festas, acampamentos e 
músicas. 

D)  CORRETA – Os recursos utilizados pela BNC são 
cotidianos como músicas, a TV, a linguagem informal 
e festas. Ademais, eles são auxiliados pelo uso de 
tecnologias como os telões, a indústria fonográfica e  
a mídia. 

BMØT

E)  INCORRETA – O texto-base em nenhum momento diz 
que as técnicas de persuasão são ancoradas em práticas 
oriundas da Bíblia. Elas são mediadas e realizadas a partir 
daquilo que, na visão da igreja, está conectado com o 
cotidiano do público jovem. 

QUESTÃO 47 
Se a economia do mundo do século XIX foi formada 

principalmente sob a influência da Revolução Industrial britânica, 
sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente  
pela Revolução Francesa. A Grã-Bretanha forneceu o modelo 
para as ferrovias e fábricas, o explosivo econômico que rompeu 
com as estruturas socioeconômicas tradicionais do mundo  
não europeu; mas foi a França que fez suas revoluções e a 
elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um 
tipo ou de outro terem se tornado o emblema de praticamente 
todas as nações emergentes, e a política europeia (ou 
mesmo mundial), entre 1789 e 1917, foi grande parte da 
luta a favor e contra os princípios de 1789, ou os ainda mais 
incendiários de 1793. 

HOBSBAWM, E. A era das revoluções. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

O texto expressa um dos significativos reflexos da Revolução 
Francesa na História, indicando que sua ideologia

A. 	 moldou a economia mundial do século XIX.

B. 	 tornou-se unânime no continente europeu entre 1789 
e 1917.

C. 	 influenciou a Europa mais do que os ideais econômicos 
ingleses.

D. 	 livrou a política mundial de governos autoritários.

E. 	 manifestou-se, em âmbito global, por meio da 
simbologia revolucionária.

Alternativa E
Resolução: De acordo com o texto, “foi a França que fez 
suas revoluções [do mundo não europeu] e a elas deu 
suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores [...] terem 
se tornado o emblema de praticamente todas as nações 
emergentes”, além disso, a política europeia (ou mesmo 
mundial) estava associada às discussões acerca dos 
princípios revolucionários de 1789, indicando a influência 
da Revolução Francesa no mundo entre 1789 e 1917, o que 
torna correta a alternativa E.  A alternativa A está incorreta, 
pois, segundo o texto, a economia mundial do século XIX 
foi influenciada, principalmente, pela Revolução Industrial 
britânica. A alternativa B também está incorreta, pois o 
texto indica que a política europeia e mundial, entre 1789 
e 1917, esteve pautada nas discussões a favor e contra os 
princípios da Revolução Francesa, o que contraria a ideia de 
unanimidade. O texto não estabelece uma hierarquia entre 
a Revolução Francesa e a Revolução Industrial britânica 
no que diz respeito à influência que elas exerceram no 
continente europeu, o que invalida a alternativa C. Por fim,  
a alternativa D também está incorreta, pois o texto não afirma 
que a Revolução Francesa tenha livrado a política mundial 
de governos autoritários. 

KGHG
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QUESTÃO 48 

Cientistas desvendam por que a Torre de Pisa 
continua em pé, após mais de 600 anos e 4 terremotos

Era um mistério que há anos intrigava engenheiros: 
como a Torre de Pisa consegue resistir a terremotos estando 
tão inclinada? Com 58 metros de altura, o campanário da 
catedral da cidade italiana de Pisa pende em um ângulo de 
cinco graus, o que faz com que fique até cinco metros fora 
do eixo no seu topo. A Toscana, onde fica a famosa torre,  
é uma região com muita atividade sísmica, assim como 
grande parte da Itália.

[...]

Trata-se de uma combinação entre a estrutura da torre 
e as características do terreno em que ela foi erguida.  
Por um lado, o solo é macio e, por outro, a torre é alta e rígida. 
Isso faz com que a ressonância de movimentos sísmicos 
seja muito menor, reduzindo os efeitos dos tremores sobre 
o monumento.

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-44115853>. 
Acesso em: 21 maio 2018.

A que se deve o excesso de atividade sísmica na região 
mencionada no texto?

A. 	 Ao epicentro que está localizado fora da península 
italiana.

B. 	 Aos processos erosivos acelerados pela ação 
antrópica. 

C. 	 À abertura do Mediterrâneo pelo mecanismo de 
subducção.

D. 	 À formação da cadeia Alpina pelo processo de 
epirogênese.  

E. 	 Ao movimento convergente das placas Africana e 
Euroasiática.

Alternativa E

Resolução: A Itália localiza-se acima do limite convergente 
das placas litosféricas Africana e Euroasiática. A confluência 
dessas placas explica a forte instabilidade tectônica nessa 
região. A alternativa A está incorreta, pois os terremotos 
que atingem a Itália podem ter epicentro no continente ou 
no mar. A alternativa B está incorreta porque processos 
erosivos são incapazes de provocar tremores de terra com 
tamanha frequência e intensidade como os que ocorrem nos 
limites tectônicos. A alternativa C está incorreta, pois o Mar 
Mediterrâneo está em fechamento mediante a aproximação 
dos continentes africano e euroasiático. A alternativa D 
está incorreta porque os Alpes se formam por orogênese 
resultante da colisão das duas placas citadas anteriormente.

CKNB QUESTÃO 49 

Discute-se que, desde a década de 1990, a economia 
brasileira esteja vivenciando um processo de desindustrialização 
aliado ao fenômeno de reprimarização de sua pauta de 
exportações. O conceito de desindustrialização [...] se refere à 
perda de participação da indústria de transformação no Produto 
Interno Bruto e Valor Adicionado e à redução do emprego 
industrial no emprego total. Já a reprimarização consiste na 
perda de qualidade tecnológica na pauta de exportações de 
um país ou região.

Disponível em: <http://www.anais.ueg.br/index.php/sepe/article/
view/7344/4851>. Acesso em: 15 jun. 2018.

Os dois fenômenos identificados no texto indicam que a 
economia brasileira é caracterizada pelo(a)

A. 	 participação reduzida da atividade mineradora.

B. 	 inovação ligada ao imponente setor quaternário.

C. 	 declínio do emprego informal em épocas de crise.  

D. 	 pauta exportadora baseada em produtos primários. 

E. 	 setor de prestação de serviços pouco representativo.

Alternativa D

Resolução: O texto-base identifica no Brasil a existência do 
fenômeno de desindustrialização aliado ao de reprimarização 
– os quais implicam em uma pauta de exportações baseada 
em commodities. Já que no primeiro caso a indústria perde 
importância no PIB e no segundo a exportação de produtos 
primários é predominante. A alternativa A está incorreta 
porque a mineração é uma importante atividade econômica 
no Brasil. Os recursos minerais são uns dos produtos 
primários produzidos e exportados pelo país. A alternativa B  
está incorreta, pois o setor quaternário – ligado à alta 
tecnologia, pesquisa, biotecnologia, informática, entre outros 
– é pouco desenvolvido no Brasil e carece de investimentos. 
A alternativa C está incorreta porque, em períodos de crise, 
o emprego formal diminui e o informal cresce. A alternativa E  
está incorreta, pois o setor terciário – de prestação de 
serviços e comércio – tem importância crescente na 
economia brasileira e a evolução do PIB nos últimos anos 
foi significativamente influenciada por esse setor. 

QUESTÃO 50 
Os sofistas, com efeito, operaram verdadeira revolução 

espiritual (deslocando o eixo da reflexão filosófica da physis 
e do cosmos para o homem e àquilo que concerne à vida 
do homem como membro de uma sociedade) e, portanto, 
centrando seus interesses sobre a ética, a política, a retórica, 
a arte, a língua, a religião e a educação, ou seja, sobre aquilo 
que hoje chamamos a cultura do homem. Portanto, é exato 
afirmar que, com os sofistas, inicia-se o período humanista 
da filosofia antiga. 

REALE, G.; ANTISERI, D. História da filosofia: filosofia pagã antiga.  
2. ed. São Paulo: Paulus, 2004. v.1

A característica do pensamento sofista destacada no texto 
representou, para o pensamento filosófico antigo, o(a)

4OT6
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A. 	 eliminação do pensamento metafísico.

B. 	 garantia do respeito aos valores da pólis.

C. 	 sustentação das verdades eternas e imutáveis.

D. 	 retorno às narrativas dos poetas Homero e Hesíodo.

E. 	 surgimento de uma tradição intelectual antropocêntrica.

Alternativa E

Resolução: Os sofistas foram um grupo de pensadores 
que viajavam entre as cidades-estado gregas ensinando 
a arte da retórica e o relativismo. No texto, lemos que  
“Os sofistas, com efeito, operaram verdadeira revolução 
espiritual (deslocando o eixo da reflexão filosófica da physis 
e do cosmos para o homem e àquilo que concerne à vida do 
homem como membro de uma sociedade)”. Isso quer dizer 
que os sofistas fizeram um movimento antropocêntrico, em 
que a compreensão do mundo ocorria a partir do homem 
e pelo homem, o que inclui o conhecimento do mundo 
(epistemologia) e as noções sociais como a justiça. Assim, 
o texto destacou o surgimento de uma tradição intelectual 
antropocêntrica, o que torna correta a alternativa E.

Analisaremos as demais alternativas:

A)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque não 
se pode dizer que a atividade sofista tenha eliminado o 
pensamento metafísico do cenário filosófico antigo.

B)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque 
os sofistas geraram conflitos de valores da pólis, e não 
a sua manutenção.

C)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque os 
sofistas entendiam que a verdade era relativa, sendo a 
humanidade a medida de todas as coisas. O pensamento 
expresso na alternativa condiz com a filosofia platônica.

D)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque 
os sofistas não geraram um movimento de resgate ao 
passado, mas de inovação no cenário grego.

QUESTÃO 51 

O conhecimento é o resultado das operações que a 
mente realiza com as ideias, tanto na sensação como na 
reflexão, procurando perceber o acordo ou desacordo entre 
elas. Locke afirma: “De fato, quando sabemos que branco 
não é preto, o que fazemos além de perceber que estas 
duas ideias não concordam?” Para que isso seja melhor 
esclarecido, o filósofo realiza um complexo e minucioso 
exame de todos os tipos de ideias e de operações da mente.

ABRÃO, B. S. História da Filosofia. São Paulo: Nova Cultural, 1999.

John Locke, ao discutir a importância das ideias para o 
conhecimento, defende que a mente humana

A. 	 cria ideias a partir de estruturas abstratas.

B. 	 organiza as ideias advindas da percepção.

C. 	 resgata informações contidas em si mesma.

D. 	 tem um funcionamento puramente metafísico.

E. 	 formula conceitos desprovidos da experiência.

TXA9

Alternativa B

Resolução: Locke é um dos pensadores da tradição 
conhecida como Empirismo Britânico. Para esses autores, 
a fonte do conhecimento estava nas experiências, que 
posteriormente eram refletidas e organizadas pela mente 
humana. No texto, lemos: “O conhecimento é o resultado 
das operações que a mente realiza com as ideias, tanto na 
sensação como na reflexão, procurando perceber o acordo 
ou desacordo entre elas”, o que significa dizer que a mente 
humana organiza as ideias advindas da percepção. Logo, 
está correta a alternativa B.

Analisaremos as demais alternativas:

A)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque a 
mente cria ideias a partir das sensações, da experiência, 
e não de estruturas abstratas.

C)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque a 
mente não resgata informações contidas em si mesma, 
mas as elabora. Lembre-se da ideia do Locke da tábula 
rasa.

D)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque 
autores como Locke tinham como objetivo superar as 
ideias metafísicas, como a de substância, de Aristóteles.

E)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque, 
para o empirismo, os conceitos formulados devem ser 
necessariamente advindos da experiência.

QUESTÃO 52 
A Amazônia é citada como um dos ecossistemas 

ameaçados de atingir o chamado “ponto sem volta”, mesmo 
com a recente diminuição nas taxas de desmatamento e 
com o plano de redução do desmatamento, que prevê a 
redução de 80% até 2020 em relação à média registrada 
entre 1996 e 2005.

O relatório da ONU cita um estudo coordenado pelo 
Banco Mundial que afirma que se a Amazônia perder 20% 
de sua cobertura original, em 2025, certas partes da floresta 
entrariam em um ciclo de desaparecimento, agravado 
por problemas como mudanças climáticas, queimadas e 
incêndios.

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/
noticias/2010/05/100510_naturezaeconomiaebc.shtml>.  

Acesso em: 20 jul. 2015 [Fragmento].

Constituem as principais ameaças aos ecossistemas 
brasileiros, sobretudo à Amazônia, o(a)

A. 	atuação de empreiteiras e a construção de ferrovias.

B. 	expansão das fronteiras agrícolas e a exploração de 
recursos naturais.

C. 	formação de áreas de reflorestamento e os alagamentos 
por represas.

D. 	introdução de espécies exóticas e a desconcentração 
industrial.

E. 	rompimento do equilíbrio genético e o surgimento de 
novas cidades.

L1G4
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Alternativa B
Resolução: A agricultura comercial voltada para os mercados 
internacionais cresceu na Amazônia às custas da floresta e dos 
recursos naturais da região. O agronegócio com o pastoreio 
extensivo, as plantações de palma (dendê) e o cultivo de 
soja está entre os principais fatores de desmatamento.  
A alternativa A está incorreta porque o transporte hidroviário é o 
predominante na Amazônia. A alternativa C está incorreta, pois 
o reflorestamento não constitui uma ameaça aos ecossistemas 
brasileiros. A alternativa D está incorreta porque a indústria 
na região Norte é uma das menos expressivas no Brasil.  
A alternativa E está incorreta, pois o equilíbrio gênico diz 
respeito a uma população e não a um ecossistema inteiro. 
Além disso, o crescimento urbano foi responsável pela 
destruição, sobretudo da Mata Atlântica.  

QUESTÃO 53 
O que acontecia, como muitas vezes acontece nos 

booms de mercados livres, era que, com os salários ficando 
para trás, os lucros cresceram desproporcionalmente, e os 
prósperos obtiveram uma fatia maior do bolo [...]. Mas como 
a demanda da massa não podia acompanhar a produtividade 
em rápido crescimento do sistema industrial [...] o resultado 
foi superprodução e especulação. Isso por sua vez provocou 
o colapso [do sistema econômico].

HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Segundo a abordagem do texto, a Crise de 1929 teve um 
caráter

A. 	 aleatório.

B. 	 nacional.

C. 	 episódico.

D. 	 estrutural.

E. 	 passageiro.

Alternativa D
Resolução: A ideologia do liberalismo econômico é um 
elemento fundamental para o entendimento da Crise de 1929. 
A ideia de que o próprio mercado se regulava, de que não era 
necessária a intervenção do Estado na economia, acabou 
por favorecer a especulação financeira. A crença no poderio 
das empresas estadunidenses levou a uma supervalorização 
de suas ações. Entretanto, a valorização do mercado 
estadunidense era frágil, visto que havia um descompasso 
entre consumo e oferta. Uma crise de superprodução e 
subconsumo foi se constituindo e se deflagrou no dia 24 de 
outubro de 1929, na chamada Quinta-feira Negra, quando 
milhões de títulos de empresas dos Estados Unidos foram 
oferecidos no mercado sem encontrarem compradores, 
colapsando o sistema econômico. Portanto, a Crise de 
1929 estava atrelada à própria estrutura do capitalismo, 
o que torna correta a alternativa D. Como apontado pelo 
texto, a crise de 1929 estava relacionada à própria dinâmica 
do liberalismo econômico, e, portanto, não é correto 
afirmar que possuía um caráter aleatório ou episódico,  

1GFK

o que invalida as alternativas A e C. A alternativa B está 
incorreta, pois a Quebra da Bolsa de Nova Iorque afetou a 
economia de forma global, já que os Estados Unidos eram 
o maior credor e investidor mundial. Por fim, a alternativa E 
também está incorreta, pois os efeitos da Crise de 1929 se 
estenderam ao longo de toda década de 1930.

QUESTÃO 54 

A terra foi vampirizada pela cana [...]. Somou-se à 
monocultura a destruição das matas graças às queimadas 
[...] bem mais agressivas do que a simples coivara dos 
indígenas. [...] [Gilberto Freyre] opôs o canavial civilizador ao 
canavial devastador, lembrando que um estado de guerra se 
instalou entre homem e mata. “Quem todo quer, todo perde”.

DEL PRIORE, M. História da gente brasileira – Colônia.  
São Paulo: Leya, 2016. v. 1, p. 80.

Segundo o relato da autora, o impacto ecológico resultante da 
atividade econômica açucareira foi justificado essencialmente 
pela

A. 	 continuidade do uso de técnicas agrícolas arcaicas 
pelos nativos.

B. 	 consciência portuguesa da inesgotabilidade dos 
recursos naturais.

C. 	 lucratividade advinda do desenvolvimento da atividade 
monocultora.

D. 	 ação civilizadora que substituiu biomas naturais por 
áreas urbanizadas.

E. 	 improdutividade inicial do solo da região litorânea da 
América Portuguesa.

Alternativa C

Resolução: A alternativa A está incorreta, pois, segundo o 
texto, a prática de queimadas utilizadas pelos portugueses 
não era uma mera continuidade da coivara indígena, mas 
funcionava de maneira bem mais agressiva. A alternativa B  
está incorreta, visto que não há qualquer argumentação 
da autora no sentido de afirmar a concepção portuguesa 
sobre a inesgotabilidade dos recursos naturais na Colônia. 
A alternativa C está correta, pois, de acordo com o texto, 
os lucros obtidos com a economia açucareira se deram em 
detrimento da intensa degradação ambiental provocada pela 
atividade monocultora, sobretudo devido às queimadas.  
A alternativa D está incorreta, pois, embora se refira a 
uma ação civilizadora vinculada à atividade canavieira,  
o texto não a relaciona à substituição de biomas naturais por 
áreas urbanizadas. Além disso, é sabido que a economia 
açucareira se desenvolveu em um ambiente marcadamente 
rural. A alternativa E está incorreta, pois a empresa colonial 
encontrou no litoral da América Portuguesa disponibilidade 
de terras com solos propícios ao cultivo da cana-de-açúcar. 
Além disso, o texto não aborda esse aspecto. 
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QUESTÃO 55 

Verifica-se assim que os mitos jê de origem do fogo, 
assim como os mitos tupi-guarani sobre o mesmo tema, 
operam por meio de uma dupla oposição: entre cru e cozido 
de um lado, entre fresco e podre do outro. O eixo que une 
o cru e o cozido é característico da cultura, o que une o 
fresco e o podre, da natureza, já que o cozimento realiza a 
transformação cultural do cru, assim como a putrefação é 
sua transformação natural.

LÉVI-STRAUSS, C. O cru e o cozido. Mitológicas 1.  
São Paulo: Cosac Naify, 2004. 

Lévi-Strauss é o maior expoente da antropologia estruturalista. 
No trecho, o autor está sustentando que o(a)

A. 	 tipologia cru e cozido é exclusiva dos povos indígenas.

B. 	 mente humana opera a partir de estruturas binárias. 

C. 	 mito jê é mais bem estruturado que o tupi-guarani. 

D. 	 cultura é um elemento irrelevante do ser humano. 

E. 	 alimento deve ser cozido de maneira adequada.

Alternativa B

Resolução: Lévi-Strauss foi o maior expoente da corrente 
estruturalista na antropologia. Para ele, existem estruturas 
mentais universais que se expressariam com roupagens 
diferentes nas mais variadas culturas. Ao mesmo tempo, 
para o autor, independente de qual seja a cultura, a mente 
humana opera a partir de estruturas binárias que organizam 
as relações das sociedades humanas e que são expressas, 
de diferentes formas, nas narrativas míticas, que dão sentido 
à vida de uma sociedade. No texto-base, Lévi-Strauss 
está ressaltando a ocorrência dessa estrutura binária do 
pensamento humano ao comparar os mitos jê e tupi-guarani 
e afirmar que eles operam por intermédio de uma dupla 
oposição: o cru e o cozido. Portanto, a alternativa correta é 
a B. Vamos analisar as demais alternativas: 

A)  INCORRETA – A tipologia cru × cozido não é exclusiva 
dos povos indígenas. Ela é uma das oposições binárias, 
na ótica de Lévi-Strauss, sob as quais a mente humana 
funciona. São exemplos também as seguintes oposições: 
natureza × cultura; sagrado × profano; morte × vida; etc. 

C)  INCORRETA – Não há no texto-base um argumento 
que comprove que Lévi-Strauss atribuía um valor maior 
ao mito jê.

D)  INCORRETA – Na ótica de Lévi-Strauss e da antropologia, 
a cultura não é um elemento irrelevante do ser humano. 
Pelo contrário, ela é um elemento constitutivo da 
humanidade. 

E)  INCORRETA – O texto-base não comprova que a 
preocupação de Lévi-Strauss era o cozimento adequado 
do alimento. O que o autor está tentando demonstrar é a 
existência de estruturas binárias universais pelas quais 
opera a mente humana.

T5GA QUESTÃO 56 

Para McLuhan, a evolução tecnológica deixaria de 
ser coadjuvante na vida social e passaria a ser parte 
integrante dela, moldando uma nova forma de organização 
da sociedade. Com o advento dos meios de comunicação 
eletrônicos, a velocidade de transmissão das mensagens e o 
caráter massivo de sua recepção não só permitem a partilha 
de experiências distantes, mas promovem um novo tipo de 
aproximação social em larga escala.

CHAGAS, C; ENCARNAÇÃO, B. McLuhan: o profeta da Internet. 
Disponível em: <http://redeglobo.globo.com/globociencia/

noticia/2011/08/mcluhan-o-profeta-da-internet.html>.  
Acesso em: 04 jul. 2018. 

McLuhan é um importante teórico da comunicação do  
século XX. Na perspectiva defendida pelo autor, as inovações 
nos meios de comunicação propiciam um(a)

A. 	 preservação do modo tradicional de comunicação. 

B. 	 unificação na forma de utilização da tecnologia. 

C. 	 individualismo nas relações entre os cidadãos. 

D. 	 alteração no formato da organização social. 

E. 	 mudança no caráter massivo da recepção.

Alternativa D

Resolução: O texto-base concede informações sobre a 
posição de McLuhan, importante teórico da comunicação, 
sobre a questão da evolução tecnológica. Para o autor,  
os novos meios de comunicação, a velocidade na transmissão 
das mensagens e o caráter massivo da recepção permitem 
partilhar experiências distantes e promovem um novo tipo 
de aproximação social em larga escala. Concomitantemente,  
a evolução nas tecnologias passaria a assumir um papel 
de protagonismo na vida das pessoas, moldando uma nova 
forma de organização da sociedade. Assim, vamos analisar 
as alternativas:

A)  INCORRETA  – A evolução nas tecnologias da 
comunicação, de acordo com o texto-base, não preserva 
o modelo tradicional de comunicação. Pelo contrário, ela 
promove um novo tipo de aproximação social em larga 
escala.

B)  INCORRETA – O texto-base não comprova que as 
inovações nos meios de comunicação propiciam uma 
unificação na forma de utilização da tecnologia. 

C)  INCORRETA – O texto-base não demonstra que o 
individualismo entre as pessoas é propiciado pelas 
inovações nos meios de comunicação. 

D)  CORRETA – Na visão de McLuhan e conforme está 
delineado no texto-base, as inovações nos meios de 
comunicação moldam uma nova forma de organização 
da sociedade. 

E)  INCORRETA – No texto-base não é mencionada uma 
alteração no caráter massivo da recepção devido às 
inovações nos meios de comunicação. 
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QUESTÃO 57 
Nesta sexta-feira, 6 de julho, a Terra estará mais distante do Sol do que em qualquer outro dia deste ano de 2018.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-44706019>. Acesso em: 04 jul. 2018.

Na data mencionada no fragmento da notícia, o planeta Terra atingiu 
A. 	 sua translação.
B. 	 seu solstício.
C. 	 seu periélio. 
D. 	 sua elíptica.
E. 	 seu afélio. 
Alternativa E
Resolução: O afélio é o ponto da órbita da Terra ao redor do Sol em que o planeta fica mais longe do astro. Esse distanciamento 
ocorre em julho, como mencionado no texto da questão. A alternativa A está incorreta porque translação é o nome dado ao 
movimento da Terra ao redor do Sol. A alternativa B está incorreta, pois o solstício de inverno e de verão marcam o início 
dessas estações nos hemisférios Norte e Sul. A variação da distância do Sol durante o afélio ou o periélio não determina as 
mudanças de temperatura das estações do ano. A alternativa C está incorreta porque o periélio é o oposto do afélio, acontece 
em janeiro e corresponde ao ponto da órbita da Terra ao redor do Sol em que o planeta fica mais perto do astro. A alternativa 
D está incorreta porque elíptica é a trajetória da Terra ao redor do Sol e não uma circunferência perfeita. 

QUESTÃO 58 
A Revolução de 1930, na história do Brasil, assinala o colapso da política oligárquica da República Velha e, 

simultaneamente, o início de um período fortemente marcado pela figura de Getúlio Vargas. Chefe vitorioso do movimento 
de 1930, Vargas assumiu a Presidência do país em caráter provisório, iniciando seu governo no contexto da Crise de 1929, 
circunstância que favoreceu a concentração do poder em suas mãos.

O progressivo autoritarismo de Vargas, entretanto, acabou frustrando as expectativas políticas de alguns setores, 
principalmente de São Paulo, que comandou a Revolução Constitucionalista de 1932, cuja oposição ao governo pode ser 
dimensionada pelo cartaz a seguir:

Disponível em: <http://flanelapaulistana.com>. Acesso em: 06 jun. 2011.

Com base nas informações do texto, pode-se inferir que, na imagem, o elemento evidenciador da crítica paulista ao regime 
varguista está presente no(a)
A. 	 aprisionamento de Vargas nas mãos do personagem bandeirante, o que indica que São Paulo manteve o controle do 

Governo Federal após a Revolução de 1932.
B. 	 frase “Abaixo a Ditadura”, o que indica que São Paulo considerava o Governo Provisório como uma estratégia usada por 

Vargas para manter-se indefinidamente no poder.
C. 	 personagem armado, representado à direita no cartaz, o que indica uma clara referência à tradição de luta e resistência 

do povo brasileiro.
D. 	 personagem de farda branca, retratado à esquerda no cartaz, o que indica que os tenentes apoiaram abertamente a 

Revolução de 1932.
E. 	 posição dos personagens retratados no cartaz, o que  indica que a oposição de São Paulo a Vargas contava com o apoio 

de toda a sociedade brasileira.

ØOML
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Alternativa B

Resolução: A bandeira reivindicatória da Revolução 
Constitucionalista de São Paulo, de 1932, ficava por conta 
da ausência de uma Constituição, visto que, após chegar 
ao poder, Getúlio Vargas havia anulado a Carta de 1891. 
Essa e outras medidas representavam, para os paulistas,  
um progressivo autoritarismo de Vargas, que passaram, 
como indicado na imagem, a considerar o Governo Provisório 
uma estratégia de Vargas para se manter indefinidamente 
no poder, estabelecendo uma ditadura no país, o que 
torna correta, portanto, a alternativa B. A alternativa A está 
incorreta, pois a Revolução Constitucionalista de 1932 
representou também o desejo dos paulistas retomarem o 
controle da política nacional. A alternativa C também está 
incorreta, pois, além de a figura armada à direita do cartaz 
fazer referência à tradição de luta paulista, esse aspecto 
não evidencia a crítica de São Paulo ao Governo Provisório 
de Vargas. Contrariamente ao indicado na alternativa D, 
a Revolução de 1932 não contou com o apoio aberto dos 
tenentes. Além disso, o suposto engajamento dos tenentes 
na Revolução não evidencia a crítica paulista a Vargas.  
Por fim, a alternativa E também está incorreta, pois os 
paulistas contaram apenas com o apoio de parte do estado 
de Mato Grosso no enfrentamento às tropas governamentais. 

QUESTÃO 59 

MICHELANGELO. A criação de Adão. Afresco. 280 × 570 cm. c. 1512.

O aspecto da pintura de Michelangelo que se contrapõe 
à concepção de Renascimento como ruptura radical em 
relação ao Período Medieval é evidenciado pela

A. 	 exaltação da capacidade criativa e intelectual dos 
sujeitos do Renascimento.

B. 	 negação dos valores da cultura greco-romana pelos 
indivíduos da Renascença.

C. 	 presença de elementos religiosos na representação do 
mundo e da sociedade.

D. 	 crença de que o sujeito era o elemento fundamental 
para explicação do mundo. 

E. 	 valorização das características dos indivíduos que os 
diferenciavam dos demais.

PW2O

Alternativa C

Resolução: A análise da pintura “A criação de Adão”, uma 
representação de uma passagem da Bíblia, do italiano 
Michelangelo, revela que a mentalidade do indivíduo moderno 
era marcada por fortes traços das crenças medievais, que 
valorizavam uma visão religiosa sobre o mundo e sobre a 
sociedade, o que torna válida a alternativa C. A alternativa A 
está incorreta, pois a pintura, ao demonstrar o encontro das 
mãos de Deus e do homem, exalta a capacidade criativa dos 
indivíduos renascentistas, o que indica uma ruptura com o 
medievo. A alternativa B também está incorreta, pois a obra 
de Michelangelo, não nega, mas evidencia a retomada dos 
aspectos da cultura greco-romana pelos renascentistas.  
A crença que o sujeito era o elemento fundamental para 
a explicação do mundo é um aspecto renascentista que 
representa uma descontinuidade em relação ao Período 
Medieval, o que contraria a alternativa D. Por fim, a pintura 
de Michelangelo, ressalta a postura individualista do sujeito 
do Renascimento, que se contrapõe ao coletivismo medieval, 
o que invalida a alternativa E.

QUESTÃO 60 

Capitão de indústria

Eu às vezes fico a pensar 
Em outra vida ou lugar 
Estou cansado demais 
Eu não tenho tempo de ter 
O tempo livre de ser 
De nada ter que fazer

É quando eu me encontro perdido 
Nas coisas que eu criei 
E eu não sei

Eu não vejo além da fumaça 
O amor e as coisas livres, coloridas 
Nada poluídas

Ah, eu acordo pra trabalhar 
Eu durmo pra trabalhar 
Eu corro pra trabalhar

[...]

Eu não vejo além da fumaça 
Que passa e polui o lar 
Eu nada sei

[...]
VALLE, M.; VALLE, P. S. Capitão da indústria. In: Os paralamas do 

sucesso. 9 luas. CD. EMI, 1996.

A letra da canção “Capitão de indústria”, dos Paralamas do 
Sucesso, dialoga com o contexto da Revolução Industrial na 
medida em que evidencia a
A. 	 formação da mão de obra operária nos grandes centros 

urbanos industriais.
B. 	 organização sustentável de grandes núcleos urbanos 

em torno das fábricas.
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C. 	 participação dos trabalhadores nas diversas etapas do 
processo produtivo.

D. 	 transformação na percepção do tempo com o advento 
da industrialização.

E. 	 melhoria nas condições de vida do operariado nas 
sociedades industriais.

Alternativa D

Resolução: A letra da canção “Capitão de indústria”, do 
grupo Paralamas do Sucesso, retrata a aceleração no ritmo 
da vida de um operário, que, segundo o texto, “não tenho 
tempo de ter / O tempo livre de ser / De nada ter que fazer”,  
dialoga com o contexto da Revolução Industrial, iniciada no 
século XVIII, no qual as cidades funcionavam em um ritmo 
acelerado ditado pelo trabalho nas fábricas, produzindo uma 
transformação na percepção do tempo no cotidiano das 
pessoas, validando, portanto, o indicado na alternativa D.  
A alternativa A está incorreta, pois não há na letra da canção 
uma referência ao processo de formação da mão de obra 
operária urbana. A alternativa B também está incorreta, 
pois, além do texto não evidenciar a organização dos 
núcleos urbanos, é sabido que a organização dos núcleos 
urbanos industriais não ocorreu de maneira sustentável. 
Contrariamente ao indicado na alternativa C, o processo de 
industrialização foi marcado por uma intensa divisão técnica 
do trabalho, no qual o trabalhador se dedica a uma única 
etapa da produção, o que é evidenciado no trecho da canção 
“É quando eu me encontro perdido / Nas coisas que criei /  
E eu não sei”, reforçando a alienação do operário em relação 
ao processo produtivo. Por fim, a alternativa E também está 
incorreta, pois a letra da canção corrobora o fato de que, com 
a industrialização, a situação do trabalhador não melhorou, 
mas, pelo contrário, deteriorou-se, com jornadas de trabalho 
extensas, condições de trabalho precárias, sem segurança 
e insalubres.    

QUESTÃO 61 

A desigualdade não é legítima do ponto de vista natural. 
Segundo a reflexão ensina, houve uma alteração da alma 
e das paixões humanas, chegando à transformação da 
natureza; o homem natural desapareceu gradativamente 
e cedeu lugar a agrupamentos de homens artificiais e de 
paixões fictícias sem fundamento na natureza. A observação 
confirma-o: o homem selvagem conhece o repouso e 
a liberdade: seu próprio testemunho basta-lhe para ser 
feliz. Não possuem sentido, para ele, as palavras poderio 
e reputação. O homem policiado conhece o trabalho e a 
escravidão. Só é feliz pelo testemunho de outrem. Vive 
para as aparências: suas virtudes, no fundo, não passam 
de vícios disfarçados.

ROUSSEAU, J. J. Do Contrato Social: Discurso sobre a origem e os 
fundamentos da desigualdade entre os homens. 4. ed. São Paulo: 

Nova Cultural, 1988.

Rousseau defende no texto uma visão sobre a origem das 
sociedades marcada por uma

NBRM

A. 	 formulação de viés econômico liberal.  

B. 	 crítica à naturalização da iniquidade social.

C. 	 apologia aos ideais do materialismo dialético.

D. 	 retomada da aspiração teocêntrica dos medievais.

E. 	 oposição à formação de grupos sociais heterogêneos.

Alternativa B
Resolução: Em seu discurso, Rousseau diferencia a 
desigualdade natural da desigualdade política, entendendo 
que a segunda é fruto da formação da sociedade e dos 
grupos de poder que se estabeleceram. No texto, lemos: 
“A desigualdade não é legítima do ponto de vista natural. 
Segundo a reflexão ensina, houve uma alteração da alma 
e das paixões humanas, chegando à transformação da 
natureza; o homem natural desapareceu gradativamente 
e cedeu lugar a agrupamentos de homens artificiais e de 
paixões fictícias sem fundamento na natureza”. Nesse trecho, 
Rousseau se refere à desigualdade social, que não deve ser 
naturalizada. Além disso, no texto, ele defende uma visão 
marcada por uma crítica à naturalização da iniquidade social, 
o que torna correta a alternativa B.

Analisaremos as demais alternativas:

A)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque, 
do ponto de vista econômico, Rousseau  não deve ser 
considerado liberal.

C)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque 
o materialismo dialético é uma tradição constituída 
posteriormente a Rousseau, nomeadamente por 
Feuerbach, em meados do século XIX.

D)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque 
Rousseau, como seus pares iluministas, visava  consolidar 
o antropocentrismo moderno.

E)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque 
Rousseau não volta sua crítica à heterogeneidade social, 
mas à desigualdade econômico-política. 

QUESTÃO 62 
Discurso de 13 de março de 1940: Quero dizer à 

Câmara, como tenho dito aos membros de meu governo, que 
a única coisa que posso oferecer é sangue, suor e lágrimas.

Discurso de 18 de junho de 1940: Cumpramos, portanto, 
com nosso dever e levemos em conta que ainda se a 
Commonwealth e o Império britânico durarem mil anos, os 
homens seguirão dizendo: “Foram seus momentos melhores”.

Discurso de 20 de agosto de 1940: Nunca na história 
dos conflitos humanos tantos deveram tanto a tão poucos. 
(Referindo-se aos pilotos dos caças britânicos na Batalha 
da Inglaterra.) 

Discursos de Winston Churchill, 1940. In: SNYDER, L. L. El mundo en 
el siglo XX. 1990-1950. Barcelona: Editorial Labor, p. 197-198.

Em 1940, quando as vitórias nazistas nos campos de 
batalha indicavam a hegemonia dos países do Eixo na 
Segunda Guerra Mundial, os pronunciamentos do primeiro- 
-ministro inglês Winston Churchill, citados anteriormente, 
expressavam o(a)
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A. 	 necessidade de manter o esforço de guerra contra os 
países do Eixo.

B. 	 confiança na superioridade e solidez econômica do 
Império britânico.

C. 	 pessimismo dos Aliados frente ao poderio armamentista 
da Alemanha.

D. 	 abandono dos princípios democráticos na condução 
política da guerra. 

E. 	 crítica à neutralidade mantida pelos Estados Unidos no 
início da guerra.

Alternativa A
Resolução: Durante a primeira fase da Segunda Guerra 
Mundial, houve uma expansão do Eixo. Os italianos 
dominaram a Grécia e a Albânia, o Japão consolidou sua 
dominação sobre a China e os alemães, além de dominarem 
o Norte da França, atacaram a Inglaterra; a força aérea da 
Alemanha, a Luftwaffe, atacava Londres praticamente todos 
os dias. Diante da hegemonia dos países do Eixo na guerra, 
o primeiro-ministro inglês Winston Churchill realizou uma 
série de pronunciamentos, nos quais, como evidenciados 
pelos trechos citados na questão, reforçava a necessidade 
de se manter a todo custo, ainda que com “sangue, suor 
e lágrimas” e mesmo com a vida dos soldados britânicos,  
a luta contra os países do Eixo, entendida como um dever 
do Império britânico e da CommonWealth, o que torna 
correta a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois 
não há nos trechos apresentados aspectos que indiquem 
uma confiança na superioridade e solidez da economia 
britânica. A alternativa C também está incorreta, pois, embora 
tenham ocorrido em um contexto de avanço das forças do 
Eixo, os pronunciamentos de Churchill não expressam um 
pessimismo, mas indicam a necessidade de se manter na 
luta. Contrariamente ao indicado na alternativa D, os trechos 
dos discursos de Churchill não fazem referência a um 
possível abandono dos princípios democráticos. Além disso, 
tais princípios foram utilizados como argumentos na luta dos 
Aliados contra o Eixo. Por fim, a alternativa E também está 
incorreta, pois não há nos pronunciamentos mostrados na 
questão nenhuma referência aos Estados Unidos.

QUESTÃO 63 

A Proclamação da República correspondeu ao encontro 
de duas forças diversas, movidas por razões diferentes.  
A primeira tinha motivos de ordem corporativa e ideológica 
para se opor à monarquia; e, pouco a pouco, foi afirmando 
o direito de expressar abertamente suas críticas. A segunda 
movia-se por razões claramente econômicas, reivindicando 
o fim da centralização imperial e a autonomia dos Estados e 
vislumbrando no federalismo a possibilidade de hegemonia 
do maior polo econômico do país.

FAUSTO, B. Pequenos ensaios de história da República (1889-1945). 
Cadernos CEBRAP. São Paulo, n. 10, p. 2, 1973 (Adaptação).

As duas forças citadas no texto, protagonistas do movimento 
que proclamou a República no Brasil em 1889, são

P9E4

A. 	 a Igreja e os liberais exaltados da região Centro-Sul.

B. 	 a classe média urbana e o Partido Republicano.

C. 	 o Exército e os cafeicultores de São Paulo e de Minas 
Gerais.

D. 	 os latifundiários nordestinos e a burguesia comercial.

E. 	 os grandes pecuaristas sulistas e os industriais paulistas.

Alternativa C 

Resolução: A questão trata do fim do Império brasileiro, 
que esteve vinculado aos desgastes vividos pelo imperador 
durante seu governo. A oposição ao centralismo imperial foi 
orientada por um projeto republicano, apoiado, conforme 
o texto-base destaca, por dois setores sociais. A primeira 
força destacada é o Exército, que “tinha motivos de ordem 
corporativa e ideológica para se opor à monarquia”, ou 
seja, buscando um papel de protagonismo na vida política 
brasileira, muitos militares começaram a fazer críticas 
públicas ao sistema imperial. Deve-se destacar que o 
Exército brasileiro, que se fortaleceu significativamente 
após a Guerra do Paraguai (1864-1870), edificou-se sobre 
o cientificismo positivista, construindo para si a imagem de 
agente da ordem e do progresso brasileiro. Já o segundo setor 
pode ser identificado no texto como aquele que “movia-se  
por razões claramente econômicas”, isto é, trata-se dos 
cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais, grandes 
forças econômicas do país, que viam no presidencialismo 
e no federalismo um meio de se destacarem no cenário 
político brasileiro. Com o fim do Regime Monárquico, o Brasil 
vivenciou uma lenta consolidação do Regime Republicano, 
fruto de uma organização política que garantiu os interesses 
dos grupos oligárquicos da sociedade.

QUESTÃO 64 

O mapa representa o espaço original de um importante bioma 
brasileiro predominante na região Centro-Oeste. Contudo, 
grande parte desse bioma já se encontra degradada, sendo 
essa situação reflexo, principalmente, do(a)
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A. 	ampliação urbana desordenada, já que a região é a 
principal em crescimento populacional. 

B. 	construção de hidrelétricas, que promovem a inundação 
de extensas áreas no Centro-Oeste.

C. 	crescimento da atividade industrial, impulsionada pela 
guerra fiscal promovida pelos estados.

D. 	expansão da fronteira agrícola, com disponibilização de 
áreas para a pecuária e para os cultivos de soja. 

E. 	intensificação da atividade mineradora, com o 
desmatamento em municípios do Tocantins.

Alternativa D

Resolução: O agronegócio no Brasil é uma importante 
atividade econômica e tem participação expressiva no 
PIB e na balança comercial. Embora seja importante na 
economia nacional, as atividades agropecuárias exercem 
intensa pressão sobre a vegetação nativa do país. A soja e 
a formação de novas pastagens são as principais causas 
do desmatamento do Cerrado. A alternativa A está incorreta 
porque o Centro-Oeste tem a menor população absoluta 
do país e baixas densidades demográficas. O Sudeste é 
a região mais urbanizada e com as maiores densidades 
demográficas. A população brasileira concentra-se no litoral –  
domínio da Mata Atlântica – em razão dos primeiros e mais 
estáveis núcleos de povoamento terem sido implantados ali. 
A alternativa B está incorreta, pois os conflitos em torno da 
construção de hidrelétricas são mais comuns na Amazônia.  
A alternativa C está incorreta porque o crescimento econômico 
do Centro-Oeste baseou-se na produção agropecuária – tendo 
a soja como principal motor desse processo – e o grau de 
industrialização é muito baixo. A alternativa E está incorreta 
porque a mineração não está entre as principais atividades 
responsáveis pela degradação do Cerrado. 

QUESTÃO 65 

As acusações contra o comunismo que são levantadas 
sobretudo a partir de pontos de vista religiosos, filosóficos e 
ideológicos não merecem discussão pormenorizada. Será 
preciso uma inteligência profunda para compreender que 
com as relações de vida dos homens, com as suas ligações 
sociais, com a sua existência social, mudam também as suas 
representações, intuições e conceitos, numa palavra, [muda] 
também a sua consciência? Que prova a história das ideias 
senão que a produção espiritual se reconfigura com a da 
material? As ideias dominantes de um tempo foram sempre 
apenas as ideias da classe dominante.

MARX, K. Manifesto do partido comunista. Disponível em:  
<https://www.pcp.pt>. Acesso em: 11 abr. 2018. 

A obra de Karl Marx foi responsável por profundas tensões 
sociais no contexto da Europa da segunda metade do século 
XIX ao propor uma análise social, destacada no trecho, que 
contrastava com práticas e valores

A. 	 políticos, guiados pelos movimentos de unificação 
nacional alemã, que consideravam perigosa qualquer 
visão que ofuscasse o ideal nacional germânico. 
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B. 	 econômicos, pautados na lógica do aumento da 
produtividade, que se via ameaçada pela Revolução 
Russa do fim do século XIX. 

C. 	 culturais, embasados em uma moral conservadora e 
rígida, que predominantemente estabelecia o total 
desapego aos bens materiais.

D. 	 religiosos, amparados na tradição cristã ocidental, que 
encaravam o materialismo dialético como inimigo da fé 
e dos costumes.

E. 	 científicos, fundamentados na doutrina positivista 
comtiana, que combatia as manifestações de cunho 
religioso e metafísico.

Alternativa D

Resolução: A obra de Karl Marx marca, em termos 
filosóficos, a inversão do idealismo hegeliano para o 
materialismo dialético. Sob o ponto de vista histórico, essa 
doutrina causou uma série de tensões com diversos grupos 
da sociedade, o que pode se traduzir, por exemplo, com o 
combate empreendido pela Igreja Católica e outras religiões 
ao socialismo marxista pelo seu materialismo – que negava a 
existência de Deus – e por vários outros fatores, o que torna 
a alternativa D correta. A alternativa A está incorreta, pois, 
apesar da teoria marxista não se alinhar aos ideais políticos 
de Bismarck, não há no texto referência ao conflito entre 
marxistas e nacionalistas alemães. A alternativa B também 
está incorreta, pois a Revolução Russa eclode apenas 
em 1917, já no século XX. Contrariamente ao indicado na 
alternativa C, a moral conservadora europeia não tinha 
viés mendicante, isto é, não estava baseada no desapego 
dos bens materiais. Por fim, a alternativa E também está 
incorreta, pois o viés científico do positivismo não visava ao 
combate ao marxismo, mas à metafísica e à religião, como 
indicado na alternativa.

QUESTÃO 66 

Quando há inversão térmica, o ar frio (mais denso) fica 
aprisionado próximo ao solo, pressionado por uma camada 
de ar quente (mais leve). A falta de vento e de umidade 
também impede a dispersão do ar. 

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/ 
uploads/2012/08/6_wiki_1981.pdf>. Acesso em: 07 mar. 2018. 

O problema urbano provocado pelo fenômeno natural 
mencionado no texto é a 

A. 	 alteração do período de claridade no decorrer do inverno.  

B. 	 temperatura elevada das áreas próximas ao centro urbano. 

C. 	 retenção de poluentes capazes de degradar a qualidade 
do ar. 

D. 	 geração de microclima decorrente do aumento da 
temperatura. 

E. 	 precipitação ácida pela concentração de CO2 perto da 
superfície.
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Alternativa C
Resolução: Durante a inversão térmica, o movimento 
convectivo do ar na troposfera fica momentaneamente parado 
até que o Sol aqueça a superfície terrestre. Ao amanhecer,  
o ar perto do solo é aquecido, sobe por ser mais leve, e o ar 
frio que é mais denso, desce, e assim a circulação atmosférica 
continua. Essa circulação dispersa os poluentes gasosos e 
particulados emitidos por automóveis e indústrias. Portanto, 
quando há inversão térmica nas cidades, os poluentes 
ficam concentrados próximos à superfície. A alternativa A 
está incorreta porque o fenômeno natural em questão não 
influencia a claridade. A alternativa B está incorreta, pois 
quando há inversão térmica a temperatura do ar aumenta 
com a altitude e decresce perto da superfície. A alternativa D  
está incorreta porque é momentânea a mudança no 
padrão de comportamento vertical da temperatura do ar na 
troposfera devido à inversão térmica, isto é, não se forma um 
microclima.  A alternativa E está incorreta, pois a inversão 
térmica não provoca chuva ácida. 

QUESTÃO 67 
Walter Raleigh poderá apropriar-se de todo o solo 

dessas terras, territórios e regiões por descobrir e possuir, 
como antes se disse, assim como todas as cidades, castelos, 
vilas e vilarejos e demais lugares dos mesmos, com os 
direitos, regalias, franquias e jurisdições, tanto marítimas 
como outras, nas ditas terras ou regiões ou mares adjuntos, 
para utilizá-los com plenos poderes, para dispor deles, em 
todo ou em parte, livremente ou de outro modo, de acordo 
com os ordenamentos das leis da Inglaterra [...] reservando 
sempre para nós, nossos herdeiros e sucessores, para 
atender qualquer serviço, tarefa ou necessidade, a quinta 
parte de todo o mineral, ouro ou prata que venha a se obter lá.

Carta de doação a Walter Raleigh, 1585. In: KARNAL, L. et al.  
História dos Estados Unidos: das origens ao século XXI.  

São Paulo: Contexto, 2007. 

O documento anterior revela a estratégia da Coroa inglesa, 
no século XVI, para

A. 	 viabilizar a exploração de terras e de riquezas na 
América.

B. 	 afastar as ameaças de invasão do território colonial  
por estrangeiros.

C. 	 transferir para a colônia os críticos da religião oficial 
da Coroa.

D. 	 efetivar o processo de evangelização das populações 
indígenas. 

E. 	 afirmar o domínio da Coroa em detrimento da iniciativa 
privada.

Alternativa A
Resolução:  A carta de doação a Walter Raleigh afirma 
que “a quinta parte de todo o mineral, ouro ou prata” obtida 
na América por Raleigh deveria ser reservada à Coroa, 
revelando o objetivo da monarquia inglesa em viabilizar a 
exploração de terras e de riquezas na América, o que torna 
válida a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois, 
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ainda que houvesse uma preocupação com as invasões 
estrangeiras ao território colonial inglês na América, esse 
aspecto não é observado no trecho da carta de doação a 
Walter Raleigh. Os puritanos, seguidores de uma doutrina 
cristã que não era a oficial inglesa e, por isso, vítimas do 
radicalismo religioso na Inglaterra, encontraram no Novo 
Mundo a possibilidade de professarem a sua fé sem as 
perseguições da metrópole. Entretanto, a migração dos 
puritanos para a América não correspondeu a um projeto da 
Coroa inglesa, o que invalida a alternativa C. A alternativa D 
também está incorreta, pois não há no trecho apresentado 
aspectos que associem a empreitada colonial a um projeto 
de evangelização das populações indígenas da colônia 
inglesa. Por fim, a carta demostra que o projeto colonizador 
inglês, ainda que sob controle da Coroa, foi viabilizado pela 
ação da iniciativa privada, e não em detrimento desta, como 
indicado na alternativa E.

QUESTÃO 68 

Disponível em: <https://secure.usc.br/static/biblioteca/mimesis/
mimesis_v29_n2_2008_art_03.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2018.

A imagem anterior é um indício do papel feminino na 
sociedade grega antiga, na medida em que sugere que, no 
Período Clássico, as mulheres 

A. 	 conduziam os cultos e cerimônias religiosas.

B. 	 participavam dos debates públicos da cidade. 

C. 	 preparavam os homens para irem às batalhas.

D. 	 integravam as fileiras dos exércitos nas guerras.

E. 	 desempenhavam atividades de produção artesanal. 

Alternativa C
Resolução: As cenas do cotidiano e da mitologia pintadas nos 
chamados vasos áticos servem como fontes históricas para 
o estudo da sociedade grega antiga. A pintura apresentada 
na imagem da questão corrobora o papel desempenhado 
pelas mulheres na Grécia Antiga, marcadamente no Período 
Clássico. Na cena representada no vaso, observa-se 
mulheres carregando aparatos que vão paramentando os 
guerreiros gregos, indicando que, na sociedade grega do 
período destacado, as mulheres se dedicavam, além das 
atividades domésticas, à preparação dos homens para a 
guerra, o que torna correta a alternativa C. A alternativa A 
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está incorreta, pois, além de não se observar na imagem 
elementos de uma cerimônia religiosa, as mulheres na 
Grécia Antiga, como indicado anteriormente, se dedicavam 
às atividades domésticas. A alternativa B também está 
incorreta, pois as mulheres eram excluídas dos assuntos 
públicos na sociedade grega antiga. Embora participassem 
da preparação dos homens para a guerra, as mulheres 
gregas não participavam efetivamente das batalhas na 
Antiguidade Clássica, o que contraria a alternativa D.  
Por fim, a alternativa E também está incorreta, pois, embora 
as mulheres pudessem atuar em atividades artesanais,  
no âmbito doméstico, a imagem não está associada a  
esse aspecto.

QUESTÃO 69 
O fim último, causa final e desígnio dos homens (que 

amam naturalmente a liberdade e o domínio sobre os outros),  
ao introduzir aquela restrição sobre si mesmos sob a qual 
os vemos viver nos Estados, é o cuidado com sua própria 
conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer,  
o desejo de sair daquela mísera condição de guerra que é a 
consequência necessária (conforme se mostrou) das paixões 
naturais dos homens, quando não há um poder visível capaz 
de os manter em respeito, forçando-os por medo do castigo, 
ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis  
de natureza [...].

HOBBES, T. Das causas, geração e definição de um Estado.  
In: Leviatã. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. p. 103.

O texto, produzido no século XVII pelo autor inglês Thomas 
Hobbes, representa a ideia de um Estado

A. 	 baseado na Teoria do Direito Divino dos Reis.

B. 	 caracterizado pela garantia da liberdade individual.

C. 	 descomprometido com a sociedade.

D. 	 marcado pela sujeição da sociedade à miséria.

E. 	 oriundo de um acordo social.

Alternativa E
Resolução: O pensamento de Hobbes é marcado pela 
alienação das vontades individuais à vontade do Soberano 
que, por sua vez, tem como objetivo garantir a vida social 
e anular o estado da guerra de todos contra todos. Esse 
processo ocorreria a partir de um acordo social que 
legitimaria o poder monárquico e absolutista ao entendê-lo 
como necessário para coagir os seres humanos a respeitar 
o direito natural alheio e, assim, garantir a paz social. Assim, 
a alternativa correta é a E.

QUESTÃO 70 
A posição do homem que, pelos gestos da homenagem, 

se tornou “moço” (vassalus) de um “ancião” (senior) é 
semelhante à do filho perante o pai: deve “servir”; mas 
em troca é remunerado [...]. Em tudo, os dois homens 
devem retribuir igualmente. [...] Mutualidade, mas numa 
organização hierárquica. [...] Porque o senhor, espécie de 
pai, é normalmente o mais sabedor e o mais rico, e porque 
o vassalo, espécie de filho, é normalmente mais vigoroso, 
é normal que o primeiro receba do outro o auxílio militar,  

69D8

F2UV

o auxílio da segunda função, como compensação do que 
ele próprio fornece: o alimento, a paz, distribuindo feudo [...].

DUBY, G. As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo.  
Lisboa: Editorial Estampa, 1982.

O texto de Georges Duby destaca as relações sociais 
e políticas estabelecidas na Europa, durante o Período 
Medieval. De acordo com o texto, essas relações estavam 
baseadas na

A. 	 manutenção da centralização da autoridade.

B. 	 reciprocidade entre membros da nobreza.

C. 	 preservação das propriedades familiares.

D. 	 aliança impessoal entre os aristocratas.

E. 	 concessão de títulos nobiliárquicos. 

Alternativa B
Resolução: O texto aborda as relações de suserania e 
vassalagem estabelecidas na Europa, durante o Período 
Medieval. Nesse tipo de relação, após o juramento de 
fidelidade (homenagem), dois homens nobres se uniam 
pela constituição de um laço contratual: o suserano, que 
contaria com a prestação de serviços militares, e o vassalo 
que recebia o feudo e devia lealdade ao senhor. Embora 
hierárquica, a relação de suserania e vassalagem medieval 
se baseava, como indicado no texto, na mutualidade, ou seja, 
na reciprocidade entre membros da nobreza, o que torna 
correta a alternativa B. A alternativa A está incorreta, pois 
aquele que cedia os direitos (como os feudos) perdia parte 
de seu poder político, contribuindo para a descentralização 
da autoridade na Europa medieval. A alternativa C também 
está incorreta, pois a concessão de terras não acontecia, 
necessariamente, entre membros de uma mesma família. 
Contrariamente ao indicado na alternativa D, a relação entre 
suserano e vassalo estava baseada em laços pessoais e 
diretos. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois, como 
indicado anteriormente, a relação de suserania e vassalagem 
ocorria entre membros da nobreza e não estava vinculada 
à concessão de títulos nobiliários.  

QUESTÃO 71 

Violações dos direitos humanos deram origem ao 
Estado Islâmico

O diretor da organização Human Rights Watch 
considerou, nesta quinta-feira [29 de janeiro de 2015], 
que as violações dos direitos humanos, incluindo as dos 
Estados Unidos, alimentaram parcialmente a emergência 
do movimento jihadista Estado Islâmico no Iraque e a crise 
na Ucrânia. 

[...] “As violações dos direitos humanos desempenharam 
um papel fundamental no desenvolvimento ou no agravamento 
da maioria das crises atuais”, explicou. Num “mundo que se 
está a desfazer”, muitos governos “parecem considerar que 
as atuais ameaças à segurança devem ter prioridade sobre 
os direitos humanos”. Mas os direitos humanos tornaram-se 
“numa bússola essencial da ação política”, e descartá-los não 
é apenas “uma má escolha, é também uma visão redutora 
e contraprodutiva”, declarou.
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Do Iraque à Síria, do Egito à Nigéria, passando pela Ucrânia, nesses países marcados pela instabilidade, “proteger os 
direitos humanos e permitir aos habitantes terem uma palavra a dizer sobre a maneira como os seus governantes tratam as 
crises são uma chave para a sua resolução”, considerou o diretor da HRW.

Disponível em: <http://www.jn.pt/PaginaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=4369823>. Acesso em: 10 abr. 2015. [Fragmento]

O respeito aos direitos humanos contribui para evitar crises políticas à medida que 

 A defende a dignidade humana tendo por base os preceitos da fé cristã, uma vez que esta é predominante no mundo moderno.

 B cumpre os acordos internacionais baseados na dignidade humana, que devem ser preservados pelos Estados Nacionais 
na modernidade.

 C impõe o sistema jurídico das nações mais influentes politicamente aos países em desenvolvimento.  

 D induz os governantes dos países centrais do capitalismo a interferirem diretamente na política interna dos países periféricos. 

 E promove a diminuição das desigualdades econômicas entre os países desenvolvidos e os que estão em desenvolvimento.

Alternativa B

Resolução: O texto-base da questão demonstra que, de acordo com o diretor da Human Rights Watch, as violações aos direitos 
humanos possuem um papel fundamental no desenvolvimento ou agravamento de grande parte das crises atuais. Paralelamente, 
para ele é necessário garantir a proteção aos direitos humanos, uma vez que tais direitos são como uma bússola essencial na ação 
política. Com essas informações, vamos analisar separadamente cada alternativa:

A)  INCORRETA – O texto-base não concede elementos para que essa alternativa seja considerada correta, isto é, não há menções 
que relacionem o respeito aos direitos humanos tendo como alicerce a fé cristã. 

B)  CORRETA – O respeito aos direitos humanos é baseado em acordos internacionais que devem ser respeitados pelos países 
signatários. Ao mesmo tempo, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o princípio da dignidade humana passa a 
ser, hierarquicamente, uma norma superior às outras.

C)  INCORRETA – O texto-base não reflete essa afirmativa. Ou seja, não há informações na questão que garantem que há 
uma imposição do sistema jurídico de determinadas nações às outras. 

D)  INCORRETA – Não é o respeito aos direitos humanos que leva alguns países a interferirem na política de outros, mas 
uma série de interesses econômicos e sociais. 

E)  INCORRETA – O respeito aos direitos humanos não é uma condição exclusiva que diminui as desigualdades econômicas 
entre os diversos países. 

QUESTÃO 72 

Isso nos introduz à segunda afirmação sobre os direitos humanos, de que são uma formulação da cultura ocidental, 
eurocêntrica. Dessa forma, os direitos humanos são apresentados com a concepção individualista da sociedade, característica 
da cultura ocidental, em que se pode falar de individualismo religioso, político, moral, jurídico, estético, etc. Em culturas 
dominadas pelo caráter grupal, com preponderância à comunidade, à tribo, ao Estado, não seria possível o desenvolvimento 
de direitos considerados inerentes às pessoas, que podem ser opostos contra a coletividade.

REIS, M. Multiculturalismo e direitos humanos. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/spol/pdf/ReisMulticulturalismo.pdf>.  
Acesso em: 04 jul. 2018. 

A concepção dos direitos humanos é algo que gera discussões no mundo contemporâneo. O conflito suscitado no texto opõe, 
respectivamente, as perspectivas

A. 	 globalizada e ideológica. 

B. 	 relativista e racionalista. 

C. 	 antropológica e iluminista. 

D. 	 etnocêntrica e imperialista. 

E. 	 universalista e multiculturalista. 

Alternativa E

Resolução: O texto-base introduz uma discussão sobre a questão dos direitos humanos. Em um primeiro momento, 
é salientado que os direitos humanos são uma formulação da cultura ocidental, eurocêntrica. Ao mesmo tempo, tais 
direitos são apresentados com uma concepção individualista da sociedade, característica das sociedades ocidentais.  
Em um segundo momento, o texto-base demonstra que, em culturas dominadas por bases epistemológicas diferentes da 
ocidental, não seria possível o desenvolvimento de direitos entendidos como inerentes às pessoas. Assim, vamos analisar 
separadamente cada alternativa:
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A)  INCORRETA – Globalizada e ideológica são perspectivas que não necessariamente têm correlação com a questão dos 
direitos humanos. A perspectiva universalista, de certa maneira, está conectada com a questão da globalização, contudo, 
a perspectiva multiculturalista não pode ser considerada somente ideológica. 

B)  INCORRETA – A perspectiva universalista dos direitos humanos não é relativista, fato que invalida a alternativa. 

C)  INCORRETA – A perspectiva universalista dos direitos humanos não é considerada antropológica e nem a multiculturalista 
é entendida como iluminista.

D)  INCORRETA – A perspectiva universalista pode ser entendida como etnocêntrica, contudo a multiculturalista não é 
imperialista, necessariamente. 

E)  CORRETA – Essa alternativa insere corretamente o que o comando da questão pede. Ou seja, de um lado temos a 
perspectiva universalista sobre os direitos humanos e de outro a multiculturalista. A primeira entende que a realidade social 
é única e absoluta, sendo sua existência independente das representações dos seres humanos a respeito dos fenômenos 
da vida social. Já a segunda, considera que os direitos universais seriam uma construção tipicamente ocidental que não 
encontraria parâmetros nas demais culturas.

QUESTÃO 73 
Focos de Queima

Acumulado de Fevereiro de 2017
Dados do Satélite de Referência

Número de focos

0 5 10 15 20 50 ou +

75 w

5 N

5 S

10 S

15 S

20 S

25 S

30 S

EQ

70 w 65 w 60 w 55 w 50 w 45 w 40 w 35 w

Total de focos 1 400
Número mínimo de focos 1
Número máximo de focos 22

Fontes de Dados:
Programa de Queimadas
INPE

Fontes de Dados:
Programa de Queimadas
INPE

     

Focos de Queima
Acumulado de Agosto de 2017

Dados do Satélite de Referência

75 w

5 N

5 S

10 S

15 S

20 S

25 S

30 S

EQ

70 w 65 w 60 w 55 w 50 w 45 w 40 w 35 w

Total de focos 49 485
Número mínimo de focos 1
Número máximo de focos 242

Fontes de Dados:
Programa de Queimadas
INPE

Fontes de Dados:
Programa de Queimadas
INPE

Número de focos

0 5 10 15 20 50 ou +

CPTEC / INPE. Disponível em: <http://www.inpe.br/queimadas/portal/outros-produtos/mapas-mensais-filmes>. Acesso em: 02 maio 2018 (Adaptação).

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) monitora a ocorrência de fogo na vegetação pela detecção por satélites e pela 
previsão do risco de queima. A comparação dos mapas indica que, no Brasil, os focos de queimadas e incêndios florestais são 
A. 	 comuns na costa oriental do Nordeste no fim do inverno.  
B. 	 intensos no Hemisfério Austral no início da estação de transição.   
C. 	 consideráveis nos dois hemisférios na época mais úmida do ano.
D. 	 numerosos na maior parte do Brasil perto do final da estação seca.
E. 	 indetectáveis no Hemisfério Boreal no último mês do período seco. 

Alternativa D
Resolução: No inverno, a precipitação diminui substancialmente em muitas regiões brasileiras. Esse período do ano é 
considerado crítico pela alta incidência de fogo na vegetação. A numerosa quantidade de focos de queimadas em agosto, 
próximo ao fim da estação seca, se explica, além das condições atmosféricas, pela ação antrópica relativa ao desflorestamento 
e às atividades de limpeza do terreno para renovação da vegetação e práticas agrícolas. A alternativa A está incorreta 
porque o período mais chuvoso na costa leste nordestina é o outono e o inverno. Em agosto (inverno) observa-se poucos 
focos de fogo nessa região. A alternativa B está incorreta, pois o outono (20 de março a 20 de junho no Hemisfério Sul) e 
a primavera (22 de setembro a 20 de dezembro no Hemisfério Sul) – estações de transição entre o verão e o inverno ou 
vice-versa – guardam características dessas duas estações. O mapa de fevereiro representa o verão e o mapa de agosto 
representa o inverno. Nenhuma das duas são estações de transição. A alternativa C está incorreta porque na época mais 
úmida do ano no clima tropical, isto é, o verão, a ocorrência de fogo na vegetação é bem menor do que no período seco.  
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A alternativa E está incorreta, pois, os focos de queimadas 
e incêndios florestais ao norte da Linha do Equador foram 
detectados e mapeados. Ademais, o último mês da estação 
seca no Hemisfério Sul é setembro. 

QUESTÃO 74 

As decisões do Congresso de Viena guiaram-se, por um 
lado, pelo princípio da legitimidade do poder dos príncipes [...],  
restabelecendo as autoridades destituídas por Napoleão, e, 
por outro, pelo princípio do entendimento entre os grandes 
para manter a paz e construir uma nova ordem.

SARAIVA, J. F. S. (Org.). Relações internacionais.[S.l.] Editora Funag, 
2001. v. 1. p. 70.  

Em 1815, o Congresso de Viena restaurou as antigas 
dinastias e rejeitou uma parcela das conquistas impostas 
pela Revolução Francesa. Para os liberais e nacionalistas 
europeus, a resposta que representou uma solução para 
esse novo cenário foi o(a)

A. 	 articulação política e pragmática em prol do bem-estar 
comum.

B. 	 busca por alternativas conciliatórias com os setores 
conservadores em ascensão.

C. 	 desenvolvimento de alianças com os grupos operários 
socialistas.

D. 	 incentivo ao debate político democrático para alcançar 
o poder.

E. 	 realização de novos movimentos revolucionários 
durante o século XIX.

Alternativa E 

Resolução: A questão trata dos interesses centralizadores 
ligados ao Antigo Regime, defendidos no Congresso de 
Viena, em 1815, e da resposta dos liberais e nacionalistas a 
essa postura conservadora. Desde o processo revolucionário 
francês, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade 
conquistavam cada vez mais defensores, fato que 
assustava os grupos aristocráticos, os quais buscavam 
reunir as forças remanescentes do Antigo Regime, ainda 
dominante na maior parte da Europa no início do século 
XIX. No entanto, apesar de o Congresso de Viena decidir 
restaurar e defender as antigas dinastias que haviam sido 
depostas durante o Período Napoleônico, os conservadores 
não conseguiram deter a difusão das ideias liberais por 
toda a Europa. Portanto, a resposta que representou uma 
solução para essa postura aristocrática foi a realização de 
novos movimentos revolucionários na primeira metade do 
século XIX, que podem ser exemplificados pelas chamadas 
revoluções liberais de 1820, 1830 e 1848, que garantiram 
forças para derrubar definitivamente o Antigo Regime na 
Europa e consolidar a ordem liberal.

18T3

QUESTÃO 75 
Quando as candidatas a Miss Universo 2017 se juntam, 

o que não falta são flashes e selfies. 

Mas a publicação de uma foto da miss Iraque, Sarah 
Eedan, com a miss Israel, Adar Gandelsman, gerou polêmica 
nas redes sociais, às vésperas do concurso, que será 
realizado no dia 26 de novembro [2017], em Las Vegas, nos 
Estados Unidos. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-42023906>. 
Acesso em: 17 nov. 2017. 

É um motivo geopolítico para a mencionada reação ao 
registro da relação amistosa divulgada internacionalmente: 

A. 	 O conflito entre Israel e os árabes sobre a questão da 
Palestina. 

B. 	 O apoio recente aos levantes populares da Primavera 
Árabe. 

C. 	 A ameaça do grupo radical islâmico Daesh ao mundo 
Ocidental. 

D. 	 O acordo de paz entre judeus e palestinos resultante 
do mútuo reconhecimento. 

E. 	 As restrições à imigração impostas pelo presidente 
estadunidense Donald Trump.

Alternativa A
Resolução: A foto das candidatas do Iraque e de Israel 
provocou reação, sobretudo no Oriente Médio, devido às 
várias guerras entre árabes e israelenses, da criação do 
Estado de Israel, da questão da Palestina, das intifadas.  
A alternativa B está incorreta porque nenhuma referência à 
Primavera Árabe foi citada. A alternativa C está incorreta, 
pois o grupo radical islâmico Daesh perdeu forças nos 
últimos tempos e não ameaçou diretamente o concurso Miss 
Universo 2017. A alternativa D está incorreta porque Israel 
e Palestina não se reconhecem mutuamente e os conflitos 
são frequentes. A alternativa E está incorreta, pois, embora 
as restrições à imigração tenham acontecido, a reação à 
fotografia não dizia respeito a isso.

QUESTÃO 76 
[...] No primeiro relatório que envia a Amsterdã, ele 

[Maurício de Nassau] enuncia as regras do jogo colonial no 
Atlântico Sul. [...] “E para comprar alguns negros, sem os 
quais nada de proveitoso se pode fazer no Brasil”. E insiste: 
“Necessariamente deve haver escravos no Brasil [...] é muito 
preciso que todos os meios apropriados se empreguem no 
respectivo tráfico na Costa da África.” [...] Em 1637, Nassau 
envia uma tropa do Recife para capturar São Jorge da Mina, 
entreposto português de escravos no litoral africano. [...]  
Ao constatar que a região não era suficiente, Nassau lança 
seus navios sobre o maior mercado atlântico de cativos: Angola.

ALENCASTRO, L. F. Sem Angola não há Brasil. 
In: FIGUEIREDO, L. (Org.). História do Brasil para ocupados.  

1. ed. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013. p. 47.

O texto relata uma dificuldade dos holandeses durante a 
sua presença em terras brasileiras, determinando a sua 
prioridade em
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A. 	 garantir o uso do trabalho livre em substituição à força 
cativa durante a sua ocupação no Nordeste.

B. 	 antecipar a ocupação espacial de possessões africanas 
para viabilizar sua presença na América.

C. 	 conciliar o controle das áreas açucareiras com a 
dominação das regiões africanas de tráfico de escravos.

D. 	 combater o trabalho escravo, já que era inviável o 
fornecimento regular de cativos obtidos na África.

E. 	 negociar com os portugueses a regularidade da 
obtenção de cativos a partir das suas colônias africanas.

Alternativa C 
Resolução: A alternativa A está incorreta, pois embora o 
texto evidencie a dificuldade de viabilizar mão de obra para 
o manejo do açúcar, o texto não oferece subsídios para 
concluir que a solução encontrada tenha sido o emprego 
do trabalho livre. A alternativa B está incorreta, pois o texto 
oferece informações suficientes para compreender que o 
empreendimento da ocupação holandesa em possessões 
africanas acontece em concomitância com os esforços de 
dominação na América, ou mesmo após a dominação já 
estar consolidada nas regiões nordestinas. A alternativa C  
está correta, pois apresenta o cerne fundamental das 
preocupações do conde Nassau, evidenciadas no texto, em 
que tão prioritário quanto a dominação holandesa das áreas 
produtoras de açúcar é o domínio sobre regiões africanas 
fornecedoras de mão de obra escrava. A alternativa D está 
incorreta, pois a dificuldade em obter mão de obra não 
levou, de acordo com o texto, o Conde Nassau a adotar 
uma postura combativa ao uso do trabalho escravo, mas 
de buscar viabilizar esse abastecimento por meio de 
ofensivas nas áreas escravistas africanas. A alternativa E 
está incorreta, pois a obtenção de escravos da África para 
o trabalho nas novas possessões holandesas no Nordeste 
brasileiro não se realizaria por meio de ação negociada com 
os portugueses, mas por meio de ofensivas militares em 
áreas de dominação lusa.

QUESTÃO 77 

Disponível em: <http://projeto-exodus.blogspot.com.br>.  
Acesso em: 09 abr. 2018. 

PO4N

A dinâmica populacional ilustrada anteriormente, cuja 
intensificação a partir da segunda metade do século XX 
caracteriza a urbanização brasileira, é o(a) 
A. 	 êxodo rural e o subemprego. 
B. 	 migração sazonal e a favelização. 
C. 	 enclave fortificado e a exclusão social. 
D. 	 fronteira agropecuária e a macrocefalia urbana.
E. 	 deslocamento pendular e o deficit habitacional. 

Alternativa A
Resolução: O êxodo rural no Brasil se intensificou nos anos 
1970 e 1980 como consequência da modernização agrícola 
expulsando trabalhadores do campo que se deslocaram 
para a cidade em busca de trabalho. Nem todos foram 
absorvidos pelo mercado de trabalho no meio urbano, o que 
resultou em marginalização dessas pessoas. A alternativa B 
está incorreta porque a migração sazonal ou transumância 
é a migração temporária em certa época do ano para 
colheitas, por exemplo. A alternativa C está incorreta, pois 
enclaves fortificados, como os condomínios fechados e os 
shoppings, são propriedades privadas de uso coletivo que 
destacam o valor do privado e menosprezam o que é público.  
São cercados por muros, grades e sistemas de segurança.  
A alternativa D está incorreta, pois a fronteira agropecuária se 
expandiu a partir do final da década de 1960 para o Centro- 
-Oeste e a Amazônia. A alternativa E está incorreta porque 
o deslocamento pendular é o movimento diário de pessoas 
das suas residências para os locais de trabalho ou de estudo.

QUESTÃO 78 
TEXTO I

[...] Se por acaso estes países chegassem a ser 
independentes, fazendo as suas negociações sobre a 
pedraria pelos seus legítimos valores, e não sendo obrigados 
a vender escondido pelo preço que lhe dessem, como 
presentemente sucedia pelo caminho dos contrabandos, em 
que cada um vai vendendo por qualquer lucro que acha, e só 
os estrangeiros lhe tiram a verdadeira utilidade, por fazerem 
a sua negociação livre, e levado o ouro ao seu legítimo valor, 
ainda ficava muito na Capitania, e escusavam os povos de 
viver em tanta miséria.

AUTOS de Devassa da Inconfidência Mineira. 2. ed. Brasília: Câmara 
dos Deputados; Belo Horizonte: Imprensa Oficial de Minas Gerais, 

1980. v. 5, p. 117.

TEXTO II
O poderoso e magnífico povo baiense republicano desta 

Cidade da Bahia Republicana, considerando nos muitos e 
repetidos latrocínios feitos com os títulos de imposturas, 
tributos e direitos que são cobrados por ordem da Rainha 
de Lisboa e no que respeita a inutilidade da escravidão do 
mesmo povo tão sagrado e digno de ser livre, com respeito 
à liberdade e igualdade ordena, manda e quer que para o 
futuro seja feita nesta cidade e seu termo a sua revolução 
para que seja exterminado para sempre o péssimo jugo 
reinável da Europa.

PROCLAMAÇÃO dos revoltosos – Salvador, 1798. In: INÁCIO, I. C.; 
LUCA, T. R. Documentos do Brasil Colonial. São Paulo: Ática, 1993.
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Apesar das divergências em suas propostas, a Inconfidência 
Mineira e a Conjuração Baiana, ocorridas no final do 
século XVIII, tinham em comum, de acordo com os textos,  
a contestação da 

A. 	 relação econômica entre as capitanias e a metrópole 
portuguesa.

B. 	 manutenção do sistema de trabalho baseado na 
escravidão negra.  

C. 	 função secundária desempenhada pelas capitanias na 
política colonial.

D. 	 preservação da propriedade privada no território 
colonial português.

E. 	 exclusão política das camadas populares da sociedade 
colonial.

Alternativa A
Resolução: Entre as rebeliões que marcaram o Brasil no 
final do século XVIII, destacaram-se a Inconfidência Mineira 
(1789) e a Conjuração Baiana (1798), ambas de caráter 
separatista. No texto I, o autor destaca a insatisfação de 
parte da população das Minas Gerais com o controle e a 
taxação portuguesa sobre a exploração do ouro. O texto II, 
entre outros aspectos, demonstra a oposição dos conjurados 
aos tributos impostos pela Coroa portuguesa à população 
baiana. Assim, apesar das divergências em suas propostas, 
a sedição mineira e a revolta baiana, de acordo com os 
textos, contestavam a exploração econômica à qual estavam 
submetidas as capitanias na América Portuguesa, o que 
torna válida a alternativa A. A alternativa B está incorreta, 
pois, apesar de ser uma reivindicação da Conjuração 
Baiana, a extinção do trabalho escravo não estava na 
pauta dos inconfidentes mineiros. Ainda que as capitanias 
contestassem a hegemonia do Rio de Janeiro, sobretudo 
após a transferência da capital de Salvador para o Rio,  
os textos não abordam tal aspecto, o que torna incorreta a 
alternativa C.  A alternativa D também está incorreta, pois, 
além de os textos não tratarem da questão da propriedade 
privada, é sabido que muitos dos rebeldes mineiros eram 
proprietários de terras. Por fim, ainda que a Conjuração 
Baiana tenha contado com forte participação popular,  
a Inconfidência Mineira foi um movimento de caráter elitista, 
o que torna incorreta a alternativa E.

QUESTÃO 79 
A Constituição de 1946 [...] repôs a exigência da 

democracia e do exercício dos direitos políticos como 
condições incontornáveis para a vida pública brasileira. Seu 
texto previa [...] eleições diretas para os postos de governo 
no âmbito do Executivo e do Legislativo e nas três esferas 
da Federação – União, estados e municípios. Também 
garantia a liberdade de imprensa e de opinião, reconhecia 
a importância dos partidos políticos e ampliava o escopo 
democrático da República [...]. A Constituição de 1946 [...] 
reconheceu no Parlamento um ator político decisivo [...], 
consolidou o funcionamento dos partidos políticos, fortaleceu 
a independência dos sindicatos, e garantiu a organização 
de eleições regulares [...]. 

X7AY

[...] Ainda hoje, as interpretações mais difundidas 
[da Constituição de 1946] sublinham suas limitações [...]:  
a exclusão do direito do voto aos analfabetos [...], a restrição 
do direito de greve, a não incorporação dos trabalhadores 
do campo à legislação trabalhista e a interferência cada vez 
maior dos militares nos negócios da República.

SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. Brasil: uma biografia.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

A Constituição de 1946, elaborada durante o governo de 
Eurico Gaspar Dutra, representou, de acordo com o texto, a

A. 	 suspensão do sistema antidemocrático que caracterizou 
o governo estado-novista de Vargas.

B. 	 fragilização do modelo federativo implantado no Brasil 
com a Proclamação da República.

C. 	 manutenção da indiferença do Estado brasileiro em 
relação às questões de cunho social.

D. 	 consagração de um projeto de Estado de caráter 
marcadamente liberal progressista.

E. 	 preocupação em ampliar o raio de ação de cada um 
dos três poderes estabelecidos.

Alternativa A
Resolução: Elaborada no primeiro ano de Governo de 
Dutra, a Constituição de 1946, como indicado no texto, 
“repôs a exigência da democracia e do exercício dos 
direitos políticos como condições incontornáveis para a vida 
pública brasileira”, revelando a intenção de se romper com 
o sistema antidemocrático que vigorou no Brasil durante 
a ditadura estado-novista de Getúlio Vargas (1937-1945),  
o que torna correta a alternativa A. A alternativa B está 
incorreta, pois as “eleições diretas para os postos de governo 
no âmbito do Executivo e do Legislativo e nas três esferas da 
Federação”, indica a autonomia dos estados e a preocupação 
em fortalecer o modelo federativo no país. A alternativa C  
também está incorreta, pois, embora apresentasse 
limitações, a Constituição de 1946 foi orientada por projetos 
defendidos pela Constituição de 1934, que confirmava muitas 
das conquistas sociais do governo provisório de Vargas 
(1930-1934). Contrariamente ao indicado na alternativa D,  
a Constituição de 1946, embora fosse marcadamente 
liberal, possuía limitações, como as indicadas no texto, que 
revelavam o perfil conservador de seu liberalismo. Por fim, 
a alternativa E está incorreta, pois a Constituição de 1946 
determinou a equidade dos três poderes, indicando uma 
preocupação com a hipertrofia dos poderes, sobretudo do 
Executivo.

QUESTÃO 80 

Sensores ajudam a procurar vida em Marte
Cientistas britânicos começaram a construir esta 

semana minúsculos sensores chamados Marsquake, 
que serão capazes de detectar suprimentos de água 
subterrâneos e poderiam ajudar na procura por vida em Marte.  
A missão NetLander 2007 vai aterrissar quatro conjuntos de 
instrumentos perto do equador marciano para examinar o 
clima e a estrutura geológica do planeta.

[...]

PCGT
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Descobrir a estrutura interna de Marte é visto como 
fundamental para entender questões sobre o planeta, 
particularmente aquelas surgidas nesta semana, quando 
pesquisadores estadunidenses revelaram que cápsulas de 
gelo com imensas quantidades de água estão debaixo da 
superfície do planeta.

Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/ciencia/
interna/0,5153,OI23299-EI238,00.html>. Acesso em: 12 dez. 2017 

(Adaptação).

Sendo a subdivisão do interior de Marte hipoteticamente 
semelhante à estrutura interna da Terra, é provável que os 
grandes depósitos de água citados no texto estivessem no(a)

A. 	 litosfera.

B. 	 mesosfera.

C. 	 astenosfera. 

D. 	 manto inferior.

E. 	 zona de transição.

Alternativa A
Resolução: A litosfera é a camada interna da Terra que 
inclui a crosta terrestre e a porção superior do manto. 
É rígida, a mais superficial das camadas e tem as 
temperaturas inferiores às demais camadas. Os aquíferos 
são reservatórios de água subterrânea constituídos por 
rochas porosas e permeáveis capazes de acumularem e 
transmitirem água. A água subterrânea no planeta Terra, 
portanto, fica armazenada na crosta terrestre. A alternativa B 
está incorreta porque a mesosfera está entre a astenosfera e 
o núcleo correspondendo ao manto inferior e à parte da zona 
de transição. A alternativa C está incorreta, pois a astenosfera 
faz parte do manto superior. A alternativa D está incorreta 
porque o manto superior é a principal origem do magma que 
forma a crosta. Inclui a litosfera e a astenosfera. A alternativa E  
está incorreta, pois a zona de transição é onde a velocidade 
e o comportamento das ondas sísmicas variam.  

QUESTÃO 81 

Brasil tem 2 dos 14 gargalos que ameaçam 
abastecimento global de alimentos

Há apenas 14 gargalos no comércio mundial de 
alimentos, mas eles são fundamentais para a segurança 
alimentar de toda a população do planeta. São portos e 
pontos de comercialização fundamentais para a compra, 
a venda e a distribuição de alimentos, de acordo com um 
recente relatório da Chatham House, centro de estudos com 
base no Reino Unido. Três deles estão na América Latina: 
o canal do Panamá, as rodovias do interior brasileiro e os 
portos do Sul e Sudeste do Brasil. Outros desses pontos de 
gargalo incluem o estreito de Gibraltar, as ferrovias do interior 
dos Estados Unidos, o estreito de Hormuz (no Oriente Médio) 
e o estreito de Dover, no norte da Europa, por exemplo.

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/
internacional-40439147>. Acesso em: 26 jan. 2018. 

As rotas de comércio citadas na notícia são consideradas 
gargalos na medida em que são sensíveis às alterações 
climáticas, às crises políticas e à estrutura insuficiente de 
alguns países. No caso brasileiro, o gargalo está relacionado 
ao(à)

Z5XG

A. 	 concentração da matriz de transportes no modal 
rodoviário com rodovias malconservadas, sujeitas 
a inundações e deslizamentos em caso de chuvas 
intensas. 

B. 	 prioridade dada ao transporte de passageiros no 
modal aeroviário, em detrimento do investimento no 
transporte de cargas responsável por quase 5% da 
matriz de transporte brasileira. 

C. 	 crescimento das parcerias público-privadas, que 
limitam o investimento de empresas privadas em 
infraestrutura e consequentemente a ampliação das 
redes ferroviárias e dutoviárias.

D. 	 fato de ser desnecessário importar combustíveis, o 
que faz com que as variações externas do preço do 
petróleo impactem diretamente no valor dos produtos 
transportados pelos modais. 

E. 	 ineficiência dos portos da região Norte, que, por serem 
pequenos para atender à demanda de escoamento 
da produção de grãos do Centro-Oeste, pressionam 
sobremaneira os portos das regiões Sul e Sudeste. 

Alternativa A
Resolução: O Brasil transporta mais de 60% de suas 
mercadorias por rodovias, o que distorce a matriz, já que 
ferrovias e hidrovias são mais indicadas para grandes 
volumes e distâncias. Além de uma matriz concentrada no 
modal rodoviário, o problema de transporte de cargas no 
Brasil relaciona-se com a má conservação de rodovias e 
estradas, que não suportam, por exemplo, grandes volumes 
de chuva. A alternativa B está incorreta ao superestimar a 
participação do modal aeroviário, que representa menos 
de 1% na matriz de transporte brasileira. A alternativa C 
está incorreta, pois as parcerias público-privadas e / ou 
as concessões são consideradas, por alguns setores da 
sociedade, como solução ao aumento do investimento em 
infraestrutura de transportes. A alternativa D está incorreta 
ao afirmar que é desnecessário para o Brasil importar 
combustíveis e ao generalizar seu uso por qualquer modal 
uma vez que o transporte dutoviário funciona basicamente 
pelo controle da pressão nos dutos. Além disso, o transporte 
por dutos, por exemplo, tem baixo consumo de energia.  
A alternativa E está incorreta ao afirmar que os portos do 
Norte são ineficientes, quando esses são responsáveis por 
boa parte do escoamento da carga brasileira para o mercado 
asiático.

QUESTÃO 82 
O Brasil não apenas consome, como pesca tubarões. 

Somos o 11º país que mais os captura, e o 17º que mais 
exporta suas barbatanas.

[...]

Os estudiosos afirmam ainda que não se coloca em 
prática a obrigatoriedade de observadores de bordo nas 
viagens de pesca de embarcações com mais de 15 metros, 
prevista na portaria nº 166 do Ibama, de 18 de julho de 2007. 
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“O observador de bordo seria uma contrapartida, ele colheria 
informações e faria a resolução taxonômica adequada”, 
explica Motta.

Para os pesquisadores, aflige a falta de informações e 
de estatísticas do setor no país. O último dado seria de 2007.

“Faz dez anos que não sabemos o que se captura de 
peixes na costa brasileira”, contabiliza Motta. “Temos um 
apagão da infraestrutura de gestão pesqueira no Brasil, na qual 
as arenas estão enfraquecidas e algumas nem existem mais”.

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-41356540>. 
Acesso em: 13 nov. 2017.

A escassez de dados mencionada no texto prejudica a 
medição do seguinte indicador:

A. 	 Pegada ecológica.  

B. 	 Aquecimento global.  

C. 	 Eutrofização da água.  

D. 	 Produto Interno Bruto. 

E. 	 Acidificação dos oceanos.  

Alternativa A
Resolução: Somando-se as áreas necessárias ao 
fornecimento dos recursos renováveis utilizados pelas 
pessoas, as áreas ocupadas por infraestrutura e as áreas 
necessárias para a absorção de resíduos, a pegada 
ecológica mede a pressão do consumo humano sobre os 
recursos naturais. São componentes da pegada: carbono, 
pastagens, estoques pesqueiros, áreas construídas, florestas 
e áreas de cultivo. A falta de dados mencionada no texto- 
-base pode deixar a pegada ecológica defasada, pois o 
componente de estoques pesqueiros é calculado com base 
em dados de captura de espécies marinhas e de água doce. 
A alternativa B está incorreta, pois o aquecimento global é 
provocado pela intensificação do efeito estufa. A alternativa C  
está incorreta porque a eutrofização é o processo resultante 
do excesso de nutrientes nas águas que favorece a 
proliferação de microrganismos e determinadas plantas 
aquáticas reduzindo o oxigênio dissolvido. A alternativa D 
está incorreta porque o PIB é a principal medida para avaliar 
e comparar o tamanho de uma economia. A alternativa E 
está incorreta, pois a acidificação dos oceanos é causada 
pelo aumento intenso das concentrações de gás carbônico 
na atmosfera e consequente diminuição de pH das águas 
oceânicas.

QUESTÃO 83 
Dado que “ente” comporta dois modos, tudo muda 

desde algo que é em potência para algo que é efetivamente 
(por exemplo: desde o que é branco em potência para o 
que é efetivamente branco; semelhantemente também 
no crescimento e no definhamento). Por conseguinte, não 
apenas é possível que algo venha a ser a partir do não-ente 
por concomitância, mas também é verdade que tudo vem 
a ser a partir do ente, ou seja, a partir de algo que é em 
potência, mas que não é efetivamente. 

ARISTÓTELES. Metafísica. Porto Alegre: Globo, 1969.

6O3R

Aristóteles, ao apresentar no texto características de seu 
pensamento epistêmico, compreende os modos do ente 
como o(a)

A. 	 manifestação perecível da ideia ou forma a que 
correspondem.

B. 	 princípio ontológico do cosmos e objeto central de 
investigações.

C. 	 potência infinita da criação divina que se manifesta nas 
suas obras.

D. 	 elemento ilusório da percepção humana que nunca 
alcança a verdade.

E. 	 possibilidade de algo ser e sua efetiva passagem a um 
estado posterior.

Alternativa E

Resolução: A metafísica de Aristóteles tinha por objetivo 
explicar a totalidade do real e seu funcionamento, o que o 
forçou a criar um grande sistema, um todo interconectado. 
No trecho, o filósofo está abordando os dois modos do 
ente, como lemos: “Dado que ‘ente’ comporta dois modos, 
tudo muda desde algo que é em potência para algo que é 
efetivamente”, ou seja, compreende os modos do ente como 
possibilidade de algo ser e sua efetiva passagem a um estado 
posterior. Logo, está correta a alternativa E.

Analisaremos as demais alternativas:

A)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta porque se 
assemelha à filosofia platônica.

B)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta e dialoga 
com a noção de arché, dos filósofos da natureza –  
ou pré-socráticos.

C)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta e dialoga 
com as concepções medievais.

D)  INCORRETA – Essa alternativa está incorreta e dialoga 
com o ceticismo.

QUESTÃO 84 

[...] Encarados como criminosos pelo senhor e pelo 
Estado, mas que continuam a fazer parte da sociedade 
camponesa, e são considerados por sua gente como heróis, 
como campeões, vingadores, paladinos da justiça, talvez 
até mesmo como líderes da libertação e, sempre, como 
homens a serem ajudados e apoiados. É essa ligação entre 
o camponês comum e o rebelde, o proscrito e o ladrão que 
torna o banditismo social interessante e significativo.

[...]

Os bandidos corrigem os erros, desagravam as 
injustiças, e ao assim proceder aplicam um critério mais 
geral de relações justas e equitativas entre os homens em 
geral [...]. Trata-se de um objetivo modesto, que permite 
aos ricos continuarem a explorar os pobres [...], aos fortes 
oprimirem os fracos [...].

HOBSBAWN, E. Bandidos. Tradução de Donaldson Magalhães 
Garschagen. Rio de Janeiro: FORENSE-UNIVERSITÁRIA, 1976.

YS9M
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Pensado dentro da lógica proposta pelo historiador Eric 
Hobsbawm no texto anterior, o Cangaço brasileiro se 
caracterizava pela 

A. 	 articulação de ações de caráter de protesto social.

B. 	 intencionalidade revolucionária de seus membros.

C. 	 imunidade às condicionantes do universo sertanista.

D. 	 existência de um projeto de cunho político-ideológico.

E. 	 legalidade dos mecanismos adotados por seus líderes.

Alternativa A

Resolução: O complexo movimento sertanejo do Cangaço 
levanta uma série de debates acerca do enquadramento, 
sob o ponto de vista historiográfico, dos cangaceiros como 
“bandidos sociais” ou apenas bandoleiros. Para o historiador 
britânico Eric Hobsbawm, o movimento do Cangaço pode 
ser compreendido como “banditismo social”, pois suas ações 
se direcionavam contra o Estado e os grandes proprietários, 
por meio da articulação de ações de protesto social, em um 
contexto marcado pela desigualdade social e pelo domínio 
econômico e político dos latifundiários, o que torna correta a 
alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois, de acordo 
com o texto-base, embora os bandidos corrigissem os erros, 
desagravassem as injustiças, aplicando um critério mais 
geral de relações justas e equitativas entre os homens em 
geral, esse era um objetivo modesto, que permitia aos ricos 
continuarem a explorar os pobres, contrariando a ideia de 
uma intenção revolucionária nas ações dos cangaceiros. 
A alternativa C também está incorreta, pois as ações do 
Cangaço estavam fortemente atreladas às condicionantes 
do universo sertanista, marcado pela desigualdade social. 
Contrariamente ao indicado na alternativa D, não há no texto 
nenhuma referência à elaboração de um projeto político- 
-ideológico alternativo ao existente por parte dos cangaceiros. 
Por fim, a alternativa E também está incorreta, pois, embora 
“corrigissem os erros, desagravassem as injustiças”,  
os cangaceiros eram “encarados como criminosos pelo 
senhor e pelo Estado”, ou seja, agiam fora da legalidade. 

QUESTÃO 85 

A África é o lugar em que a China mais investe. Segundo 
um porta-voz do Ministério do Exterior chinês, somente 
no primeiro semestre de 2016, Pequim fechou 245 novos 
acordos no valor de 50 bilhões de dólares no continente 
africano. O Império do Meio já superou, há muito, os EUA 
e as antigas potências coloniais europeias como principal 
parceiro comercial dos africanos.

No fim de 2016, foi inaugurada a ferrovia entre a 
Etiópia e Djibuti, construída por empresas chinesas; obras 
semelhantes estão em execução no Quênia e na Nigéria. 
Elas são tudo, menos altruístas, e sim parte do projeto Rota 
da Seda, com o qual a China pretende expandir suas vias de 
comércio com vista a se tornar a maior potência econômica 
mundial.

Disponível em: <https://www.dw.com>. Acesso em: 16 jul. 2018.

8MQ9

As relações internacionais citadas no texto foram criticadas 
por serem entendidas como um novo colonialismo.  
Na atualidade, entre os interesses do país asiático no 
continente africano estão: 

A. 	 Diversidade religiosa e corredor de exportação. 

B. 	 Mão de obra qualificada e metais de terras raras.

C. 	 Escoamento do excedente populacional e petróleo. 

D. 	 Matéria-prima e mercado consumidor em potencial.

E. 	 Influência geopolítica e processos de descolonização.

Alternativa D
Resolução: As relações econômicas entre a China e os 
países africanos aumentaram significativamente nos últimos 
anos. Além dos investimentos em infraestrutura, acordos 
sobre matérias-primas e fornecimento ao mercado interno 
africano, os chineses têm estratégia militar na África atuando 
nas missões de paz da Organização das Nações Unidas 
(ONU). Dos membros do Conselho de Segurança da ONU, 
a potência asiática é a que participava em mais missões de 
paz na África em 2017. A alternativa A está incorreta porque 
a diversidade religiosa existente entre os povos africanos 
não é um interesse da China, país em que o exercício 
do direito à liberdade de crença e religião sofre severas 
restrições. A alternativa B está incorreta, pois o continente 
africano tem baixa oferta de mão de obra qualificada e a 
China domina o mercado externo de metais de terras raras.  
A alternativa C está incorreta porque os chineses não buscam 
escoar o excedente populacional. Aliás, o envelhecimento 
populacional provocado por décadas de rígido controle 
demográfico é alvo de mudança das políticas públicas na 
China. A alternativa E está incorreta porque a influência 
chinesa nos processos de descolonização na África por meio 
de apoio bélico, financeiro e ideológico ocorreu no contexto 
da Guerra Fria. 

QUESTÃO 86 
Os liberais moderados [...] pleiteavam apenas reformas 

político-institucionais, visando a, principalmente, restringir 
o poder do imperador [...]. Já os liberais exaltados lutavam 
por transformações mais amplas, [...] defendiam o sistema 
federalista, a separação da Igreja do Estado, o incentivo à 
indústria nacional, o sufrágio universal [...]. Os dois grupos, 
entretanto, uniam-se frente ao partido português, que 
reivindicava poderes absolutos para D. Pedro I e reunia não 
só lusitanos, mas também alguns nacionais que advogavam 
a existência de um monarca absolutista.

SCHWARCZ, L. M.; STARLING, H. M. Brasil: uma biografia.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2015.

O trecho anterior aborda a temática política durante o 
Primeiro Reinado e mostra como o grupo dos liberais se 
opunha aos “portugueses” por discordarem do(a)
A. 	 caráter excessivamente agrário da economia brasileira, 

baseada no café.
B. 	 escravidão como base do sistema de produção da 

sociedade brasileira.
C. 	 exclusão das camadas menos favorecidas dos pleitos 

eleitorais imperiais.

ØQW4
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D. 	 excesso de poderes concedidos ao imperador pela 
Constituição de 1824.

E. 	 submissão da Igreja ao Estado brasileiro prevista pela 
legislação imperial.

Alternativa D
Resolução: De acordo com o texto-base, apesar das 
divergências entre liberais moderados e liberais exaltados, 
os dois grupos se opunham aos portugueses, na medida 
em que contestavam a centralização do poder e o caráter 
autoritário da administração de D. Pedro I, o que torna 
correta, portanto, a alternativa D. A alternativa A está 
incorreta, pois, embora os exaltados defendessem o 
incentivo à indústria brasileira, não é possível afirmar, a partir 
do texto, que o grupo liberal, em sua totalidade, se opusesse 
ao caráter agrário da economia brasileira. Além disso, o 
café só ganharia notoriedade econômica para o governo 
brasileiro na segunda metade do século XIX. A alternativa B  
também está incorreta, pois liberais e portugueses não 
se opunham à manutenção da escravidão como base 
na economia brasileira. Contrariamente ao indicado na 
alternativa C, ambos os grupos defendiam a exclusão das 
camadas populares do pleito político. Por fim, a alternativa E  
também está incorreta, pois, embora demonstre que os 
exaltados defendessem a separação da Igreja do Estado,  
o texto não indica o posicionamento dos liberais moderados 
e do partido português em relação à questão.  

QUESTÃO 87 

Consumo de energia conforme a fonte utilizada – 2016
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Disponível em: <http://www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/matriz-
energetica-e-eletrica>. Acesso em: 08 maio 2018.

São fontes de energia mais utilizadas no Brasil do que no 
restante do mundo que contribuem para uma menor emissão 
de gases de efeito estufa:
A. 	 Lenha e petróleo. 
B. 	 Hídrica e biomassa.
C. 	 Eólica e gás natural. 
D. 	 Nuclear e geotérmica. 
E. 	 Solar e carvão mineral.

9JDR

Alternativa B

Resolução: De acordo com o gráfico, a matriz energética 
brasileira é mais renovável do que a mundial. Quase metade 
da matriz nacional é formada por lenha, carvão vegetal, 
hidráulica e derivados de cana-de-açúcar (biomassa). 
No Brasil, como é maior o consumo de energia de fontes 
renováveis que em outros países, consequentemente a 
emissão de gases de efeito estufa é menor. Desse modo,  
o conjunto de fontes de energia usadas como combustíveis de 
automóveis, para consumo doméstico e geração de energia 
elétrica no mundo é, principalmente, constituído de fontes 
não renováveis como o petróleo, o carvão e o gás natural.  
A alternativa A está incorreta, pois o petróleo é um combustível 
fóssil, isso é, não renovável, que quando queimado libera 
bastante gás carbônico, gás de efeito estufa. A alternativa C 
está incorreta, pois o gás natural é uma fonte não renovável 
de energia. A alternativa D está incorreta porque a energia 
nuclear, embora não gere gases do efeito estufa, não é 
renovável. Além disso, no Brasil, a energia geotérmica é 
aproveitada somente na forma de água aquecida em Caldas 
Novas (GO) e Poços de Caldas (MG). A alternativa E está 
incorreta porque o carvão mineral não é renovável. 

QUESTÃO 88 

TEXTO I

Balança comercial tem em 2015 melhor  
saldo em 4 anos

Superavit de US$ 19,69 bilhões é o maior para um ano 
fechado desde 2011. Atividade econômica fraca e queda do 
preço do petróleo melhoraram saldo.

Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/01/com-
alta-de-importacoes-balanca-tem-em-2015-melhor-saldo-em-4-anos.

html>. Acesso em: 17 mar. 2016.

TEXTO II
Parceiros comerciais do Brasil

Principais destinos das exportações brasileiras (2015)

Valor (em  
US$ bilhão)

Participação 
(em %)

Ásia 63,2 33,1

China 35,6 18,6

União Europeia 34,0 17,8

EUA 24,2 12,7

Mercosul 21,0 11

Argentina 12,8 6,7

Oriente Médio 9,9 5,2

África 8,2 4,3
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Principais origens das importações brasileiras (2015)

Valor (em  
US$ bilhão)

Participação  
(em %)

Ásia 55,8 32,5

China 30,7 17,9

União Europeia 36,6 21,4

EUA 26,8 15,6

Mercosul 13,0 7,6

Argentina 10,3 6

Oriente Médio 5,3 3,1

África 8,8 5,1

Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio – 2016.

As oscilações na balança comercial são comuns em qualquer 
país. No caso brasileiro, fatores internos e externos explicam 
o saldo positivo em 2015, quando a balança comercial foi

A. 	deficitária com EUA, União Europeia e África.

B. 	favorável com todos os parceiros comerciais.

C. 	superavitária com o bloco dos países europeus.

D. 	negativa com nosso maior parceiro comercial.

E. 	estável com os países-membros do Mercosul.

Alternativa A

Resolução: A balança comercial é um indicador econômico 
calculado pela diferença entre o total de exportações de 
bens e serviços de um país, em um período determinado, 
e o total de importações. A balança comercial é positiva ou 
superavitária quando as exportações são maiores do que 
as importações, o que é vantajoso para a economia de um 
país, pois indica que as vendas para o mercado externo 
somam mais do que as compras. O resultado positivo da 
balança comercial pode ser revertido para o próprio sistema 
econômico nacional. Quando o total de exportações é inferior 
ao total de importações, a balança comercial é negativa ou 
deficitária. O prejuízo de uma balança comercial negativa 
deve ser coberto pelas reservas financeiras do país.  
No quadro de parceiros comerciais, observa-se que o Brasil 
comprou mais dos Estados Unidos, da União Europeia e da 
África do que vendeu, o que justifica o saldo negativo com 
esses países em 2015, embora a balança comercial brasileira 
total naquele ano tenha sido superavitária, conforme o 
texto. A alternativa B está incorreta porque o resultado com 
os três parceiros comerciais já citados foi desfavorável.  
A alternativa C está incorreta, pois a balança comercial com 
o bloco dos países europeus foi deficitária. A alternativa D  
está incorreta porque a balança comercial brasileira foi 
positiva com a Ásia – o maior parceiro comercial do Brasil na 
tabela – representado pelo maior percentual de participação.  
A alternativa E está incorreta, pois, com o Mercosul,  
a balança comercial brasileira foi superavitária. 

QUESTÃO 89 

Solicitações de reconhecimento da condição de 
refugiado em 2017

Haiti
2 362Cuba

2 373 Senegal
1 221

Líbano 
223

Síria
823

Guiné 
277

Guiné 
Bissau 
338 Nigéria 

549 

Angola 
2 036

Paquistão 
267

Rep. Dem. 
do Congo 
364 

Bangladesh 
523 

China 
1 462 

Venezuela 
17 865 

Polícia Federal.

Em 2017, o número de pedidos de refúgios recebidos pelo 
Brasil bateu o recorde, mas é uma parcela pequena da 
crise global. Um dos panoramas geopolíticos dos países 
representados no mapa de onde vieram as pessoas que 
pediram refúgio no Brasil é:

A. 	 Tensões étnicas e religiosas na China, onde grupos 
separatistas têm levado à fuga de milhares de chineses. 

B. 	 Crise generalizada na Venezuela, que foi a nacionalidade 
com o maior número de pedidos de refúgio no Brasil em 
2017.

C. 	 Guerra civil em Bangladesh, que forçou a população 
a deixar o país em razão do violento conflito étnico-
político. 

D. 	 Regime ditatorial no Haiti, de onde dissidentes políticos 
fogem da perseguição e da falta de liberdade de 
opinião.

E. 	 Crise humanitária após o terremoto de 2010, que 
devastou Cuba gerando um deslocamento contínuo de 
pessoas. 

Alternativa B
Resolução: Embora a Venezuela tenha sido a nacionalidade 
com o maior número de pedidos de refúgio no Brasil em 2017,  
nenhum venezuelano recebeu esse status naquele ano.  
Isso porque, de acordo com o governo brasileiro, os 
venezuelanos não se enquadram na definição oficial de 
refugiado. O refugiado é o imigrante que sofre fundado temor 
de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, 
grupo social ou opiniões políticas. As pessoas deixaram a 
Venezuela para escapar do caos econômico e político do 
país caracterizado por aumento exorbitante da pobreza, 
da escassez de alimentos, hiperinflação e uma grave 
crise política marcada pela contenda entre a oposição e 
o governo do presidente Nicolás Maduro. A alternativa A 
está incorreta porque apesar de existir conflitos étnicos 
na China, os grupos separatistas não provocam a fuga 
de milhares de chineses para outros países. O Comitê 
Nacional para os Refugiados (CONARE) desconhece um 
perfil claro dos imigrantes desse país. A alternativa C está 
incorreta, pois a maioria dos pedidos de refúgio de bengalis 
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se caracteriza como migração econômica, conforme o governo brasileiro. A alternativa D está incorreta, porque os cubanos 
é que deixam Cuba fugindo do regime ditatorial castrista e das dificuldades econômicas enfrentadas na ilha. A alternativa E  
está incorreta, pois o terremoto de 2010 ocorreu no Haiti e provocou um fluxo contínuo de haitianos em busca de uma vida 
melhor no Brasil. 

QUESTÃO 90 

Índice de mecanização
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IBGE.

[...] O consumo de tratores agrícolas está associado aos fenômenos relacionados à evolução da agricultura, tais como 
a mudança na composição de cultivo, abertura da fronteira agrícola, políticas agrícolas e / ou econômicas, tecnologias e 
processos inovadores. O gráfico [...] elucida o comportamento do índice de mecanização (área plantada / vendas de tratores) 
utilizando os dados [...] do IBGE.

[...] O índice de mecanização em 1970 era de aproximadamente 200 hectares / trator, decaindo (maior mecanização) ano 
após ano e atingindo o nível mais baixo em 2006 com 76 hectares por trator, ainda um pouco distante dos países desenvolvidos.

Disponível em: <http://ecen.com/eee77/eee77p/indicadores_produtividade_capital_agropecuaria.htm>. Acesso em: 30 jul. 2018 (Adaptação).

Considerando-se o índice de mecanização apresentado no texto anterior, é uma consequência da dinâmica da agricultura 
no Brasil no período em questão o(a)

A. 	 regressão dos índices de produtividade.

B. 	 ampliação do desemprego conjuntural.

C. 	 retrocesso das condições de trabalho. 

D. 	 crescimento do emprego no campo.

E. 	 aumento do desemprego estrutural. 

Alternativa E
Resolução: Uma consequência da modernização agrícola é o desemprego estrutural provocado pela substituição dos 
trabalhadores por máquinas, como os tratores e as colheitadeiras. A alternativa A está incorreta, pois a mecanização agrícola 
tem como característica o aumento da produtividade. A alternativa B está incorreta porque o desemprego conjuntural diz respeito 
ao contexto econômico, caso da recessão. A alternativa C está incorreta, pois a agricultura com o uso intensivo de maquinário 
promoveu uma mudança do perfil do trabalhador rural e favoreceu as condições de trabalho para aquele que é qualificado.  
A alternativa D está incorreta porque, no conjunto de emprego do Brasil, o emprego agrícola apresentou queda.  
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