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ÀS 13:00* 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 1 a 90 
e a Proposta de Redação, dispostas da seguinte maneira: 
a. as questões de número 01 a 45 são relativas à área de Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias; 
b. Proposta de Redação; 
c. as questões de número 46 a 90 são relativas à área de Ciências 

Humanas e suas Tecnologias. 
 

2. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de 
questões e se essas questões estão na ordem mencionada na instrução 
anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou 
apresente divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome 
as providências cabíveis. 
 

3. Escreva e assine seu nome nos espações próprios do CARTÃO-RESPOSTA 
com a caneta esferográfica de tinta preta.  
 

4. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não 
poderá ser substituído. 
 

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

identificadas com as letras     e . Apenas uma responde 
corretamente à questão.  
 

6. Marque no CARTÃO-RESPOSTA a opção de língua estrangeira. 
 

7. Use o código presente nesta capa para preencher o campo correspondente 
no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

8. Com seu RA (Registro Acadêmico), preencha o campo correspondente ao 
código do aluno. Se o seu RA não apresentar 7 dígitos, preencha os 
primeiros espaços e deixe os demais em branco. 
 

9. No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo espaço destinado à opção 
escolhida para a resposta. A marcação em mais de uma opção anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

 

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

11. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não 
serão considerados na avaliação. 
 

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

13. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este 
CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA / FOLHA DE REDAÇÃO. 
 

14. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas 
do início da aplicação e poderá levar seu CADERNO DE QUESTÕES ao deixar 
em definitivo a sala de provas nos últimos 30 minutos que antecedem o 
término das provas. 
 

15. Você será excluído do Exame, a qualquer tempo, no caso de: 
a. prestar, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
b. agir com incorreção ou descortesia para com qualquer participante 

ou pessoa envolvida no processo de aplicação das provas; 
c. perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das 

provas, incorrendo em comportamento indevido durante a 
realização do Exame; 

d. se comunicar, durante as provas, com outro participante 
verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; 

e. portar qualquer tipo de equipamento eletrônico e de comunicação 
durante a realização do Exame; 

f. utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento, em benefício próprio ou 
de terceiros, em qualquer etapa do Exame; 

g. utilizar livros, notas ou impressos durante a realização do Exame; 
h. se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE 

QUESTÕES antes do prazo estabelecido e / ou o CARTÃO-RESPOSTA a 
qualquer tempo. 

* de acordo com o horário de Brasília. 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
Questões de 1 a 45 
Questões de 1 a 5 (opção inglês) 
 
QUESTÃO 01  
 

 
 
Os conflitos na região, em especial entre as duas nações, não são 
recentes – alguns dos primeiros confrontos datam de séculos atrás, e 
são muito complexos. No quadrinho acima, para satirizar um desses 
conflitos, o autor  

 cria um trocadilho pronominal para expor o desejo da Rússia em se 
apossar da Ucrânia. 

 revela o lado animalesco de um dos países em optar pela guerra. 
 questiona a frágil posição da Ucrânia diante da intransigência de 

seu rival. 
 põe em dúvida a maturidade da Rússia sobre as motivações de seus  

conflitos. 
 evidencia a desumanidade presente nas decisões da Rússia. 

 
QUESTÃO 02  
 

As she aged, Sandi Bachom, 69, a filmmaker and producer in 
Manhattan, tried Botox to keep the inevitable wrinkles away, but 
she was wary of anything more invasive. She wanted, as she 
explained recently, to avoid “going under the knife.” 

So a couple of years ago, at the suggestion of her dermatologist, 
Dr. David Colbert, she first tried Ultherapy, in which ultrasound 
waves are shot through a gel into the skin. She had the treatment on 
her face and neck, particularly the tricky jowls. 

“I call it my ‘way-back machine,’” Ms. Bachom said. “It has 
effective, fast results, and it’s natural enough so you don’t look like 
‘Brazil’ the movie.” 

The session took about 15 minutes and included some pain: Ms. 
Bachom was offered a squeeze ball and Valium. The treatment 
provided a noticeable lift to her face that lasted nearly two years, 
she said; she repeated it last November. 

“It was worth the money,” Ms. Bachom said. (Dr. Colbert said his 
Ultherapy prices start at $5,000, depending on the area addressed.) 

Extraído de https://www.nytimes.com/2014/05/29/fashion/in-the-wrinkle-

wars-a-new-weapon.html. Acesso em 04 de mar. de 2022. 

 
O mundo ocidental está repleto de procedimentos cirúrgicos, técnicas 
infalíveis e soluções milagrosas para problemas relativos à 
autoimagem. O texto acima menciona 

 as frustrações de uma nova iorquina que ao usar Botox não atingiu 
os resultados prometidos por seu cirurgião.  

 uma terapia estética desenvolvida por um médico que usou uma 
de suas pacientes como cobaia. 

 um procedimento que forneceu à paciente melhoras perceptíveis 
e relativamente duradouras. 

 uma técnica estética que deve ser aplicada exclusivamente na 
região do rosto e pescoço por ser considerada muito invasiva. 

 um tratamento estético que pode chegar a cinco mil dólares, 
dependendo da área que a paciente deseja modificar. 

QUESTÃO 03  
 
Is MSG in restaurant food harming you? 
By Dr. Manny Alvarez  
Published May 30, 2017 
 
 Once a month, I try to enjoy a high-end meal at a fancy restaurant 
in New York City with my family. Since it’s a treat, I usually look for a 
style of cooking I enjoy – which for me, is often French – and a 
restaurant within that genre that may have gained some popularity 
throughout the year. 
 But no matter how hard I try to eat healthy and clean, I always 
end up sick. And I’m not talking about food poisoning or stomach 
issues. I wake up with symptoms of toxicity like joint pain, headache 
and general weakness, and many times, feeling like I didn’t get a 
good night’s sleep. And this doesn’t only happen to me, it also 
happens to my wife. 
 I’ve racked my brain to try and figure out what it could be, and I 
always come back to the same thing: Monosodium glutamate 
(MSG). MSG is a food additive that has been used for decades to 
enhance flavor. It’s commonly used in Chinese food, canned 
vegetables soups and processed meats. It’s composed mainly of 
glutamic acid and salt; the former having been shown to excite the 
brain and general nervous system, which in high doses, has been 
implicated in epileptic seizures. 

Disponível em: http://www.foxnews.com/health/2013/01/25/is-msg-in-restaurant-food-harming/ 

 
Dr. Manny Alvarez é Editor sênior de saúde para a Fox News. O texto 
atesta que 

 o autor procura frequentar, junto com sua família, restaurantes 
que ganharam notoriedade na cidade de Nova Iorque, por ter 
criado um novo estilo de culinária.  

 por ser apreciador da culinária francesa, o autor sempre procura 
um restaurante do gênero, que possa ter sido premiado durante 
aquele ano. 

 o autor afirma que ele e a esposa sempre se encontram intoxicados 
após terem saboreado a refeição de um restaurante. 

 o autor desconfia que tem se sentido mal após comer a comida dos 
restaurantes que frequenta, devido à intolerância de uma 
substância muito usada para realçar o sabor dos alimentos. 

 o sal encontrado no glutamato monossódico tem sido apontado 
como um excitante cerebral e do sistema nervoso central, e tem 
sido associado a episódios de epilepsia, quando usado em altas 
doses. 
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QUESTÃO 04  
 
 People usually think that the best information from the Roman 
world comes from Egypt, where the dryness preserves papyri. 
However, in Britain the reverse conditions occur.  At Vindolanda – a 
Roman fort located two miles behind Hadrian’s Wall – the humidity 
preserved wooden writing tablets that were thrown into a bonfire 
when the fort was evacuated in AD 105. These wooden tablets were 
one of the most important discoveries made in Roman Britain in the 
20th century. They were used not for grand writings but for 
memoranda and accounts, so they provide the best insight into life 
in the Roman army found anywhere in the world. One of the tablets 
says: Octavius to Candidus: “I need money. I have bought 5,000 
bushels of grain, and unless you send me some money, I shall lose 
my deposit and be embarrassed”.  

Adaptado de http://www.archaeology.co.uk/specials/the-timeline-ofbritain/vindolanda-2.htm.  

 
A respeito dos documentos encontrados na Inglaterra, pode-se afirmar 
que 

 foram devidamente preservados pela temperatura da região, 
considerada quente para os padrões atuais.  

 revelavam o modo de vida de cidadãos de Roma em tempos de 
conflito. 

 são considerados uma das mais importantes descobertas do século 
XX feitas na Britânia Romana. 

 possuíam relatos importantes e detalhados da vida militar dos 
soldados romanos. 

 foram descobertos durante uma evacuação de um forte no ano 
105 da era Cristã. 

 
QUESTÃO 05  
 

 
 

O cartunista Randy Glasbergen é especialista em expor relações 
humanas através de sua obra. Nesse quadrinho, o autor tenta 
evidenciar a(o) 

 falta de habilidade dos funcionários em seguir ordens específicas.  
 incompetência dos subordinados ao receber ordens de seu líder. 
 falta de liderança do personagem ao tentar livrar-se de uma 

acusação. 
 relacionamento amistoso e o clima festivo do ambiente 

corporativo. 
 dificuldade do personagem em conquistar espaço na empresa. 

 
 

 
 
 
 
 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 
Questões de 1 a 45 
Questões de 1 a 5 (opção espanhol) 
 
QUESTÃO 01  
 
Los olvidos y las lagunas mentales se pueden revertir. Esta guía te 

ayudará a mantener ágil tu cerebro. 
Si vos le preguntas a Cheryl McBride, residente de Sedalia, 

Missouri, en los Estados Unidos, sobre la ocasión en que dejó de 
respirar hasta el punto de que los labios se le pusieron azulados, te 
dirá que fue un gran golpe de suerte. 

Es cierto. No es que le agraden las experiencias cercanas a la 
muerte, pero la que tuvo le cambió la vida. 

Cheryl se había sentido ansiosa y agotada, le dolía la cabeza y, lo 
peor de todo, le estaba fallando la memoria. No sólo se olvidaba de 
dónde había dejado las llaves o la cartera. Hacía casi tres décadas que 
trabajaba como maestra, pero varias veces en los últimos años la 
mente se le había quedado en blanco mientras daba una charla sobre 
sus métodos de enseñanza, aun cuando la había dictado en 
incontables ocasiones y sabía el tema a la perfección. 

“Pasé mucha vergüenza”, dice. 
Todas las personas que rondan los 40 años de edad saben qué se 

siente al no recordar una palabra o el nombre del vecino. Un olvido 
ocasional nos molesta; las fallas de memoria frecuentes pueden 
preocuparnos, y las lagunas mentales prolongadas nos hacen temer 
que sean señal de Alzheimer. Sin embargo, esta enfermedad no es el 
único ladrón de memoria que anda por allí: existe una cantidad 
sorprendente de afecciones que pueden “oxidarnos” el cerebro y 
volverlo ineficaz. Es importante saber esto, dicen los expertos, 
porque aunque los médicos a menudo no diagnostican esos 
trastornos, muchos de ellos son curables y es posible revertir los 
daños en la memoria. 

Disponível em: https://www.selecciones.com.ar/vida-cotidiana/consejos-utiles/mejora-tu-memoria. 

 
O texto faz uma referência a  

 problemas mentais da modernidade.  
 doenças mentais como Alzheimer, ainda sem solução. 
 distúrbios hormonais que afetam o cérebro. 
 exemplos cotidianos da perda da memória. 
 exercícios mentais para não perder a memória. 

 
QUESTÃO 02  
 

El impacto de romper una amistad 
Siempre se habla de lo duro y el dolor físico que causa una 

ruptura romántica, pero ¿qué pasa cuando se pierde a un amigo? El 
vacío que sentís cuando ese amigo íntimo se va al otro extremo del 
mundo, se evapora porque se enamoró o no te perdona porque una 
discusión significó el acta de defunción de la relación, alegando 
‘diferencias irreconciliables’. […] A lo largo de la vida hay 
compañeros fugaces y amigos para siempre, cuando uno de estos 
últimos desaparece puede causar tal angustia y malestar que solo 
pueden ser curados por el tiempo, como el más grande de los 
amores. 

MATEOS, Alejandra Sánchez. El impacto de romper una amistad. Clarín. 

Disponível em: <https://www.clarin.com>. Acesso em: 8 jun. 2017. 
 
Pelo contexto, entende-se que no trecho a expressão “el acta de 
defunción de la relación” tem sentido de 

 término de uma amizade.  
 atestado de óbito de um amigo. 
 diferenças existentes entre os amigos. 
 disfunção dos envolvidos em uma relação. 
 definhamento de uma relação amorosa. 
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QUESTÃO 03  
 

Un pequeño gesto para comer mejor sin sacrificios: 
tomar la fruta entera, no en zumos 

“Un zumo contiene dos o tres piezas de fruta, lo que significa: 
mucha azúcar y poca fibra – la pulpa se queda en el exprimidor. 
Además, masticar produce una sensación saciante mayor que la de 
beber”, contaba Nuria Guillén, dietista-nutricionista del hospital San 
Joan de Deus y profesora en la Universidad de Tarragona. 

Por su parte, una fruta entera tiene todos los nutrientes 
necesarios para que la sacarosa se digiera de forma lenta y saludable. 
La Organización Mundial de la Salud limita el consumo de zumos a 
50 gramos al día, y establece una “relación probable” entre la 
ingesta de zumos de fruta y la obesidad. 

HORRILO, H. 21 pequeños gestos para comer mejor sin sacrificios. El País. 26 out. 2016. Disponível em: 

<http://www.elpais.com>. Acesso em: 1o jun. 2017. (adaptado) 

 
O texto apresenta a ideia de que a fruta deve ser consumida de forma 
inteira, e não em forma de suco, porque o(a) 

 mastigação da fruta produz maior sensação de saciedade.  
 ingestão da fruta beneficia os dentes, segundo a dentista. 
 fruta é digerida de forma lenta e prejudicial ao organismo. 
 suco contém três quartos da fruta, pouco açúcar e muita fibra. 
 ato de mastigar a fruta é mais indigesto e causa obesidade. 

 
QUESTÃO 04  
 

El refrán popular 
Miguel de Cervantes, en Don Quijote de la Mancha, nos define lo 

que es un refrán: “los refranes son sentencias breves, sacadas de la 
experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos”. Seguirá 
diciendo Don Quijote sobre la utilidad de los refranes: “cualquiera de 
los que has dicho [Sancho] basta para dar a entender tu 
pensamiento” (Segunda parte, capítulo XVII). 

Los refranes son sentencias breves, habitualmente, de autor 
desconocido. No obstante, muchas frases literarias y bíblicas han 
pasado a formar parte del refranero popular. La mayoría de los 
refranes son observaciones acunadas por la experiencia colectiva a 
lo largo del tiempo [...]. Constituyen el bagaje cultural del pueblo en 
tiempos en los que la tradición oral pasaba la sabiduría popular de 
una generación a otra. 

Disponible en: <http://es.wikipedia.Org/wiki/Proverbio#EI_refr.C3.Aln>. 

Acceso: 15 jul. 2010. [Fragmento] 
 
 
Es adecuado el refrán popular “De tal palo, tal astilla” cuando 

 el padre no reconoce al hijo.   
 el hijo se parece al padre. 
 el hijo no se entiende con su padre. 
 el hijo no conoce al padre. 
 padre e hijo son muy distintos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05  
 

¿Cómo se levantaban cuando no existía el despertador? 
A horario y sin despertador... ¡Es posible! ¿Cómo se despertaban 

las personas antes de que se inventara este genial aparato?   
Así como en la actualidad la mayoría de las citas se fijan en 

números redondos (muy pocos hacen reservas en los restaurantes 
para las 7.38 p. m.), en el pasado se fijaban en función de los hechos 
naturales (“Nos encontramos cuando salga el sol”).  

¿Cómo concertaban citas o encuentros antes de que se inventara 
el reloj? 

Aunque los egipcios y los chinos utilizaron relojes de agua mucho 
antes, el reloj mecánico no se inventó —en Italia— hasta mediados 
del siglo XIV. Según parece, antes de que aparecieran los relojes, la 
mayoría de las personas reconocía la hora mediante el recorrido del 
sol. En los días soleados, las sombras de los árboles o los signos del 
mediodía reflejados en los edificios indicaban la hora aproximada. 
Antes de esa época, las personas tenían que confiar en hechos 
naturales para despertarse. Aunque alrededor del 90% de la 
población europea vivía en zonas rurales, la mayoría de los 
residentes de las ciudades tenía animales, por ejemplo gallos, que les 
anunciaban que había salido el sol. 

De la misma manera en que muchos de nosotros no necesitamos 
un despertador para levantarnos a la mañana, las personas de 
aquella época también tenían un “reloj biológico” y los mismos 
ritmos biológicos que nosotros hoy. Incluso varios siglos después de 
la invención del reloj mecánico, la mayoría no podía comprarlos por 
su precio. En las primeras épocas de los Estados Unidos, era más 
probable que una persona se despertara por los gallos, el sol, los 
sirvientes, el pregonero de la ciudad, las campanas de las iglesias y 
los silbatos de las fábricas que por un reloj despertador.  

La productividad —entendida como velocidad de producción de 
un trabajador por unidad de tiempo— era algo desconocido. La gran 
virtud era estar ocupado: dedicarse incesantemente a la tarea que 
cada uno debía hacer. Las primeras torres con relojes que se 
instalaron en los pueblos tenían un servicio despertador. Pero en la 
Edad Media, los relojes reflejaban la manera sencilla en la que la 
población entendía la hora: los primeros relojes mecánicos no tenían 
agujas ni para la hora ni para los minutos; las campanadas sonaban 
cada hora y, a veces, cada cuarto de hora. 

Los chinos fueron los primeros que probaron relojes con el fin de 
despertarse.  

Se cree que los chinos fueron quienes usaron los primeros relojes 
con cuerdas. El reloj estaba formado por una cuerda o mecha 
aceitada para generar combustión. Después de varios experimentos, 
aprendieron cuánta cuerda se quemaba en una hora. A partir de ese 
conocimiento, hicieron nudos en la cuerda para marcar cada hora. Si 
querían despertarse a una determinada hora, ataban la cuerda a un 
dedo del pie. Así, cuando llegaba esa hora, la persona sentía el calor 
en el dedo y se despertaba fácilmente. 

Disponível em: https://www.selecciones.com.ar/salud/vida-sana/como-se-

levantaban-cuando-no-existia-el-despertador. 
 

O texto conta como se acordava sem um despertador. De acordo com 
o apresentado nele, podemos dizer que os 

 chineses foram os primeiros a criar um despertador baseado  no 
movimento de corda até hoje utilizado.  

 antigos, na sua maioria, acordavam com o canto do galo. 
 antigos, na sua maioria, despertavam com o percorrido do sol. 
 egípcios entenderam que a produtividade é a relação entre 

velocidade de produção e unidade de tempo. 
 chineses, para acordar, amarravam  uma corda no pé impregnada 

no aceite para gerar combustão. 
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QUESTÃO 06  
 

Que abismo que há entre o espírito e o coração! O espírito do ex-
professor, vexado daquele pensamento, arrepiou caminho, buscou 
outro assunto, uma canoa que ia passando; o coração, porém, 
deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o 
canoeiro, que os olhos de Rubião acompanham, arregalados? Ele, 
coração, vai dizendo que, uma vez que a mana Piedade tinha de 
morrer, foi bom que não casasse; podia vir um filho ou uma filha... — 
Bonita canoa! — Antes assim! — Como obedece bem aos remos do 
homem! — O certo é que eles estão no céu!  

Machado de Assis, Quincas Borba. 

 
Publicado em 1891, o romance conta a vida de Rubião, um pacato 
professor que se torna rico da noite para o dia ao receber uma herança 
deixada pelo filósofo Quincas Borba, criador de uma filosofia chamada 
Humanitismo. Nesse fragmento apresentado do romance, o leitor se 
depara com um narrador em  

 terceira pessoa, onisciente, que mostra conhecer os dados, 
objetivos e subjetivos, referentes à história que conta.   

 primeira pessoa, volúvel, que altera continuamente de atitude e de 
opinião diante na narrativa.  

 primeira pessoa, personagem, que participa da trama e 
desempenha papel de ação em toda a narrativa.  

 terceira pessoa, protagonista, que ocupa o lugar de personagem 
principal auto diegético da história narrada.  

 primeira pessoa, neutro, que anota todos os dados relativos à vida 
interior e exterior das personagens. 

 
QUESTÃO 07  

 
Disponível em: https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-tempo-22-02-2022-1.2618570. 

 
No processo de comunicação, vários elementos contribuem para que 
haja entendimento entre as partes envolvidas. No texto acima, 
podemos afirmar que 

 o quadrinista Duke utiliza o texto verbal como elemento primário 
e o texto não verbal como secundário.  

 a expressão facial da mulher retratada na charge expressa a ideia 
de curiosidade com os avanços tecnológicos. 

 as linguagens verbal e não verbal se complementam. 
 o texto não verbal por si seria suficiente para o entendimento da 

mensagem. 
 a crítica do quadrinista Duke é em relação à fuga da realidade do 

casamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08  
 

 
Tapeçaria funerária, linho, 1,75m x 1,25m. Sacara, Egito, séc. I a.C. 

 
No século XII a.c. o povo grego era formado pelos aqueus, jônios, 
dórios e eólios. Com o passar do tempo, esses povos passaram a ter a 
mesma cultura. Já por volta do século X a.C., os habitantes da Grécia 
continental e das ilhas do mar Egeu que falavam diversos dialetos 
gregos estavam reunidos em pequenas comunidades distantes umas 
das outras. Muitas delas transformaram-se em cidades-Estado, a pólis 
grega. A figura mostra uma tapeçaria funerária produzida no Egito, 
durante o chamado Período Helenístico, retratando um homem 
vestido como grego, posicionado entre dois deuses egípcios, Osíris e 
Anúbis.  
Aponte a alternativa que explica, corretamente, a fusão das culturas 
grega e egípcia representada na tapeçaria. 

 As contínuas invasões militares empreendidas pela rainha 
Cleópatra VI nos territórios gregos proporcionaram o contato dos 
egípcios com a arte e a filosofia helenística, cuja concepção estética 
influenciou a produção dos artesãos do Baixo Egito.  

 Civilizado por Aristóteles, o faraó Menés, responsável pela 
unificação dos reinos do Baixo e do Alto Egito, tornou-se grande 
admirador da arte e da filosofia gregas, e foi o responsável pela 
difusão da cultura helenística em seu império. 

 A política expansionista de Alexandre, o Grande, requereu o 
contato dos gregos com outros povos da Europa, da Ásia e da 
África, e originou a cultura helenística, marcada pela miscigenação 
de diversos elementos culturais. 

 Os egípcios tomaram contato com a cultura helenística por meio 
do comércio com os povos visigodo, ostrogodo, viking e alano que, 
partindo do norte da Europa, navegavam até o Nilo levando 
produtos de diferentes procedências. 

 Efeito da união política da Grécia e do Egito, por meio do 
casamento de Alexandre, o Grande, com Cleópatra VI, a cultura 
helenística foi imposta, muitas vezes à força, a todos os súditos do 
novo império. 
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QUESTÃO 09  
 

 
Saudade. Almeida Júnior. 1899. Óleo sobre Tela (101 x 197) 

Pinacoteca do Estado de São Paulo. 
 
Almeida Júnior foi um importante artista brasileiro, representante da 
pintura realista. São muito comuns, em sua obra, imagens cotidianas, 
caracterizadoras da chamada “pintura narrativa”. Em “Saudade”, 
pode-se observar caráter metalinguístico por meio do fato de 

 a pintura apresentar uma fotografia, a partir da qual a mulher 
retratada compõe, emotivamente, a temática da tela.  

 o realismo, em sua temática psicológica, utilizar-se, regularmente, 
dessa função da linguagem. 

 a pintura aprofundar-se no aspecto emotivo da mulher retratada, 
priorizando, por isso, o enunciador da mensagem. 

 a pintura interagir com o enunciatário da mensagem, por meio do 
compartilhamento da carga emotiva da mulher retratada. 

 o realismo ser caracterizado pela prioridade dada às informações, 
que, na tela, exemplifica-se pela riqueza de detalhes.  

 
QUESTÃO 10  
 

 Lóri, disse Ulisses, e de repente pareceu grave embora falasse 
tranquilo, Lóri: uma das coisas que aprendi é que se deve viver 
apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se deve amar. 
Apesar de, se deve morrer. Inclusive muitas vezes o próprio apesar 
de que nos empurra para a frente. Foi o apesar de que me deu uma 
angústia que insatisfeita foi a criadora de minha própria vida. Foi 
apesar de que parei na rua e fiquei olhando para você enquanto você 
esperava um táxi. [...] 

LISPECTOR, Clarice. Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

 
O trecho dado é fala de Ulisses, personagem do livro “Uma 
aprendizagem” ou “O livro dos prazeres”, de Clarice Lispector. Há, na 
fala apresentada, como recurso linguístico, o emprego reiterado de 
“apesar de”. Em relação a seu emprego, 

 funciona como elemento de coesão sequencial cujo valor é 
concessivo.  

 articula orações de valor substantivo. 
 pode ser substituído, sem prejuízo para a temática trabalhada, por 

“porquanto”. 
 estabelece relação de adição entre as orações que articula. 
 constrói uma versão positiva da autora em relação a sua visão de 

mundo. 
 
 

QUESTÃO 11  
 
Fagulha 
Ana Cristina César 
 
Abri curiosa 
o céu. 
Assim, afastando de leve as cortinas. 
 
Eu queria entrar, 
coração ante coração, 
inteiriça 
ou pelo menos mover-me um pouco, 
com aquela parcimônia que caracterizava 
as agitações me chamando 
 
Eu queria até mesmo 
saber ver, 
e num movimento redondo 
como as ondas 
que me circundavam, invisíveis, 
abraçar com as retinas 
cada pedacinho de matéria viva. 
 
Eu queria 
(só) 
perceber o invislumbrável 
no levíssimo que sobrevoava. 
 
Eu queria 
apanhar uma braçada 
do infinito em luz que a mim se misturava. 
 
Eu queria 
captar o impercebido 
nos momentos mínimos do espaço 
nu e cheio 
 
Eu queria 
ao menos manter descerradas as cortinas 
na impossibilidade de tangê-las 
 
Eu não sabia 
que virar pelo avesso 
era uma experiência mortal. 

CESAR, Ana Cristina (1998). A teus pés. São Paulo, Ática. 

 
O poema “Fagulha”, de Ana Cristina Cesar, apresenta, já nos primeiros 
versos, um questionamento sobre a possibilidade de ver o céu e, quem 
sabe, poder adentrá-lo. Nessa perspectiva, a curiosidade e o desejo de 
descoberta daquilo que está além faz com que a voz lírica perceba que 

 tudo é apenas uma ilusão para fuga da realidade.  
 há um custo alto a ser cobrado para essa viagem. 
 há uma certeza do encontro com os seus desejos. 
 o lugar almejado já se faz presente no momento vivido. 
 a dor existencial garante o passaporte para o céu.  
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QUESTÃO 12  
 
EURICÃO – Ai, gritaram “Pega o ladrão!”. Quem foi? Onde está? 
Pega, pega! Santo Antônio, Santo Antônio, que diabo de proteção é 
essa? Ouvi gritar “Pega o ladrão!”. Ai, a porca, ai meu sangue, ai 
minha vida, ai minha porquinha do coração! Levaram, roubaram! Ai, 
não, está lá, graças a Deus! Que terá havido, minha Nossa Senhora? 
Terão desconfiado porque tirei a porca do lugar? Deve ter sido isso, 
desconfiaram e começaram a rondar para furtá-la! É melhor deixá-la 
aqui mesmo, à vista de todos, assim ninguém lhe dará importância! 
Ou não? Que é que eu faço, Santo Antônio? Deixo a porca lá, ou 
trago-a para aqui, sob sua proteção? Desde que ela saiu daqui que 
começaram as ameaças! É melhor trazê-la. Com a capa, porque 
alguém pode aparecer. Santo Antônio, faça com que não apareça 
ninguém! Não deixe ninguém entrar aqui. Vou buscar minha 
porquinha, mas não quero ninguém aqui. 

SUASSUNA Ariano. O santo e a porca. 30a ed. José Olympio. RJ 2015, pp.97 e 98. 

 
Euricão fala sozinho, enquanto analisa se seu dinheiro foi roubado da 
porca. Não há no trecho o uso de rubricas, porém há elementos 
textuais que podem, nesse caso, ter a mesma função, como o uso de 

 sinais de pontuação que deixam claro como é o estado de espírito 
do personagem.  

 de expressões que remetem às ações físicas do personagem na 
cena. 

 descrições de objetos no palco, como a menção da porca. 
 expressões espaciais, como “aqui está”, que remete à 

caracterização do cenário. 
 adjetivos na fala de Euricão que ilustram os objetos que devem 

estar em cena. 
 
QUESTÃO 13  
 

 
Disponível em: https://www.otempo.com.br/charges/charge-o-

tempo-17-01-2020-1.2285313, acesso em 26fev. 2022. 

 
A paródia é uma intertextualidade que se fundamenta na construção 
de um texto que subverte, em parte ou completamente, outro texto. 
Nesse sentido, a charge apresentada subverte 

 o atual cenário de bipolarização ideológica.   
 uma cena comum, com discurso esperado. 
 o pensamento democrático necessário. 
 a ideia de que a nomenclatura “sexo” é ultrapassada. 
 o constrangedor avanço da medicina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
 
 semináriosfolha 
 
O Brasil precisa ser discutido. 
 
Existem discussões que não podem mais ser adiadas. Com o 
propósito de contribuir com ideias para solucionar os maiores 
desafios do país, a Folha de S. Paulo está promovendo debates 
importantes sobre temas relevantes à nossa realidade. Todos 
abordados com credibilidade, o criticismo e o pluralismo que 
caracterizam o jornal. 
 saúde 
 tecnologia 
 cultura 
 economia 
 meio ambiente 
 educação 
 agricultura 
 agronegócio 
 indústria 
 saneamento 
 sustentabilidade 
 e muito mais 

FOLHA100 
Folha de S. Paulo, 17 set. 2021. 

 
A parte da leitura do texto apresentado, do conhecimento do gênero 
textual e do objetivo a que ele se destina, a coesão é construída a partir 
da(o) 

 repetição de palavras que entrelaçam as informações 
apresentadas no texto.  

 substituição de palavras por sinônimos, como “agricultura” e 
“agronegócio”. 

 emprego do pronome relativo como elemento de progressão 
textual. 

 mecanismo lexical por hiperonímia e por hiponímia. 
  emprego de expressões que indicam uma progressividade, como 

“credibilidade”, “o criticismo” e “o pluralismo”. 
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QUESTÃO 15  
 
Votos de submissão 
Fernanda Young 
 

Caso você queira posso passar seu terno,  
aquele que você não usa por estar amarrotado. 
Costuro as suas meias para o longo inverno... 
Use capa de chuva, não quero ter você molhado. 
Se de noite fizer aquele tão esperado frio  
poderei cobrir-lhe com o meu corpo inteiro. 
E verás como minha a minha pele de algodão macio,  
agora quente, será fresca quando janeiro. 
Nos meses de outono eu varro a sua varanda,  
para deitarmos debaixo de todos os planetas. 
O meu cheiro te acolherá com toques de lavanda  
- Em mim há outras mulheres e algumas ninfetas –  
Depois plantarei para ti margaridas da primavera  
e aí no meu corpo somente você e leves vestidos,  
para serem tirados pelo total desejo de quimera. 
- Os meus desejos irei ver nos teus olhos refletidos. - 
Mas quando for a hora de me calar e ir embora  
sei que, sofrendo, deixarei você longe de mim. 
Não me envergonharia de pedir ao seu amor esmola,  
mas não quero que o meu verão resseque o seu jardim. 
(Nem vou deixar - mesmo querendo - nenhuma fotografia. 
Só o frio, os planetas, as ninfetas e toda a minha poesia). 

YOUNG, F. A mão esquerda de Vênus. São Paulo: Globo Livros, 2016. 

O poema “Votos de Submissão” de Fernanda Young, revela o 
sentimento amoroso a partir de situações cotidianas. O intimismo 
visceral declarado pelo eu lírico expõe os seus próprios limites dentro 
da relação. O poema se encerra sem muitas explicações, 
demonstrando 

 a insatisfação total durante todo o tempo do relacionamento 
vivido.   

 a farsa de uma paixão para a satisfação completa do parceiro. 
 o entusiasmo do princípio da paixão e o vazio deixado pelo 

término. 
 a concretização dos “votos do matrimônio” para a realização 

amorosa. 
 a permanência da relação amorosa como alimento para a solidão.  

 
QUESTÃO 16  
 
Música: Deixaria tudo 
Compositores: Estefano / Salgado F Estefano 
 
Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito 
Antes que o mundo desabasse todo de uma vez 
Fiquei perdido sem você no meio de um deserto 
Me perguntando se ainda sobreviverei 
Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio 
Já percebi que sem o seu amor eu não renascerei 
Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão 
Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração 
Por isso eu juro que... 
Eu deixaria tudo se você ficasse 
Meus sonhos, meu passado, minha religião 
Depois de tudo estás fugindo dos meus braços 
Deixando o silêncio desta solidão 
Não sei mais o que eu faria 
Desejos, loucuras, toda fantasia 
Nada tenho a perder 
Diz pra mim o que mais você quer da minha vida 
 
 
 
 
 

O texto configura-se como um lugar em que se constitui um jogo 
interativo, e sua compreensão pode ser vista como uma atividade de 
construção de sentidos. No texto acima, qual dos elementos teve como 
principal foco comunicacional? 

 Emissor, uma vez que expressa o sentimento daquele que profere 
a mensagem.  

 Receptor, uma vez que o objetivo é persuadir e mudar o 
comportamento deste. 

 Mensagem, uma vez que o foco está no texto, tratando-o como 
uma arte minuciosa. 

 Canal, pela checagem da ligação comunicacional entre emissor e 
receptor. 

 Língua, por utilizar o código para explicar o próprio código. 
 
QUESTÃO 17  
 

A “conversa” dos golfinhos 
Há muito tempo os biólogos sabem que os golfinhos emitem 

“cliques” e assobios quando estão felizes, separados do grupo ou 
tristes. Mas nenhuma análise linguística tão detalhada havia sido 
feita dos “cliques”. A conclusão veio depois que os animais tiveram 
sua comunicação gravada por um microfone embaixo d’água capaz 
de registrar os diferentes sons e tons que emitem.  

Ryabov descobriu que os animais alteram o volume, a frequência 
de “cliques” ou “pulsos” emitidos como se fossem palavras 
dispostas em frases. Um após o outro esses sinais vão compondo 
sentenças que permitem a comunicação entre os golfinhos. O 
cientista também verificou que um animal escuta a sentença do 
outro, sem interrupção, para só depois, ter seu turno e “responder”. 

“Cada pulso produzido pelos golfinhos é diferente do outro por 
sua extensão no tempo e pelo conjunto de componentes espectrais 
que compõe a frequência. Assim, podemos assumir que cada pulso 
representa um fonema ou uma palavra na linguagem dos golfinhos”, 
afirma o cientista no estudo. 

Analisando a semântica, produtividade e outras características 
linguísticas, ele conclui que as ”frases” têm até cinco “palavras”. Seu 
conteúdo, entretanto, ainda não foi decifrado. 

Os assobios dos golfinhos, porém, têm análises mais avançadas 
nesse sentido. Em 2013, cientistas escoceses mostraram que, em 
grupo, esses animais identificam cada um dos indivíduos com um 
tipo de assobio diferente, uma espécie de assinatura sonora, como 
se fosse um “nome”.  

Disponível em: https://veja.abril.com.br/ciencia/golfinhos-podem-

conversar-como-nos-sugere-estudo/, acesso em 14 fev. 2022. 

 
Há bastante tempo, o ser humano procura compreender a 
comunicação estabelecida por diferentes espécies. No texto acima, por 
exemplo, apresentou-se estudo que trata da “língua” desenvolvida por 
golfinhos. Nesse sentido, pode-se inferir que 

 a comunicação entre golfinhos é sofisticada como a humana.  
 os golfinhos apresentam, no reino animal, a comunicação mais 

sofisticada. 
 os golfinhos têm capacidade de lidar com questões abstratas. 
 os golfinhos criam conteúdo social, transmissível de geração para 

geração. 
 os golfinhos são capazes de usar ferramentas, como alguns 

primatas. 
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QUESTÃO 18  
 

Esporte como fator de integração do deficiente 
físico na sociedade 

Nos dois anos de vivência com esses indivíduos portadores de 
limitação física, as mudanças mensuráveis que pudemos observar 
foram nos aspectos sociais, mostrados pela escala de Rivermead. 
Tanto no basquetebol como na natação ocorreram importantes 
mudanças. As mudanças vivenciadas por estes grupos fizeram 
acordar, dentro de cada deficiente físico envolvido no programa 
esportivo, um sentimento e vontade de melhorar o seu mundo, 
provando para si mesmo e para a sociedade que são capazes de 
terem soluções para suas maiores dificuldades ou barreiras. 

Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

282X2000000600017 (Acessado em 05 mai. 2021) 

 
Nesse sentido, pode-se afirmar que a integração que o esporte trouxe 
para esses portadores de limitação física foi de muita importância 

 para que acontecesse unicamente um contato com o esporte.  
 para promover exclusivamente a saúde corporal. 
 permitindo-lhes melhor identidade na sociedade. 
 para a área econômica, visando apenas uma carreira esportiva. 
 para não gerar competitividade entre os participantes. 

 
QUESTÃO 19  
 

 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/redacao/anuncio-publicitario.htm. 

Acesso em 28 fev. 2022. 

 
Cada anúncio publicitário, normalmente, utiliza-se de várias 
ferramentas conativas. No texto acima, por exemplo, o fragmento 
“AQUI TEM”, leva à interpretação implícita de que 

 café gelado é o preferido da maioria dos consumidores.   
 café gelado é bastante refrescante na opinião de brasileiros. 
 não são comuns cafés que vendam o produto anunciado. 
 serão necessárias duas pessoas para aproveitar a promoção. 
 o café gelado é consumido em quantidade generosa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20  
 

 
 

Fatores de textualidade são um conjunto de características que 
permitem ao texto ser um texto, e não um amontoado de frases. Para 
que o texto acima seja interpretável, qual dos fatores prevaleceu? 

 Interação, em decorrência da decisão de Snoopy em preferir ficar 
só.  

 Intenção, por ter se preparado para assustar os pássaros. 
 Aceitação, por não ser conivente com o assunto tratado entre os 

pássaros. 
 Situação, por estarem atrapalhando Snoopy a dormir. 
 Intertextualidade, por ter como objetivo um ditado popular na 

posição de moral da história. 
 
QUESTÃO 21  
 
Todas as manhãs 
Conceição Evaristo 
 
Todas as manhãs acoito sonhos 
e acalento entre a unha e a carne 
uma agudíssima dor. 
Todas as manhãs tenho os punhos 
sangrando e dormentes 
tal é a minha lida 
cavando, cavando torrões de terra, 
até lá, onde os homens enterram 
a esperança roubada de outros homens. 
Todas as manhãs junto ao nascente dia 
ouço a minha voz-banzo, 
âncora dos navios de nossa memória. 
E acredito, acredito sim 
que os nossos sonhos protegidos 
pelos lençóis da noite 
ao se abrirem um a um 
no varal de um novo tempo 
escorrem as nossas lágrimas 
fertilizando toda a terra 
onde negras sementes resistem 
reamanhecendo esperanças em nós. 

EVARISTO, Conceição. Poemas da recordação e outros movimentos. Belo Horizonte: Nandyala, 2008. 
 
Nesse poema de Conceição Evaristo, o sonho constitui um elemento 
que, apesar da dor, permanecem em todas as estrofes. A frase “todas 
as manhãs” é um recurso paralelístico que, neste poema, serve para 
reforçar a ideia  

 de resistência contra a opressão cotidiana.   
 da permanência da violência contra o povo negro. 
 do descaso dos órgãos governamentais. 
 da sina que as pessoas negras não podem fugir. 
 da falta de oportunidade para a integração social.  
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QUESTÃO 22  
 
O Último Poema 
 
Assim eu quereria o meu último poema 
Que fosse terno dizendo as coisas mais simples e menos intencionais 
Que fosse ardente como um soluço sem lágrimas 
Que tivesse a beleza das flores quase sem perfume 
A pureza da chama em que se consomem os diamantes mais 
límpidos 
A paixão dos suicidas que se matam sem explicação. 

BANDEIRA, M. Libertinagem. 2 ed. São Paulo: Global, 2013. 

 
Manuel Bandeira propõe em “O Último Poema” um instante final para 
o que importa e principalmente para as coisas sem importância, dessa 
forma, o poema estabelece pelo título e pela posição que ocupa um 
valor metapoético, uma vez que o eu lírico 

 transfere para a poesia a beleza da simplicidade.  
 explicita suas dores e seus dilemas existenciais. 
 revela dramaticamente os medos mais íntimos e secretos. 
 caracteriza na poesia o formalismo do parnasiano. 
 expressa em versos seu desejo/fazer poético. 

 
QUESTÃO 23  
 

 
Disponível em: (https://www.segs.com.br/seguros/62854-excesso-de-velocidade-e-um-dos-principais-

fatores-de-risco-no-transito-alerta-campanha-do-detran-sp, acesso em 28 fev. 2022. 

 
O anúncio educativo acima se utiliza de um jogo de significados por 
meio da relação entre a linguagem verbal e a não verbal. Nesse caso, 
além do uso do imperativo, busca-se interação com o público por meio 
de uma linguagem que procura 

 relacionar o trânsito ao comportamento de certos animais.   
 elucidar as imprudências de diversos condutores. 
 punir condutores que não são suficientemente focados. 
 enfatizar os diversos equívocos comunicativos. 
 promover adesão por meio da linguagem bem-humorada.  

 
 
 
 

QUESTÃO 24  
 

 
Relevo com representação de Aquenáton, Nefertiti e seus filhos. 

 
O nome do rei egípcio Amenófis IV (c. 1377 a.C. – C. 1358 a.C.) está 
ligado à reforma religiosa que substituiu o culto de Amon-Rá por Áton 
e determinou o fim do politeísmo. Entretanto, Amenófis IV, faraó da 
XVIII dinastia, ousou inovar. Ainda que a religião egípcia fosse 
politeísta, ele era monoteísta e, por acreditar que o Sol, Áton, era o 
único deus, mudou seu nome para Aquenáton. Além do caráter 
religioso e cultural, essa reforma buscava 

 unir o Egito, após as disputas promovidas pelos nomarcas.   
 limitar a fortuna e o poder político crescentes dos sacerdotes. 
 pôr fim às revoltas camponesas motivadas pelos cultos 

antropomórficos. 
 agrupar a população, por meio da religião, para fortalecer a 

resistência aos hicsos. 
 restaurar o governo teocrático, após o crescimento da máquina 

administrativa.  
 
QUESTÃO 25  
 

É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o 
plástico. Ele está presente em embalagens de alimentos, bebidas e 
remédios, além de eletrodomésticos, automóveis etc. Esse uso 
ocorre devido à sua atoxicidade e à inércia, isto é: quando em 
contato com outras substâncias, o plástico não as contamina; ao 
contrário, protege o produto embalado. Outras duas grandes 
vantagens garantem o uso dos plásticos em larga escala: são leves, 
quase não alteram o peso do material embalado, e são 100% 
recicláveis, fato que, infelizmente, não é aproveitado, visto que, em 
todo o mundo, a percentagem de plástico reciclado, quando 
comparado ao total produzido, ainda é irrelevante. 

Revista Mãe Terra. Minuano, ano I, n. 6 (adaptado). 

 
No texto acima, há a presença de um termo cuja função é indicar a 
postura do falante em relação ao conteúdo de sua declaração. Isso 
ocorre quanto ao emprego do advérbio “infelizmente” por ele ser 

 marcador sequencial de ordem.  
 marcador sequencial temático. 
 introdutor de pressuposto. 
 marcador sequencial espacial. 
 marcador de opinião, ou seja, de enunciação. 
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QUESTÃO 26  
 
Texto 1 

Trollar é uma gíria da internet que significa zoar, chatear, tirar o 
sarro. Consiste em sacanear os participantes de uma discussão em 
fóruns da internet, com argumentos sem sentido, apenas para 
enfurecer e perturbar a conversa. 

Atualmente, o ato de trollar alguém não acontece só no 
ambiente virtual. Também pode acontecer entre amigos, colegas ou 
familiares, quando é preparada alguma brincadeira com esse 
objetivo. As brincadeiras (ou armadilhas) para trollar alguém são 
variadas e algumas muito sofisticadas. 

Disponível em: https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/ensino_fundamental/voce-

sabe-o-que-sao-memes/. Acesso em 01 mar. 2022. 

 
Texto 2 
 

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/610378555723648061/. Acesso em 01 mar. 2022. 

 
Com base no conceito apresentado no texto 1, é possível dizer que o 
texto 2 

 apresenta duas trollagens.  
 não foi bem-sucedido na trollagem. 
 só é possível em whatsapp. 
 possui tom formal. 
 é feito com receio de ofender.  

 
QUESTÃO 27  
 

O caso Alice e os memes com imagens de crianças 
 

 
 

Foi praticamente impossível ignorar: entre o fim de 2021 e o início 
deste ano, independentemente de qual timeline você rolasse, surgia 
o rosto de Alice, uma garotinha branca de olhos claros que 
participou da campanha publicitária de boas festas de um grande 
banco. Em uma espécie de diálogo com Fernanda Montenegro, 92, 
atriz também contratada para o comercial, a criança de dois anos 
dizia votos para 2022, como respeito, humanidade e esperança. 

Não demorou muito para virar meme de todos os tipos —
políticos, futebolísticos, religiosos etc —, incluindo alguns com 
palavrões e outros que relacionavam a imagem da bebê a bebidas e 
drogas ilícitas, sem controle algum. 

Assustada com a proporção da repercussão, a mãe de Alice, 
Morgana Secco, pediu bom senso aos internautas e declarou que a 
família não havia autorizado o uso da imagem da filha para esse tipo 
de prática, assim como não permitiu que sua foto fosse utilizada por 
outras empresas e instituições — como aconteceu com a prefeitura 
de Diadema (SP), que postou a foto de Alice para incentivar a 
população da cidade a tomar a terceira dose da vacina contra a 
Covid-19. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2022/01/o-

caso-alice-e-os-memes-com-imagens-de-criancas.shtml?origin=folha. 

 
Toda comunicação, verbal, oral, escrita ou multimodal, se enquadra 
em um gênero. No caso do texto acima, são predominantes as 
características do gênero 

 narrativo, pois narra o que aconteceu com a menina Alice.  
 descritivo, pois descreve a propaganda do banco. 
 injuntivo, pois orienta os leitores a não utilizarem imagens de 

crianças. 
 expositivo, pois apresenta o fato e a repercussão na sociedade. 
 argumentativo, pois apresenta a opinião da jornalista por meio de 

contraposições. 
 
QUESTÃO 28  
 

Mais agrotóxico na mesa 
Projeto de lei que flexibiliza regras para aprovação e uso de pesticidas 

reacende discussões sobre a segurança do que colocamos em nosso 
prato. 

Tem no arroz. Tem no feijão. Tem na salada. E tem até na carne, 
no leite, no pão e nos biscoitos. alimentos, ou as matérias-primas que 
permitem sua produção, dependem de agrotóxico para ganhar 
escala industrial. Pelos cálculos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
circulam, em média, sete litros por ano dessas substâncias pelo 
nosso organismo. Não surpreende. Desde 2008, o Brasil é 
considerado o principal consumidor desses agentes, utilizando cerca 
de 20% de todos os tipos comercializados no mundo. Mas há quem 
defenda que é preciso usar mais. 

Em junho, um grupo de políticos aprovou na Câmara dos 
Deputados o projeto de lei que flexibiliza as regras de fiscalização e 
aplicação de pesticidas. “Com ferramentas atuais, os agricultores 
poderão responder de forma mais assertiva para a produção das 
lavouras, garantindo a produção de alimentos e matérias-primas 
plantada ou o consumo de recursos naturais”, justifica o diretor 
executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal. 

É claro que houve reação. O documento foi apelidado de “Pacote 
do Veneno” por vários setores da sociedade, que trataram de se 
mobilizar para impedir que ele avance e ganhe força de lei. 
Encabeçada pela Fiocruz, além de ativistas e celebridades, uma 
petição online reuniu mais de 1,6 milhão de assinaturas. Toda essa 
movimentação trouxe à tona uma discussão antiga: afinal, como 
esses químicos afetam nosso organismo? 

Segundo a OMS, são registrados 25 milhões de casos de 
envenenamento planeta todo ano. As populações mais vulneráveis 
são as que estão diretamente em contato com esses elementos, 
como trabalhadores do campo e moradores das zonas rurais, 
empregados das corporações que fabricam os defensivos, bem 
como populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas. No Brasil, 
informa a Abrasco, ocorrem cerca de 4.300 episódios de intoxicação 
anualmente. Mas esse dado é subnotificado, apesar de o número de 
doenças possivelmente incitadas por pesticidas ser enorme. 

Mas, o que o consumidor pode fazer para minimizar a exposição 
ao agrotóxico? 

Caprichar na higienização dos vegetais? Prestar mais atenção na 
hora das compras? Priorizar variedades da época e da região? Dar 
preferência aos orgânicos e à produção agroecológica? Ficar ligado 
nas discussões políticas sobre alimentação? 
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No fundo, tudo passa por uma mudança cultural que esbarra em 
questões econômicas. Vai na mesma linha de diminuir o uso de 
sacolas plásticas e de copos plásticos. Só assim a gente saudável e 
sustentável.  

BASÍLIO, Andressa. Saúde é vital. São Paulo: Abril, n. 433, set. 2018, p. 32-35. Adaptado. 

 
O texto apresentado usa de diferentes recursos linguísticos 
responsáveis por construir um texto claro, objetivo e coeso. Dentro 
desse propósito, são recursos empregados: 

 O uso de palavras semanticamente equivalentes, em substituição 
A agrotóxicos.  

 A conclusão resumitiva, possibilitada pelo termo “esse” em: “mas 
esse dado é subnotificado, ...” 

 A elipse do sujeito em “No Brasil, informa a Abrasco, ...” 
 O elemento catafórico presente em “No Brasil, informa a Abrasco, 

ocorrem cerca de 4.300 episódios de intoxicação, atualmente.” 
 O emprego do conector “bem como”, cujo valor de sentido é 

consecutivo. 
 
QUESTÃO 29  
 

 
(Pedro Paulo Funari. Grécia e Roma, 2019. Adaptado.) 

 
Historicamente, considera-se como clássica (superior) a arte 
proveniente da Antiguidade greco-romana. Clássico (do latim classicus) 
significa pertencente a uma classe. O conceito adquiriu o sentido de 
superioridade, referindo-se às classes que deveriam ser tomadas como 
um modelo a ser imitado. A arte deveria ser concebida a partir de 
conceitos como simetria, proporção, harmonia e equilíbrio. Esses 
conceitos deveriam ser aplicados pela razão humana, seguindo 
critérios matemáticos. Uma ORDEM ARQUITETÔNICA consiste na 
unidade coluna-superestrutura que compõe a colunata de um templo. 
São 5 tipos de ordens. Três delas foram descritas por Vitrúvio (sec. I 
d.C.) no tratado “De Architetura”.  
 
As três colunas correspondem, respectivamente, aos estilos 

 dórico, jônico e coríntio.  
 jônico, gótico e românico. 
 românico, coríntio e dórico. 
 gótico, dórico e barroco. 
 coríntio, barroco e gótico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30  
 
Vem ser a minha semana 
Meu fim de semana e o meu feriado 
Meu remédio controlado 
O meu disco arranhado 
Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo 
Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/dj-lucas-beat/disco-arranhado-funk-remix/. 

Acesso em 01 mar. 2022. 

 
Na estrofe de Lucas Beat, com participação de Malu, o amor, 
diferentemente da maneira como é retratado na arte clássica, adquire 

 caráter universal e sublime.   
 idealização neoplatônica. 
 tom prosaico e bem-humorado. 
 forma alegórica e representativa. 
 equilíbrio aristotélico.  

 
QUESTÃO 31  
 
E, tratando das próprias, os coqueiros, 
galhardos e frondosos 
criam cocos gostosos; 
e andou tão liberal a natureza 
que lhes deu por grandeza, 
não só para bebida, mas sustento, 
o néctar doce, o cândido alimento. 
De várias cores são os cajus belos, 
uns são vermelhos, outros amarelos, 
e como vários são nas várias cores, 
também se mostram vários nos sabores; 
e criam a castanha, 
que é melhor que a de França, Itália, Espanha. 

(COHN, Sergio. Poesia.br Rio de Janeiro: Azougue, 2012.) 

 
O Quinhentismo é um período da literatura brasileira que vai de 
1500 a 1601. Está, portanto, inserido no contexto das Grandes 
Navegações e da Contrarreforma Católica. Podemos relacionar os 
versos desse poema ao movimento da Literatura Informativa, pois 

 o eu lírico repudia a presença de colonizadores portugueses em 
nossa terra.  

 a fauna e a flora tropicais são descritas de maneira minuciosa e 
idealizada. 

 o poeta enriqueceu devido à exportação de produtos brasileiros 
para a metrópole. 

 a exuberância e a diversidade da natureza tropical são exaltadas 
pelo poeta. 

 a natureza farta e bela é o cenário onde ocorrem os encontros 
amorosos do eu lírico. 
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QUESTÃO 32  
 

Para envelhecer, basta estar vivo, certo? E isso tem ficado cada 
vez mais fácil. Ainda que o processo de envelhecimento seja 
(literalmente) doloroso para alguns --o aumento de dores nas juntas, 
não me deixa mentir--, os avanços tecnológicos e da medicina estão 
fazendo a expectativa de vida disparar. 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), os idosos representam, atualmente, 10% da população 
brasileira. A partir da década de 2030, teremos mais velhos do que 
jovens e, em 2050, a população acima dos 60 anos será o dobro do 
contingente de crianças e adolescentes com menos de 14 anos. 

E essa futura maior parcela da população precisará viver com 
qualidade. Para isso, empresas e pesquisadores estão cada vez mais 
de olho na população acima de 60 e já pensando --até em causa 
própria-- em como melhorar a vida dessa considerável parcela da 
população.  

Apesar de ser complicado prever exatamente como será o 
futuro, já é possível vislumbrar como viverão os velhinhos num 
futuro próximo. O que já dá para adiantar é que não faltarão 
sensores e parafernálias para tornar a sua vida mais segura. 

Guilherme Tagiaroli. “Envelhecer no futuro”. Disponível em: 

https://www.uol.com.br/vivabem/especiais/idosos-futuro/ 

 
A relação estabelecida pelo conector “Ainda que”, presente no terceiro 
período do texto, de acordo com as considerações feitas sobre a 
expectativa de vida dos brasileiros, é 

 comparativa.  
 concessiva. 
 causal. 
 proporcional. 
 conformativa. 

 
QUESTÃO 33  
 
Alfândega 
Adélia Prado 
 
colocam-se objeções à viagem iniciada. 
O que pude oferecer sem mácula foi 
meu choro por beleza ou cansaço, 
um dente exraizado, 
o preconceito favorável a todas as formas 
do barroco na música e o Rio de Janeiro 
que visitei uma vez e me deixou suspensa. 
‘Não serve’, disseram. E exigiram 
a língua estrangeira que não aprendi, 
o registro do meu diploma extraviado 
no Ministério da Educação, mais taxa sobre vaidade 
nas formas aparente, inusitada e capciosa – no que 
estavam certos – porém dá-se que inusitados e capciosos 
foram seus modos de detectar vaidades. 
Todas as vezes que eu pedia desculpas diziam: 
‘Faz-se educado e humilde, por presunção’, 
e oneravam os impostos, sendo que o navio partiu 
enquanto nos confundíamos. 
Quando agarrei meu dente e minha viagem ao Rio, 
pronto a chorar de cansaço, consumaram: 
‘Fica o bem de raiz pra pagar a fiança’. 
Deixei meu dente. 
Agora só tenho três reféns sem mácula. 

PRADO, Adélia. Poesia reunida. 6. ed. São Paulo: Siciliano, 1996. 

 
alfândega 
substantivo feminino 
Órgão público que, normalmente em aeroportos ou regiões de fronteiras, 
inspeciona bagagens e mercadorias, cobrando as taxas referentes à entrada e 
saída de produtos. 
 

No poema “Alfândega”, da poetisa mineira Adélia Prado, o sujeito lírico 
apresenta uma bagagem que não se enquadra nas exigências 
alfandegárias. Em sua bagagem havia quatro bens e um deles foi 
entregue. Restaram apenas “três reféns sem mácula”. Os três 
elementos que ficaram simbolizam elementos específicos na poesia 
dessa autora, que caracterizam  

 os amores, os opostos e as limitações.   
 a infância, a juventude e a velhice. 
 a família, a cidade natal e o amadurecimento. 
 o lirismo, a origem mineira e as memórias. 
 a ingenuidade, a contradição e as frustrações.  

 
QUESTÃO 34  
 

 
Disponível em: https://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com/2016/07/analise-de-charge-

relacoes-sintaticas-e.html. Acesso em 01 mar. 2022. 

 
A interpretação eficaz do humor da charge apresentada exige que se 
perceba a 

 ferramenta utilizada.  
 temática ecológica. 
 ordem do chefe. 
 polissemia do termo sustentável. 
 consciência do funcionário.  
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QUESTÃO 35  
 
Música: Súplica Cearense 
Compositores: Gordurinha e Nelinho 
 

Oh! Deus, perdoe esse pobre coitado 
Que de joelhos rezou um bocado 
Pedindo pra chuva cair, cair sem parar 
 
Oh! Deus será que o senhor se zangou 
E é só por isso que o sol se arretirou 
Fazendo cair toda chuva que há 
 
Oh! Senhor, pedir pro sol se esconder um pouquinho 
Pedi pra chover, mas chover de mansinho 
Pra ver se nascia uma planta, uma planta no chão 
 
Oh! Meu Deus, se eu não rezei direito 
A culpa é do sujeito 
Desse pobre que nem sabe fazer a oração 
 
Ai ai ai ai ai 
(Oh oh, oh oh oh) 
 
Meu Deus, perdoe encher meus olhos d'água 
E ter-lhe pedido cheio de mágoa 
Pro sol inclemente, se arretirar, retirar 
 
Desculpe, pedir a toda hora 
Pra chegar o inverno e agora 
O inferno queima o meu humilde Ceará 
 
Oh! Senhor, pedi pro sol se esconder um pouquinho 
Pedi pra chover, mas chover de mansinho 
Pra ver se nascia uma planta no chão, planta no chão 
 
O texto acima é denominado híbrido em decorrência 

 das interjeições “Ai ai ai ai ai / Oh oh, oh oh oh” dentro de um texto 
musical.  

 da articulação de elementos do discurso religioso de uma oração 
com a estrutura de um poema. 

 das rimas em três partes, o que aproxima de um soneto. 
 do uso de vocativos ao longo do texto, característica de uma carta. 
 da mistura de elementos do céu e do inferno, exclusivos no estilo 

literário Barroco. 
 

QUESTÃO 36  
 

A vigorexia no contexto esportivo: uma 
revisão de literatura 

Em relação ao esporte, estudos realizados em academias, mais 
especificamente que tratam de praticantes de musculação e atletas 
de fisiculturismo, são os que mais abordam a vigorexia. Apesar de já 
possuírem um corpo volumoso, com musculatura desenvolvida e 
aparente, a maioria dos participantes demonstrou desejo em 
desenvolver ainda mais força e músculos. Destaca-se a importância 
do treinador neste âmbito, visando prevenir o desenvolvimento da 
vigorexia, alertar sobre os malefícios do treinamento físico em 
demasia e a busca por padrões físicos, muitas vezes, impossíveis de 
serem alcançados. 
Disponível em: https://www.efdeportes.com/efdeportes/index.php/EFDeportes/article/view/1294/982. 

Acessado em  07 mai. 2021. 
 

Nesse sentido, é possível afirmar que o treinador tem um papel que 
inclui informar seus atletas de que 

 o corpo esteticamente atraente deve ser adquirido de forma 
saudável.  

 o treinamento necessita extrapolar os limites para fazer efeito. 
 o treinamento é capaz de deixar o corpo perfeito em poucos dias. 
 a vigorexia e a anorexia são distúrbios que mostram o corpo 

perfeito à pessoa. 
 o corpo atraente saudável deve ser adquirido com uso de 

anabolizantes. 

QUESTÃO 37  
 

Plutão perde status de planeta 
RIO - Membros da União Astronômica Internacional (UAI) reunidos 
em Praga, na República Tcheca, decidiram na manhã desta quinta-
feira que Plutão não será mais definido como um planeta. O Sistema 
Solar agora fica com oito planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, 
Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

A comunidade científica estabeleceu na capital tcheca que, para 
ser um planeta, o astro precisa ser dominante em sua zona orbital, o 
que não ocorre com Plutão. Outro ponto contrário é a forma pouco 
convencional da órbita de Plutão, cuja inclinação não é paralela à da 
Terra e a dos outros sete planetas do Sistema Solar. 

[...] 
Os mais de 2.500 especialistas de 75 países reconheceram, de 

forma unânime, que se cometeu um erro quando se deu a Plutão a 
categoria de planeta em 1930. [...] 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/saude/ciencia/plutao-perde-status-de-planeta-4563797. 

 
A progressão temática de um texto pode ser estruturada por meio de 
diferentes recursos, entre os quais se destaca a pontuação. Nesse 
texto, o emprego dos dois-pontos, presentes no primeiro parágrafo, 
caracteriza uma operação textual realizada com a finalidade de 

 comparar elementos opostos.  
 relacionar informações gradativas. 
 assinalar uma consequência. 
 introduzir um esclarecimento. 
 estabelecer valor conclusivo. 

 
QUESTÃO 38  
 

 
Arco de Tito. O Arco de Tito tem 15,4 metros de altura, 13,5 metros de 

largura e 4,75 metros de espessura. O arco axial tem 8,3 metros de altura e 
5,36 metros de largura. 

 
O grande legado deixado pela Roma Antiga foi a arquitetura. 
Diferentemente da pintura e da escultura, que provocam acalorados 
debates sobre sua originalidade, é inquestionável o estilo novo e 
arrojado criado, na arquitetura, pelos romanos. Dentre os vários 
aspectos da arquitetura romana, destaca-se a monumentalidade de 
suas construções. Um dos mais importantes legados dos etruscos aos 
romanos talvez tenha sido o arco de plena volta, constituído de seções 
cuneiformes, que se mantêm firmemente engastadas, e de uma pedra 
angular em seu ápice, o que lhe dá força e sustentação. A relação entre 
o “arco do triunfo” e a História de Roma está baseada 

 nos comentários das perseguições ao cristianismo e da destruição 
de suas edificações monásticas.  

 nas comemorações religiosas das divindades romanas vinculadas 
aos ritos de fertilidade e aos seus ancestrais etruscos. 

 no artifício de formação da urbe romana e de edificação de 
entradas defensivas contra invasões de povos considerados 
bárbaros. 

 no aperfeiçoamento de monumentos comemorativos em memória 
das lutas dos plebeus e do alargamento da cidadania romana. 

 nas celebrações das vitórias militares romanas que permitiram a 
expansão territorial, a concretização territorial e o 
estabelecimento do sistema escravista. 
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QUESTÃO 39  
 
Suas atitudes 
transformam a relação 
entre brancos e negros. 
Sua história vai transformar 
a relação entre as crianças 
e a leitura. 
 
No terceiro livro da Coleção 
Folha Grandes Biografias para 
Crianças, seu filho vai conhecer 
e se encantar com a história do 
homem que transformou revolta 
em esperança, saiu da prisão e 
chegou à presidência lutando pela 
igualdade entre negros e brancos 
na África do Sul. 
 
Assinante 
Peça já sua coleção completa. 

folha.com/biografiasparacriancas 

 
O anúncio apresentado é marcado por uma linguagem específica e usa 
de recursos linguísticos próprios do gênero apresentado. O uso que se 
faz dos pronomes possessivos “Suas” em “Suas atitudes” e “Sua” em 
“Sua história” constitui-se em referentes 

 externos, portanto elementos dêiticos.  
 internos, portanto elementos anafóricos. 
 internos, portanto elementos catafóricos. 
 elípticos, portanto elemento lexicais. 
 nominalizados, portanto elementos lexicais.  

 
QUESTÃO 40  
 

O Brasil é referência mundial em transplantes, com mais de 90% 
dos procedimentos financiados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
O transplante pode ser realizado a partir de um doador vivo, possível 
apenas para alguns órgãos como rim, parte do fígado e pulmão. Para 
o transplante a partir de doador falecido, é necessária a 
comprovação da morte encefálica do doador e o consentimento 
familiar. Nessa situação, os órgãos podem ser obtidos e distribuídos 
para os receptores em lista de espera, de acordo com a legislação 
vigente.  

O Sistema Nacional de Transplantes, do Ministério da Saúde, 
gerencia todas as informações sobre esses procedimentos no Brasil. 
Os candidatos a transplante são inscritos em uma lista de espera 
única e exclusiva para cada órgão. A captação e distribuição dos 
órgãos é realizada a partir de um sistema centralizado, com 
organização por regiões, de acordo com a localização de doadores e 
potenciais receptores.  

Apesar de estar presente em todas as regiões do território 
brasileiro, há maior concentração de centros de transplante no 
Sudeste e no Sul. Além da desigualdade regional na distribuição dos 
centros, ainda existem outros entraves para o aumento do número 
de transplantes realizados no país, como a elevada taxa de recusa de 
doação por parte dos familiares e o cuidado inadequado com os 
doadores após o diagnóstico de morte encefálica, reduzindo ainda 
mais o número de órgãos disponíveis para transplantes. 

Disponível em: https://cienciahoje.org.br/artigo/novas-fronteiras-no-transplante-de-orgaos/. 

Acesso em 02 mar. 2022. 

 
O texto acima, ao falar sobre o transplante de órgãos no Brasil, permite 
entender que 

 o país é referência em relação ao assunto por ter superado, 
energicamente, todos os empecilhos a ele relacionados.  

 órgãos como rim ou fígado só podem ser recebidos a partir de 
doadores já falecidos, com a expressa permissão de familiares. 

 o país ainda precisa enfrentar alguns entraves, a fim de favorecer 
inúmeras pessoas que precisam receber um órgão. 

 a distribuição de órgãos é bastante democrática, apesar dos 
entraves que ainda precisam ser corrigidos. 

 de acordo com a legislação vigente, qualquer indivíduo com morte 
encefálica é declarado doador.  

 
QUESTÃO 41  
 
Saldo 
José Paulo Paes 
 
a torneira seca 
(mas pior: a falta 
de sede) 
 
a luz apagada 
(mas pior: o gosto 
do escuro) 
 
a porta fechada 
(mas pior: a chave 
por dentro) 

PAES, José Paulo. Poesia completa. Apresentação de 

Rodrigo Naves. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 

 
O poema “Saldo”, de José Paulo Paes, apresenta um viés existencial-
metafísico, mas destaca nas estrofes uma conotação sociológica, 
revelando o comportamento da sociedade diante da realidade 
vivenciada. O desgosto do sujeito poético está nas atitudes humanas, 
quando o indivíduo se mostra  

 indiferente, autoritário e protegido.  
 engajado, individualista e temeroso. 
 determinado, cuidadoso e realista. 
 equilibrado, sombrio e covarde. 
 cego, ignorante e alienado. 

 
QUESTÃO 42  
 

 
Disponível em: https://www.instagram.com/professoradrianoalves/, acesso em 02 mar. 2022. 

 
No cartum acima, a fala de Mestre Orango permite inferir que, nas 
redes sociais, diversos discursos são  

 legítimos.  
 contraditórios. 
 motivadores. 
 originais. 
 autorais.  



 

16 

QUESTÃO 43  
“Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos 
construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo 
argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à 
cidadania no Brasil, apresentando proposta de intervenção que 
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de 
vista.” 
 
Dentre as características do texto dissertativo-argumentativo, qual dos 
itens abaixo não é um elemento direto: 

 Predominância da 3ª pessoa do discurso.  
 Estar dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão. 
 Fazer uso da função referencial da linguagem. 
 Pormenorização de detalhes do referente ao longo de todo o texto. 
 Tese que expresse o ponto de vista. 

 
QUESTÃO 44  
 
Texto 1 

Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóbada de 
árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um 
índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, a que os 
indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de 
penas escarlates, caía-lhe dos ombros até ao meio da perna, e 
desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem.  

(José de Alencar) 

 
Texto 2 

Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento 
em que o silêncio foi tão grande escutando o murmurejo do 
Uraricoera, que a índia tapanhumas pariu uma criança feia. Já na 
meninice fez coisas de sarapantar. De primeiro passou mais de seis 
anos não falando. Ficava no canto da maloca, trepado no jirau de 
paxiúba, espiando o trabalho dos outros  

(Mário de Andrade) 

 
Nas narrativas que constituem a formação do Brasil enquanto nação, 
os índios aparecem como personagens fundamentais, já que são 
coadjuvantes do encontro que marcou toda a construção do mito da 
nacionalidade brasileira. Nos textos destacados o índio é observado em 
épocas literárias distintas, mas mesmo esteticamente diferentes é 
possível depreender que 

 os dois textos são descritivos e apresentam a figura do índio como 
elemento de representação nacional.  

 identifica-se o primeiro texto como produto do Quinhentismo, 
especialmente pelo traço de idealização do herói. 

 no segundo texto estão presentes as marcas da Literatura 
Informativa, na imitação do linguajar coloquial, popular. 

 os dois textos estão dotados de igual ponto de vista na composição 
da singular identidade do homem brasileiro. 

 os valores da cultura indígena são retratados com intensidade, 
veracidade em ambos os textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 45  
 
GARFIELD 

 

 
 

Os pronomes têm papéis importantes na associação entre as partes do 
texto. 
 
Na tira dada, os vínculos textuais foram criados em um pequeno 
diálogo. Do ponto de vista da sintaxe, os pronomes relativos, presentes 
na tira, exercem a função de 

 sujeito sintático.  
 objeto direto. 
 objeto indireto. 
 complemento nominal. 
 adjunto adnominal.  
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 

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

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

4.1. tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”; 
4.2. fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo; 
4.3. apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 

 

 
Texto 1 

Estudo desenvolve método para mapear riscos de desastres naturais 
Pesquisadores de universidades e centros de estudos brasileiros desenvolveram uma metodologia de mapeamento de riscos de 

desastres naturais com a participação de moradores, principalmente estudantes, para prevenir os efeitos de inundações, alagamentos, 
deslizamentos e chuvas intensas. 

O estudo, publicado na revista Disaster Prevention and Management, foi conduzido por pesquisadores do Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), da Universidade Estadual Paulista (Unesp), do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e da Universidade do Vale do Paraíba (Univap). 

Para elaborar a metodologia de mapeamento, os pesquisadores contaram com a participação de 22 alunos matriculados entre 2019 e 
2021 na escola estadual Monsenhor Ignácio Gioia, no município de São Luiz do Paraitinga (SP). A cidade foi parcialmente destruída por uma 
enchente em 2010, quando o nível do Rio Paraitinga subiu e deixou a maioria da população desalojada. 

O estudo utilizou dados de risco, disponíveis na internet, do Serviço Geológico do Brasil - Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais 
(CPRM), uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia - e imagens obtidas com drones. Com essas informações, em 
conjunto com os alunos moradores da cidade, elaboraram um mapa de risco e rotas de fuga.  

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-02/estudo-desenvolve-metodo-para-mapear-riscos-de-desastres-naturais. 

 
Texto 2 

Cerca de 116 milhões de brasileiros foram afetados por desastres naturais desde 1902 
No Brasil, pelo menos 116 milhões de pessoas já foram afetados por desastres naturais nos últimos 120 anos. Com a crise climática, a 

vulnerabilidade aos fenômenos naturais tende a piorar ainda mais. 
É o que aponta um levantamento da empresa britânica de energia Uswitch, com base em um banco de dados internacional de desastres 

naturais, como incêndios, enchentes e epidemias. 
Segundo o levantamento da companhia, de 1902 a 2021, constavam na base de dados mais de 15 mil desastres. Desses, 251 ocorreram no 

Brasil e causaram a morte de cerca de 13 mil pessoas. 
A maior parte (154) dos desastres no Brasil são enchentes, seguidas de longe por deslizamentos (25), que são costumeiramente 

relacionados a chuvas. 
O fim de 2021 e o começo de 2022 foram marcados por violentas chuvas e enchentes em diferentes regiões do país. No ano passado, as 

inundações na Bahia levaram à morte mais de duas dezenas de pessoas. 
No começo deste ano, as chuvas em Minas Gerais mataram, ao menos, 24 pessoas. 
No estado de São Paulo, da semana passada para cá, fortes chuvas e deslizamentos mataram também mais de duas dezenas. 
Segundo Carlos Rittl, especialista em política pública da Rainforest Foundation, estudos, como os do IPCC (sigla em inglês para Painel 

Intergovernamental de Mudança do Clima da ONU), têm alertado para a grande vulnerabilidade do Brasil frente à crise climática, que tende 
a intensificar os eventos extremos.  

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2022/02/cerca-116-milhoes-de-brasileiros-foram-afetados-por-desastres-naturais-desde-1902.shtml. 
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Texto 3 

 
Texto 4 
 

 
Disponível em: https://blogs.correiobraziliense.com.br/aricunha/fenomeno-da-seca-e-sempre-maior-do-que-promessas-politicas/. 

 
 
 

GÊNERO: DISSERTAÇÃO ENEM 
 
 

Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo 
em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema CAMINHOS PARA EVITAR TRAGÉDIAS DE ORIGEM NATURAIS NO BRASIL, 
apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos 
e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
Questões de 46 a 90 
 
QUESTÃO 46  
 

A acessão do Brasil à OCDE sob a ótica aduaneira 
Por Fernanda Kotzias 
15 de fevereiro de 2022, 8h00 
 

Em 25 de janeiro deste ano, o Conselho da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) decidiu iniciar 
formalmente as discussões sobre a adesão do Brasil à organização, 
situação que foi bastante anunciada pela mídia e que retomou 
diversas discussões relevantes sobre o caminho a ser trilhado para 
que o país seja efetivamente aceito como membro e, 
principalmente, sobre as reformas e ajustes necessários para que 
isso se concretize. 

Não obstante as discussões técnicas e políticas sobre as 
mudanças e avanços necessários para a entrada do Brasil na OCDE 
convergirem, em sua maioria, para questões tributárias e 
ambientais, é notório que existem outras áreas e medidas que 
precisam ser igualmente endereçadas e que já foram, por diversas 
vezes, pontuadas pela OCDE em suas análises anuais e documentos 
técnicos endereçados ao caso brasileiro. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-fev-

15/territorio-aduaneiro-acessao-brasil-ocde-otica-aduaneira. 

 
Podemos perceber que o Brasil, nas décadas do século XXI, teve um 
incremento no comércio com os países da OCDE. Dessa forma 
podemos inferir que  

 há vantagem competitiva dos países da OCDE no setor de produção 
agrícola.  

 falta a complementaridade produtiva entre os países envolvidos. 
 a posição do Brasil se efetiva como grande exportador de 

commodities. 
 há proporcionalidade entre as trocas de bens de alto valor 

agregado. 
 há participação intensa de bens de alta tecnologia a partir do Brasil. 

 
QUESTÃO 47  
 
De Pitió, onde Febo fala, eles trouxeram 
Estes versos do deus, este infalível oráculo: 
Decidam primeiro os reis amados pelos deuses, 
Que velam pela amável Esparta, 
Depois os velhos senadores, e finalmente o povo 
Que se deve curvar à justiça das leis. 

Tirteu. Eunomia. In: Basilíade – Revista de Filosofia, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 19-33, jan./jun. 2020. 

 
Nos versos do poeta, o espartano Tirteu, os deuses cuidam da pólis. O 
trecho do poema espartano  

 permite perceber a rebeldia de helenos às determinações divinas.   
 revela as vontades dos deuses sobre as ações humanas. 
 abre discussão sobre a democracia Revelada em Esparta. 
 caracteriza as póleis como espaços políticos distintos da religião.   
 indica uma pólis belicosa e expansionista contra demais estados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 48  
 

Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos 
organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. 
Em geral, o grito levantado pelos movimentos sociais representa a 
voz de pessoas excluídas do processo democrático, que buscam 
ocupar os espaços de direito na sociedade. 

Os movimentos sociais são de extrema importância para 
a formação de uma sociedade democrática ao tentarem possibilitar 
a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Os 
primeiros movimentos sociais visavam resolver os problemas 
de classes sociais e políticos, como a ampliação do direito ao voto.  

PORFíRIO, Francisco. “Movimentos sociais”; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/movimentos-sociais-breve-definicao.htm.  

Acesso em 24 de fevereiro de 2022. 

 
Sob a análise do texto, os movimentos sociais levam a população a se 
organizar, expressar os seus desejos e exigir os seus direitos 
contribuindo com a construção de um Estado Democrático de Direito 
porque  

 estabelecem o papel do Estado nas transformações 
socioeconômicas.  

 ampliam o clima de tensão social na sociedade civil. 
 propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos do Estado. 
 privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento 

das demais. 
 comprimem o Estado para o atendimento das demandas da 

sociedade. 
 
QUESTÃO 49  
 

– É nesse ponto que eu estabeleço a distinção: para um lado os 
que ainda agora referiste – amadores de espetáculos, amigos das 
artes e homens de ação – e para outro aqueles de quem estamos a 
tratar, os únicos que com razão podem chamar-se filósofos. 

– Que queres dizer? 
– Os amadores de audições e de espetáculos encantam-se com 

as belas vozes, cores e formas e todas as obras feitas com tais 
elementos, embora o seu espírito seja incapaz de discernir e de amar 
a natureza do belo em si. 

(Platão. A República, 2017. Adaptado.) 

 
Platão direciona um olhar muito peculiar sobre os artistas e estabelece 
uma crítica que é fundamentada  

 na associação do papel dos artistas com o conhecimento 
mitológico.  

 na ideia da mimese e de que os artistas não contemplam a essência 
da realidade. 

 na necessidade de as artes se aproximarem mais do conhecimento 
sensível. 

 no grande alcance popular atingido pelas peças artísticas que os 
afastam da filosofia. 

 no fato de os espetáculos serem parâmetros pedagógicos e 
corromperem a juventude.  
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QUESTÃO 50  
Imagens de satélites divulgadas pela empresa espacial Maxar 
Technologies e vídeos compartilhados nas redes sociais das tropas da 
Rússia concentradas na fronteira com a Ucrânia aumentam o medo de 
uma possível guerra entre as duas nações. 
 

 
Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/novas-fotos-de-tropas-russas-aumentam-medo-de-

guerra-na-ucrania/. Acesso em 11 dez. 2021. 

 
Os equipamentos de sensoriamento remoto captam informações que 
podem promover ações de relevância econômica, ambiental e 
geopolítica. 
 
A percepção da presença e movimentação de tropas da Rússia nas 
proximidades da fronteira com a Ucrânia ressaltou que a política 
externa da Ucrânia, se aproximando da União Europeia e dos EUA 
(possibilidade de entrada na OTAN) ligou a “luz de alerta” em Moscou. 
A guerra que temos na atualidade já possui antecedentes e ainda 
representa a continuidade da tensão entre EUA e Rússia, agora sem o 
viés do antagonismo ideológico (Capitalismo x Socialismo). 
 
As imagens de satélite e fotos aéreas captadas por drones mostravam, 
desde 2021, uma escalada das tensões na região.  
 
Tendo como pano de fundo a guerra entre Rússia e Ucrânia, notamos 
que as informações captadas pelos sensores remotos 

 possibilitaram a Rússia ocupar pontos estratégicos próximos da 
fronteira que facilitaram sua invasão.  

 levaram a comunidade internacional a notar a tensão crescente e 
a presença das tropas russas e negociar um acordo de paz. 

 levaram a OTAN a fixar seu aparato bélico a disposição do 
presidente ucraniano e conter a expansão das forças russas. 

 possibilitaram os países do leste europeu a se unirem contra a ação 
russa e dissuadir a escalada militar na região. 

 pela restrição do acesso a estas informações por outros países, 
notamos que a Rússia obteve vantagens sobre a Europa e os EUA. 

 
QUESTÃO 51  
 
Se é assim, se ao varão errante não vêm préstimo 
ou respeito algum, nem à descendência, 
com ânimo por esta terra lutemos, e pelos filhos 
morramos, não mais poupando a vida! 
Ó jovens, eia, lutai, mantendo-se lado a lado, 
não iniciais a torpe fuga ou o pavor, 
mas fazei grande e valente o ânimo no peito; 
não amai a vida, em luta com varões! 

Tirteu. Eunomia. In: Basilíade – Revista de Filosofia, Curitiba, v. 2, n. 3, p. 19-33, jan./jun. 2020. 

 
Eunomia é a obra de Tirteu – dispomos de fragmentos do antigo poeta 
grego. No excerto, o poeta  

 estimula o pacifismo a partir do terror da guerra.   
 condena os jovens ociosos e destreinados. 
 instiga o Estado ao imperialismo. 
 condena a expansão de Atenas e chama Esparta à defensiva. 
 exalta e exorta o guerreiro à ação bélica sem temor.  

 

QUESTÃO 52  
O papel da OMC (Organização Mundial do Comércio) é o de diminuir 
as barreiras comerciais e alfandegárias facilitando o comércio mundial. 
Para isso, a OMC promove a ampliação de negociações entre países, 
visando o estabelecimento de acordos (relacionados ao comércio de 
mercadorias, serviços e propriedades intelectuais), os quais são 
administrados e regulados pela mesma. 
 
Desta forma, em caso de denúncias referente à conduta de alguma 
nação, é a OMC quem analisa, fiscaliza e julga os fatos, visando sempre 
promover a cooperação mundial. O segmento responsável para 
resolver essas denúncias é 

 o Conselho Geral: analisa políticas comerciais e gerencia 
controvérsias entre os diferentes Estados membros (Comércio de 
Bens, Comércio de Serviços, comitês de Comércio e 
Desenvolvimento, Assuntos Orçamentários, dentre outros).  

 os Conselhos específicos: atendem áreas específicas do comércio 
internacional (Comitê de Agricultura, Barreiras Técnicas ao 
Comércio, Subsídios e Medidas Compensatórias e Salvaguardas, 
dentre outros). 

 o Secretariado: presta auxílio para assuntos administrativos e 
burocráticos. 

 as Conferências Ministeriais: com realização geralmente a cada 
dois anos, nelas são reunidos os Ministros das Relações Exteriores 
ou de Comércio Exterior de todos os países-membros para a 
tomada de decisões respectivas a tratados multilaterais. 

 a ONU:  através de suas plenárias com a participação de todos os 
representantes dos Estados signatários em plenária aberta para 
todos os meios de comunicações. 

 
QUESTÃO 53  
 

Os impérios desenvolveram diferentes estratégias de inclusão. O 
império romano permitia a multiplicidade de crenças, desde que a 
lealdade política estivesse assegurada. Espanha e Portugal, 
entretanto, apesar de terem incorporado povos de línguas e culturas 
diversas sob seus governos, impuseram uma uniformidade legal e 
religiosa, praticando políticas de intolerância religiosa como 
caminho preferencial para assegurar a submissão e a lealdade de 
seus súditos. 

(Adaptado de Stuart B. Schwartz, Impérios intolerantes: unidade religiosa e perigo da 

tolerância nos impérios ibéricos da época moderna, em R. Vainfas & Rodrigo B. 

Monteiro (orgs.), Império de várias faces. São Paulo: Alameda, 2009, p. 26.) 

 
A leitura do texto evidencia modelos imperialistas distintos entre o 
imperialismo romano no mundo antigo e o imperialismo ibérico no 
mundo moderno. Roma, diferente dos Impérios coloniais modernos, 
desenvolveu um(a) 

 modelo baseado na dominação completa das sociedades 
conquistadas.  

 dominação baseada num elevado grau de tolerância sobre os 
conquistados. 

 política de indiferença frente à cultura dos povos dominados. 
 clara aceitação de valores distintos, com a exceção dos valores 

gregos. 
 modelo imperialista que foi copiado recorrentemente na História.  
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QUESTÃO 54  
 

Em 510 a.C. Hípias [tirano ateniense, herdeiro de Psístrato], foi 
derrubado por um grupo de nobres com a ajuda de Esparta. 
Desencadearam-se novos conflitos de classe até que Clístenes, um 
aristocrata inteligente, recrutou o apoio das massas para eliminar 
seus rivais da cena. Tendo prometido concessões ao povo em 
recompensa do seu auxílio, reformou o governo de maneira tão 
radical que, desde então, ficou conhecido como o pai da democracia 
ateniense. 

BURNS, E. M. História da Civilização Ocidental.  

Porto Alegre: Globo. Pág. 202. 

 
Os estados (póleis) eram às centenas no território da antiga Grécia. O 
excerto é um indicador de práticas políticas e permite  

 identificar o isolacionismo xenofóbico dos cidadãos espartanos na 
Era Clássica.   

 caracterizar Atenas e Esparta, dois governos oligárquicos sob 
democracia na ágora. 

 inferir que as elites trocavam apoio político e mediavam ideologias 
e interesses sociais. 

 reconhecer o caráter soberano e original da timocracia espartana. 
 tipificar Atenas como estado com regime ideológico democrático 

representativo.  
 
QUESTÃO 55  
 

“A Carta Magna é um conjunto de normas que tem por objetivo 
determinar as funções e competências dos diversos órgãos que 
compõem o Estado, no que se refere a esfera legislativa, executiva e 
judiciária, estabelecendo formas, diretrizes e limites de suas ações, 
cuidando ainda de assegurar os direitos e garantias fundamentais a 
todos que estejam sob seu alcance. O território é a base física ou 
geográfica de um determinado Estado, seu elemento constitutivo, 
base delimitada de autoridade, instrumento de poder com vistas a 
dirigir o grupo social, com tal delimitação que se pôde assegurar a 
eficácia do poder e a estabilidade da ordem.Os limites de delimitação 
do território são denominados pelas fronteiras, estas podem ser 
naturais ou convencionais. O território tem duas funções: uma 
negativa, limitando entre fronteiras, a competência da autoridade 
política, e outra positiva, fornecendo ao Estado base de recursos 
materiais para ação.” 

Disponível em: https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/1524/Territorio. 

 
Diante do exposto no texto, a análise da relação entre Estado, território 
e fronteira apresenta sob uma perspectiva crítica a necessidade de 

 reestruturação efetiva do Estado-nação.  
 liberalização controlada dos mercados. 
 contestação popular do voto censitário. 
 garantia jurídica da lealdade nacional. 
 afirmação constitucional dos territórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 56  
 

Navio Fantasma 
 São dezenas de embarcações perdidas nos oceanos após o 
Tsunami de 2011, que atingiu o Japão. 
Nos últimos anos diversos navios estão sendo detectados por 
imagens de satélite, facilitando sua recuperação e evitando 
desastres ecológicos em decorrência dos tipos de produtos em seus 
porões e combustíveis em seus tanques. 
 

 
 

Esta imagem de um navio foi captada por um satélite às 17:00 no 
horário de Greenwich. Contudo o navio estava no fuso 9GMT 
(Greenwich Meridian Time). 
 
Tendo em vista seus conhecimentos sobre orientação, podemos 
afirmar que a 

 proa do navio encontra-se voltada para o sudeste.  
 popa do navio está voltada para o oeste. 
 popa do navio está voltada para nordeste. 
 proa do navio está voltada para noroeste. 
 popa do navio está voltada para o norte. 

 
QUESTÃO 57  

 

 
 
O protecionismo visa dificultar o acesso a serviços e produtos 
estrangeiros dentro do território, protegendo o mercado nacional. 
 

 Para tanto, o governo: 
 cria barreiras alfandegárias; 
 subsidia indústrias; 
 eleva os tributos de importação; 
 subsidia a agricultura. 

 
Tais medidas têm como finalidade impedir a entrada de produtos 
estrangeiros, diminuindo a concorrência com os serviços 
internacionais e, assim, não prejudicando o mercado interno. O 
protecionismo é uma medida combatida pela OMC; dessa forma, o 
mais fácil de ser detectado e combatido pela organização é o 

 fitossanitário.   
 ambiental. 
 alfandegário. 
 social. 
 humano. 
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QUESTÃO 58  
 
Texto 1 

O significado do termo kosmos para os gregos pré-socráticos 
liga-se diretamente às ideias de ordem, harmonia e mesmo beleza. 
[…] O cosmo é assim o mundo natural, bem como o espaço celeste, 
enquanto realidade ordenada de acordo com certos princípios 
racionais. A ideia básica de cosmo é, portanto, a de uma ordenação 
racional, uma ordem hierárquica, em que certos elementos são mais 
básicos, e que se constitui de forma determinada, tendo a 
causalidade como lei principal. 

(Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2010.) 

 
Texto 2 

Quando a filosofia, pela mão de Sócrates, “desceu do céu à 
terra”, na sugestiva expressão de Cícero, o homem passou a ser o 
centro das indagações dos pensadores gregos. Platão atribui ao 
mestre a busca obsessiva do ser e do saber humanos. 

(João Pedro Mendes. “Considerações sobre humanismo”. Hvmanitas, vol. XLVII, 1995.) 

 
As ideias acima demarcam mudanças importantes na história do 
pensamento filosófico, trazidas pela filosofia de Sócrates assentadas   

 na defesa dos princípios participativos da democracia ateniense.  
 na busca pela compreensão do princípio fundamental da natureza. 
 no questionamento em torno de questões antropológicas. 
 na crítica aos prazeres humanos como finalidade da vida. 
 no desenvolvimento de uma teoria da causalidade.    

 
QUESTÃO 59  
 

O grupo de especialistas recrutado pela ONU para avaliar a 
ciência sobre o clima divulgou hoje (28 de fevereiro 2022) um novo 
relatório destacando o tamanho da população sob risco com o 
aquecimento global. “Entre 3,3 bilhões e 3,6 bilhões de pessoas 
vivem em contextos que são altamente vulneráveis à mudança 
climática”, diz o documento do IPCC (Painel Intergovernamental 
Sobre Mudança Climática). 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/crise-do-clima-poe-35-bilhoes-de-pessoas-em-

situacao-altamente-vulneravel-diz-ipcc-25413524?utm_source=globo.com&utm_medium=oglobo.  

 
Greta Thunberg diz que o mundo precisa aprender com as lições 

do coronavírus e tratar as mudanças climáticas com urgência 
semelhante. 

Isso significa que o mundo deveria agir “com a força necessária”, 
afirma a ativista climática sueca de 17 anos em entrevista exclusiva à 
BBC News. 

Ela diz achar que nenhum “plano de recuperação 'verde'“ 
resolverá a crise sozinho. 

Ela diz que a única maneira de reduzir as emissões de gases que 
provocam o efeito estufa na escala necessária é fazer mudanças 
fundamentais em nosso estilo de vida, começando nos países 
desenvolvidos. Mas ela diz não acreditar que nenhum líder tenha 
coragem de fazer isso. 

Mudança climática é ‘tão urgente’ quanto coronavírus, diz Greta Thunberg 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-53120470.  

 
As grandes discussões preliminares e os painéis e conferências 

com os principais chefes de Estado expuseram o desequilíbrio 
planetário estimulado pelas ações antrópicas, principalmente, após 
a Segunda Guerra Mundial. Nenhuma decisão foi tomada.   

Disponível em: https://oglobo.globo.com/mundo/cop26-tem-saldo-positivo-mas-adia-para-2022-

decisoes-importantes-para-salvar-clima-25277012  

 
 
 
 
 
 

Os recortes tratam do mesmo tema, o debate sobre o desequilíbrio 
ambiental que teria sido acentuado por ações antrópicas, 
notadamente durante o Antropoceno. A leitura das referências indica 
que 

 agenda global sobre urgência climática passa pelos estados 
hegemônicos, que procuram limitar o crescimento dos estados 
periféricos em nome do meio ambiente.   

 aquecimento Global é natural do planeta terra, tanto quanto eras 
glaciais. O desequilíbrio está na ONU, impondo a agenda 
intempestivamente. 

 aquecimento Global seja termo de apelo emocional e alimente a 
Eco-ansiedade, um distúrbio psicológico, instigado pela grande 
mídia impressa. 

 urgência climática passa por negociações no universo político e no 
espaço econômico, exigindo conciliações de todas as partes. 

 emissão de Gases de efeito estufa seja discurso de jovens ativistas 
financiados por ONGs que pretendem internacionalizar a 
Amazônia.  

 
QUESTÃO 60  
 

 
Disponível em: https://time.graphics/pt/period/593643. 

 

“O Pacto Anticomintern foi um tratado assinado, primeiro, entre 
Alemanha e Japão, em 25 de novembro de 1936, e, depois, entre 
Itália, Alemanha e Japão, em 6 de novembro de 1937, pelo qual os 
governos pactuantes se comprometeram a adotar medidas de 
auxílio mútuo, sobretudo militares, em caso de conflito com a União 
Soviética. 

O Pacto foi uma iniciativa de Hitler que, há muito, dava indícios 
do planejamento de uma investida militar contra a União Soviética e 
tinha interesse no sucesso do Japão na iminente guerra com os 
chineses. Do lado japonês, o Pacto era uma reação ao tratado de não 
agressão soviético-chinês de agosto de 1936 e ao consequente 
acordo de venda de aviões e munições militares soviéticas à China.” 

Disponível em: https://universidademarxista.pco.org.br/verbete/pacto-anticomintern/ 

 
Ao transcorrer das transformações ocorridas no cenário geopolítico 
mundial na segunda metade do século XX, a legitimidade de acordos 
como o identificado no texto e na imagem  fortaleceram-se devido 

 ao acirramento da rivalidade pela supremacia mundial entre os 
blocos do Norte e Sul.  

 à contínua formação de zonas de conflitos em países e regiões do 
hemisfério sul. 

 à derrocada do modelo econômico capitalista liberal após a crise 
de 1929. 

 à manutenção de bases militares em áreas pacificadas desde a 
Segunda Guerra Mundial. 

 ao crescimento gradual das intenções hegemônicas das 
superpotências bipolares. 
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QUESTÃO 61  
Leia o texto a seguir. 
 

O comércio é sórdido, repete Cícero, “se não passa de um 
pequeno comércio em que só se compra para revender diretamente; 
mas sendo um alto negócio, grande comércio, nada mais tem de 
muito desprezível”. 

VEYNE, Paul. O império romano. In: DUBY, Georges, ARIÈS, Philippe (Org.) História da vida privada: Do 

império romano ao ano mil. Vol. I. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 129. 

 
Nesse texto, o julgamento de Cícero acerca das atividades comerciais 
em Roma manifesta um posicionamento sobre a emergência de novas 
atividades econômicas, quando da expansão territorial ocorrida na 
República. Embora Roma tivesse uma cultura agrária e aristocrática, o 
desenvolvimento do comércio permitiu o surgimento de uma variante 
entre os plebeus conhecida como 

 eupátridas.   
 esparciatas. 
 nobilitas. 
 equestres. 
 hoplitas. 

 
QUESTÃO 62  
 

As nuances sugerem que a atual crise na Ucrânia é diferente do 
que vimos nos últimos anos. Não se trata da conflagração de mais 
um conflito análogo a outros de que temos memória. Por isso, talvez 
ele inaugure, neste século, uma “nova era de guerras”. Estamos 
falando da complexa convivência entre o pré-moderno (civis 
despreparados lutando com recursos improvisados), o moderno 
(com ameaças nucleares, químicas e biológicas) e o pós-moderno (o 
enfrentamento no universo cibernético e das disputas em torno da 
verdade). Resumindo: é preciso reconhecer que não estamos no 
mundo unidimensional da Guerra Fria. Não se trata apenas de 
supremacia militar.  

Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/fernanda-magnotta/2022/03/01/no-mundo-

globalizado-a-principal-batalha-de-putin-nao-ocorre-em-kiev.htm?cmpid=copiaecola.  

 
A colunista do jornal diário identifica a novidade da  

 Guerra híbrida.   
 Nova Guerra Fria. 
 Nova desordem mundial. 
 Desglobalização. 
 Guerra Nuclear.  

 
QUESTÃO 63  
 
Segundo a OMC, o Brasil está entre o maiores 6 comerciantes em 

um grupo de 30 exportadores mundiais. 
O Brasil ampliou seu percentual de participação nas exportações 

mundiais antes da pandemia. O dado integra o relatório “Trade and 
Statistics Outlook” divulgado hoje pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC). O documento aponta que o comércio mundial 
apresentou o maior crescimento em volume em seis anos, ao 
registrar uma expansão de 4,7%, no ano passado. Em valor, as 
exportações mundiais aumentaram 10,6%. O Brasil registrou 
aumento acima da média mundial. As exportações brasileiras, 
cresceram 17,5 % em valor, em 2017, depois de cinco anos de quedas 
consecutivas. O resultado levou à ampliação da participação 
brasileira nas vendas mundiais para 1,23% do total - contra 1,16% em 
2016. O índice de 2017 para o Brasil é o maior desde 2013, quando 
chegou a 1,28%. O relatório também mostra que o crescimento das 
vendas brasileiras ao exterior, no período, foi o 6º mais expressivo 
entre os trinta maiores exportadores - na frente de países como 
Estados Unidos, China, Alemanha, México e Índia. Para o secretário 
de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços (MDIC), Abrão Neto, o bom resultado do Brasil reflete “o 
crescimento da demanda mundial, que aqueceu o apetite por 
produtos nos quais o Brasil é competitivo”. O secretário também 

atribuiu o resultado a outros fatores como a safra agrícola recorde, 
o crescimento da produção de petróleo e o desempenho favorável 
das exportações de bens manufaturados, como do setor 
automotivo. Em 2017, a indústria brasileira bateu recorde histórico 
ao exportar 791 mil automóveis e veículos de cargas para 83 países 
diferentes. Um crescimento de 40% em relação a 2016, com destaque 
para os países com os quais o Brasil firmou acordos automotivos 
como Argentina (com aumento de 43% frente a 2016); México (+70%); 
Chile (+98%); Uruguai (+59%); e Colômbia (+50%). 
 
A expressividade da participação do Brasil no mercado internacional 
gera o desconforto de 

 aumentar a riqueza do país.  
 valorizar os produtos locais no mercado internacional. 
 concorrer com produtos de outros países. 
 aumentar a lucratividade das empresas nacionais. 
 aumentar o valor do produto exportado no mercado interno.  

 
QUESTÃO 64  
 

A crítica de Sócrates aos sofistas consiste em mostrar que o 
ensinamento sofístico limita-se a uma mera técnica ou habilidade 
argumentativa que visa a convencer o oponente daquilo que se diz, 
mas não leva ao verdadeiro conhecimento. A consequência disso era 
que, devido à influência dos sofistas, as decisões políticas na 
Assembleia estavam sendo tomadas não com base em um saber, ou 
na posição dos mais sábios, mas na dos mais hábeis em retórica, que 
poderiam não ser os mais sábios ou virtuosos. 

(Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2010.) 

 
Uma das grandes críticas socráticas aos sofistas dizia respeito  

 ao entendimento de que para ele – Sócrates – o verdadeiro 
conhecimento baseava-se no exercício da retórica.   

 à desvalorização da pluralidade de opiniões e de posicionamentos 
político-ideológicos. 

 ao prevalecimento da manipulação e da doxa através técnicas 
discursivas nas decisões das cidades-Estado. 

 ao predomínio de líderes pouco sábios e com poucas virtudes na 
composição da sofocracia. 

 à defesa de formas tirânicas de exercício do poder desenvolvida 
pela retórica convincente.    

 
QUESTÃO 65  
Meu querido amigo e grande professor, Maninho, estava com uma 
viagem programada saindo de Goiânia para o Rio de Janeiro no dia 
12/03 às 15:00. Contudo seu voo, logo após a decolagem, foi desviado 
para Cuiabá, em função de um ciclone extratropical no litoral da região 
Sudeste. Após duas horas de viagem, o avião pousou no aeroporto da 
capital do Mato Grosso. O avião fez uma escala de duas horas e 
decolou para o RJ em um voo de 3 horas. Ao pousar no Rio de Janeiro, 
notamos que o relógio marcava 

 23:00 em Goiânia.  
 21:00 em Cuiabá. 
 20:00 no RJ. 
 23:00 no Acre. 
 21:00 em Porto Alegre. 
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QUESTÃO 66  
 

Atualmente, mais da metade da população mundial vive em 
cidades e o modo de vida urbano-industrial foi o principal 
responsável pelo deslocamento de grande parcela da população das 
áreas rurais. Nos países da América do Norte e Europa, a urbanização 
atingiu níveis elevadíssimos. Existem países que ultrapassam os 90% 
de urbanização, que é o caso da Bélgica, como podemos observar na 
tabela abaixo. Já na Ásia e África, os níveis de urbanização são muito 
baixos, pois a maior parte da população ainda vive na área rural, em 
função da economia desses países ainda estar baseada em 
atividades do setor primário. 

Disponível em: http://educacao.globo.com/geografia/assunto/urbanizacao/urbanizacao-mundial.html. 
 

O texto identifica o processo de ocupação dos espaços e apresenta 
diferenças significativas que estão diretamente relacionadas ao 
processo de industrialização. Um indicador das diferenças continentais 
desse processo espacial está presente  

 na orientação política de governos locais.  
 na composição étnica de povos originais. 
 no tamanho desigual dos espaços ocupados. 
 na distribuição etária dos habitantes do território. 
 no grau de modernização de atividades econômicas. 

 
QUESTÃO 67  
Leia o fragmento da Lei das Doze Tábuas, datada de 450 a.C. 
 
1. Se alguém for chamado a Juízo, compareça. 

 
2. Se não comparecer, aquele que o citou tome testemunhas e o 

prenda. 
Tábua Primeira, do chamamento a Juízo. 
 

3. Se alguém cometer furto à noite e for morto em flagrante, 
aquele que o matou não será punido. 
[…] 
 

4. Se, pela procura, a coisa furtada for encontrada na casa de 
alguém, que esse alguém seja punido como se fora um furto 
manifesto. 

 Tábua segunda, dos julgamentos e dos furtos. 
LEI DAS DOZE TÁBUAS. Disponível em: <http://www.jurisciencia.com/legislacoes/ 

legislacao-diversa/lei-das-doze-tabuas-lei-das-12-tabuas-lei-das-xiitabuas/210/>.  

Acesso em: 13 out. 2010. [Adaptado] 

 
Esse código de leis estabeleceu os princípios do Direito Romano, que 
forneceu as bases para o direito no Ocidente. De acordo com o 
historiador Paul Veyne, “os costumes romanos são traduzidos com 
bastante exatidão pelo direito civil”. Ao colocarem as leis orais em 
suportes escritos, os romanos  

 garantiram o monopólio legal dos patrícios.  
 vetaram que os plebeus tivessem parte na justiça. 
 permitiram maior inclusão legal aos plebeus. 
 adotaram um modelo inédito no mundo antigo. 
 lançaram as bases do direito consuetudinário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 68  
 

É preciso chamar a atenção para o fato de que a definição de 
democracia opera numa chave diversa da definição dos demais 
regimes ilegítimos (a tirania e a oligarquia). O tirano e os oligarcas 
dominam a cidade para conseguir aquilo que lhes interessa, ao passo 
que o demos no poder supõe governar a cidade em função de seu 
próprio interesse. O destino da cidade é decidido por aqueles que 
deliberam e julgam, e esse trabalho é realizado não pelo governo, 
mas sim pelo júri popular e, principalmente, pela ekklesia, a 
Assembleia do Povo. A deliberação e o juízo são, portanto, os 
verdadeiros responsáveis pelo desenho dos fins a serem 
perseguidos pela e para a polis, de modo que a cidadania se realizava 
na sua excelência por meio de seu exercício. 

RAMOS, Silvana de Souza. O conceito de democracia e a experiência política da Antiga Atenas.  

In: Cadernos de ética e filosofia política.  Número 37. Página 42.  
 
A diferença entre as assembleias em Atenas, Esparta e Roma está em 
que os cidadãos  

 eram soberanos nas três cidades e a democracia de Atenas molda 
as práticas políticas e ideológicas de Esparta e Roma.   

 eram nivelados socialmente em Atenas, além de iguais 
juridicamente, enquanto que em Esparta e Roma, a isocracia não 
foi praticada. 

 usufruíam de isonomia e isegoria nas três cidades, mas apenas em 
Atenas dispunham de amplos conhecimentos para administrar a 
cidade. 

 discutiam e aprovavam leis apenas em Atenas, enquanto que, em 
Esparta e Roma, votavam e aprovavam Projeto de Lei. 

 eram soberanos nas duas cidades de guerreiros, Esparta e Roma, 
sendo subalternos às decisões da Bulé em Atenas.  

 
QUESTÃO 69  
 

Guerra Comercial 
Fruto de medidas protecionistas, uma guerra comercial provoca 

impactos negativos na economia de diversas nações. 
Dependendo dos países envolvidos, esse conflito leva ao 

comprometimento do Produto Interno Bruto (PIB) global, afetando 
a população mundial. 

Essa é uma das consequências da disputa entre Estados Unidos 
e China, que ganhou força com a eleição do presidente norte-
americano Donald Trump, em 2016. 
 
Mas há quem enxergue oportunidades nesse cenário, em especial para 
países que apresentem opções de exportação às duas potências – 
como o Brasil. Nesse caso identificamos que o 

 Brasil pode ser considerado um país democrático e duas 
características podem atestar esse fato. A primeira é o direito de 
seu povo ao voto e a segunda refere-se ao alcance da tão almejada 
igualdade social.  

 Brasil tem um papel de grande destaque no mundo globalizado. 
Além de abrigar um percentual significativo da biodiversidade 
mundial, detém também grandes reservas de água doce, 
concentradas na região Sudeste do país. 

 Brasil se caracteriza por estabelecer uma relação comercial regular 
com vários países. Dentre nossos principais parceiros, destacam-se 
os países do MERCOSUL e da União Europeia, Estados Unidos e 
países da Ásia. 

 agronegócio é o setor de menor destaque nas relações comerciais 
entre o Brasil e a economia mundial. Isso se explica pelas barreiras 
comerciais impostas pelos Estados Unidos. 

 Brasil ainda não se integrou ao mercado financeiro internacional, 
apesar de estar conectado à economia mundial. Prova disso é a 
proibição do governo brasileiro em receber investimentos 
estrangeiros através da bolsa de valores. 
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QUESTÃO 70  
 

“É impossível falar sobre história única sem falar sobre poder. Há 
uma palavra da língua igbo de que sempre me lembro quando penso 
nas estruturas de poder do mundo, e a palavra é nkali. Trata-se de 
uma expressão que pode ser traduzida como ‘maior do que o outro’. 
Como o mundo econômico e o político, histórias também são 
definidas pelo princípio do nkali. A forma como são contadas, quem 
as conta, quando e quantas histórias são contadas, tudo depende do 
poder. Poder é habilidade não só de contar a história de outra 
pessoa, mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa. O poeta 
palestino Mourid Barghouti escreve que o jeito mais simples de se 
destituir uma pessoa é contar sua história e colocá-la em segundo 
lugar. Uma história que tivesse início com as flechas dos nativos 
americanos, e não com a chegada dos britânicos, seria totalmente 
diferente. Uma história que começasse com o fracasso do Estado 
africano, e não com a criação colonial do Estado africano, seria 
totalmente diferente.” 

Chimamanda Ngozi Adichie – O perigo de uma História única, 2009. 

 
A História, enquanto narrativa, acaba por ser produzida a partir de 
perspectivas específicas que acabam por evidenciar 

 a superioridade nata de certos povos/civilizações em relação a 
outros.  

 o direito natural dos mais fortes em dominar/civilizar os mais 
fracos. 

 a existência de diversidade discursiva em referência à diversidade 
de interesses. 

 o poder que certos grupos detêm enquanto princípio inalienável. 
 a disparidade entre os que desenvolveram a escrita e os de 

tradição oral.  
 
QUESTÃO 71  
 

Sensoriamento Remoto e SIG (Sistema de Informações 
Geográficas) Suporte geográfico nas buscas das vítimas e 

mensuração do crime ambiental sobre a bacia do Paraopeba. 
 

 
Disponível em: https://g1.globo.com/mg/grande-minas/noticia/2019/01/28/amostras-de-agua-da-usina-

de-tres-marias-sao-coletas-para-analise-apos-rompimento-de-barragem.ghtml 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Disponível em: https://onorte.net/minas-do-

norte/opera%C3%A7%C3%A3o-tenta-poupar-velho-chico-1.689785 

 
O Crime cometido em Brumadinho pela mineradora Vale, a partir do 
rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão, assassinou 
325 pessoas e promoveu uma tsunami de lama que atingiu o rio 
Paraopeba e chegou, entre 15 e 20 de fevereiro de 2019, ao rio São 
Francisco, especificamente na barragem de Três Marias.  
 
Para mensurar a catástrofe ambiental e planejar as ações para mitigar 
o impacto sobre as populações ribeirinhas, os órgãos responsáveis 
estabeleceram estratégias utilizando imagens de satélite e fotos 
aéreas, com escala 

 grande (1:10.000.000), visto a necessidade de detalhamento da 
superfície e resolução de problemas pontuais.  

 grande(1:2.000.000), visto a dificuldade de encontrar detalhes nas 
imagens obtidas por estes equipamentos. 

 média (1:250.000), visto que a abrangência do crime está em uma 
única municipalidade. 

 pequena (1:2500), visto a amplitude do evento e a necessidade de 
atender vários municípios atingidos. 

 pequena (1:1.000.000), visto a amplitude da catástrofe, a grande 
área impactada e o os diversos municípios atingidos. 
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QUESTÃO 72  
 

Por que as pessoas se casavam na Roma Antiga? Para esposar 
um dote, um dos meios honrosos de enriquecer, e para ter, em justas 
bodas, rebentos que, sendo legítimos, perpetuassem o corpo cívico, 
o núcleo dos cidadãos. Os políticos não falavam exatamente em 
natalismo, futura mão de obra, mas em sustento do núcleo de 
cidadãos que fazia a cidade perdurar exercendo a “função de 
cidadão” ou devendo exercê-la. 

(Adaptado de P. Ariès e G. Duby, História da Vida  

Privada. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. v. 1, p. 47.) 

 
Pela leitura do texto, o casamento entre os romanos possuía, entre 
outros fatores, o papel de  

 garantir trabalhadores para a economia romana.  
 consolidar a ideia de amor romântico, comum no mundo antigo. 
 reproduzir um grupo social patriótico. 
 evitar disputas entre patrícios e plebeus. 
 garantir a exploração dos mais pobres pela aristocracia. 

 
QUESTÃO 73  
 

“Quase se tornou um lugar-comum sublinhar a dificuldade que 
se encontra em nomear os acontecimentos de 1492 [...]. Pode-se 
falar de “descoberta” da América, ou mesmo, tentando mostrar-se 
mais neutro, de “encontro” da Europa com o continente americano? 
Se por descoberta entende-se “revelação” e quase “nascimento”, a 
palavra veicula uma ideologia eurocêntrica e colonialista, pois as 
culturas do continente americano existiram e se desenvolveram 
bem antes de 1492. Quanto ao encontro, antes assumiu uma forma 
de um enfrentamento. Assim, o Conselho Nacional dos Povos 
Indígenas exige que se fale de “invasão”. A isso, se acrescenta o 
problema da comemoração. Se comemorar significa celebrar e 
festejar, o que se festeja desse passado contestado? Os benefícios 
de toda ordem que a Europa tirou do alargamento de seu horizonte? 
Ou os danos infligidos às populações indígenas?” 

Catherine Darbo-Peschanski. 

 
A partir da constante revisão que a História, e os eventos nela 
descritos, a chegada de Colombo à América, em 1492 

 deve ser entendida como gêneses civilizacional de formação do 
território e de suas sociedades.  

 simbolizou os processos de destruição e extermínio dos nativos e 
de suas culturas. 

 apresentou o choque entre mundos psíquicos/culturais distintos e 
inconciliáveis em suas dinâmicas e expectativas. 

 representa importante marco na narrativa originária da América 
contemporânea. 

 foi um processo dinâmico de interação, conflitos e encontros, mas 
não de “descobrimento”.  

 
QUESTÃO 74  
 

“A civilização grega se formou na região sul da Península 
Balcânica, no sudeste da Europa oriental do Mar Mediterrâneo, 
entre os mares Egeu e Jônico. O território grego era dividido em três 
regiões: Grécia Continental, a Grécia Peninsular e a Grécia Insular. 
Essa região foi ocupada inicialmente por cretenses e, 
posteriormente, por aqueus (civilização micênica), dórios, jônios e 
eólios, povos de origem indo-europeia. “ 

Bernoulli. Ciências Humanas e Linguagens.  Livro I. pág. 3.  

 
A partir das informações oferecidas, é possível inferir que o território  

 influenciou na formação fragmentária de gregos antigos.   
 determinou os destinos políticos das póleis. 
 impediu a fragmentação dos estados helênicos. 
 protegeu a Grécia de invasões bárbaras. 
 impediu atividades mercantis e industriais permanentes.   

 

QUESTÃO 75  
 

Um debate das causas levaria, inevitavelmente, ao 
reconhecimento do fracasso das políticas neoliberais, que tinham 
como slogan, na gestão Reagan, “O Estado não é a solução, é o 
problema”. Porém, quando o “deus mercado” falha – e falhará 
sempre porque sua ganância não aceita limites – recorre-se sempre 
ao Estado, subtraindo recursos que deveriam ser aplicados em favor 
dos povos. A lógica dos capitalistas, notadamente os rentistas, é 
sempre a mesma:  privatizar os lucros e socializar os prejuízos. 

Disponível em: http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/a-crise-suas-causas-e-consequencias/. 

 
Na construção do Espaço Geográfico contemporâneo, verifica-se a 
constituição de certas consequências ou “efeitos colaterais” do 
processo de modernização recente 

 à desconcentração da renda, favorecida pela integração 
econômica entre os países do mundo.  

 à expressiva diminuição de pessoas pobres, que vivem com até 1 
dólar/dia. 

 à elevação dos preços das commodities, em relação aos dos 
manufaturados. 

 à queda significativa da economia dos países ricos (G-7), na última 
década. 

 ao aumento da fragilidade econômica e institucional da maioria 
das nações não desenvolvidas. 

 
QUESTÃO 76  
 
Texto 1 

 
(tradução livre: essa é a nossa cultura, não nos imponha a tua de 

genocidas e fanáticos - 2021) 
 
Texto 2 

“Os espanhóis, com seus cavalos, suas espadas e lanças 
começaram a praticar crueldades estranhas; entravam nas vilas, 
burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, 
nem as mulheres grávidas e parturientes e lhes abriam o ventre e as 
faziam em pedaços como se estivessem golpeando cordeiros 
fechados em seu redil. Faziam apostas sobre quem, de um só golpe 
de espada, fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem, mais 
habilmente e mais destramente, de um só golpe lhe cortaria a 
cabeça, ou ainda sobre quem abriria as entranhas de um homem de 
um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da mãe e lhes 
esfregavam a cabeça contra os rochedos [...]. Faziam certas forcas 
longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra, um para 
cada treze, em honra e reverência de Nosso Senhor e de seus doze 
Apóstolos (como diziam) e deitando-lhes fogo, queimavam vivos 
todos os que ali estavam presos. Outros, a quem quiseram deixar 
vivos, cortaram-lhes as duas mãos e assim os deixavam.” 

LAS CASAS, B. de. O paraíso destruído: brevíssima relação da destruição das Índias. 
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A violência sempre foi tema importante em diversas análises históricas, 
especificamente no estudo da interação entre europeus e nativos 
americanos durante o processo colonial da América. A partir da 
comparação documental apresentada: 

 percebemos que os indígenas eram mais violentos que os 
europeus e, por isso, considerados selvagens.  

 percebemos serem justas as ações narradas por Las Casas, já que 
foram reações à violência indígena. 

 percebemos a persistência da narrativa eurocêntrica que visa 
atribuir aos indígenas a responsabilidade sobre a violência sofrida. 

 percebemos que a crueldade espanhola foi, na mesma medida, 
respondida pelos indígenas. 

 percebemos proposital anacronismo mantenedor da visão 
etnocêntrica oficial que desconsidera a documentação do período. 

 
QUESTÃO 77  
 

 
 
A charge chama atenção para 

 a pandemia na população brasileira.  
 os problemas com a falta de leitos no Brasil. 
 os entraves econômicos associados ao Brasil. 
 a falta de logística hospitalar. 
 a falta de equipamentos médicos no Brasil 

 
QUESTÃO 78  
 

Conforme o historiador britânico Charles Boxer “[...] Os impulsos 
fundamentais por trás do que se conhece como a ‘Era dos 
Descobrimentos’ sem dúvida surgiram de uma mistura de fatores 
religiosos, econômicos, estratégicos e políticos, é claro que nem 
sempre dosados nas mesmas proporções. [...]”. 

BOXER, Charles. O império marítimo português.  

São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
 
Dessa forma, os motivos principais que antecederam e inspiraram 
comerciantes, nobres e reis portugueses a expansão ultramarina foram 

 as conquistas de terras recém-descobertas, para Portugal. 
Caracterizando, assim, uma mentalidade moderna europeia.  

 empenho ao ideal cruzadista, contra os muçulmanos. Além do 
desejo de controlar o ouro da África e do mercado das especiarias 
das Índias. 

 no imaginário daquele tempo, a busca pelo paraíso terrestre como 
espaço desconhecido, onde abrigava as maravilhas e riquezas além 
do oceano. 

 parte de uma mentalidade científica expressa nas técnicas de 
navegação, permitindo-lhes navegar em mares distantes da costa. 

 o desenvolvimento cartográfico a partir da interação com os 
mouros no sul da península itálica. 

 

QUESTÃO 79  
Analise a Anamorfose abaixo: 
 

 
 
A partir de seus conhecimentos, podemos afirmar que esta 
representação gráfica tem por finalidade mensurar os 

 países que possuem os melhores IDHs.  
 países que possuem as economias mais instáveis. 
 maiores emissores de gases estufa. 
 países com as populações absolutas mais representativas. 
 países com as maiores expectativas de vida.  

 
QUESTÃO 80  
 

Em 4 de julho de 2012, foi detectada uma nova partícula, que 
pode ser o bóson de Higgs. Trata-se de uma partícula elementar 
proposta pelo físico teórico Peter Higgs, e que validaria a teoria do 
modelo padrão, segundo a qual o bóson de Higgs seria a partícula 
elementar responsável pela origem da massa de todas as outras 
partículas elementares. 

(Jean Júnio M. Pimenta et al. “O bóson de Higgs”. In: Revista brasileira 

de ensino de física, vol. 35, no 2, 2013. Adaptado.) 

 
Estas ideias contemporâneas estão alinhadas com as reflexões dos 
primeiros pensadores pré-socráticos, já que tratam da arche, isto é 

 da retórica utilizada pelos sofistas para convencimento dos 
cidadãos na pólis.   

 de uma explicação da origem do cosmos fundamentada em 
pressupostos mitológicos. 

 da investigação sobre a constituição do cosmos por meio de um 
princípio fundamental da natureza. 

 do desenvolvimento da lógica formal como habilidade de 
raciocínio. 

 da justificação ética das ações na busca pelo entendimento sobre 
o bem.     

 
QUESTÃO 81  
Leia o documento abaixo atentamente: 
 

“[…] Por mandado […] do Rei Dom Fernando e da Rainha D. 
Isabel, Rei e Rainha de Castela foram descobertas e achadas 
novamente algumas ilhas […] visto, como entre os ditos senhores 
seus constituintes há uma certa divergência sobre o que a cada uma 
das ditas partes pertence […] outorgaram e consentiram que se 
trace e assinale pelo dito mar uma raia ou linha direta de polo a polo 
[…] a trezentas e setenta léguas da ilha de Cabo Verde em direção à 
parte do poente …” 

RIBEIRO, Darcy, MOREIRA NETO, Carlos Araújo – Org – A Fundação do Brasil: 

testemunhos, 1500-1700. Petrópolis, Vozes, 1992, p.69. 

 
O documento acima refere-se ao (à) 

 Tratado de Madri.  
 Tratado de Tordesilhas. 
 Tratado de Toledo. 
 Bula Intercoetera. 
 Tratado de Santo Ildefonso. 

 
 



 

28 

QUESTÃO 82  
 

O Sol da meia noite 

 
 
Este evento representa uma consequência da insolação associada ao 
ângulo de inclinação do eixo rotacional do planeta e as latitudes, onde 

 as áreas polares são as regiões exclusivas deste evento durante os 
equinócios, quando os dois hemisférios recebem a mesma 
quantidade de insolação.  

 as áreas polares são as regiões exclusivas deste evento durante o 
solstício de verão, visto que os polos vivenciam este evento 
simultaneamente. 

 as áreas polares são as regiões exclusivas deste evento durante o 
solstício de inverno, quando o polo em questão encontra-se 
iluminado à noite. 

 as áreas polares são as regiões exclusivas deste evento durante os 
solstícios, quando o polo do hemisfério que se encontra no verão 
recebe radiação constante. 

 as áreas polares são as regiões exclusivas deste evento durante os 
equinócios, quando o polo do hemisfério que se encontra no verão 
recebe radiação constante. 

 
QUESTÃO 83  
 

A contestação francesa ao Tratado de Tordesilhas teve no 
monarca Francisco I o mais veemente representante. Em 1540 
chegou a dizer que “‘o sol brilhava tanto para ele como para os 
outros’ e que ‘gostaria de ver o testamento de Adão para saber de 
que forma este dividira o mundo…’ Declarou também que só a 
ocupação criava o direito, que descobrir um país, isto é, vê-lo ou 
atravessá-lo, não constituía um ato de posse e que considerava 
como domínio estrangeiro unicamente ‘os lugares habitados e 
defendidos’. São essas as bases da colonização moderna”. 

MOUSNIER, Roland. História Geral das Civilizações. Tomo IV Os Séculos XVI 

e XVII. Tomo IV. 2 Volumes. São Paulo: Diofel, 1958. 

 
A crítica feita por Francisco I ao Tratado de Tordesilhas baseia-se 

 no uso da força, previsto no Tratado, como forma de efetivar a 
ocupação das novas terras a serem descobertas.  

 na existência de documento papal, nunca trazido a público, que 
determinava em testamento a divisão do mundo. 

 no fato de apenas países europeus terem direito às terras, 
deixando de fora os países árabes do norte da África. 

 na divisão das terras ocidentais entre Portugal e Espanha, sem 
levar em consideração as demais nações europeias. 

 na possibilidade de qualquer país ocupar novas terras, desde que 
as ocupasse de fato segundo as regras do Tratado. 

 
QUESTÃO 84  
 

Curvas de nível ou Isoípsas 
 

 
Phil Gersmehl 

Adaptado de Teaching geografphy. Nova York; Guilford, 2008. 

A partir das informações contidas no mapa acima, notamos que 
 o ponto C representa uma depressão ao longo do relevo local.  
 o ponto de B representa a localidade de menor altimetria entre os 

pontos A e C. 
 o ponto A representa a localidade com a menor altimetria entre 

todos os pontos. 
 os pontos A, B e C estão no mesmo nível altimétrico e D no menor 

nível altimétrico. 
 o ponto A encontra-se mais ao norte entre todas as localidades 

indicadas. 
 
QUESTÃO 85  
 

“[...] A primeira colonização foi feita por um punhado de 
homens. Na Espanha, desde o início, a emigração era controlada pela 
Casa de Contratação: precisava-se de uma licença para se instalar na 
América, só os súditos da Coroa de Castela podiam consegui-la – os 
conversos de origem judaica estavam excluídos. [...]” 

FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às independências – 

séculos XIII a XX. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

 
Ao chegar à América, esses espanhóis passaram a gozar de privilégios 
pelo nascimento e criação na Europa, ocupando os altos postos civis e 
militares, sendo denominados de: 

 Criollos 
 Cabildos 
 Chapetones 
 Encomendero 
 Mestiços 

 
QUESTÃO 86  

 
Mudando para a Filadélfia (EUA) 

 
 

Cansados da instabilidade cultural do Brasil, um casal resolveu se 
mudar para os EUA. Eles estão decididos pela cidade da Filadélfia, no 
Estado da Pensilvânia. Porém, estão com medo das baixas 
temperaturas da cidade no Outono e Inverno e buscam um imóvel que 
não piore a situação. 
 
Eles encontraram um edifício de 5 andares, com quatro apartamentos 
por andar. Cada apartamento tem a sala e a maioria das janelas 
voltadas para um dos lados do edifício: A, B, C e D. Dentre as opções e 
levando em consideração sua angústia quanto ao frio, o casal deve 
evitar a compra de um apartamento no lado 

 D, visto que esta face é voltada para o norte e a região está fora da 
faixa intertropical.  

 A, visto que a radiação solar não incidirá do Sul, e sim do Oeste. 
 B, visto a baixa insolação que se projeta do Oeste no hemisfério 

norte durante o inverno. 
 C, visto que a incidência da radiação solar durante o Verão parte 

do Oeste. 
 A e C, visto que a radiação durante o inverno tem sentido noroeste. 

  
 
 



 

29 

QUESTÃO 87  
 

A onda de apoio a Londres por parte de outros países ocidentais, 
que expulsaram diplomatas russos, despertou especulações a 
respeito de uma “nova Guerra Fria” - comparando o cenário atual à 
rivalidade militar e ideológica entre a União Soviética e os EUA entre 
os anos 1950 e 80.  ... A competição atual não deriva de um balanço 
de poder ou de uma ideologia por si só, mas sim de “decisões 
conscientes tomadas por líderes, das estratégias que eles 
perseguiram e de uma série de desentendimentos específicos na 
política internacional”. 

Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/internacional-43631769. 
 
O trecho destaca uma ideia remanescente de um conflito geopolítico, 
segundo a qual a bipolaridade de ideias se mostra indissociavelmente 
ligada à(s) 

 consagração de relacionamentos econômicos entre as 
superpotências.  

 vantagens militares e econômicas que competem para moldar a 
política internacional. 

 fugacidade das crises étnicas e religiosas nas regiões de conflito 
remanescentes. 

 liberdade de expressão de povos dominados por ditaduras 
nacionalistas. 

 busca de poder em regiões das antigas zonas de influência durante 
a Guerra Fria. 

 
QUESTÃO 88  
 

A varíola cruzou pela primeira vez o oceano Atlântico, chegando, 
especificamente, à ilha Hispaniola no final de 1518 ou início de 1519. 
Durante os quatro séculos seguintes, a doença desempenhou um 
papel tão essencial quanto a pólvora no avanço do imperialismo 
branco do ultramar – um papel talvez até mais importante, pois os 
indígenas acabaram voltando o mosquete, e depois o rifle, contra os 
invasores, mas a varíola pouquíssimas vezes lutou do lado dos 
primeiros habitantes. 

Alfred W. Crosby. Imperialismo ecológico:  

a expansão biológica da Europa, 900-1900. 2011. Adaptado. 
 
Depreende-se do excerto que o(a) 

 uso de armas de fogo foi o fator principal da vitória dos ameríndios 
sobre os europeus.  

 vulnerabilidade dos europeus decorreu da tecnologia bélica dos 
ameríndios. 

 controle sobre o avanço da varíola trazida pelos europeus 
fortaleceu os ameríndios. 

 suscetibilidade dos ameríndios a novas doenças facilitou o domínio 
dos europeus. 

  passividade dos ameríndios diante da conquista europeia 
consolidou a colonização. 

 
QUESTÃO 89  
 

Em certos aspectos, os gregos da Antiguidade foram sempre um 
povo disperso. Penetraram em pequenos grupos no mundo 
mediterrânico e, mesmo quando se instalaram e acabaram por 
dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política. 
No tempo de Heródoto, e muito antes dele, encontravam-se 
colônias gregas não somente em toda a extensão da Grécia atual, 
como também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual Turquia, 
na Itália do sul e na Sicília oriental, na costa setentrional da África e 
no litoral mediterrânico da França. No interior desta elipse de uns 
2500 km de comprimento, encontravam-se centenas e centenas de 
comunidades que amiúde diferiam na sua estrutura política e que 
afirmaram sempre a sua soberania. Nem então nem em nenhuma 
outra altura, no mundo antigo, houve uma nação, um território 
nacional único regido por uma lei soberana, que se tenha chamado 
Grécia (ou um sinônimo de Grécia). 

FINLEY, Moshe I. O mundo de Ulisses. Lisboa: Editorial Presença, 1972.  

A dispersão dos helenos, à forma exposta pelo grande helenista Finley, 
está  

 relacionada com a intervenção romana a partir do século II a. C.   
 vinculada à expansão catequética do heleno em nome de Zeus. 
 relacionada com a Segunda Diáspora para colonização. 
 associada às guerras internas que expulsam cidadãos da pólis. 
 relacionada aos valores culturais, avessos à identidade helênica.  

 
QUESTÃO 90  
 

Passeio Pela Megalópole Japonesa 
Digamos que um casal em viagem pelo Japão decide fazer um 

passeio pelas principais metrópoles que compõem a megalópole 
japonesa. O primeiro roteiro indicado pela empresa está identificado 
no mapa abaixo. 

 

 
Escala  1: 2 000 000 

Imagem: Apple maps. 

 
A distância entre Tóquio e Nagoia utilizando o Shinkansen (trem bala 
japonês), no mapa, é de 17 cm. Logo, a distância real percorrida pelo 
trem bala entre Tóquio e Nagoia é de: 

 3,4 km  
 32 km  
 34 km 
 132 km 
 340 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


