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Caro(a) aluno(a)!

Esta avaliação objetiva diagnosticar as competências e habilidades que você desenvolveu até a presente etapa de 
sua escolarização, bem como aproximá-lo(a) das exigências das provas oficiais ao final do Ensino Médio.

Por isso, as questões estão formatadas em cadernos, no estilo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), distri-
buídas por eixos de conteúdos. 

Ao final de cada caderno, há um cartão-resposta que deve ser devidamente preenchido.
Leia as orientações abaixo:

1. Este CADERNO DE AVALIAÇÃO contém a proposta de produção de texto e 45 questões da área Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias, englobando as seguintes áreas: Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, 
Literatura, Arte, Educação Física, e 45 questões da área Ciências Humanas e suas Tecnologias, englobando as 
seguintes áreas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

2. Registre seus dados no CARTÃO-RESPOSTA que se encontra no final deste caderno.
3. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA. Ele não poderá ser substituído.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 

Apenas uma responde corretamente à questão.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 

preenchendo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, todo o espaço previsto. Você deve, portanto, assinalar 
apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

6. Fique atento ao tempo determinado por sua escola para a execução da avaliação.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 

CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados nessa avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao professor aplicador este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
9. Durante a realização da prova, não é permitido:

a) utilizar máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou 
fontes de consulta de qualquer espécie;

b) ausentar-se da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA antes do 
prazo estabelecido;

c) agir com incorreção ou descortesia com qualquer participante do processo de aplicação das provas;
d) comunicar-se com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma.
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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua IngLesa >>

Questão 1

THE GOLDEN AGE OF 
READING THE NEWS

People used to say no one would ever actually 
read anything substantial on their cellphones. 
Back when it seemed normal to hold up an 
awkwardly large, inky sheet of paper in front 
of your face, the screens on mobile devices 
appeared tiny and, frankly, kind of absurd. 
My, how the tables have turned. People are 
reading on their smartphones, and they are 
reading a lot. A new Pew study finds high 
levels of engagement among readers of longer 
news articles—those that run at least 1,000 
words long, by Pew’s definition. (For context, 
this story clocks in around 600 words long.)

LAFRANCE, Adrienne. The Golden Age of Reading the News. Available at: 
<https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/05/oh-internet-you-
wonderful-newsy-readable-lovely-internet/481500/>. Acessed on: 2 Mar. 2018

Nas últimas décadas, os suportes para leitura vêm se 
diversificando e se digitalizando. Assim como o trecho 
apresentado revela, atualmente, as pessoas têm o costu-
me de ler em seus smartphones, o que representa uma 
grande mudança na prática da leitura. É possível perce-
ber a surpresa da autora quanto a essa transformação 
no trecho

( A ) “[…] and they are reading a lot”.

( B ) “People used to say no one would ever actually 
read anything substantial on their cellphones”.

( C ) “[…] the screens on mobile devices appeared tiny 
and, frankly, kind of absurd”.

( D ) “Back when it seemed normal to hold up an 
awkwardly large”.

( E ) “My, how the tables have turned”.

LISR1-00029
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Questão 2 

[…] Ebook Sales Growing E-books 
represented only 6.4 percent of total revenues for 
books bought by the public in 2010, according to 
the Association of American Publishers, but the 
group reported that in the first five months of 
2011, e-book sales rose to a fifth of overall book 
sales. Sales of hardcover and paperback book 
sales, meanwhile, had dropped nearly 20 percent 
in that time. For the year, the AAP said in a 
report, e-book sales rose 117 percent. In printed 
books, mass-market paperback sales took the 
largest hit, falling nearly 36 percent. Hardcover 
sales were down 17.5 percent and trade paperback 
sales fell 15.6 percent. In December 2011 alone, 
e-book sales rose 72 percent. The AAP predicted 
strong sales in the first few months of 2012.

Prices Fall As the price of the Kindle, iPad 
and other tablets and e-book readers drop, more 
people will purchase these devices and enter the 
e-book market. As people buy more e-books 
and read free e-books they download, they will 
likely purchase fewer printed books. Speculation 
has arisen that Amazon will one day offer its 
Kindle, whose most inexpensive model in 2012 
was $79, for free, making its money solely on 
content for the device. While Apple makes more 
money on sales of hardware such as its iPad, 
iPhone and Macintosh computers, Amazon is 
more dependent on sales of content. In fact, in 
May 2011, Amazon announced its digital sales 
surpassed its print sales. […]

SWENSON, Laurie. The impact of the Kindle & iPad on the book publishing 
business. Available at: <http://smallbusiness.chron.com/impact-kindle-
ipad-book-publishing-business-47705.html>. Acessed on: 28 Dec. 2016.

Em decorrência do desenvolvimento de novas tecnolo-
gias, o mercado editorial sofreu um forte impacto devido 
à proliferação dos e-readers – dispositivos que têm como 
função primária a leitura de livros e periódicos digitais. 
A previsão do aumento das vendas desses dispositivos, 
segundo o texto, ocorrerá em função 

( A ) da redução do custo para aquisição desses dispo-
sitivos.

( B ) do maior custo de livros impressos, quando compa-
rados com os digitais.

( C ) da disponibilidade de títulos em mídia digital.

( D ) da facilidade em portar inúmeros títulos em apenas 
um dispositivo.

( E ) da obsolescência do livro impresso em compara-
ção com o livro digital.

LISR1-00002

x

1a. série | Regular – 3a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

3Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Questão 3 

WHAT IS THE FUTURE OF 
TECHNOLOGY IN EDUCATION?

[…] So what is the future? Is it the iPad? 
No, I don't think it is. For me, the future is not 
about one specific device. Don't get me wrong, 
I love the iPad. In fact, I have just finished a 
trial to see if using them really does support 
teaching and learning – and they have proved 
effective. I've written about the trial in more 
detail on my blog.

iPads and other mobile technology are the 
'now'. Although they will play a part in the 
future, four years ago the iPad didn't even 
exist. We don't know what will be the current 
technology in another four. Perhaps it will 
be wearable devices such as Google Glass, 
although I suspect that tablets will still be 
used in education. […]

BRITLAND, Matt. What is the future of technology in education? Available at: 
<https://www.theguardian.com/teacher-network/teacher-blog/2013/jun/19/
technology-future-education-cloud-social-learning>. Acessed on: 2 Mar. 2018.

iPads são dispositivos eletrônicos com diversas aplica-
ções. Utilizá-los em sala de aula é muito interessante, pois 
eles promovem interação, conectividade e dinâmica na 
educação. No texto apresentado, seria possível substituir 
a palavra although, em: “Although they will play a part in 
the future”, sem alteração de sentido, por

( A ) in addition.

( B ) even though. 

( C ) because.

( D ) finally.

( E ) so.

Questão 4 

A BRIEF STORY OF BIRTHDAY 
PARTIES OR, FOR A GOOD 
OL’ FASHIONED BIRTHDAY, 
PRACTICE YOUR MANNERS

[…] Most of the traditions about which the 
present generation is nostalgic stem from this 
era. Remember Pin the Tail on the Donkey 
and three-legged races? Mothers often referred 
to popular party manuals, which described the

LISR1-00030

x

LISR1-00031

rules and proper decor for parties for every 
age. Personally, Pleck's favorite birthday me-
mory is vintage 1950s: she dressed in a cowgirl 
outfit and ate a two-layer cake with a carousel 
on top. The downside of these 1950s parties, 
Pleck reminds us, is that they set expectations 
for mothers that were suitable only for an "Oz-
zie and Harriet" family. As women moved into 
the workforce, this expectation shifted slowly. 
"Even as late as the 1990s, some sociologists 
were warning against 'outsourcing' family life," 
says Pleck. "Women won a victory, of sorts, by 
gaining acceptance of paid entertainment, but 
it has been accompanied by guilt and someti-
mes at the expense of satisfaction for parents."

What parents may need to appreciate 
now, says Pleck, is that as a cultural custom, 
birthday parties will continue to change. Maybe 
a future trend will be parties that parents and 
children enjoy equally. […]

KORAB, Holly. A brief story of birthday parties or, for a good ol’ fashioned 
birthday, practice your manners. Available at: <http://www.las.illinois.edu/

alumni/magazine/ articles/2001/birthday/>. Acessed on: 2 Mar. 2018.

A historiadora Elizabeth Pleck estuda o fenômeno social 
das festas de aniversário. No trecho apresentado, é esta-
belecida uma relação entre o papel social da mulher e as 
festas de aniversário. Considerando as informações apre-
sentadas no texto, é correto afirmar que

( A ) a migração da posição da mulher, de dona de casa 
para o mercado de trabalho, fez com que crianças 
preferissem festas de aniversário fora de casa.  

( B ) um evento social como a festa de aniversário mede 
a união de uma família. 

( C ) uma festa de aniversário organizada pela mãe é a 
representação de um lar tradicional, em que a mu-
lher não pode trabalhar fora de casa. 

( D ) os costumes culturais mudam ao longo das déca-
das devido à reconfiguração dos papeis na socie-
dade.  

( E ) festas de aniversário mudam de acordo com o que 
é satisfatório para a família.

x
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Questão 5 

STEVE JOBS AND THE APPLE STORY

[…] It's impossible to sum up Jobs' career 
in a single article, but a few lessons stick 
out. Firstly, innovation counts for a lot, 
but innovative products fail without proper 
marketing. Secondly, there are no straight 
paths to success. Jobs did get wealthy very 
early on, but he would be a footnote today if 
he didn't return to Apple in the 90s. At one 
point, Jobs was kicked out of the company 
he helped create for being hard to work with. 
Rather than change, he bided his time and 
then took over again, except that his attitude 
was seen as part of his genius.

There is much more that can be learned 
from the life of Steve Jobs, as there is in the 
life of every entrepreneur. The sheer hubris of 
the entrepreneurial spirit, the idea that you 
can do something bigger and better than it has 
ever been done before, always bears watching 
and studying, whether in order to imitate or 
just to marvel at what that hubris can create.

BEATTIE, Andrew. Steve Jobs And The Apple Story. Available at: 
<https://www.investopedia.com/articles/fundamental-analysis/12/steve-

jobs-apple-story.asp#ixzz58c5GqdYC>. Acessed on: 30 abr. 2018.

Na última linha da matéria, o autor utiliza o termo hubris  
para concluir sua ideia sobre Jobs. Considerando o con-
texto apresentado, é possível substituir esse termo, sem 
alteração de sentido, por

( A ) respect.

( B ) arrogance.

( C ) nerve.

( D ) reverence. 

( E ) instigation. 

LISR1-00032

x

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua espanhOLa >>

Questão 1

CIUDADES Y CAMBIO CLIMÁTICO: 
NOS LO JUGAMOS TODO

La aceleración del cambio climático nos 
obliga a tomar medidas urgentes para adaptar 
nuestras metrópolis a sus efectos. Ciudades 
sostenibles son, hoy, aquellas ciudades que 
han sabido integrar el verde urbano, la 
producción de energía renovable, la movilidad 
no motorizada o la economía circular en 
una estrategia territorial de adaptación 
al cambio climático. […] El objetivo es 
avanzar en la electrificación de la demanda 
energética, y que esa electricidad sea 100% 
de procedencia renovable en el horizonte de 
2050. […] El futuro pasa por una energía 
descarbonizada, distribuida y digital.

OÑATE, LUIS M. y F. Ciudades y cambio climático: nos lo jugamos 
todo. Disponible en: <https://elpais.com/elpais/2018/01/19/seres_

urbanos/1516386987_412636.html>. Consulta: 30 ene. 2018.

No fragmento destacado, a predominância dos verbos 
no presente tem a função de apresentar ações

( A ) futuras, pois representa iniciativas que ainda não 
foram concretizadas.

( B ) históricas, uma vez que há uma retomada dos pro-
blemas climáticos já existentes. 

( C ) pontuais, já que expressa acontecimentos que in-
cluem o tempo presente.

( D ) atemporais, afinal, os problemas climáticos atraves-
sam várias gerações.

( E ) instrucionais, pois apresenta ideias e atitudes que 
precisam ser tomadas em relação às energias re-
nováveis.

LESR1-00029

x
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Questão 2 

EL ESCALOFRIANTE ORIGEN 
DE LAS QUINCEAÑERAS

Es una linda y amorosa celebración donde 
la familia se une para “honrar” a la hija que 
deja la niñez para adentrarse en el camino de 
la madurez que la llevará a convertirse en una 
mujer. Sin embargos, muchos historiadores 
aseguran que el origen de esta tradicional 
celebración tiene un contexto oscuro y viciado.

Las culturas precolombinas como la Azteca 
y la Maya realizaban rituales de pubertad, con 
la intención de indicar que la pequeña hija 
está entrado a la vida adulta, que ya no sería 
tratada como una niña y que un hombre podría 
tomarla para reproducirse y formar una familia.

EL ESCALOFRIANTE origen de las quinceañeras. Disponible en: 
<https://aminoapps.com/c/terror-amino-en-espanol/page/blog/

el-aterrador-origen-de-las-fiestas-de-xv-anos-primera-parte/kJGb_
q2iGu78LqV2jv6NV4jNL5RlwvE8mo>. Consulta: 20 mar. 2018.

No texto, o uso da expressão sin embargo estabelece 
uma relação de sentido marcada pela oposição entre as 
ideias

( A ) do autor do texto e das garotas que estão fazendo 
festas de 15 anos.

( B ) das famílias que têm filhas que vão celebrar 15 anos e 
das comunidades indígenas.

( C ) das culturas pré-colombianas e das fontes históricas 
sobre os rituais de passagem para a vida adulta. 

( D ) dos povos pré-colombianos e dos rituais de iniciação 
realizados aos 15 anos.

( E ) das origens das festas de 15 anos e do valor simbólico 
adquirido na sociedade atual.

Questão 3 

EL EPISODIO MÁS ANGUSTIOSO 
DE BLACK MIRROR SE HACE 

REALIDAD EN CHINA

¿Qué episodio de Black Mirror es el más 
terrorífico? En general, muchos compartirán 
que 'Nosedive', el primero de la tercera 
temporada, es uno de los que genera más 
angustia. En ‘Nosedive’, situado en un 
futuro cercano, los ciudadanos se rigen por 
una aplicación con la que se puntúa a los

LESR1-00030

x

LESR1-00031

demás. […] ¿Podríamos llegar algún día a 
vivir en un presente así? A esa pregunta hay 
que quitarle el condicional, porque en China 
ya está en marcha una prueba que mide el 
grado de buena ciudadanía de sus habitantes. 
Este software analiza gran cantidad de 
datos provenientes de sus usuarios, como sus 
pasatiempos, sus movimientos o sus compras, 
para luego compararlos en sus servidores con 
lo que hacen otros ciudadanos. El objetivo 
final es el de generar una puntuación similar a 
un rating de crédito que va entre los números 
350 y 950. Y gracias a ella, los usuarios podrán 
pedir un préstamo que les será concedido o no.

EL EPISODIO más angustioso de Black Mirror se hace realidad en China. 
Disponible en: <http://www.revistagq.com/noticias/tecnologia/articulos/
nosedive-black-mirror-china-zhuma-credit/27581>. Consulta: 30 ene. 2018.

Considerando as informações apresentadas, é possível 
afirmar que a tese defendida no texto é sobre

( A ) a população chinesa ter como passatempo a busca 
pela geração de pontos em um software baseado 
no episódio Nosedive. 

( B ) o enredo do episódio da série ter sido copiado de 
uma situação já vivida pelos chineses. 

( C ) o que se considerou como algo tenebroso no mun-
do ficcional já ser uma realidade na China.

( D ) o sistema de concessão de empréstimos que deve 
seguir o exemplo chinês. 

( E ) o software de pontuação ser responsável pelo au-
mento de “bons cidadãos” na China.

Questão 4 

¿PARA QUÉ SIRVE LA 
EDUCACIÓN FINANCIERA?

Aprender a usar el dinero va más allá 
de ahorrar. Es por eso que la educación 
financiera se compone de un extenso marco 
de posibilidades que permite la ejecución de 
acciones en beneficio de diferentes sectores de 
la población, asociadas a sus necesidades y 
condiciones. […] 

Y es que la educación financiera en el 
territorio nacional parece ser el ‘talón de 
Aquiles’ ya que a la fecha no se le ha dado 
mayor relevancia a este conocimiento que 
puede cambiar por completo la vida de los 
ciudadanos. Tener claros este tipo de conceptos

x

LESR1-00032
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implica adquirir herramientas para entender no 
solo los riesgos, sino también las oportunidades 
derivadas de los productos relacionados con 
las finanzas, y de las decisiones financieras 
informadas y responsables. 

¿PARA qué sirve la educación financiera? Disponible em: 
<http://www.semana.com/educacion/articulo/educacion-

financiera-en-colegios/497953>. Consulta: 30 ene. 2018.

No texto, a expressão talón de Aquiles é usada para se 
referir

( A ) à falta de educação financeira da população.

( B ) aos abusos cometidos pelas pessoas que desejam 
economizar.

( C ) à associação de diversos setores em prol da saúde 
financeira.

( D ) à mudança de vida dos cidadãos informados.

( E ) aos processos decisórios em relação às finanças.

Questão 5 

MIAMI, LA CIUDAD DE EU DONDE 
SE HABLA MÁS ESPAÑOL

[…] MIAMI, ESTADOS UNIDOS (06/
SEP/2015). En una visita a Miami, sur de 
Estados Unidos, no es raro escuchar palabras 
como ''cafecito'', ''empanada'', ''taco'', ''arroz'' o 
''frijoles'' u observar letreros que combinan el 
español con el inglés. 

Es que en esta urbe de casi medio millón 
de habitantes el idioma español es el que 
más domina y en proporción a su número 
de habitantes es en la que más se habla la 
"lengua de Cervantes" de todo Estados Unidos. 
Cubanos, venezolanos, colombianos, peruanos, 
nicaragüenses, hondureños y mexicanos, entre 
otros, conforman aquí un mosaico latino único 
que se observa en pocas ciudades a través de 
la inmensa geografía multicultural de este 
país. […]

''Esto hace del sur de Florida una de las 
zonas donde más español se habla en Estados 
Unidos'', subrayó Carter al señalar a Los 
Angeles (2.8 millones de habitantes) como la 
ciudad que por su tamaño es la que cuenta 
con el mayor numero de hispanoparlantes, la 
mayoría mexicanos. 

x

LESR1-00002

Los latinos (54 millones – según cifras 
oficiales –) se han convertido en un segmento 
crítico del paisaje diverso socioeconómico y 
cultural de Estados Unidos y cada vez hay 
muchas más regiones donde el español es 
el segundo lenguaje más hablado junto al 
inglés. […]

MIAMI, la ciudad de EU donde se habla más español. Disponible em: 
<http://www.informador.com.mx/internacional/2015/612931/6/miami-la-

ciudad-de-eu-donde-se-habla-mas-espanol.htm>. Consulta: 1 dic. 2016.

Logo na primeira frase da reportagem, cita-se o fato de 
ser possível escutar, em Miami, palavras como empana-
da, taco e frijoles. Com base nos seus conhecimentos so-
bre a diversidade cultural hispano-americana, é possível 
apontar que essas palavras estão relacionadas respecti-
vamente, aos países

( A ) Argentina, Chile e Venezuela.

( B ) Belize, Uruguai e República Dominicana. 

( C ) Guatemala, El Salvador e Equador. 

( D ) Bolívia, México e Cuba.

( E ) Peru, Honduras e Colômbia.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 6 a 45 |

Questão 6 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE 
LÍNGUA E LINGUAGEM?

Por: Beatriz Santomauro

Pergunta enviada por Arlete Rodrigues, Tupã, SP

A linguagem é a capacidade que os seres hu-
manos têm para produzir, desenvolver e com-
preender a língua e outras manifestações, como 
a pintura, a música e a dança. Já a língua é 
um conjunto organizado de elementos (sons e 
gestos) que possibilitam a comunicação. Ela 
surge em sociedade, e todos os grupos humanos 
desenvolvem sistemas com esse fim. As línguas 
podem se manifestar de forma oral ou gestual, 
como a Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Consultoria Margarida Maria Taddoni Pet-
ter, professora de Linguística da Universidade 
de São Paulo (USP).

SANTOMAURO, Beatriz. Qual a diferença entre língua e linguagem. 
Nova Escola. Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/257/

qual-a-diferenca-entre-lingua-e-linguagem>. Acesso em: 25 jan. 2018.

x
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O texto apresentado é a resposta de uma autoridade em 
Linguística à seguinte pergunta: Qual a diferença entre 
língua e linguagem? Segundo o texto, a linguagem

( A ) é a materialização da língua, pois precisa de todas 
as formas de apresentação da língua.

( B ) é superior à língua, pois é responsável pela intera-
ção que envolve várias manifestações.

( C ) é uma das formas de representação da língua, que 
se manifesta de maneira verbal e não verbal.

( D ) depende da língua para que possa acontecer, uma 
vez que é responsável pela comunicação.

( E ) refere-se à compreensão sobre a língua, a pintura, a 
música e a dança para que possa existir.

Questão 7

[...] No dia em que nasci, as pessoas da 
nossa aldeia tiveram pena de minha mãe, e 
ninguém deu os parabéns a meu pai. Vim ao 
mundo durante a madrugada, quando a última 
estrela se apaga. Nós, pachtuns, consideramos 
esse um sinal auspicioso. Meu pai não tinha 
dinheiro para o hospital ou para uma partei-
ra; então uma vizinha ajudou minha mãe. O 
primeiro bebê de meus pais foi natimorto, mas 
eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. 
Nasci menina num lugar onde rifles são dispa-
rados em comemoração a um filho, ao passo 
que as filhas são escondidas atrás de cortinas, 
sendo seu papel na vida apenas fazer comida 
e procriar. [...]

YOUSAFZAI, Malala. Eu sou Malala: a história da garota que defendeu 
o direito à educação e foi baleada pelo Talibã. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2013. Disponível em: <https://www.companhiadasletras.

com.br/trechos/13536.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2018.

O trecho apresentado é o parágrafo inicial do livro Eu 
sou Malala, que se tornou um best seller em razão da 
importância da garota frente à luta pela educação de 
meninas. Esse livro foi escrito em formato de relato pes-
soal. Essa modalidade textual tem como estrutura de 
formação o estilo

( A ) descritivo, uma vez que se sustenta na descrição 
dos elementos apresentados.

( B ) dialogal, porque se constrói no diálogo com o leitor, 
de modo a criar intimidade.

( C ) narrativo, pois conta passagens reais da vida da 
personagem-autora, relatando aspectos vividos.

( D ) expositivo, já que, de forma técnica, a preocupação 
do texto é transmitir conhecimento.

( E ) argumentativo, pois a autora pretende convencer o 
leitor quanto às dificuldades que teve quando menor.

x
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Questão 8

Maria pede ao marido que vá ao armazém 
buscar cinco ovos.

– Se tiver pão, traga seis, ela acrescenta.

Na volta, ele entrega seis ovos e diz:

– Tinha pão.

POSSENTI, Sírio. Entrevista com o professor Sírio Possenti, da Unicamp: por 
Flavia Regina Mello e Luiz Felipe Andrade. Rio de Janeiro, ano 13, n. 19, p. 

390-8, out./nov. 2014. Disponível em: <http://www.pgletras.uerj.br/palimpsesto/
num19/entrevista/palimpsesto19entrevista01.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2016.

Sírio Possenti é um dos nomes brasileiros contempo-
râneos mais importantes em relação ao estudo de fe-
nômenos que ocorrem com a língua. Ele estuda, entre 
outros assuntos, questões relacionadas ao humor. Em 
entrevista concedida a mestrandos da UERJ, mencionou 
uma das piadas de que mais gosta. É correto dizer que o 
efeito de humor ocorre porque

( A ) Maria não compreendeu a compra realizada pelo 
marido.

( B ) o marido interpretou a palavra seis como referência 
aos ovos.

( C ) a palavra ovos assumiu duplo significado.

( D ) o marido compreendeu que precisava comprar 
pães e ovos.

( E ) o marido comprou seis ovos e cinco pães.

Questão 9

Homônimos: vocábulos que se pronunciam 
da mesma forma, e que diferem no sentido.

Parônimos: vocábulos ou expressões que 
apresentam semelhança de grafia e pronúncia, 
mas que diferem no sentido.

Disponível em: <http://pucrs.br/manualred/
homonimos.php>. Acesso em: 25 jan. 2018.

Considerando o conceito das palavras “homônimo” e “parô-
nimo”, analise as alternativas a seguir e indique aquela em 
que a grafia e o significado das palavras estão corretos. 

( A ) Ascender – pôr fogo a; acender – elevar-se, subir.

( B ) Dispensa – copa; despensa – ato de liberar (de ser-
viço).

( C ) Retificar – confirmar; ratificar – corrigir.

( D ) Sela – pequeno quarto de dormir; cela – arreio de 
cavalgadura.

( E ) Viagem – jornada; viajem – do verbo viajar.

LPSR1-00001

x
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Questão 10

POEMA TIRADO DE UMA 
NOTÍCIA DE JORNAL

João Gostoso era carregador de feira livre e 
morava no morro da Babilônia

[num barracão sem número

Uma noite ele chegou no bar Vinte de 
Novembro

Bebeu

Cantou

Dançou

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas 
e morreu afogado.

BANDEIRA, Manuel. Poema tirado de uma notícia de jornal. In: Libertinagem 
& Estrela da Manhã. 16. ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2000.

O poema apresentado, Poema tirado de uma notícia de 
jornal, de Manuel Bandeira, apresenta uma estrutura pre-
dominante narrativa, porque

( A ) conta a história de um personagem em uma situa-
ção trágica, em forma de versos de um poema.

( B ) foi construído em versos, entre os quais alguns de-
les têm preocupação com a rima.

( C ) trata-se de um enredo com elementos narrativos, 
como narrador, tempo, espaço, personagem.

( D ) apresenta a história de um personagem e a registra 
sob o tempo psicológico.

( E ) tem narrador em terceira pessoa, conta a história 
de um personagem, mas não tem espaço.

Questão 11

CARNAVAL DEVE MOVIMENTAR 
R$ 11 BILHÕES NO FERIADO

São esperados em todo o país 
10 milhões de turistas

O feriado de carnaval, que este ano ocorre 
de 9 a 13 de fevereiro, deve injetar R$ 11,14 
bilhões na economia nacional e resultar em 
um fluxo total de 10,69 milhões de viajantes 
brasileiros e cerca de 400 mil turistas interna-
cionais. As estimativas foram divulgadas nesta 
quinta-feira (25) pelo Ministério do Turismo. 
Se as projeções se confirmarem, será um cres-
cimento de 0,75% no número de turistas em 
relação ao feriado do ano passado.

LPSR1-00088

x

LPSR1-00089

As cidades mais procuradas para o carna-
val, segundo o ministério, são Rio de Janeiro, 
São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Recife e 
Olinda. Juntas, elas representam 65% de toda 
a movimentação financeira no período: R$ 7,4 
bilhões. [...]

JORNAL DO ÔNIBUS. Carnaval deve movimentar R$ 11 
bilhões no feriado. Setor Economia. 26 jan. 2018.

O gênero notícia trabalha com informações pontuais. No 
texto lido, é possível observar que as informações proje-
tam o futuro, pois mencionam expectativas de turismo 
para o carnaval. Na composição do texto apresentado, o 
que mais impressiona é/são

( A ) a apresentação dos locais mais visitados no carnaval.

( B ) os números apresentados em milhões e bilhões.

( C ) a expectativa de crescimento no número de turis-
tas.

( D ) a contradição entre os valores apresentados e o 
momento econômico do país.

( E ) as abordagens feitas em relação aos turistas brasi-
leiros e estrangeiros no país.

Questão 12

Texto I

Eu quis dizer

Você não quis escutar

Agora não peça

Não me faça promessas

[...]

VIANNA, Herbert. Meu erro. Disponível em: <https://www.letras.
mus.br/os-paralamas-do-sucesso/30123/>. Acesso em: 2 fev. 2017.

Texto II

[...]

A primeira peça [teatral] de Nelson [Rodri-
gues] já traz uma evidente carga psicológica, 
em que o jogo neurótico invade e transforma 
as relações. [...]

ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL. Nelson Rodrigues. 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/

pessoa4409/nelson-rodrigues>. Acesso em: 2 fev. 2017.

x
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Texto III

55% das mulheres compram uma peça de 
roupa por mês

Segundo estudo da Sophia Mind, 22% das 
brasileiras chegam a gastar mais de R$ 200,00 
com vestuário no mesmo período

MARTINS, Cláudio. 55% das mulheres compram uma peça de roupa por mês. 
Disponível em: <http://exame.abril.com.br/marketing/55-das-mulheres-

compram-uma-peca-de-roupa-por-mes/>. Acesso em: 2 fev. 2017.

As palavras destacadas nos três textos têm igual pronún-
cia, mas significados diferentes. No Texto I, “peça” é verbo; 
nos textos II e III, é substantivo. Quando as palavras são 
idênticas na escrita e na pronúncia, elas são consideradas

( A ) sinônimas.

( B ) parônimas.

( C ) homônimas homófonas.

( D ) homônimas homógrafas.

( E ) homônimas perfeitas.

Questão 13

DEMOLIÇÃO DA BOATE 
KISS É SUSPENSA

Cinco anos depois da tragédia da Kiss, que 
se completam amanhã, sem qualquer punição 
aos réus e às vésperas da demolição do prédio 
para a construção de um memorial, o rumo 
do caso pode ter mudanças. Após pedido de 
familiares das vítimas, a demolição do imóvel 
foi suspensa pela Prefeitura de Santa Maria. 
A decisão está ligada à importância do local 
como prova do crime. [...]

Jornal Metro POA e Bandnews. Setor Brasil. 26 jan. 2018.

O texto apresentado é o primeiro parágrafo de uma no-
tícia sobre uma das mais trágicas histórias envolvendo 
morte de jovens no Brasil: o incêndio da boate Kiss. No 
texto, é possível reconhecer uma passagem que eviden-
cia a não neutralidade da informação. Esse trecho é mar-
cado pela sequência

( A ) “cinco anos depois”.

( B ) “sem qualquer punição aos réus”.

( C ) “às vésperas da demolição do prédio”.

( D ) “o rumo do caso pode ter mudanças”.

( E ) “a demolição do imóvel foi suspensa”.

x

LPSR1-00090

x

Questão 14

“Senhor Presidente, o meu sentimento, ele é de 
dor, mas de justiça.”

“A Senadora, ela não tem postura para falar.”

“O meu Brasil, ele tem que ser um lugar de 
honestidade.”

PATI, Camila. Esta figura de linguagem se repetiu na sessão 
de impeachment. Exame, 6 set. 2016. Disponível em: <https://

exame.abril.com.br/carreira/esta-figura-de-linguagem-se-repetiu-
na-sessao-de-impeachment/>. Acesso em: 26 jan. 2018.

As frases apresentadas têm, em sua estrutura, uma se-
melhança de ordem sintática. Nesse caso, tal semelhan-
ça corresponde a uma construção típica da oralidade 
informal. Essa condição de incoerência coesiva refere-se

( A ) às palavras que expressam os vocativos usados no 
início das frases.

( B ) à estrutura das frases iniciadas por sujeitos segui-
dos de predicados.

( C ) à separação entre sujeito e predicado por meio de 
vírgulas.

( D ) ao uso do pronome pessoal reto, retomando o su-
jeito da oração.

( E ) à incoerente concordância utilizada nos dois sujei-
tos das frases.

Questão 15

“[...] Ora bolas, para mim, é um livro de 
humor. Em 1976, pleno boom do novo humo-
rismo gaúcho, amplos espaços abertos [...] 

Tinha o timing da piada e gostava de seu 
lado clown. [...]

FONSECA, Juarez. Ora bolas: o humor de Mario Quintana. 
130: historinhas compiladas e adaptadas por Juarez 

Fonseca. 4. ed. Porto Alegre: L&PM, 2010. p. 8-9.

Os trechos apresentados foram retirados de um livro 
que mostra o lado humorístico nas crônicas de Mario 
Quintana. Juarez Fonseca, organizador e responsável 
pela adaptação das crônicas, buscou evidenciar o estilo 
de Mario Quintana como humorístico. Considerando as 
palavras destacadas, é possível afirmar que o autor se 
vale do recurso chamado

( A ) composição.

( B ) redução.

( C ) hibridismo.

( D ) onomatopeia.

( E ) estrangeirismo.

LPSR1-00091

x
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Questão 16

ÁRVORE DE NATAL DE HOTEL 
DA DISNEY PEGA FOGO

Da France Presse, em Los Angeles

Uma árvore de Natal pegou fogo na noite 
de terça-feira em um hotel perto da Disneylân-
dia, na Califórnia (oeste), onde 2.300 clientes 
tiveram que ser retirados, embora não tenha 
havido feridos, informaram os bombeiros.

O fogo no hotel Disney’s Grand Californian 
começou às 3h locais (9h de Brasília) por cau-
sa de um curto-circuito na parte elétrica da 
decoração da árvore de 11 metros de altura, 
instalada no hall, informou Maria Sabol, por-
ta-voz do corpo de bombeiros de Anaheim, 
50 km a sudeste de Los Angeles.

Dois clientes em estado de choque tiveram 
que ser atendidos pelos serviços de emergência, 
mas não houve feridos, reforçou a porta-voz.

FRANCE PRESSE. Árvore de Natal de hotel da Disney pega fogo. Folha 
de S.Paulo, 28 dez. 2005. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/

folha/turismo/noticias/ult338u5443.shtml>. Acesso em: 2 mar. 2018.

Considerando o trecho de notícia apresentado, pode-se 
afirmar que ele

( A ) apresenta uma só fala, a do jornalista que redigiu 
o texto.

( B ) foi escrito pelo bombeiro que atendeu a ocorrência.

( C ) registra duas vozes: a do corpo de bombeiros e a 
do jornalista.

( D ) foi escrito em discurso direto dialogado.

( E ) vale-se, predominantemente, do discurso direto.

Questão 17

COMO ENCARA A SEGUNDA-FEIRA?

Muito bem. Porque eu tenho o seguinte 
pensamento: a pessoa quando trabalha só é fe-
liz quando gosta do que faz. Ou seja, segunda-
-feira já estamos cansados de não fazer nada. 
Às vezes a gente trabalha no sábado, às vezes 
no domingo também, mas uma parte do sába-
do e uma parte do domingo nem sempre; então 
chega segunda-feira, nós queremos nos envol-
ver de novo no trabalho. Meu trabalho é muito 
dinâmico e os alunos exigem muito de nós para

LPSR1-00093

x

LPSR1-00094

que estejamos sempre presentes. Além disso, 
sempre estamos modernizando o trabalho. En-
tão eu acho que a segunda-feira é um dia bom, 
é um dia que a gente produz bastante porque 
está com a mente descansada.

BESSA, Reinaldo. Fundador conta detalhes do sucesso do Grupo 
Positivo. Gazeta do Povo, 29 jan. 2018. Disponível em: <http://

www.gazetadopovo.com.br/reinaldo-bessa/negocios/fundador-conta-
detalhes-do-sucesso-do-grupo-positivo/>. Acesso em: 3 fev. 2018.

O trecho apresentado faz parte de uma entrevista con-
cedida pelo professor Renato Ribas Vaz, um dos sócios 
do Grupo Positivo, ao jornal Gazeta do Povo. Uma entre-
vista, quando marcada por perguntas e respostas dire-
tas, é registrada em discurso direto. Assim, consideran-
do o questionamento feito no título do texto, assinale a 
alternativa que melhor sintetiza a resposta do professor 
em discurso indireto 

( A ) Renato Ribas Vaz disse que gosta da segunda-feira, 
por ser um dia produtivo, uma vez que está mais 
descansado.

( B ) Eu gosto da segunda-feira, porque meu trabalho é 
dinâmico e os alunos exigem que eu esteja sempre 
presente.

( C ) A segunda-feira é boa para as pessoas que traba-
lham felizes, e isso acontece quando gostam do 
que fazem.

( D ) Um dos sócios do Grupo Positivo alega que gosta 
da segunda-feira porque este é o dia de modernizar 
o trabalho.

( E ) O entrevistado, ao responder à pergunta “Como en-
cara a segunda-feira?”, disse que esse dia é igual ao 
sábado e ao domingo.

Questão 18

[...] Upa! Cá estamos. Custou-te, não, lei-
tor amigo? É para que não acredites nas pes-
soas que vão ao Corcovado, e dizem que ali a 
impressão da altura é tal, que o homem fica 
sendo cousa nenhuma. Opinião pânica e fal-
sa, falsa como Judas e outros diamantes. Não 
creias tu nisso, leitor amado. Nem Corcovados, 
nem Himalaias valem muita cousa ao pé da 
tua cabeça, que os mede. Cá estamos. Olha 
bem que é a cabeça do cônego. Temos à esco-
lha um ou outro dos hemisférios cerebrais; mas 
vamos por este, que é onde nascem os subs-
tantivos. Os adjetivos nascem no da esquerda. 
Descoberta minha, que ainda assim não é a

x
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principal, mas a base dela, como se vai ver. 
Sim, meu senhor, os adjetivos nascem de um 
lado, e os substantivos de outro, e toda a sorte 
de vocábulos está assim dividida por motivo 
da diferença sexual... [...]

ASSIS, Machado de. O cônego ou a metafísica do estilo. 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/

texto/bv000256.pdf>. Acesso em: 3 fev. 2018.

O trecho apresentado pertence ao conto O cônego ou 
a metafísica do estilo, de Machado de Assis. É possível 
perceber que o narrador do texto mantém contato di-
reto com o leitor, por meio de expressões como “leitor 
amigo”, “leitor amado” e “meu senhor”. Esse recurso de 
diálogo promovido pelo narrador sugere certa proximi-
dade entre eles. Com esse recurso, o narrador

( A ) estabelece uma relação de amizade entre os dois 
envolvidos.

( B ) é autoritário, porque dá ordens por meio do verbo 
imperativo.

( C ) mostra-se respeitoso em relação a qualquer leitor 
que o leia.

( D ) induz o leitor a pensar conforme o que for direcio-
nado.

( E ) permite revelações confessionais, como ocorre 
com amigos.

Questão 19

[...] Ou melhor: é impossível ao 903 dormir 
quando o 1003 se agita; pois como não sei o 
seu nome nem o senhor sabe o meu, ficamos 
reduzidos a ser dois números, dois números 
empilhados entre dezenas de outros.

Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oes-
te pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao 
norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e embaixo 
pelo 903, que é o senhor. [...]

BRAGA, Rubem. Recado ao senhor 903. Disponível em: <http://
classico.velhosamigos.com.br/AutoresCelebres/Rubem%20
Braga/Rubem%20Braga1.html>. Acesso em: 2 fev. 2018.

Um dos setores importantes para o estudo de uma lín-
gua diz respeito às classes de palavras. O trecho apre-
sentado traz alguns numerais cardinais, como “903”, 
“1003”, “1005”, “1001” e “1004”. Porém, no texto em ques-
tão, mais do que representar quantidade, eles assumem 
a função de

x
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( A ) adjetivos, porque caracterizam os vizinhos.

( B ) substantivos, pois estão no lugar dos seres.

( C ) pronomes, uma vez que retomam os nomes.

( D ) conjunções, pois estabelecem a ligação entre as 
orações.

( E ) advérbios, já que estão relacionados às circunstân-
cias das frases.

Questão 20

Um alemão tomou um susto e tanto ao 
descobrir que tinha sido trancado em casa en-
quanto dormia. [...] 

A parede de tijolos foi erguida na madrugada 
do dia 1º de janeiro na cidade de Mainhausen, 
na Alemanha. [...]

O muro causou um prejuízo de cerca de 
500 euros, o equivalente a R$ 1.689, em danos 
à propriedade. Mas a pior parte não é que o 
homem não tem ideia de quem pode ter feito 
essa “pegadinha”. [...]

YAHOO NOTÍCIAS. Muro foi erguido na porta da casa de um homem 
enquanto ele dormia. Disponível em: <https://br.noticias.yahoo.
com/muro-foi-erguido-na-porta-da-casa-de-um-homem-enquanto-

ele-dormia-162606982.html>. Acesso em: 11 jan. 2017.

Ao ler o trecho da reportagem acima, provavelmente 
você se deparou com algo que soou estranho para a 
compreensão da frase. O estranhamento consiste

( A ) na correspondência entre os valores apresentados.

( B ) na inadequação vocabular geradora de incoerência.

( C ) no uso equivocado da conjunção adversativa “mas”.

( D ) na presença de aspas no vocábulo “pegadinha”.

( E ) na imprecisão causada pelo termo “cerca de”.

Questão 21

[...] o texto literário não propõe uma cópia 
das coisas vistas, vividas ou sentidas, um re-
trato fiel e já sabido da realidade conhecida 
pelo leitor, mas sim uma nova visão dela. [...]

ALVES, Roberta Hernandes. Literatura: ensino médio. Curitiba: Positivo, 2015. 

O texto que você leu é um trecho da explicação do seu 
livro didático e apresenta uma pequena parte da defi-
nição sobre o que é um texto literário. Considerando o 
trecho apresentado, indique a alternativa que apresenta 
um exemplo de texto literário.

x
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( A ) Ato ou efeito de rezar; súplica à divindade; prece; 
oração. Essa palavra é mais utilizada no meio cató-
lico. Tem o mesmo sentido de oração, pois, quando 
se reza, fala-se com Deus.

( B ) O que lhe vem à mente quando ouve os termos 
“alma” e “espírito”? Muitos acreditam que essas pa-
lavras significam algo invisível e imortal que existe 
dentro de nós. Eles pensam que, por ocasião da 
morte, essa parte invisível do ser humano deixa o 
corpo e continua a viver.

( C ) Reze o senhor por essa minha alma. O senhor acha 
que a vida é tristonha? Mas ninguém não pode me 
impedir de rezar; pode algum? O existir da alma é a 
reza... Quando estou rezando, estou fora de sujida-
de, à parte de toda loucura. Ou o acordar da alma 
é que é?

( D ) A loucura é a privação do uso da razão ou do bom 
senso. Até finais do século XIX, a loucura estava 
relacionada com o descumprimento das normas 
sociais estabelecidas. Aliás, certas doenças como a 
epilepsia eram associadas à loucura.

( E ) A limpeza é um processo pelo qual se suspende ou 
dissolve a sujidade em água, geralmente. Destina-
-se a eliminar todos os materiais indesejáveis (resí-
duos alimentares, micro-organismos, incrustações, 
gorduras, etc.) que se encontram nos equipamen-
tos, utensílios, deixando-os limpos e sem vestígios 
dos agentes de limpeza.

Questão 22

E AGORA, JOSÉ?

E agora, José?

A festa acabou,

a luz apagou,

o povo sumiu,

a noite esfriou,

e agora, José?

e agora, você?

você que é sem nome,

que zomba dos outros,

você que faz versos,

que ama, protesta?

e agora, José?

x
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Está sem mulher,

está sem discurso,

está sem carinho,

já não pode beber,

já não pode fumar,

cuspir já não pode,

a noite esfriou,

o dia não veio,

o bonde não veio,

o riso não veio,

não veio a utopia

e tudo acabou

e tudo fugiu

e tudo mofou,

e agora, José?

E agora, José?

Sua doce palavra,

seu instante de febre,

sua gula e jejum,

sua biblioteca,

sua lavra de ouro,

seu terno de vidro,

sua incoerência,

seu ódio – e agora?

Com a chave na mão

quer abrir a porta,

não existe porta;

quer morrer no mar,

mas o mar secou;

quer ir para Minas,

Minas não há mais.

José, e agora?

[...]

ANDRADRE, Carlos D. de. Antologia poética. 
Rio de Janeiro: Record, 2010. p. 30.
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O poema E agora, José?, cujo fragmento você acabou 
de ler, é um dos mais conhecidos da obra de Carlos 
Drummond de Andrade. Considerando esse poema e as 
funções exercidas pela literatura, é correto dizer que o 
objetivo desse texto é 

( A ) divertir, porque o tema está associado ao prazer, ao 
entretenimento.

( B ) repassar conhecimento, pois fornece informações 
sobre a sociedade na qual o sujeito do poema está 
inserido.

( C ) promover a fuga da realidade, uma vez que, por 
meio dos versos, o poeta procura extrair do leitor 
os seus problemas.

( D ) fazer pensar, pois situações e valores vividos por al-
guns membros da sociedade são problematizados 
no poema.

( E ) promover engajamento, pois a proposta do poema 
é provocar um movimento de luta social para a so-
lução dos problemas.

Questão 23

Sonho que um verso meu tem claridade

Para encher todo o mundo! E que deleita

Mesmo aqueles que morrem de saudade!

Mesmo os de alma profunda e insatisfeita!

Espanca, Florbela. Vaidade. Disponível em: <https://www.
revistapazes.com/1085-2/>. Acesso em: 24 fev. 2018.

Florbela Espanca, poetisa do Modernismo português, 
é dona de versos muito sensíveis. Pode-se observar, no 
terceiro verso da estrofe selecionada, que a autora fez 
uso da figura de linguagem

( A ) paradoxo.

( B ) sinestesia.

( C ) metáfora.

( D ) ironia.

( E ) hipérbole.

Questão 24

E, mia senhor, perguntei

por donas muitas, que oí loar

de parecer, nas terras u andei;

e, mia senhor, pois mi as fo[rom] mostrar:

a mais fremosa de quantas eu vi,

long’estava de parecer assi.

[...]

SANTIAGO, João A. de. Cantigas Medievais Galego-
Portuguesas. Disponível em: <http://cantigas.fcsh.unl.pt/cantiga.

asp?cdcant=954&pv=sim>. Acesso em: 24 fev. 2018.

x
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Os versos apresentados são de uma cantiga do Trova-
dorismo. Pelo que se pode compreender sobre o con-
teúdo dessa cantiga de amor, o trovador afirma que

( A ) reconheceu que ninguém é mais bela que a mulher 
a quem ele se direciona.

( B ) viu muitas mulheres mais belas do que a mulher 
para quem ele escreve apaixonadamente.

( C ) teve uma atitude de escárnio em relação às mulhe-
res com as quais teve contato.

( D ) fala mal de uma mulher, comparando-a às outras 
com quem ele teve contato.

( E ) tratou as mulheres com igualdade, tanto a mulher 
com quem fala quanto a de quem fala.

Questão 25

Sou da opinião de que só se podem criar 
personagens quando já se estudou muito os se-
res humanos, assim como só se pode falar uma 
língua na condição de tê-la aprendido a sério.

Não tendo ainda atingido a idade em que se 
pode inventar, contento-me em relatar.

Exorto o leitor a se convencer da veracidade 
desta história, da qual todos os personagens, 
com exceção da heroína, ainda vivem.

Aliás, em Paris, há testemunhas da maior 
parte dos fatos que aqui compilo, e que pode-
riam confirmá-los, não fosse o meu testemunho 
suficiente. Devido a uma circunstância toda 
especial, apenas eu posso descrevê-los, pois 
apenas eu fui o confidente dos últimos detalhes 
sem os quais seria impossível fazer um relato 
interessante e completo.

Ora, eis como esses detalhes chegaram ao 
meu conhecimento: no dia 12 do mês de mar-
ço do ano de 1847, eu vi, na rua Laffitte, um 
grande cartaz amarelo anunciando um leilão 
de móveis e de curiosos objetos de valor. Tra-
tava-se de uma venda póstuma. [...]

DUMAS FILHO, Alexandre; CHANG, Caroline (Trad.). A 
dama das camélias. Porto Alegre: L&PM, 2004. p. 9.

O livro A dama das camélias é um clássico da literatura 
francesa. Em relação aos elementos da narrativa, é cor-
reto dizer que

( A ) os personagens dos quais a história vai tratar foram 
apresentados ao leitor nas primeiras palavras.

( B ) há menção ao tempo dos fatos ocorridos na histó-
ria, 1847; porém a narrativa segue em tempo psico-
lógico.

x
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( C ) não há, pelo menos no início da obra, qualquer 
menção ao espaço onde a história vai acontecer.

( D ) o enredo apresenta-se como de suspense, porque o 
narrador disse que a heroína morre durante a história.

( E ) o narrador, embora em primeira pessoa, mostra ter 
conhecimento pleno do que acontece aos perso-
nagens.

Questão 26

[...]

Assim que o padre entra, chega uma  
          chamada Brísida Vaz. 
Chegando à barca infernal, chama:

Brísida: Oie! Alguém está aí?

Diabo: Quem está chamando?

Brísida: Brísida Vaz.

Diabo: Hum... Pode entrar, pegue um remo e...

Brísida Não vou entrar nesta.

Diabeliquete(1): Já começou o ritual...

Brísida: Não estou procurando esta barca.

Diabeliquete(1): E o que você traz contigo?

Brísida: O que me convém.

Diabeliquete(2): O que te convém?

Brísida: Muitas falsas virgindades,

  Assim como mentiras,

  Falsidades,

  Alguns roubos,

  E traições.

  Várias joias e,

  As tantas moças que vendi.

[...]

VICENTE, Gil. Auto da Barca do Inferno. Porto Alegre: L & PM Pocket, 2012. 

O texto apresentado é um trecho da obra O auto da bar-
ca do inferno, de Gil Vicente. O autor pertence ao Hu-
manismo e tinha como característica zombar dos cos-
tumes da época, trazendo críticas a pessoas das mais 
variadas funções. No trecho lido, uma mulher conversa 
com o diabo, pois, pela vida que teve, deve embarcar 
com ele rumo ao inferno. A partir do conteúdo do tex-
to, percebe-se que a profissão que a mulher exercia em 
vida era a de 

x
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( A ) médica.

( B ) empregada.

( C ) comerciante.

( D ) prostituta.

( E ) atriz.

Questão 27

Texto I

Verdes são os campos,

De cor de limão:

Assim são os olhos

Do meu coração.

[...]

Camões, Luís de. Verdes são os campos.

Texto II

Amor é fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer;

[...]

Camões, Luís de. Amor é fogo que arde sem se ver

Disponível em: <http://users.isr.ist.utl.pt/~cfb/VdS/
camoes.html> Acesso em: 24 fev. 2018.

Os versos apresentados são trechos da lírica de Camões. 
O Renascimento, época da qual o autor fez parte, é co-
nhecido por trazer textos com técnica muito bem ela-
borada. A respeito da métrica, os versos do Texto I e do 
Texto II são, respectivamente,

( A ) decassílabos e de redondilha maior.

( B ) de redondilha maior e redondilha menor.

( C ) decassílabos e de redondilha menor.

( D ) de redondilha maior e decassílabos.

( E ) de redondilha menor e decassílabos.

x
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Questão 28

A ARMADILHA DE BACO

Do seu trono brilhante, Baco, vendo que os 
lusitanos despertaram o ódio do regedor, forja 
um plano traiçoeiro para que eles fossem des-
truídos. Ele não se conformava:

— Por que eu, filho de Júpiter, tenho que 
deixar que outros usurpem minha fama? Que 
um povinho arrogante tome o lugar conquis-
tado por mim, por Alexandre da Macedônia 
e pelos romanos? Não, não permitirei que isso 
aconteça. Essa frota jamais chegará ao Orien-
te. Atiçarei ainda mais a gente moura; quem 
aproveita a ocasião sempre chega pelo caminho 
mais curto. [...]

CAMÕES, Luís de. Os Lusíadas. Adaptação de Rubem Braga. 
Disponível em: <http://www.sjose.com.br/download/bruno/

Os%20Lusiadas%20-%20Adaptacao%20de%20Rubem%20
Braga%20-%20Digitalizado.pdf>. Acesso em:  24 fev. 2018.

O texto apresentado é a adaptação em prosa do poema 
épico Os Lusíadas, de Luís de Camões. Entre as caracte-
rísticas da épica camoniana, o trecho lido evidencia

( A ) o lado heroico dos portugueses.

( B ) a crença total na divindade.

( C ) a presença de deuses mitológicos.

( D ) a limitação geográfica da época.

( E ) o domínio dos deuses sobre os homens.

Questão 29

[...] Trouxemos a maior cruz que havia a 
bordo e ela foi colocada no centro de uma cla-
reira.

Apenas com a presença do santo madeiro 
transfigurou-se a mata numa bela igreja natu-
ral, pois se não tínhamos luxuosos pilares, ha-
via belos troncos de árvores, e se não tínhamos 
santos nos altares, havia graciosos papagaios 
que nos observavam piedosamente.

Enquanto esperávamos a pregação, foram 
chegando também os gentios e em pouco tem-
po já eram mais de uma centena e nos cerca-
vam. [...]

TORERO, José R.; PIMENTA, Marcus A. Terra 
papagalli. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013. 

LTSR1-00060
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A obra Terra Papagalli pertence à literatura contempo-
rânea, mas faz alusão direta ao passado da história da 
formação da cultura e dos registros em terras brasileiras. 
O trecho lido faz referência direta 

( A ) ao dia em que os portugueses chegaram ao Brasil.

( B ) à primeira missa rezada em terras brasileiras.

( C ) à encenação de uma peça teatral de cunho religioso.

( D ) aos escritos líricos correspondentes aos portugue-
ses no Brasil.

( E ) à ausência dos índios no evento ocorrido em terras 
brasileiras.

Questão 30

[...]
Vem um Frade com uma Moça pela mão, e 

um broquel e uma espada na outra, e um casco 
debaixo do capelo; e, ele mesmo fazendo a bai-
xa, começou de dançar, dizendo:
FRADE —  Tai-rai-rai-ra-rã; ta-ri-ri-rã;
        ta-rai-rai-rai-rã; tai-ri-ri-rã: tã-tã;
        ta-ri-rim-rim-rã. Huhá!
DIABO —  Que é isso, padre?! Que vai lá?
FRADE —  Deo gratias! Som cortesão.
DIABO —  Sabês também o tordião?
FRADE —  Por que não? Como ora sei!
DIABO —  Pois entrai! Eu tangerei e faremos 
 um serão.
 Essa dama é ela vossa?
FRADE —  Por minha la tenho eu, e sempre a 
 tive de meu,
DIABO —  Fizestes bem, que é formosa!
 E não vos punham lá grosa no 
 vosso convento santo?
FRADE —  E eles fazem outro tanto!
DIABO —  Que cousa tão preciosa...
 Entrai, padre reverendo!
FRADE —  Para onde levais gente?
DIABO —  Pera aquele fogo ardente que nom 
 temestes vivendo.
FRADE —  Juro a Deus que nom t’entendo!
 E este hábito não me vai?
DIABO —  Gentil padre mundanal, a  
 Berzebu vos encomendo!

[...]

VICENTE, Gil. Auto da barca do inferno. Disponível em: <http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00111a.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2017.
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O trecho da peça Auto da barca do inferno, de Gil Vicente, 
apresenta uma conversa entre um frade e o diabo. O 
conteúdo desse diálogo revela que

( A ) o frade encaminha uma moça pecadora para a bar-
ca do inferno por causa dos pecados dela.

( B ) o frade chega à barca na presença de uma mulher 
que lhe serviu como companheira.

( C ) o diabo recrimina o padre por trazer uma mulher 
de bem para a barca do inferno.

( D ) segundo o diabo, o frade passou a vida tendo medo 
de ir para o inferno por ter uma mulher.

( E ) de acordo com o frade, seu pecado é um caso iso-
lado na vida dos religiosos.

Questão 31
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Retrato de um homem aborígene de Yugambeh tocando 
música indígena no instrumento didgeridoo, durante um 

show de cultura aborígene, em Queensland, Austrália.

Com relação ao didgeridoo e às origens da música, é 
correto afirmar que

( A ) é um dos instrumentos musicais mais antigos do 
mundo, sua representação é vista em pinturas ru-
pestres e sua matéria-prima é encontrada na natu-
reza.

( B ) é um instrumento musical de grande diversidade 
sonora utilizado pelos aborígenes. A partir dele, ori-
ginaram-se as primeiras nuances de teoria musical.

( C ) é um instrumento que consiste em um tubo oco de 
bambu, e sua origem foi na Era Glacial, época em 
que teve início o desenvolvimento de teorias musi-
cais mais complexas.

( D ) o didgeridoo, confeccionado com ossos de animais, 
remete-se ao Paleolítico, há mais de 40 mil anos, e 
era utilizado em rituais.

( E ) é um instrumento rústico de sopro sem diversida-
de sonora, foi muito utilizado para imitar sons de 
animais durante a Era Glacial.

x

ARSR1-00054

x

Questão 32

©
Sh

u
tt

er
st

o
ck

/S
n

ap
g

al
le

ria

Considerando a imagem apresentada, pode-se afirmar 
que a representação da figura do faraó na arte egípcia

( A ) era colocada em perspectiva para ilustrar a sua so-
berania diante das demais classes, além disso, as 
máscaras utilizadas pelo faraó eram pintadas.

( B ) era a figura do falcão, considerada a personificação 
do faraó. Nas pinturas, ele aparecia sempre menor 
que as demais pessoas, para ilustrar sua humildade.

( C ) se dava de modo realista e com muitos objetos. Os 
egípcios pintavam o faraó e o mundo da maneira 
como viam, além disso, havia o domínio de técnicas 
avançadas.

( D ) era destacada e associada ao próprio deus, por isso 
ele era representado sempre em tamanho maior 
que as demais pessoas, além disso, havia a utiliza-
ção da simbologia do falcão.

( E ) era feita com a adoção do princípio da profundida-
de, o soberano era pintado sempre com a cabeça 
de algum animal de simbologia relevante.

Questão 33

Não por acaso, um dos gêneros mais famo-
sos da literatura grega foi a tragédia – como 
Medeia, de Eurípides, e Édipo Rei, de Sófocles, 
peças compostas no século 5 a.C. Na tragédia 
grega, os infortúnios caem subitamente sobre 
os personagens, jogando-os da felicidade para 
a tristeza e a miséria – uma representação da 
fragilidade da condição humana. Mesmo os he-
róis mais fortes e prósperos podem terminar a 
vida na desgraça. E as mais belas paixões ra-
pidamente se transformam em sangue e cinza.

BOTELHO, José F. 4 romances da mitologia grega que terminaram em 
tragédia. Disponível em: <https://super.abril.com.br/historia/4-romances-da-

mitologia-grega-que-terminaram-em-tragedia/>. Acesso em: 19 jan. 2018.
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A mudança brusca pela qual os personagens da tragé-
dia grega podem passar ficou conhecida como

( A ) hybris.

( B ) peripécia. 

( C ) destino.

( D ) catarse.

( E ) catástrofe.

Questão 34
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O mais célebre dos mosaicos bizantinos intactos da Basílica de 
Santa Sofia, em Constantinopla: a imagem do Cristo Pantocrator 

na parede da galeria superior sul, realizada no século XII.

A arte bizantina data do início do Período Medieval e ti-
nha como função

( A ) reproduzir cenas bíblicas e ilustrar a divisão de 
Roma e Constantinopla.

( B ) utilizar ouro nas arquiteturas de Bizâncio, na cha-
mada Era de Ouro. 

( C ) reunir diversos estilos de arte que não apresentas-
sem muitos ornamentos.

( D ) reproduzir as imagens de Bizâncio para outros lu-
gares do mundo.

( E ) ilustrar cenas dos textos sagrados e embelezar os 
locais de devoção.
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Castelo de Santo Ângelo (Mausoléu de Adriano) – Roma, Itália

O Castelo de Santo Ângelo pertence ao estilo arquitetô-
nico

( A ) românico, notável pela ausência da repetição e do 
ritmo e pelo uso de colunas decorativas.

( B ) grego, perceptível por meio das grandes colunas e 
do excesso de detalhes.

( C ) românico, notável por meio das colunas decorati-
vas, da repetição e da horizontalidade. 

( D ) grego, visível pela presença dos arcos abaulados e 
pela construção a partir de grandes blocos.

( E ) românico, notável na priorização da altura e na pre-
sença de detalhes no capitel. 

Questão 36

PANDEIRO

Com o crescimento da bateria, o som mais 
seco da batida no pandeiro ficou impossível de 
se ouvir durante o desfile. Por isso, virou um 
instrumento exclusivo do passista, que usa o 
pandeiro tanto para marcar o andamento de 
seu próprio jeito de sambar como para descre-
ver malabarismos – o mais conhecido é girar o 
pandeiro sobre o dedo indicador apoiado bem 
no centro da pele.

PETTA, Rosangela. Desfiles e batucada: a máquina do samba. 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/cultura/desfiles-e-

batucada-a-maquina-do-samba/>. Acesso em: 30 jan. 2018.

O instrumento de percussão conhecido como pandeiro 

( A ) tem suas origens na Antiguidade e ganhou uma 
versão moderna no Brasil. Embora considerado dis-
pensável como instrumento de ritmo, o pandeiro se 
tornou bastante popular.
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( B ) tem uma longa história entre os egípcios, é o instru-
mento mais antigo de que se tem conhecimento. 
Entre os egípcios, destaca-se um tipo de pandeiro 
chamado naqqār.

( C ) tem suas origens no Oriente Médio durante o Perío-
do Medieval, é um tipo de membranofone feito de 
madeira e argila. Era utilizado para acompanhar o 
Canto Gregoriano.

( D ) é antigo e foi muito popular entre os egípcios. Utili-
zado para ditar o ritmo da colheita durante as gran-
des safras, é um tipo de idiofone feito de pele de 
animais.

( E ) foi muito popular durante o Período Medieval, uti-
lizava o pergaminho como membrana e tinha o 
corpo estreito e vãos nas laterais em que ficavam 
presos guizos ou chapas metálicas. 

Questão 37

[…] E, as formas mais populares de dança 
medieval foram a estampie (dança sapateada) 
e o saltarello (dança saltitante). Dançava-se 
durante os jantares na corte, em celebrações 
de casamentos, para celebrar um bom plantio 
ou uma boa colheita, em festas e festivais. No 
final da Idade Média a dança e a música tor-
naram-se parte de praticamente todos os acon-
tecimentos festivos.

OFICINA de danças circulares, medievais e celtas. 16. nov. 2017. 
Disponível em: <https://www.aphc.com.br/2017/11/16/oficina-de-

dancas-circulares-medievais-e-celtas/>. Acesso em: 31 jan. 2018.

A estampie apresentava

( A ) metrificação de agradável visualização, geralmente 
desenvolvida pelas classes mais abastadas.

( B ) execução em tempo vivo (de andamento rápido), 
como o saltarello, considerada uma dança da elite.

( C ) seções, como estrofes de poemas, as chamadas 
puncta, e foi pouco estimada na época.

( D ) correspondência no estilo musical estampie, que 
não apresentava repetições de temas.

( E ) variação de tema e era executada pelos menos 
abastados diante da corte.

Questão 38

Os menestréis eram poetas medievais que viajavam 
apresentando histórias reais, como eventos históricos, 
ou criando seus próprios contos cantando e improvi-
sando. A função do menestrel era principalmente a de 
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músico e cantor. Essa tradição atravessou o tempo e 
continua presente nos dias atuais. No Brasil, o composi-
tor Elomar Figueira Mello é considerado um menestrel e 
compôs canções estradeiras, autos e tiranas. Os elemen-
tos que podem relacionar as composições de Elomar 
com as cantigas medievais são

( A ) o canto improvisado, sem necessidade de acompa-
nhamento musical, semelhante ao repentista.

( B ) as letras das canções e a divisão sonora que se-
guem rigorosamente a métrica da poesia medieval.

( C ) a sonoridade do violão dedilhado e as letras das 
canções que fazem referência direta ao Período 
Medieval.

( D ) a sonoridade do violão, embora os temas das can-
ções não apresentem nenhuma relação com o me-
dievo.

( E ) os versos que apresentam as mesmas métricas, po-
rém sem os intervalos de terças e sextas comuns 
ao medievo.

Questão 39

SISTEMA DE CÂMERAS PERMITE 
ANALISAR A DECISÃO DOS ÁRBITROS

Na manhã deste domingo, durante o jogo 
de estreia da seleção masculina de vôlei, o pla-
car do Maracanãzinho marcava 7 a 5 a favor 
da equipe do Brasil. O juiz havia acabado de 
apontar bola fora para o saque do jogador bra-
sileiro, mas o técnico Bernardinho não concor-
dou com a marcação e parou o jogo contra o 
México para averiguar a jogada no challenger. 
Trata-se de um sistema com mais de dez câme-
ras computadorizadas, instaladas ao redor da 
quadra e em pontos estratégicos da rede, que 
são acionadas justamente quando algum time 
contesta a decisão do árbitro, similar ao usado 
nas partidas da Liga Mundial. 

THEDIM, Fernanda. Sistema de câmeras permite analisar a decisão dos 
árbitros. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/esporte/sistema-de-

cameras-permite-analisar-a-decisao-dos-arbitros/>. Acesso em: 4 fev. 2018.

Dependendo de como a prática esportiva acontece, ela 
pode ser classificada em diferentes graus de esportivi-
zação. Nessas condições, a prática do voleibol pode ser 
caracterizada como

( A ) esportivizada e institucionalizada, por apresentar 
regras oficiais e ser regulamentada por uma enti-
dade oficial.

( B ) esportivizada e não institucionalizada, por apresen-
tar regras oficiais, mas pouca presença na mídia.
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( C ) desportivizada e não institucionalizada, por não 
apresentar complexidade e racionalização na exe-
cução.

( D ) esportivizada e em processo de institucionalização, 
por apresentar profissionalismo, mas pouca presen-
ça na mídia.

( E ) desportivizada e institucionalizada, por apresentar 
regras oficiais e profissionalismo.

Questão 40

LAZER E TEMPO LIVRE: 
BRINCAR PARA VIVER

O tempo livre possui virtualidades educa-
tivas específicas, a que se referia João Paulo 
II quando encorajava a melhorar e valorizar o 
tempo livre dos adolescentes e orientar as suas 
energias. Nessas horas diárias em que as obri-
gações acadêmicas se interrompem, em maior 
ou menor medida, o jovem sente-se dono do 
seu próprio destino; pode fazer o que realmen-
te quer: estar com os amigos ou com a família, 
cultivar hobbies, descansar e divertir-se do 
modo que mais o satisfaça.

LAZER e tempo livre: brincar para viver. Disponível em: <http://opusdei.
org.br/pt-br/article/lazer-e-tempo-livre-1/>. Acesso em: 3 fev. 2018.

Considerando a definição de lazer e suas características, 
pode(m) ser considerada(s) atividade(s) de lazer

( A ) um jogo de futebol, realizado no tempo e espaço 
do lazer, com regras rígidas.

( B ) brincadeiras praticadas no tempo livre, de forma 
competitiva e com alto grau de organização.

( C ) uma partida de voleibol ou basquetebol, em que há 
a presença da competição e uso de regras oficiais.

( D ) jogos e brincadeiras praticados de forma lúdica no 
tempo livre.

( E ) esportes institucionalizados, com alto grau de espe-
cificidade.

Questão 41

JOGO E BRINCADEIRA. O QUE SÃO?

Para Silva e Gonçalves (2010) o brincar e o 
jogar são momentos sagrados na vida de qual-
quer indivíduo. É com a prática dos jogos e 
das brincadeiras que as crianças ampliam seus 
conhecimentos sobre si, sobre os outros e sobre

EFSR1-00058

x

EFSR1-00059

o mundo que está ao seu redor, desenvolvem as 
múltiplas linguagens, exploram e manipulam 
objetos, organizam seus pensamentos, desco-
brem e agem com as regras, assumem papel 
de líderes e se socializam com outras crianças, 
preparando-se para um mundo socializado.

JOGO e brincadeira. O que são? Disponível em: <http://www.educacaofisica.
com.br/noticias/jogo-e-brincadeira-o-que-sao/>. Acesso em: 31 jan. 2018.

Segundo o texto, os jogos e as brincadeiras são essen-
ciais para todos. Do ponto de vista das práticas corpo-
rais, podem ser considerados como

( A ) atividades corporais que exigem alto grau de espe-
cificidade, assim como rendimento, apesar de reali-
zadas no tempo livre.

( B ) atividades lúdicas, em que não há obrigatoriedade 
nem rendimento e são realizadas no tempo livre.

( C ) prática corporal que não conta com regras rígidas, 
mas que há a necessidade da especialização.

( D ) atividades lúdicas com competitividade e refina-
mento técnico e que são executadas no tempo 
livre.

( E ) atividades corporais com fixação de táticas com ca-
ráter competitivo e popular.

Questão 42

Para calcular a frequência cardíaca máxima (FCmáx), 
muitos profissionais utilizam um frequencímetro, que 
funciona como um relógio que controla os batimentos 
cardíacos. Considerando a fórmula FC máx = 220 – idade, 
calcule a FC máx de uma pessoa de 29 anos. 

( A ) 189 bpm

( B ) 190 bpm

( C ) 191 bpm

( D ) 192 bpm

( E ) 193 bpm

x
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Questão 43
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Pular elástico foi uma das brincadeiras mais comuns 
na década de 1980. Sobre o conceito de brincadeira, 
pode-se afirmar que

( A ) envolve a ludicidade, liberdade e espontaneidade 
de ações relacionadas ao tempo livre de pressões 
ou avaliações.

( B ) envolve o conceito de regras, com uma ordem es-
truturada para a boa organização da brincadeira.

( C ) envolve a cobrança de resultados, com disputa físi-
ca com alto grau de habilidade e envolvimento.

( D ) envolve o lúdico e é realizada no tempo de lazer, 
com normas específicas que devem ser seguidas.

( E ) envolve diversas atividades descontraídas, mas 
com regras e habilidades físicas específicas, neces-
sárias para a sua execução.

Questão 44

O lazer é um direito de todos e pode envolver atividades 
esportivas em sua prática. No entanto, para ser caracte-
rizado como lazer, ele deve 

( A ) envolver o aspecto da ludicidade e ser realizado no 
tempo livre.

( B ) abranger avaliações de desempenho e qualidade 
da atividade.

( C ) estar vinculado ao rendimento e à obrigatoriedade. 

( D ) ter regras fixas, com organização e estrutura.

( E ) ser divertido e ter disputa física e competição.

EFSR1-00061
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Questão 45

OS SETE PILARES DA 
QUALIDADE DE VIDA

Para a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) e para os estudiosos no assunto, o ter-
mo tem a ver com um estado de equilíbrio físi-
co e mental. O conceito também inclui a visão 
de que a saúde não é apenas ausência de doen-
ça. Dessa forma, a chave na busca pela quali-
dade de vida é justamente tomar consciência 
de que este equilíbrio é necessário e balancear 
todas as esferas da vida. 

RODRIGUES, Tiago. Os sete pilares da qualidade de vida. 
Disponível em: <http://www.vaievemdavida.com.br/noticia/os-

sete-pilares-da-qualidade-de-vida/>. Acesso em: 8 set. 2017.

Para se ter qualidade de vida, é necessário muito mais 
do que boa saúde física. São considerados os sete pila-
res da qualidade de vida:

( A ) alimentação, atividade física, sono, trabalho, afetivi-
dade, sexualidade e lazer.

( B ) alimentação, rendimento físico, descanso, profissão, 
sexualidade, tempo livre e relacionamentos.

( C ) atividade física, saúde, profissão, tempo de descan-
so e lazer, relacionamentos afetivos e sexo.

( D ) nutrição, exercícios físicos, descanso, profissionalis-
mo, relacionamento pessoal, sexo e viagens.

( E ) nutrição, atividade física, sono, profissão, afetivida-
de, sexualidade e tempo de descanso.

EFSR1-00063

x
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Proposta de produção de texto 

A partir da leitura dos textos motivadores e valendo-se dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema 
Inclusão de transexuais no esporte brasileiro, apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Para tanto, selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de 
seu ponto de vista.

Texto I

PRIMEIRA ATLETA TRANS, TIFFANY QUEBRA RECORDE 
NA SUPERLIGA FEMININA DE VÔLEI

Tiffany Abreu fez a sua melhor partida na Superliga Feminina de vôlei, nesta terça-feira, ao mar-
car 39 pontos na derrota do Vôlei Bauru-SP sobre o líder Dentil Praia Clube-MG por 3 sets a 2 – com 
parciais de 25/20, 25/14, 17/25, 18/25 e 15/13.

O Dentil Praia Clube acumula 17 vitórias seguidas na Superliga e já sabia que poderia enfrentar 
Tiffany em grande fase no ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP). Com o bom desempenho, a 
atleta chegou a 160 pontos na competição em 30 sets disputados. Mais do que isso, superou a marca 
de Tandara (37 pontos) como recordista de pontos na Superliga em uma única partida.

A jogadora chamou a atenção por ser a primeira atleta trans a disputar a Superliga. Ela foi con-
tratada pelo clube assim que a FIVB (Federação Internacional de Voleibol) e a CBV (Confederação 
Brasileira de Voleibol) deram aval a partir de premissas criadas pelo COI (Comitê Olímpico Inter-
nacional).

A partir da presença de Tiffany, um grande debate se iniciou no esporte sobre a presença de atle-
tas transexuais nascidos homens nos esportes para mulheres. A polêmica deve se estender mais um 
tempo, pois o COI pretende discutir o tema novamente após os Jogos Olímpicos de Inverno, que serão 
disputados em fevereiro na Coreia do Sul.

REPERCUSSÃO – Nas redes sociais, o debate seguiu intenso. A ex-jogadora Ana Paula, que 
disputou quatro Olimpíadas, criticou a presença de Tiffany no esporte feminino. “Já aplaudimos o 
COI e suas políticas em prol do esporte justo e sem trapaças. Agora, mulheres que honraram essas 
mesmas políticas antidoping por décadas, que passaram limpas por incontáveis testes desde os 16, 17 
anos assistem a um homem biológico quebrar seus recordes”, tuitou a ex-jogadora.

ISTO É. Primeira atleta trans, Tiffany quebra recorde na Superliga Feminina de vôlei. Isto É, 31 jan. 2018. Disponível em: <https://
istoe.com.br/primeira-atleta-trans-tiffany-quebra-recorde-na-superliga-feminina-de-vlei/>. Acesso em: 25 fev. 2018.
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Texto II

MÉDICOS QUE LIBERARAM TIFANNY ACHAM QUE 
ELA NÃO DEVERIA ATUAR NO FEMININO

Caso de atleta que estreou na Supeliga expõe a dificuldade do mundo esportivo 
em comprovar igualdade de condições entre mulheres e trans

Aos 33 anos, Tifanny Pereira de Abreu é a primeira transexual a disputar a Superliga feminina de 
vôlei. Mas, depois de completar a transição de gênero, incluindo duas cirurgias de mudança de sexo, e 
ser liberada pela Comissão Nacional Médica (Conamev) da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), 
a atacante do Bauru (SP) tem a condição feminina discutida. Isso porque a ciência ainda não é capaz 
de determinar quanto tempo o corpo precisaria para se adaptar à nova realidade, com testosterona 
compatível ao corpo de uma mulher. É por esta razão que João Granjeiro, coordenador da Conamev, 
responsável pela liberação da atleta para a disputa da competição mais importante do vôlei nacional, 
acredita que Tifanny não deveria atuar entre as mulheres:

— Ela nasceu homem e construiu seu corpo, músculos, ossos, articulações com testosterona alta. 
Nenhuma mulher, a não ser que tenha usado testosterona de origem externa ao organismo, consegui-
ria formar o mesmo corpo. É só olhar para a atleta, alta e muito forte.

KNOPLOCH Carol; FONSECA, João Pedro.  Médicos que liberaram Tifanny acham que ela não deveria atuar no feminino. O Globo, 3 mar. 2018. Disponível 
em: <https://oglobo.globo.com/esportes/medicos-que-liberaram-tifanny-acham-que-ela-nao-deveria-atuar-no-feminino-22230250>. Acesso em: 25 fev. 2018.

Texto III

THAISA SAI EM DEFESA DE TIFANNY NO VÔLEI: 
“IMAGINA O QUE ELA ESTÁ PASSANDO”

Central jogou contra jogadora transexual nesta sexta

“Acho que ela é tão forte quanto Tandara. É uma bola difícil, mas dá para ver que não é indefen-
sável ou impossível de se bloquear. A gente tem de se adaptar a cada jogadora, cada uma tem um 
estilo, uma força, pega mais alto. Faz parte do jogo”, comentou Thaisa, que atuou apenas nos sets 
iniciais porque está voltando de lesão no joelho. 

[...]

“Todo mundo gosta de massacrar e falar besteira, mas ninguém pensa também no que ela está 
sentindo e passando, de tudo que está tendo de absorver e continuar a vida dela. Não é simples assim. 
Muita gente fica só pensando no lado das outras, de todo mundo, e esquece o lado de uma pessoa que 
está sofrendo sozinha. Por isso que vejo pelo lado humano. Quero ser parceira, amiga e dar suporte 
para ela. É uma pessoa como a gente, e sofre tanto quanto a gente. Com certeza ela está sofrendo”, 
afirmou a jogadora do Barueri.

THAISA sai em defesa de Tifanny no vôlei: “Imagina o que ela está passando”. O Dia, 17 fev. 2018. Disponível em: <https://odia.ig.com.br/
esporte/2018/02/5514945-thaisa-sai-em-defesa-de-tifanny-no-volei--imagina-o-que-ela-esta-passando.html>. Acesso em: 25 fev. 2018.

Instruções:

•	 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
•	 O texto definitivo deve ser escrito à tinta azul ou preta, na folha própria, em até 30 linhas. 
•	 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero. 
•	 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero. 
•	 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.
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| Questões de 46 a 90 |

Questão 46

O significado mais simples desse termo afirma 
que cultura abrange todas as realizações mate-
riais e os aspectos espirituais de um povo. Ou 
seja, em outras palavras, cultura é tudo aquilo 
produzido pela humanidade, seja no plano do 
concreto ou no plano imaterial, desde artefatos 
e objetos até ideias e crenças. Cultura é todo 
o complexo de conhecimentos e toda habilida-
de humana empregada socialmente. Além disso, 
é também todo comportamento aprendido, de 
modo independente da questão biológica.

SILVA, Kalina V.; SILVA, Maciel H. Dicionário de conceitos 
históricos. São Paulo: Contexto, 2012. p. 85.

Pode-se concluir que os historiadores, ao utilizarem o 
conceito de cultura,

( A ) estabelecem uma hierarquia na qual a cultura eru-
dita está acima da cultura popular.

( B ) priorizam as ações dos Estados nacionais como 
verdadeiros elementos culturais de um povo.

( C ) defendem a existência de uma cultura superior (a 
ocidental) e uma inferior (a oriental).

( D ) entendem que as religiões, por exemplo, represen-
tam uma faceta da cultura de uma sociedade.

( E ) afirmam que povos dominados, como os indígenas, 
possuem elementos culturais irrelevantes frente 
aos dominadores.

Questão 47
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Escadaria do templo de Persépolis, em que se observa a 
representação da entrega de oferendas ao imperador persa

HISR1-00093

x

HISR1-00094

Com base na análise da imagem, pode-se afirmar que os 
persas se organizavam em

( A ) cidades-estados e suas principais fontes de rique-
zas eram o comércio e a agricultura.

( B ) um regime democrático e sua principal fonte de ri-
queza eram os espólios obtidos nas guerras.

( C ) uma talassocracia e sua principal fonte de riqueza 
advinha do intenso comércio marítimo. 

( D ) um império centralizado e sua principal fonte de ri-
queza era a cobrança de tributos. 

( E ) clãs chefiados por patriarcas e sua principal fonte 
de riqueza era o pastoreio de animais.

Questão 48

Na ética contemporânea, o sujeito não é 
mais um sujeito substancial, soberano e ab-
solutamente livre, nem um sujeito empírico 
puramente natural. Ele é simultaneamente os 
dois, na medida em que é um sujeito históri-
co-social. Assim, a ética adquire um dimen-
sionamento político, uma vez que a ação do 
sujeito não pode mais ser vista e avaliada fora 
da relação social coletiva. [...]

SEVERINO, A. J. Filosofia. São Paulo: Cortez, 1992. 

Glossário

ética: conjunto de regras que orientam a conduta em uma 
atividade humana/profissional.

Em momentos de combate à corrupção no Brasil, fala-se 
muito sobre ética. Segundo o texto, por sermos sujeitos

( A ) histórico-sociais, nossas ações individuais não inter-
ferem na política.

( B ) éticos, nossas ações sociais e individuais correspon-
dem às nossas boas condutas.

( C ) histórico-sociais, nossas ações, individuais e coleti-
vas, são políticas.

( D ) éticos, nossas ações políticas não correspondem às 
nossas ações individuais.

( E ) histórico-sociais, nossas ações políticas são indivi-
duais.

x
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Questão 49

As principais guerras lutadas pelos romanos 
na Itália e por toda a região do Mediterrâneo 
durante a época da República resultaram em 
uma enorme expansão do território romano. 
Essa criação de um império territorial – con-
trole sobre terras previamente governadas por 
outros – teve consequências tremendas para a 
sociedade romana.

MARTIN, Thomas R. Roma Antiga: de Rômulo a 
Justiniano. Porto Alegre: L&PM, 2014. p. 94.

Para Roma, uma das consequências da expansão territo-
rial dos séculos III e II a.C. foi

( A ) a redução populacional, dado o grande número de 
soldados mortos.

( B ) o aumento no número de escravos e da concentra-
ção de terras.

( C ) a extinção do senado e o aumento dos poderes dos 
monarcas.

( D ) a facilidade de acesso à terra para os camponeses.

( E ) o enfraquecimento do exército e de seus coman-
dantes.

Questão 50

[...] impor-se-ia decerto o cenário das are-
nas ensopadas em pó e sangue, os gladiadores 
chacinados, os cristãos devorados pelas feras, o 
espectro da cruz... Por outras palavras, o ro-
mano cruel.

GIARDINA, Andrea. O homem romano. Lisboa: Ed. Presença, 1992. p. 8.

No decorrer dos séculos II e III, o principal ponto de ten-
são entre autoridades romanas e cristãos consistia

( A ) na desobediência civil cristã quanto ao pagamento 
de impostos.

( B ) na negação cristã da divindade do imperador ro-
mano.

( C ) na grande concentração de riquezas nas mãos dos 
cristãos.

( D ) no apoio dado pelos cristãos aos bárbaros durante 
as invasões.

( E ) nas diversas insurreições cristãs na Palestina, Mace-
dônia e Itália.

HISR1-00095
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Questão 51

[...] Estendeu-se a toda a Itália e a parte 
ocidental da Europa, dando origem às línguas 
neolatinas: o português, o espanhol, o francês, 
o italiano, o romeno, o galego, o occitano, o 
rético, o catalão e o dalmático (este, já ex-
tinto). [...] continuou a ser usado como língua 
culta, utilizada por escritores, em documentos 
oficiais e tudo o que se referia à linguagem 
culta da época. [...]

BOAS, Cristiane M. S. V.; HUNHOFF, Elizete D. Um estudo sobre a origem 
da língua portuguesa: do latim à contemporaneidade, contexto poético e 

social. Disponível em: <goo.gl/GMVBKJ>. Acesso em: 5 jan. 2017.

O texto faz menção a um dos maiores legados dos ro-
manos para a atualidade, o(a)

( A ) latim, língua-base dos anglo-saxões.

( B ) língua neolatina, como o português e o inglês.

( C ) latim, base da língua portuguesa.

( D ) língua neolatina, como francês, italiano e romeno.

( E ) latim, base das línguas faladas no Oriente.

Questão 52

Na sexta-feira (7 de abril) foram de novo 
prestadas homenagens ao conde, as quais eram 
feitas por esta ordem, em expressão de fide-
lidade e garantia. Primeiro prestaram home-
nagem desta maneira: o conde perguntou [ao 
vassalo] se ele desejava tornar-se o seu homem, 
sem reservas, ele respondeu: “Quero”; então, 
tendo juntas as mãos, colocou-as entre as mãos 
do conde e aliaram-se por beijo. Em segundo 
lugar, aquele que havia prestado homenagem 
jurou fidelidade ao porta-voz do conde, com 
estas palavras: “Comprometo-me por minha fé 
a ser fiel daqui por diante ao conde Guilherme 
e a cumprir integralmente a minha homena-
gem, de boa fé e sem dolo, contra todos”; e, em 
terceiro lugar, jurou o mesmo sobre as relíquias 
dos santos. Finalmente, com uma varinha que 
segurava na mão, o conde deu a investidura a 
todos aqueles que por este fato tinham presta-
do lealdade, homenagem e juramento.

PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria G. História da Idade Média: textos 
e testemunhas. São Paulo: Editora da Unesp, 2000. p. 96.

HISR1-00025

x

HISR1-00097

1a. série | Regular – 3a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

25Ciências Humanas e suas Tecnologias

Na Europa da Alta Idade Média, as cerimônias de home-
nagem e investidura legitimavam

( A ) a união homoafetiva e consensual entre dois 
homens ligados ao clero católico.

( B ) a relação entre dois nobres pela doação de um feu-
do em troca de lealdade.

( C ) a relação entre um nobre e um camponês que 
recebia o direito de viver no feudo do senhor feudal.

( D ) a relação entre o clero e os cavaleiros dispostos 
a lutar pelos interesses da Igreja, como nas Cruza-
das.

( E ) a formalização do pagamento de tributos aos sobe-
ranos que promoviam a centralização política. 

Questão 53
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Qual grupo social da Alta Idade Média está representado 
na imagem?

( A ) Clero.

( B ) Nobreza.

( C ) Camponeses.

( D ) Burgueses.

( E ) Artesãos.

Questão 54

A busca desordenada de terras para a agri-
cultura parece mesmo ter provocado impor-
tantes alterações ecológicas. O desmatamento 
– em 1300 as florestas da França cobriam um 
milhão de hectares a menos que atualmente - 

x

HISR1-00098

x
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talvez tenha sido o responsável pelas mudan-
ças no regime pluvial e pelo resfriamento do 
clima então ocorrido. As violentas e constantes 
chuvas que atingiram a maior parte da Euro-
pa em 1314-1315 provocaram colheitas desas-
trosas: de fins de 1315 a meados de 1316, os 
preços do trigo mais que triplicaram. A fome 
abriu caminho a várias epidemias, a mortalida-
de cresceu. Como cada indivíduo gastava mais 
com a alimentação, consumia menos bens ar-
tesanais, o que levou à retração desse setor e 
consequentemente também do comércio.

FRANCO JÚNIOR, Hilário. O feudalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983. p. 79.

Para o historiador Hilário Franco Júnior, o catalisador da 
crise ocorrida no século XIV foi

( A ) a ação humana, que alterou o clima e o meio am-
biente, o que impactou a agricultura.

( B ) a redução da atividade mercantil, que trouxe estag-
nação econômica e subdesenvolvimento.

( C ) o aumento dos preços das mercadorias, sobretu-
do dos alimentos, que provocou uma epidemia de 
fome.

( D ) a subnutrição, que deixou a população mais vulne-
rável às enfermidades da época.

( E ) o enfraquecimento da burguesia, grupo social que 
antes dinamizava a atividade produtiva.

Questão 55

A casa de Deus, que acreditam uma, está, 
pois, dividida em três: uns oram, outros com-
batem, outros, enfim trabalham. Estas três 
partes que coexistem não suportam ser separa-
das; os serviços prestados por uma são a con-
dição das obras das outras duas; cada um por 
sua vez encarrega-se de aliviar o conjunto. Por 
conseguinte, este triplo conjunto não deixa de 
ser um; e é assim que a lei pode triunfar, e o 
mundo gozar da paz.

DUBY, Georges. As três ordens ou o imaginário do 
feudalismo. Lisboa: Estampa, 1982. p. 77-78.

Por meio dos argumentos apresentados pelo religioso 
Adalberon de Laon, pode-se afirmar que a sociedade 
medieval europeia era

( A ) aristocrática e com ordens independentes entre si.

( B ) de castas e com ordens dependentes do rei.

x
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( C ) hierárquica e com ordens independentes entre si.

( D ) igualitária e com ordens hierárquicas.

( E ) estamental e com ordens interdependentes. 

Questão 56

DESCRIÇÃO DE CONSTANTINOPLA 
PELO GEÓGRAFO IDRISI (SÉCULO XII)

Esta capital será construída sobre uma lín-
gua de terra de forma triangular. Dois de seus 
lados são banhados pelo mar; o terceiro com-
preende o terreno sobre o qual se ergue a Porta 
Áurea. O comprimento total da cidade é de 9 
milhas. Está rodeada por uma forte muralha 
cuja a altura é de 21 côvados [...] A cidade 
tem cerca de cem portas, das quais a principal 
é a que chamam de Porta Áurea; é de ferro 
coberto de lâminas de ouro e não se conhece 
que lhe seja comparável na grandeza, em toda 
a extensão do Império Romano.

PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria G. História da Idade Média: textos 
e testemunhas. São Paulo: Editora Unesp, 2000. p. 48.

A fonte histórica, escrita no século XII, apresenta carac-
terísticas da região de Bizâncio que foram consideradas 
por Constantino, em 330, ao escolher a nova sede para 
a capital romana. A descrição ressalta

( A ) a heterogeneidade demográfica.

( B ) as potencialidades agrícolas.

( C ) as defesas naturais.

( D ) a língua falada na região.

( E ) a existência de minas de extração de metais pre-
ciosos.

Questão 57

Entre alguns jovens muçulmanos, o concei-
to religioso mais prezado é o da jihad. Ape-
sar disso, muitos não percebem que o termo é 
usado fora do seu significado principal, pois a 
atração existente é suficiente para fasciná-las.

OZTURK, Hamdullah. Entenda o significado de Jihad. Disponível 
em: <HYPERLINK https://www.cartacapital.com.br/blogs/dialogos-

da-fe/entenda-o-significado-de-jihad>. Acesso em: 14 fev. 2018.

x
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Os equívocos na compreensão da Jihad estão no centro 
dos atentados terroristas e na reação à comunidade islâ-
mica. Originalmente, o termo significa

( A ) uso de violência contra os não islâmicos.

( B ) esforço diário na luta contra nossos pecados.

( C ) a obrigação de peregrinar até Meca ao menos uma 
vez na vida.

( D ) o ato de jejuar durante o Ramadã.

( E ) conversão forçada ao Islam.

Questão 58

O CONCÍLIO DE CLERMONT: 
URBANO II (1095)

Considerando as exigências do tempo pre-
sente, eu, Urbano, tendo, pela misericórdia de 
Deus a tiara pontificial, pontífice de toda a 
terra, venho até vós, servidores de Deus, como 
mensageiro para desvendar-vos o mandato 
divino [...] é urgente levar com diligência aos 
nossos irmãos do Oriente a ajuda prometida e 
tão necessária no momento presente. Os turcos 
e os árabes atacaram e avançaram pelo terri-
tório da România até a parte do Mediterrâneo 
chamada o Braço de São Jorge, e penetram 
mais a cada dia nos países dos cristãos; eles 
os venceram sete vezes em batalha, matando e 
fazendo grande número de cativos, destruindo 
as igrejas e devastando o reino. Se vós dei-
xardes isto sem resistência, estenderão os seus 
exércitos ainda mais sobre os fiéis servidores 
de Deus.

PEDRERO-SÁNCHEZ, Maria G. História da Idade Média: textos 
e testemunhas. São Paulo: Editora Unesp, 2000. p. 83.

Com base no discurso do papa, pode-se afirmar que a 
principal intenção da Igreja Católica com as Cruzadas era

( A ) levar auxílio aos muçulmanos orientais na tentativa 
de convertê-los ao catolicismo.

( B ) intensificar as atividades comerciais entre Europa e 
Oriente para beneficiar a burguesia. 

( C ) reunificar a Igreja Católica, conquistando Constanti-
nopla e submetendo a Igreja Ortodoxa à Roma.

( D ) reconstruir as igrejas católicas e escravizar grupos 
orientais simpatizantes do islamismo.

( E ) retomar o controle da cidade sagrada de Jerusalém 
que estava sob o controle islâmico.

x
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Questão 59
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Os grupos sociais do feudalismo, que correspondem aos 
números 1, 2 e 3, respectivamente, são

( A ) servos, senhores feudais e clero.

( B ) nobreza, servos e clero.

( C ) clero, camponeses e nobreza.

( D ) camponeses, servos e nobreza.

( E ) senhores feudais, clero e nobreza.

Questão 60

[...] O livro é composto por 4 partes: o Có-
digo de Justiniano, que continha toda a legis-
lação romana revisada desde século 2; o Diges-
to ou Pandectas, composto pela jurisprudência 
romana; Institutos, os princípios fundamentais 
do direito; e as Novelas ou Autênticas, com leis 
formuladas por Justiniano. [...]

CORPUS Juris Civilis – o Direito Romano. Disponível em: 
<http://super.abril.com.br/comportamento/corpus-juris-

civilis-o-direito-romano/>. Acesso em: 17 fev. 2017.

O texto refere-se ao Corpus Juris Civilis, criado pelo im-
perador Justiniano. O principal objetivo do imperador 
bizantino com essa iniciativa era

( A ) gerar uma unidade jurídica com leis aplicáveis a to-
dos os bizantinos.

( B ) manter os povos bárbaros afastados das suas fron-
teiras.

( C ) criar um ordenamento jurídico que o protegesse 
no comércio com os árabes.

( D ) romper com a tradição jurídica romana, considera-
da ultrapassada.

( E ) obter suporte jurídico que assegurasse o Cisma ca-
tólico.

HISR1-00040
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Questão 61

[...] existe o verão e o inverno, dias longos e 
dias curtos. Durante o Verão, os dias amanhe-
cem mais cedo e as noites chegam mais tarde. 
Ao longo dos três meses desta estação, o sol 
se volta, lentamente para a direção norte e os 
raios solares diminuem sua inclinação. No iní-
cio do Outono, os dias e as noites têm a mesma 
duração: 12 horas. Isso é porque a posição do 
sol está exatamente na linha do Equador.

FIOCRUZ. Estações do ano. Disponível em: <http://www.fiocruz.br/
biosseguranca/Bis/infantil/estacoes-ano.htm>. Acesso em: 20 fev. 2018.

Qual característica natural do nosso planeta é responsá-
vel pela situação descrita no texto?

( A ) A presença de um satélite natural.

( B ) O movimento de rotação.

( C ) O aumento na emissão de gases poluentes.

( D ) A inclinação do eixo de rotação da Terra.

( E ) O movimento de translação.

GESR1-00103
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Questão 62

Brasil: político

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 50-51. Adaptado.
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Observando o mapa com especial atenção aos pontos extremos do Brasil, chegamos à conclusão de que

( A ) a diferença de medida entre os pontos extremos norte-sul e leste-oeste é maior que 500 quilômetros.

( B ) a distância é superior a 5 000 quilômetros.

( C ) apenas um dos pontos extremos está em área tropical.

( D ) um dos pontos extremos está localizado no Hemisfério Norte.

( E ) a maior distância está entre os pontos extremos leste e oeste.

Questão 63

Ao rever a história do desenvolvimento cultural da humanidade, pode-se, com certeza, afirmar que 
a arte da confecção de mapas é tão ou até mais antiga, que a própria história das grandes civilizações 
humanas. [...] os extensos tratados arqueológicos nos mostram que desde os primórdios da existência 
da humanidade, o homem tem apresentado uma necessidade psicológica intrínseca de se localizar e 
de se orientar no espaço terrestre.

RICOBOM, Arnaldo. Introdução à história da cartografia e das concepções sobre a forma da Terra. 
Apostilas do curso de Cartografia. Curitiba: UFPR; Ed. do Autor, s.d. p. 4. 

As necessidades humanas destacadas no texto contribuíram, sobretudo, para o(a)

( A ) estabelecimento dos limites fronteiriços entre os países.

( B ) desenvolvimento de técnicas de representações cartográficas.

( C ) criação de máquinas de reprodução de mapas e cartas topográficas. 

( D ) aperfeiçoamento contínuo da cartografia ao redor do mundo.

( E ) formulação de mapas temáticos com motivos culturais.  

GESR1-00104
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Questão 64

Principais estruturas e formas de relevo
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Fonte: CHARLIER, Jacques (Org.). Atlas du 21.e siècle. Paris: Éditions Nathan, 2007. p. 153. Adaptado.

Principais estruturas geológicas do mundo
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Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p.57. Adaptado.

Com base na análise cartográfica e nos conceitos sobre as formas de relevo do planeta, pode-se afirmar que

( A ) dobramentos modernos coincidem com as montanhas mais elevadas.

( B ) escudos cristalinos estão em áreas de relevo plano e baixo.

( C ) os maiores rios correm por regiões de planalto.

( D ) as maiores áreas de planície ocorrem no Hemisfério Sul, ao longo das costas.

( E ) no Brasil não ocorreu a formação de depressões.
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Questão 65

Na imagem de satélite apresentada, foram identificadas 
três porções distintas, do ponto de vista geológico, repre-
sentadas pelas letras A, B e C. Assim, duas dessas letras 
representam a Dorsal Mesoatlântica e a Cordilheira dos 
Andes. Sabemos que a crosta terrestre está em constan-
te movimento, que é explicado pela teoria tectônica de 
placas. Sobre os pontos identificados na imagem, pode-
-se afirmar que

( A ) indicam regiões de intensa atividade tectônica.

( B ) os pontos A e B indicam limites de placas, conver-
gente e divergente, respectivamente.

( C ) o território brasileiro, no ponto C, explica a ausência 
de terremotos de grande intensidade e vulcanismo.

( D ) atividades sísmicas são mais intensas em A, pela 
formação de nova litosfera.

( E ) o ponto B indica a cordilheira dos Andes, formada 
em limite transformante de placas tectônicas. 

GESR1-00105
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Questão 66

A ilustração apresenta um esquema que exemplifica as 
camadas que formam a atmosfera terrestre. Com base 
em seus conhecimentos sobre o tema e na análise da 
ilustração, é possível afirmar que

( A ) a troposfera concentra cerca de 75% dos gases que 
formam a atmosfera. 

( B ) a camada de ozônio é responsável por barrar cor-
pos sólidos vindos do espaço.

( C ) estudos demonstram que moléculas de gás ocor-
rem até 500 quilômetros de altitude na exosfera. 

( D ) na estratosfera, a temperatura cai com o aumento 
da altitude.

( E ) as características da atmosfera são as mesmas, in-
dependentemente de latitude ou estação do ano.

GESR1-00107
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Questão 67

As temperaturas de superfície de Vênus, deduzidas pela radioastronomia e confirmadas pelas me-
dições diretas feitas pelas naves espaciais são em torno de 480 ºC ou 900 ºF mais quente que qualquer 
forno doméstico. A pressão correspondente, na superfície, é 90 atmosferas, 90 vezes a pressão que 
sentimos na atmosfera terrestre, o equivalente ao peso da água, 1 quilômetro abaixo da superfície dos 
oceanos.

SAGAN, Carl. Cosmos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. p. 95.

Ao se referir ao fenômeno conhecido como efeito estufa, deve-se fazer alusão ao planeta Vênus. Esse fenômeno 
natural está relacionado diretamente ao(à)

( A ) maior proximidade possível em relação à estrela Sol, uma vez que Mercúrio apresenta um efeito estufa ainda 
mais intenso.

( B ) albedo ou à capacidade de reflexão da radiação solar por conta da superfície rochosa do planeta.

( C ) concentração de gases e à densidade de sua atmosfera. 

( D ) presença de água líquida na superfície planetária.

( E ) ausência ou a pouca espessura da camada de ozônio.

Questão 68

A ilustração apresenta os movimentos gerais realizados pelo ar atmosférico. Com relação a esses movimentos de 
ar, pode-se concluir que

( A ) eles ocorrem pelo fato de o ar frio apresentar tendência a subir e o ar quente a descer.

( B ) é fundamental a diferença de pressão atmosférica, com deslocamento do ar da região de baixa para a região 
de alta pressão.

( C ) estão mais ligados à disponibilidade de umidade no ar do que à quantidade de energia propriamente dita.

( D ) as áreas de alta pressão são descritas como anticiclonais e são pontos de origem de ventos.

( E ) zona de convergência se caracteriza pela alta pressão atmosférica.

GESR1-00027
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Questão 69

A forma semelhante à de uma esfera e o posicionamen-
to astronômico – com o eixo de rotação inclinado – são 
os fatores que determinam a configuração das três zo-
nas térmicas da Terra, cujas características principais es-
tão ordenadas a seguir.

1. Recebe a irradiação solar perpendicular à superfície 
em pelo menos um dia do ano.

2. Recebe pouca energia solar em virtude da incidência 
oblíqua da radiação.

3. Apresenta maior variação climática, com estações do 
ano bem demarcadas.

As características apresentadas se referem, respectiva-
mente, a

( A ) 1 – zona intertropical, 2 – zona polar, 3 – zona tem-
perada.

( B ) 1 – zona polar, 2 – zona temperada, 3 – zona inter-
tropical.

( C ) 1 – zona temperada, 2 – zona polar, 3 – zona inter-
tropical.

( D ) 1 – zona intertropical, 2 – zona temperada, 3 – zona 
polar.

( E ) 1 – zona temperada, 2 – zona intertropical, 3 – zona 
polar.

GESR1-00109
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Questão 70
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A imagem apresentada mostra o vulcão Chimborazo, 
localizado no Equador, em uma latitude de pouco mais 
de 1o sul, ou seja, próximo à linha do Equador, na zona in-
tertropical. O fator que explica a presença de neve nesse 
vulcão é

( A ) sua posição no globo, em área de incidência oblí-
qua da energia solar.

( B ) a continentalidade, tendo em vista sua posição na 
cordilheira dos Andes.

( C ) a concentração das moléculas do ar mais elevada 
próxima ao cume.

( D ) a maneira como o ar atmosférico é aquecido, de 
baixo para cima.

( E ) a permanente cobertura por nuvens que refletem a 
maior parte da irradiação.

Questão 71

Amplitude térmica: diferença entre as tem-
peraturas máxima e mínima aferidas em deter-
minado período e local.

REHME, Francisco. Geografia: ensino médio. Curitiba: Positivo, 2018. p. 24.

Você sabia que, segundo o Guinness Book, a 
cidade que detém o recorde mundial de amplitu-
de térmica anual é Verkhoyansk, na Federação 
Russa? Ela já chegou a registrar como tempera-
tura máxima 37 °C e mínima –68 °C, perfazen-
do uma amplitude térmica anual de 105 °C.

REHME, Francisco. Geografia: ensino médio. Curitiba: Positivo, 2018. p.26.

GESR1-00110

x

GESR1-00111

1a. série | Regular – 3a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

33Ciências Humanas e suas Tecnologias

Nas alternativas, são apresentadas paisagens com dife-
rentes configurações naturais, a que apresenta caracte-
rísticas que proporcionam elevada amplitude térmica é a

( A ) 

( B ) 

( C ) 

( D ) 
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Questão 72
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Os climogramas são gráficos que dão uma boa ideia 
sobre as características climáticas de uma determina-
da região, a partir da temperatura média mensal e da 
precipitação acumulada mensal. No gráfico, é possível 
analisar três climogramas de diferentes cidades em pon-
tos distintos do planeta. Considerando as informações 
apresentadas, é possível afirmar que

( A ) são todas cidades localizadas no Hemisfério Norte.

( B ) o número 1 representa clima quente e o número 3 
representa clima árido. 

( C ) todos apresentam regular distribuição das chuvas 
ao longo do ano.

( D ) são representados, respectivamente, os climas 
equatorial, temperado e mediterrâneo.

( E ) a maior amplitude térmica registrada está no climo-
grama 3.

Questão 73

O território brasileiro apresenta ampla di-
versidade de paisagens formadas pela combi-
nação de elementos naturais, como relevo, cli-
ma, vegetação, hidrologia e solo. Elas foram 
denominadas de domínios morfoclimáticos e 
classificadas em seis grandes conjuntos pelo 
geógrafo Aziz Ab’Sáber [...].

Os seis domínios morfoclimáticos, cuja ex-
pressão associa-se às formas de relevo e clima, 
caracterizam-se por apresentar em uma exten-
sa região aspectos relativamente homogêneos, 
revelados principalmente pela configuração da 
vegetação.

REHME, Francisco Carlos. Geografia: ensino 
médio – Curitiba: Positivo, 2018. p. 48.

Observe, a seguir, características de três dos domínios 
morfoclimáticos.

1. Mais extenso domínio morfoclimático brasileiro, sua 
grandiosidade é explicada pela intensa relação entre 
elementos naturais como hidrografia, relevo, solo, cli-
ma e seres vivos.

2. Caracteriza-se pelo predomínio de uma savana, 
onde coexistem extratos arbóreos e arbustivos, com 
vegetação herbácea e rasteira. Nesse domínio loca-
lizam-se os divisores de águas das mais importantes 
bacias hidrográficas brasileiras.

3. Situado no sudoeste do Rio Grande do Sul, apresenta 
como característica marcante extensas áreas de ve-
getação rasteira ou herbácea, regionalmente conhe-
cido como Pampas.

x
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As características apresentadas se referem, respectiva-
mente, aos domínios morfoclimáticos:

( A ) 1 – Araucárias; 2 – Pradarias; 3 – Mares de Morros.

( B ) 1 – Amazônico; 2 – Cerrrado; 3 – Pradarias.

( C ) 1 – Cerrado; 2 – Faixa de transição; 3 – Araucárias.

( D ) 1 – Amazônico; 2 – Mares de Morros; 3 – Caatinga.

( E ) 1 – Caatinga; 2 – Faixa de transição; 3 – Pradarias.

Questão 74

METEOROLOGIA PREVÊ QUEDA 
NA TEMPERATURA E MÍNIMA 

DE 13 °C EM CUIABÁ

A temperatura deve continuar amena em 
Cuiabá nos próximos dias, segundo o Centro 
de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos 
(Cptec) do Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). [...] 

O dia mais frio, segundo o Inpe, deve ser a 
próxima sexta-feira (2). Os termômetros de-
vem marcar a mínima de 13 ºC e máxima de 
26 °C.

A temperatura também deve ficar amena 
em Chapada dos Guimarães, a 65 km de Cuia-
bá, município turístico de Mato Grosso. Na 
próxima sexta-feira (2), a mínima deve ficar 
em torno de 12 °C. 

[...] a queda na temperatura é consequên-
cia de uma frente fria polar que vem do Mato 
Grosso do Sul e se encaminha para Mato Gros-
so. [...]

G1 MT. Meteorologia provê queda na temperatura e mínima 
de 13 °C em Cuiabá. Disponível em: <http://g1.globo.com/

mato-grosso/noticia/meteorologia-preve-queda-na-temperatura-e-
minima-de-13c-em-cuiaba.ghtml>. Acesso em: 15 jun. 2017.

A informação do texto se refere ao(à)

( A ) tempo meteorológico, pois corresponde a uma si-
tuação atmosférica cuja duração é curta, de alguns 
dias, e que não retrata o seu comportamento mé-
dio.

( B ) tempo meteorológico, pelo fato de tais característi-
cas atmosféricas apresentarem um comportamen-
to padrão para a região.

( C ) clima, por corresponder à média resultante da su-
cessão dos tempos meteorológicos de várias déca-
das.
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( D ) clima, por caracterizar comportamento pontual e 
diferenciado em relação à média no decorrer de 
vários anos.

( E ) climatologia, pelo fato de as baixas temperaturas 
destacadas no texto resultarem da influência hu-
mana no meio.    

Questão 75

PROFESSOR USA ‘POKÉMON GO’ PARA 
ENSINAR GEOGRAFIA EM RIO PRETO

[...] “Os alunos não podem trazer celular 
para a sala de aula, mas neste dia os pais e a 
escola autorizaram. Fomos às ruas divididos 
em grupos para mapear o entorno da escola. 
Colocamos no mapa pontos de ônibus, telefo-
nes públicos, casas dos alunos, supermercados 
e, é claro, pokestops e locais mais comuns para 
o aparecimento de pokémons”, diz.

Ferreira conta que é jogador de videogame 
desde criança e ao jogar “Pokémon Go” perce-
beu o potencial do jogo como ferramenta edu-
cacional. [...]

G1 RIO PRETO E ARAÇATUBA. Professor usa “Pokémon Go” 
para ensinar Geografia em Rio Preto. Disponível em: <http://

g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/
noticia/2016/08/professor-usa-pokemon-go-para-ensinar-

geografia-em-rio-preto.html>. Acesso em: 23 jan. 2017.

Pela proximidade física e, principalmente, por fazer par-
te do contexto dos alunos, os elementos utilizados pelo 
professor como referências espaciais na atividade do en-
torno da escola, mencionados no texto, enquadram-se 
conceitualmente como

( A ) território.

( B ) paisagens naturais. 

( C ) região. 

( D ) lugar.

( E ) espaços virtuais. 
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Questão 76

Compete à investigação sociológica ir além da 
compreensão superficial da vida quotidiana tal 
como fez Hochschild. Uma boa investigação de-
veria ajudar-nos a compreender as nossas vidas 
sociais de uma nova forma. Deveria surpreender-
-nos nas questões que coloca e nas suas descober-
tas. Os assuntos que preocupam os sociólogos, 
tanto na sua teorização como na investigação, 
são muitas vezes semelhantes aos que preocu-
pam muitas outras pessoas. Mas os resultados 
destas investigações afastam-se frequentemente 
das nossas crenças de senso comum. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 508.

Para o autor, o trabalho da sociologia é

( A ) confirmar o que o senso comum já nos apresen-
tava.

( B ) procurar uma compreensão mais aprofundada 
para as questões com as quais nos deparamos dia-
riamente.

( C ) servir de apoio para as explicações dadas pelo sen-
so comum.

( D ) servir ao crescimento econômico capitalista.

( E ) encontrar temas de pesquisa completamente dife-
rentes das preocupações cotidianas. 

Questão 77

Não obstante, ao invés de realçar a pessoa 
do mediador, ele remete a mediação à família 
— inclusive à família de cada um dos media-
dores — porque é ela quem insere o homem 
em sua classe e, assim, na sociedade. E ad-
verte: o trabalho, a classe e a sociedade são 
interiorizados pela criança, por intermédio da 
apreensão que deles fazem seus próprios pais, 
a partir de suas particulares condições de tra-
balho. Portanto, tais interiorizações — e de 
vários outros aspectos da vida social — mui-
to antes de derivarem da experiência pessoal 
primeira derivam, inicialmente, da experiência 
de outrem: dos mediadores. E, sobretudo, não 
apenas tudo isso se passa e é transmitido no 
interior de uma família particular, mas há uma 
história de como o grupo familiar vive, de ge-
ração em geração, a vida social; essa história, 
evidentemente, é transmitida e apreendida pe-
las novas gerações, objetiva e subjetivamente.

GOMES, Jerusa V. Família e socialização. Psicologia 
USP. São Paulo (3 ½) p. 93-105, 1992.
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Considerando as informações apresentadas, é correto 
afirmar que a socialização

( A ) se inicia quando o indivíduo se insere em outras 
instituições que não a mais próxima, isso é, a família.

( B ) se dá a partir do contato com especialistas que fa-
zem a mediação entre o mundo externo e o indiví-
duo.

( C ) depende primordialmente de profissionais especia-
lizados, por isso, em sociologia, não se considera o 
aprendizado em família como um processo de so-
cialização.

( D ) se inicia na família, que terá a função de fazer as 
primeiras mediações entre o indivíduo e o mundo 
social no qual ele será inserido.

( E ) quando ocorre no âmbito primário, torna desneces-
sários outros processos socializadores. 

Questão 78

De acordo com a teoria piagetiana, é no pe-
ríodo escolar, compreendido a partir dos sete 
anos, que as crianças evoluem da heteronomia 
para a autonomia moral. A moral heterônoma 
é a moral da obediência à autoridade, à regra 
e ao dever. Nela, aquilo que é imposto, aquilo 
que aparece como dever corresponde ao Bem. 
A moral autônoma é uma superação da moral 
heterônoma. Nela a noção de Bem é derivada 
dos deveres. Na heteronomia a obediência à lei 
é toda a moral, e seu fundamento. Na autono-
mia, não somente tal obediência é apenas par-
te da moral como deixa de ser seu fundamento, 
que passa a ser a reciprocidade, o contrato, o 
projeto comum. Para Piaget, o desenvolvimen-
to da criança em direção à moral autônoma 
se dá porque, nela, o sujeito investe sua per-
sonalidade, sua identidade enquanto na moral 
heterônoma, a moral permanece superficial, 
periférica à consciência (DEMO; LA TAILLE; 
HOFFMANN, 2001).

BORSA, Juliane C.. O papel da escolar no processo de 
socialização infantil. Psicologia.com.pt, 18 jul. 2007.

Considerando as ideias apresentadas no texto, pode-se 
afirmar que

( A ) é no período escolar, por meio do processo de so-
cialização, que os indivíduos passam da heterono-
mia para anomia moral.

( B ) não há relação entre a socialização primária/secun-
dária e a formação moral dos indivíduos.

x
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( C ) é no período escolar (socialização secundária) que 
os indivíduos passam da heteronomia para autono-
mia moral.

( D ) é no período escolar (socialização primária) que os 
indivíduos desenvolvem a heteronomia. 

( E ) somente a socialização primária é responsável pelo 
desenvolvimento da autonomia moral dos indiví-
duos. 

Questão 79

Dessa forma a divisão do trabalho teria a 
função de promover a solidariedade social. Seu 
efeito não seria apenas o de promover o ren-
dimento das funções divididas, mas torná-las 
solidárias. A ideia de solidariedade pressupõe 
a existência de uma coesão na sociedade, de 
estabelecimento de vínculos sociais que inter-
ligam os indivíduos uns aos outros e que con-
centrem seus esforços comuns. Seria, portanto, 
fundamental para o bom desempenho da vida 
social. Estabeleceria uma sociedade de amigos, 
indivíduos em processo de integração social.

ARAÚJO, Marta do S. S. de. Solidariedade social: as ponderações de 
Émile Durkheim. R. Pol. Públ., v. 9, n. 2, p. 51-70, jul./dez. 2005.

De acordo com Durkheim, o trabalho tem uma impor-
tante função na sociedade, visto que, por meio dele

( A ) desenvolvem-se as práticas competitivas, elemen-
tos que garantem a coesão social.

( B ) é possível determinar o grau de desenvolvimento 
cultural de uma sociedade.

( C ) se organizam as instituições sociais que, em cons-
tante conflito, levam a sociedade às transformações 
necessárias ao seu desenvolvimento.

( D ) se organizam as lutas de classes que, para o autor, 
movem a história.

( E ) se originam as solidariedades, que dão a coesão ne-
cessárias à organização social. 

Questão 80

O trabalho é, portanto, conforme explicita 
Marx [“Pressupomos o trabalho numa forma 
em que pertence exclusivamente ao homem”], 
a categoria fundamental de distinção entre os 
homens e os animais, o complexo categorial 
ontológico determinante do caráter próprio da 
humanidade.

x
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Consoante com essa premissa, Engels 
(2004), ao discorrer sobre o papel do traba-
lho na transformação do macaco em homem, 
no texto que leva o mesmo nome, diferencia a 
posição ereta e o uso das mãos dos macacos 
em relação ao homem, destacando que para os 
primeiros as funções desempenhadas por essa 
condição e pelas mãos são sumamente simples, 
ou seja, correspondem às necessidades imedia-
tas, determinadas pelo seu ser biológico, a qual 
difere radicalmente da mão humana lapidada 
pelo trabalho

MORAES, Betânia et al. A Categoria Trabalho em Marx e Engels: 
uma Análise Introdutória de sua Legalidade Onto-Histórica. In: 

Revista Eletrônica Arma da Crítica. Ano 2, n. 2., mar. 2010.

Partindo da premissa marxista, o trabalho é pensado 
como

( A ) algo a ser superado no processo de desenvolvi-
mento das sociedades.

( B ) princípio de humanização, visto ser por meio dele 
que se dá o desenvolvimento das sociedades.

( C ) elemento de desenvolvimento da sociedade, mas 
somente a partir do capitalismo, em que se dá de 
forma alienada.

( D ) elemento de alienação dos indivíduos, característi-
ca que se supera no trabalho das sociedades capi-
talistas.

( E ) totalmente dispensável no processo de humaniza-
ção, visto alienar o homem de sua função primor-
dial, qual seja, o consumo direto da natureza. 

Questão 81

Nesta obra, o autor adota a tese de que o 
mundo moderno é resultado de um processo de 
diferenciação social. Em seu esquema, o ponto 
de partida do processo de evolução social se-
riam as sociedades regidas pela solidariedade 
mecânica e seu ponto de chegada as sociedades 
caracterizadas pela solidariedade orgânica. [...]

O que distingue cada um destes momentos 
da evolução da sociedade são os mecanismos 
que geram a solidariedade social: a consciência 
coletiva e a divisão do trabalho social. 

SELL, Carlos Eduardo. Sociologia clássica: Marx, Durkheim 
e Weber. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p. 87. 
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Na concepção teórica de Émile Durkheim, a divisão do 
trabalho social é

( A ) o fator responsável pelo aumento da consciência 
coletiva.

( B ) uma forma de solidariedade que apresenta baixa 
diferenciação social. 

( C ) a garantia de coesão social das sociedades tradicionais.  

( D ) o mecanismo de integração social das sociedades 
modernas.

( E ) uma expressão da solidariedade mecânica. 

Questão 82

Ele afirma que a ação objetiva ao sentido e 
a hermenêutica passam a ser o método ideal na 
busca da resposta para a pergunta do sentido 
social da ação. Portanto a explicação sociológi-
ca busca compreender o sentido, o desenvolvi-
mento e os efeitos da conduta de um ou mais 
indivíduos referida à do outro, não se propondo 
a julgar a validade de tais atos, nem a com-
preender o sujeito enquanto pessoa. A explica-
ção é definida como sendo a captação e inter-
pretação da conexão do sentido em que se inclui 
uma ação (Quintaneiro et al., 1999). Uma pri-
meira classificação da ação social estabelecida 
por Weber levou em consideração a natureza da 
racionalidade segmentada em relação aos fins 
e valores envolvidos no processo desta ação. A 
ação social de um indivíduo ou grupo será en-
tendida como racional em relação a fins se, para 
atingir um objetivo previamente definido, lan-
çar-se mão dos meios adequados e necessários. 
É o caso de uma conduta científica ou de uma 
ação econômica (modelos típicos de ação que 
permitem uma interpretação racional).

MORAES, Lúcio F. R. de; DEL MAESTRO FILHO, Antonio; DIAS, 
Devanir V. O Paradigma Weberiano da Ação Social: um Ensaio sobre 

a Compreensão do Sentido, a Criação de Tipos Ideais e suas Aplicações 
na Teoria Organizacional In: RAC, v. 7, n. 2, Abr./Jun. 2003.

Para Weber, a sociologia terá como objeto

( A ) a ação social, que é exterior, anterior, geral e coer-
citiva.

( B ) as classes sociais, que se baseiam no status hierár-
quico das relações de produção. 

( C ) os fatos sociais, que podem ter orientações racio-
nais ou não. 

( D ) a ação social, que se define por ter um sentido, um 
objetivo, e por ser reciprocamente orientada. 

( E ) as classes sociais, que se definem pela posição que 
os indivíduos ocupam nas relações de produção.

x
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Questão 83

A cidade grande percebida por Simmel re-
flete uma racionalidade centrada na forma, 
mais do que no indivíduo, no objeto, mais do 
que no sujeito. É uma cidade informada por 
processos de individualização e intelectualiza-
ção, pela atrofia da cultura individual e hiper-
trofia da cultura objetiva e pela mais elevada 
divisão social do trabalho. Logo percebemos 
que a centralidade da abordagem de Simmel 
não está na cidade, mas no indivíduo que a ex-
perimenta. Se para Simmel, a sociedade “é um 
acontecer”, a vida na grande cidade é a intera-
ção dos indivíduos, experimentando uma nova 
condição urbana moderna. O homem habitua-
do a viver numa cidade medieval fortificada se 
vê então imerso numa dinâmica alheia à sua 
vida anterior, uma “intensificação da vida ner-
vosa” que aumenta as individualidades.

MORAES, Carla G. M. S. M. Impressões da cidade moderna. 
A constelação de significados de Georg Simmel, entre a vida 

do espírito e a modernidade ininterrupta. In: RBSE – Revista 
Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 12, n. 36, dez. 2013.

Para Simmel, a vida nas metrópoles

( A ) não traz grandes mudanças na subjetividade dos 
indivíduos, visto haver pouca diferença entre o coti-
diano da vida rural e da urbana.

( B ) não é um tema interessante, já que o autor se preo-
cupa apenas com a forma como as sociedades or-
ganizam sua produção.

( C ) faz com que os indivíduos se tornem mais coletivis-
tas e menos individualistas, visto que nas cidades a 
população é maior.

( D ) terá pequeno efeito na subjetividade dos indivíduos, 
já que ela não recebe, em seu desenvolvimento, 
muitos estímulos externos.

( E ) tem com um dos seus efeitos a intensificação da 
individualidade. 

Questão 84

Uma das possibilidades de se caracterizar a 
Filosofia, nesse sentido, é através da problemá-
tica do conhecimento [...]. Podemos desdobrar 
a problemática [...] mais ampla e mais geral do 
conhecimento as seguintes questões[...]:

1. é possível reconhecer a realidade, o mundo 
tal qual ele é? 

SOSR1-00056
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2. a questão do método: como é possível esse 
conhecimento? Ou seja, como se justifica 
uma determinada pretensão do conheci-
mento como legítima, verdadeira?

3. a questão dos instrumentos do conhecimen-
to: os sentidos e a razão.

4. a questão do objeto do conhecimento:  
mundo material ou a realidade superior, de 
natureza inteligível, a realidade mutável e 
perceptível ou a essência eterna e imutável?

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997. p. 50.

O texto apresentado traz questionamentos fundamen-
tais de uma das áreas de conhecimento da Filosofia que 
é denominada

( A ) Fenomenologia.

( B ) Epistemologia.

( C ) Política.

( D ) Estética.

( E ) Filosofia da Ciência.

Questão 85

Esquematicamente podemos identificar na 
concepção platônica as seguintes definições:

OPINIÃO X VERDADE

DESEJO X RAZÃO

INTERESSE PARTICULAR X INTERESSE 
UNIVERSAL

SENSO COMUM X FILOSOFIA

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. p. 51.

Em suas teorias, Platão procurava atingir um ideal den-
tro das referidas áreas, buscando resolver os embates, 
citados no texto, por meio de instrumento(s) do conhe-
cimento conhecido(s) como

( A ) a razão.

( B ) os sentidos.

( C ) a subjetividade.

( D ) a matemática.

( E ) os fenômenos.

x
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Questão 86

- A invenção do alfabeto e o uso da palavra. 
Numa sociedade acostumada à oralidade dos 
poetas, aos poucos cai em desuso o recurso às 
imagens para representar o real e surge, como 
substituto, a escrita alfabética/fonética, pro-
piciando, como os itens acima, um maior po-
der de abstração. A palavra não mais é usada 
como nos rituais esotéricos, nem pelos poetas 
inspirados pelos deuses, mas na praça pública 
(Ágora); O crescimento urbano é também re-
gistrado em virtude de todo esse movimento, 
assim como o fomento das técnicas artesanais 
e o comércio interno, as artes e outros serviços, 
características típicas das cidades; A criação 
da Política que faz uso da palavra para as de-
liberações do povo (Demo) em cada Pólis (por 
isso, Democracia ou o governo do povo), bem 
como exige que sejam publicadas as leis para 
o conhecimento de todos, para que reflitam, 
critiquem e a modifiquem segundo os seus in-
teresses.

CABRAL, João F. P. Condições para o surgimento da Filosofia. 
Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/filosofia/condicoes-

historicas-surgimento-filosofia.htm>. Acesso em: 26 fev. 2018.

O contexto da pólis grega, mencionado no texto, favore-
ceu o surgimento da

( A ) Religião.

( B ) Mitologia.

( C ) Ciência.

( D ) Filosofia.

( E ) Política.

Questão 87

O método, portanto, é um caminho, um 
procedimento que visa garantir o sucesso de 
uma tentativa de conhecimento [...]. Um méto-
do se constitui basicamente de regras e princí-
pios que são as diretrizes deste procedimento 
[...]. A primeira regra é a regra da evidência: 
‘jamais aceitar uma coisa como verdadeira que 
eu não soubesse ser evidentemente como tal’, a 
segunda, a regra da análise: ‘dividir cada uma 
das dificuldades que eu examinasse em tantas
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partes quantas possíveis e quantas necessárias 
para melhor resolvê-las’; a terceira, a regra da 
síntese: ‘conduzir por ordem meus pensamen-
tos, a começar pelos objetos mais simples e 
mais fáceis de serem conhecidos, para galgar, 
pouco a pouco, como que por graus, até o co-
nhecimento dos mais complexos’; e, finalmen-
te, a quarta: ‘fazer em toda parte enumerações 
tão completas e revisões tão gerais que eu ti-
vesse a certeza de nada ter omitido’.

MARCONDES. Danilo. Iniciação à história da Filosofia. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. p. 162.

O texto menciona um método abordado por um filósofo 
da Modernidade chamado de

( A ) maiêutica socrática.

( B ) dúvida metódica.

( C ) teoria científica.

( D ) revolução copernicana.

( E ) validação do conhecimento.

Questão 88

O ponto de partida [...] é a tese segundo 
a qual nossas ideias sobre o real se originam 
de nossa experiência sensível. A percepção é 
considerada como critério de validade dessas 
ideias, que, quanto mais próximas da percep-
ção que as originou, mais nítidas e fortes são, 
ao passo que, quanto mais abstratas e remotas, 
menos nítidas se tornam, empalidecendo e per-
dendo sua força.

MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da Filosofia. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. p. 182.

O texto se refere a conceitos fundamentais de um dos 
pensadores e de uma das correntes de pensamento pre-
sentes na epistemologia no período da Modernidade. A 
corrente de pensamento e o pensador a que se alude 
são, respectivamente

( A ) Racionalismo, de René Descartes.

( B ) Ceticismo, de Pirro.

( C ) Criticismo, de Immanuel Kant.

( D ) Existencialismo, de Jean-Paul Sartre.

( E ) Empirismo, de David Hume.
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Questão 89
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Segundo John Locke, a mente pode ser comparada a um livro em branco que

( A ) é preenchido por ideias simples, vindas da experiência.

( B ) é criado sempre pela razão.

( C ) é preenchido por ideias inatas.

( D ) continua em branco por toda a vida.

( E ) é preenchido por ideias advindas da razão.

Questão 90

A imagem retrata o método utilizado por Francis Bacon para investigar a realidade. Observando as tábuas e seu 
ponto de partida, pode-se dizer que

( A ) o método parte da razão para estabelecer seus resultados.

( B ) o método nega os sentidos como fonte viável de conhecimento.

( C ) o método parte da comparação entre percepções dos sentidos.

( D ) Bacon tem um ponto de vista criticista sobre o conhecimento.

( E ) Bacon olha para o que advém dos sentidos com ceticismo.
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x

FLSR1-00050

x

1a. série | Regular – 3a. aplicação – Caderno A


