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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.

Caderno A

Aluno(a)

Chamada

Escola

Turma
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| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua IngLesa >>

Questão 1

Graddol, meanwhile, predicts that English 
will play a crucial role in shaping the new 
linguistic order. But, he says, its major impact 
will be in creating new generations of bilingual 
and multilingual speakers around the world.

“English is becoming a major mechanism 
for social and economic exclusion and creating 
new divides,” he said. [...]

Businesses whose employees are not 
multilingual will find themselves at a 
disadvantage, Graddol says. In fact, employers 
in parts of Asia are already looking beyond 
English. In the next decade, the new must-learn 
language is likely to be Mandarin.

“Chinese is demographically huge, but 
when the Chinese economy has overtaken that 
of the United States, no one will be able to 
ignore its global power,” Graddol said.

LOVGREN, Stefan. English in decline as a first language, study says. National 
Geographic News. Available at: <https://news.nationalgeographic.com/

news/2004/02/0226_040226_language.html>. Accessed on: 28 dec. 2017.

Muitos consideram a língua inglesa como uma forma 
de língua global. No entanto, o cientista David Graddol 
argumenta que 

( A ) quando o poder econômico da China superar o 
dos Estados Unidos, provavelmente o mandarim 
assumirá o papel de língua global. 

( B ) em função de desavenças comerciais com a China, 
o status do inglês como língua global será profun-
damente afetado no futuro. 

( C ) o mandarim se tornará uma língua global, em fun-
ção da dimensão continental da China.

( D ) a língua inglesa deixará de se tornar global, porém, 
impulsionará o desenvolvimento de novas gera-
ções de poliglotas.

( E ) o mercado de trabalho asiático demanda, exclusiva-
mente, o domínio da língua inglesa.

LISR1-00025 

x

Questão 2 

WHY IS SOCCER LESS POPULAR  
IN THE US?

Soccer, known commonly as football to the 
rest of the world (which further distinguishes 
America as an anomaly when it comes to soccer), 
became an international craze, capturing the 
focus of countries throughout the world [...].  
Why was the United States reluctant to adopt 
soccer into its sports culture?

According to Ivan Waddington and Martin 
Roderick, in each society there is a limited 
amount of “space” for sports, and once that 
designated space is filled by one sport (such 
as football in the U.S.), there is little room 
for other sports.  They argue that once a 
particular countries sports fans” conscience 
is occupied by a sport that is seen as their 
“national” pastime, there is a diminished 
capacity for interest in additional sports.

FOGLEMAN, Julia; NEVOLA, Lucas; ONTKO, Kelsey. Why is 
soccer less popular in the US? Available at: <https://sites.duke.

edu/wcwp/research-projects/soccermarkets-in-the-u-s/soccer-
exceptionalism-in-america/>. Accessed on: 1 jan. 2018.

Considerando o texto apresentado, sobre a popularida-
de do futebol nos Estados Unidos, é correto afirmar que

( A ) a baixa popularidade do futebol acontece em de-
corrência da dificuldade de aderência do país a ten-
dências globais de entretenimento.

( B ) há intensa tolerância no país à introdução de espor-
tes comumente apreciados em outros países.

( C ) o esporte não obteve abrangência nacional em fun-
ção de uma exposição midiática fraca.

( D ) por conta de o futebol americano, por exemplo, ser 
um passatempo comum entre os estadunidenses, 
há uma diminuição do interesse do público por ou-
tros esportes.

( E ) não há relação entre a prática de um esporte como 
passatempo e sua consolidação como favorito em 
uma sociedade.

Questão 3 

No contexto do texto anterior, o vocábulo craze pode ser 
substituído, sem alteração de sentido, por

( A ) indifferent.

( B ) cult.

( C ) mania.

( D ) tradition.

( E ) custom.

LISR1-00026

LISR1-00027
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Questão 4 
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Uma característica dos esportes é a de estimular a compe-
tição. Com base nisso, o cartum tem por objetivo ironizar

( A ) a insatisfação dos atletas em participar da luta.

( B ) o papel do apresentador da luta.

( C ) a influência dos apostadores no resultado da luta.

( D ) a previsibilidade dos esportes de combate.

( E ) o caráter dos participantes da partida.

Questão 5 

Robotic vacuum cleaners don’t use cameras 
to see the world. Instead, they use various 
types of sensors to detect and measure the 
worlds around them and their own progress 
through it, including cliff sensors, bump 
sensors, wall sensors and optical encoders. 
Cliff sensors measure the distance between the 
robot base and the floor, usually by bouncing 
infra-red light off the floor. If there is a sudden 
increase in the distance to the floor, that means 
the robot is getting close to a stair edge or 
something similar, so it will back off to avoid 
falling over it (hence the “cliff sensor” name).

The name of the bump sensors also gives 
away what they do: if the robot vacuum bumps 
into something (like a wall or a chair leg), the 
impact triggers the sensor. Wall sensors are 
like cliff sensors, but in a different direction: 
they tell the robot when it is close to a wall or 
other object, so it can follow the wall.

BAGULAY, Richard; MCDONALD, Colin. Appliance Science: how robotic 
vacuums navigate. C Net. Available at: <https://www.cnet.com/news/

appliance-science-how-robotic-vacuums-navigate/>. Accessed on: 1 jan. 2018.

LISR1-00012

x

LISR1-00028

Cada vez mais, os robôs aspiradores estão fazendo par-
te da rotina de famílias, por facilitarem um trabalho que 
costumava tomar muito tempo. O texto apresentado 
tem o objetivo de

( A ) convencer as pessoas a comprarem um robô as-
pirador.

( B ) descrever o funcionamento dos sensores do robô 
aspirador.

( C ) apresentar as principais características de um robô 
aspirador.

( D ) exibir as vantagens de se possuir um robô aspira-
dor.

( E ) mostrar a dificuldade do robô aspirador em passar 
por obstáculos.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua espanhOLa >>

Questão 1

LA PRINCESA FEDERAL

El dictador tuvo una madre a su medida. 
O bien, una madre que no vaciló en forjar un 
hijo capaz de rebelarse contra ella misma, y 
salir a los campos, a labrar su fortuna. Así 
fue cómo se cambió el apellido Ortiz de Rosas 
a Rosas, a secas, con el que firmaría luego 
todas sus órdenes de gobierno. Pero más tarde 
volvió a los pies de la Señora con su mujer 
y sus hijos pequeños, a rendirle obediencia. 
Ella era fuerte, y de joven fue también muy 
hermosa. En su madura edad bastaban para 
embellecerle la mirada todas las luces de la 
inteligencia y de la guerra. […] 

LOJO, María Rosa. La princesa federal. Buenos Aires: DeBolsillo, 2013. p. 35.  

No texto, o relato sobre a mudança do sobrenome ob-
jetiva

( A ) demonstrar a impetuosidade do caráter do ditador.

( B ) exemplificar as etapas para tornar-se um líder.

( C ) explicitar as intrigas familiares de personagens his-
tóricos.

( D ) comparar a firmeza de caráter da mãe e do filho.

( E ) explicar a formação de sobrenomes em língua es-
panhola. 

x

LESR1-00005 

x
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Questão 2 

LUNA TUCUMANA

[...] 
Ay lunita tucumana 
tamborcito calchaquí 
compañera de los gauchos 
en los cerros de Tafí

YUPAQUI, Atahualpa. Intérprete: SOSA, Mercedes. Exitos 
Eternos, 2003. Disponible en: <https://www.vagalume.com.br/los-

chalchaleros/luna-tucumana.html>. Consulta: 17 dic. 2017.

Na letra da canção, pode-se considerar como exemplo 
de variação linguística

( A ) a descrição da Lua como um símbolo local. 

( B ) o uso dos verbos no futuro, ao final da estrofe.

( C ) a presença de expressões no diminutivo.

( D ) a menção aos aspectos geográficos regionais.

( E ) o emprego da interjeição ay, para para se referir à Lua.

Questão 3 

TIPOS DE FAMILIA

 La definición de familia hace alusión 
a personas que por diferentes motivos deciden 
convivir juntas. No siempre tienen que tener 
lazos sanguíneos. Hoy en día, los tipos de 
familia son diversos debido a la proliferación 
de diversas formas de vida.

Los tipos de familia varían mucho 
y están en permanente proceso de cambio y 
transformación. Por un lado, puedes encontrar 
familias en las que las relaciones tienen una 
mayor unión y otras en las que sus miembros 
son más independientes entre sí. Existen 
modelos de familia diferentes en relación 
a las características de las relaciones que se 
producen, a diferencia de otras. Los diferentes 
tipos de familia van a tener su particularidad 
pautada por su historia, sus relaciones, sus 
valores intergeneracionales, sus situaciones 
presentes y las características de sus miembros; 
además del contexto social y cultural en el cual 
vive.

INNATIA. Tipos de familia. Disponible en: <http://www.innatia.com/s/c-
organizacion-familiar/a-tipos-de-familia.html>. Consulta: 17 dic. 2017. 

LESR1-00025

x

LESR1-00026

A definição de família, sustentada no texto, está baseada 
na ideia de 

( A ) consanguinidade. 

( B ) união.

( C ) individualismo.

( D ) pluralidade.

( E ) valores.

Questão 4 

HYPERLOOP, LA CÁPSULA QUE 
QUIERE CONECTAR MADRID Y 

BARCELONA EN MEDIA HORA EN 2019

La tecnología de Hyperloop, el proyecto de 
medio de transporte consistente en una cápsula 
que levita y se desplaza dentro de un tubo a 
1.200 kilómetros por hora, espera empezar a 
transportar viajeros en 2018 ó 2019, según ha 
explicado esta semana su consejero delegado, 
Dirk Ahlborn. Esto supone que un trayecto 
entre Madrid y Barcelona podría durar apenas 
media hora.

Energía renovable, alta velocidad, bajo 
coste de construcción son los ingredientes 
de Hyperloop, un proyecto impulsado en 
2013 por el empresario Elon Musk que, por 
el momento, solo existe sobre el papel. En 
Hyperloop trabajan profesionales a cambio de 
una participación de la empresa: 420 personas 
de distintos países, compañías y universidades 
dedican más de 10 horas semanales al proyecto. 

20 MINUTOS. Hyperloop, la cápsula que quiere conectar Madrid y 
Barcelona en media hora en 2019. Disponible en: <http://www.20minutos.

es/noticia/2553499/0/hyperloop/medio-transporte-futuro/madrid-barcelona-

media-hora/#xtor=AD-15&xts=467263>. Consulta: 17 dic. 2017. 

Entre as características do novo meio de transporte que 
o texto apresenta, destaca-se

( A ) a necessidade de encurtar o tempo de viagem en-
tre as cidades espanholas.

( B ) a capacidade de gerenciamento de uma equipe for-
mada por pessoas de diferentes culturas.

( C ) a engenhosidade de seu idealizador, que busca 
colocar o projeto em funcionamento entre 2018 e 
2019.

( D ) a velocidade de deslocamento e a possibilidade de 
gerir-se sustentavelmente.

( E ) a participação das universidades junto à iniciativa 
privada no processo de desenvolvimento e produ-
ção do novo meio de transporte.

x

LESR1-00027

x
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Questão 5 

IDENTIDAD EN LA ADOLESCENCIA

Según algunos autores, la identidad se 
comporta como algo relativo, como un núcleo 
plástico capaz de modificarse a lo largo de la 
vida y el desarrollo, lo que permitiría al ser 
humano tener la capacidad de comportarse de 
formas diferentes según el contexto en el que 
deba actuar.

De acuerdo con Erik Erikson, el mayor 
obstáculo que debe enfrentar el desarrollo de 
los adolescentes es el establecimiento de una 
identidad. […] El contenido de la identidad 
tiene que ver con los compromisos, las 
elecciones, la ocupación laboral, los valores, 
las ideologías, la conciencia crítica, los roles, la 
sexualidad. […] Si bien esta tarea puede llevar 
toda la vida, la adolescencia es una etapa muy 
fuerte en este sentido y termina de fundar las 
bases de su carácter y la forma de ser. De ahí 
la intensidad con la que se vive.

RODRÍGUEZ, Aura Edith Zepeda. Identidad en la adolescencia. 
Gestiopolis. Disponible en: <https://www.gestiopolis.com/

identidad-adolescencia/>. Acceso el: 17 dic. 2017.

A construção da identidade na adolescência, defendida 
no texto, pode ser sintetizada pela estrutura comparativa

( A ) "[...] es más relativa a lo largo de la vida."

( B ) "menos flexible que el desarrollo del ser humano."

( C ) "tan difícil como para Erik Erikson."

( D ) "menos criticada en esa fase del desenvolvimiento."

( E ) "más intensa que en otros momentos de la vida."

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 6 a 45 |

Questão 6 
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As placas de trânsito são importantes ferramentas 
de comunicação. Sobre esse tema vale destacar duas 
questões importantes: primeiro, não é necessário 

LESR1-00028

x

LPSR1-00073

haver linguagem verbal para que a mensagem seja 
compreendida; segundo, não é necessário ser um 
condutor de veículo para compreender algumas das 
placas de trânsito. Assim, considerando as placas 
apresentadas, é correto afirmar que elas significam, 
respectivamente,

( A ) proibido retornar e permitido estacionar.

( B ) proibido seguir em frente e proibido estacionar.

( C ) permitido seguir em frente e proibido parar.

( D ) proibido estacionar e permitido seguir em frente.

( E ) permitido retornar e proibido estacionar.

Questão 7 

Quer dizer, a gente (de Pernambuco) teve 
uma história que diferencia da Bahia e do res-
to do Brasil. Durante os dois primeiros séculos 
de colonização, a Bahia e Pernambuco foram 
os dois maiores centros. Tanto que o movimen-
to literário Barroco foi na Bahia e Pernam-
buco. Depois de certo tempo, é que surgiu no 
século XVIII, quando começou a exploração 
das minas de ouro, e deslocou-se o centro do 
interesse para Minas Gerais, quando surgiu o 
Arcadismo. Depois disso, se (o interesse) des-
loca para o Rio de Janeiro, porque em 1808 
a família real vem para o Brasil trazendo 15 
mil cortesãos que se instalaram ali. O Rio de 
Janeiro passou a ser o modelo da língua para 
todo o Brasil – e ainda hoje ostenta esse título 
que foi reconhecido em dois congressos de lín-
gua falada. E São Paulo vem depois, com 1922 
(a Semana de Arte Moderna). 

UNIVERSIA. O falar do Nordeste. Universia, 16 set. 2005. 
Disponível em: <http://noticias.universia.com.br/ciencia-tecnologia/

noticia/2005/09/16/462323/falar-do-nordeste.html> Acesso em: 23 jan. 2018.

De acordo com o texto, é possível afirmar que a história 
linguística do Brasil

( A ) passou por modificações devido à instauração da 
Literatura Brasileira.

( B ) suportou transformações econômicas sem alterar 
as manifestações da língua.

( C ) sofreu variação conforme as transformações de in-
teresse social e econômico.

( D ) manteve-se inalterada, apesar das mudanças de 
centros de poder.

( E ) experimentou formas de expressão somente após 
a vinda da Família Real.

x

LPSR1-00074
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Questão 8 

Uma das formas de classificação de palavras refere-se à 
sílaba tônica. Com base nisso e observando as palavras 
destacadas no texto anterior, é possível afirmar que são, 
respectivamente,

( A ) paroxítona; proparoxítona; paroxítona.

( B ) proparoxítona; paroxítona; paroxítona.

( C ) paroxítona; paroxítona; paroxítona.

( D ) paroxítona; proparoxítona; proparoxítona.

( E ) proparoxítona; proparoxítona; proparoxítona.

Questão 9 

Antes de iniciar este livro, imaginei cons-
truí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a al-
guns amigos, e quase todos consentiram de boa 
vontade em contribuir para o desenvolvimen-
to das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria 
com a parte moral e as citações latinas; João 
Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a 
sintaxe; prometi ao Arquimedes a composição 
tipográfica; para a composição literária convi-
dei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator 
e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, in-
troduziria na história rudimentos de agricultu-
ra e pecuária, faria as despesas e poria o meu 
nome na capa. [...]

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 53. ed. Record: Rio de Janeiro, 1990.

Os textos narrativos apresentam cinco elementos que 
os caracterizam. São eles: narrador, personagens, tempo, 
espaço e enredo. Quanto ao narrador, este pode partici-
par da história como personagem ou não, pode saber 
toda a história antes de iniciar a narrativa ou pode apre-
sentar os dados aos poucos. O narrador do fragmento 
em questão é

( A ) narrador-personagem, porque cita os amigos que 
vão ajudá-lo na empreitada de escrever um livro.

( B ) narrador-observador, porque apenas menciona o 
processo narrativo para a elaboração de uma obra 
literária.

( C ) narrador onisciente, porque já anuncia saber de to-
dos os detalhes, mesmo antes do início da escritura.

( D ) narrador-personagem, porque quem narra se mos-
tra em primeira pessoa por meio de pronomes e 
verbos.

( E ) narrador-observador, porque não se coloca como 
personagem na história, anuncia, apenas, como vai 
contá-la.

LPSR1-00075

x

LPSR1-00019

x

Questão 10 

[...] Vou descrever o prédio: no andar térreo 
há um grande armazém que é usado como de-
pósito. A porta da frente da casa fica ao lado 
da porta do armazém. Do lado de dentro da 
porta principal há um corredorzinho que leva a 
uma escada. No topo da escada, há outra porta 
de vidro fosco onde está escrito ESCRITÓRIO 
com letras pretas. Esse é o escritório principal, 
grande, bem-iluminado e espaçoso. Elli, Miep 
e o sr. Koophuis trabalham ali durante o dia. 
Um pequeno quarto escuro contendo o cofre, 
um guarda-roupa e um armário grande condu-
zem a um segundo escritório, um tanto escuro 
também. [...]

FRANK, Anne. O diário de Anne Frank. São Paulo: Círculo do Livro, 
s/d. p. 17. Disponível em: <http://sanderlei.com.br/PDF/Anne-

Frank/O-Diario-de-Anne-Frank.pdf> Acesso em: 26 dez 2017.

O trecho apresentado faz parte de um dos livros mais 
conhecidos do século XX: O diário de Anne Frank. O que 
faz esse texto ser considerado um relato autobiográfico é

( A ) a abordagem descritiva, que pode ser percebida na 
descrição do novo lar de Anne Frank e sua família.

( B ) o caráter argumentativo do texto, uma vez que o 
objetivo é convencer o leitor sobre a difícil situação 
que Anne vai enfrentar.

( C ) a existência e o predomínio dos elementos narra-
tivos, pois o livro trata de uma triste história a ser 
contada ao leitor.

( D ) a apresentação das informações em primeira pes-
soa do singular, evidenciando a presença de Anne 
na cena.

( E ) o uso dos verbos no presente do indicativo, pois os 
relatos são escritos enquanto as ações são vividas.

Questão 11 

Como é que sei tudo o que vai se seguir e 
que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? 
É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no 
ar de relance o sentimento de perdição no ros-
to de uma moça nordestina. Sem falar que eu 
em menino me criei no Nordeste. Também sei 
das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, 
mesmo sem saber que sabe. Assim é que os 
senhores sabem mais do que imaginam e estão 
fingindo de sonsos.

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. 1. ed. Rocco: Rio de Janeiro, 1998. p. 12.

LPSR1-00076

x

LPSR1-00020
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O narrador em questão, Rodrigo S. M., já é uma das curio-
sidades que se pode destacar em Clarice Lispector por 
trazer um narrador homem, sendo a autora uma mulher. 
No texto em questão, o narrador se mostra

( A ) sedutor, pois procura envolver o leitor na sua forma 
de apresentar a personagem.

( B ) filosófico, porque se apresenta questionador e refle-
xivo a respeito da própria narrativa.

( C ) enigmático, porque parece que nem ele sabe sobre 
o que vai narrar, uma vez que não tem experiências.

( D ) realista, pois apresenta uma relação direta entre sa-
ber e viver e alega que ele sabe das coisas.

( E ) irônico, pois apresenta uma contradição sobre não 
saber por não ter vivido e saber mesmo sem saber 
que sabe.

Questão 12 
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LPSR1-00077

A imagem apresenta é direcionada a um público-alvo 
muito específico. O referido anúncio destina-se a

( A ) motociclistas, pois, muitas vezes, eles estacionam 
suas motos no espaço destinado aos veículos.

( B ) jovens, pois são os que mais costumam transgredir 
as regras de trânsito.

( C ) idosos, uma vez que foram mencionados muitas 
vezes no anúncio publicitário.

( D ) deficientes físicos, pois eles têm lugares especiais 
reservados para estacionar seus veículos.

( E ) condutores de veículos, pois grande parte das va-
gas de trânsito já são destinadas a eles.  

Questão 13 

C
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PARANÁ. Hanseníase. Secretaria da Saúde. Disponível em: 
<http://www.saude.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.

php?conteudo=3111>. Acesso em: 27 dez. 2017.

A imagem é considerada uma propaganda, mas não por 
oferecer um produto, e sim por

( A ) orientar que a doença hanseníase é incurável.

( B ) propagar a importância do conhecimento das 
manchas na pele.

( C ) estimular o leitor a tomar a vacina da hanseníase.

( D ) aconselhar quanto ao pagamento do tratamento.

( E ) avisar que hanseníase é uma doença contagiosa.

LPSR1-00078
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Questão 14

TESTE DE HEPATITE C É 
OFERECIDO PARA VISITANTES 
DA FESTA DA UVA EM JUNDIAÍ

Resultado do teste fica pronto em cinco 
minutos. Festa da Uva do Caxambu 
espera 30 mil visitantes neste ano.

Além da tradição das delícias italianas, 
neste ano os visitantes da Festa do Caxambu 
em Jundiaí (SP) podem fazer teste gratuito 
para hepatite C. A ação visa contribuir com a 
detecção prévia da doença, para evitar conse-
quências de maior impacto. O exame consiste 
na coleta de sangue por meio de um furo no 
dedo e o resultado fica disponível em cinco mi-
nutos. [...]

G1. Teste de hepatite C é oferecido para visitantes da 
Festa da Uva em Jundiaí. G1, 28 fev. 2018. Disponível 

em: < https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/
teste-de-hepatite-c-e-oferecido-para-visitantes-da-festa-

da-uva-em-jundiai.ghtml>. Acesso em: 7 mar. 2018.

A palavra hepatite é formada pelas partes Hepar (do 
grego) e Ite, que significa inflamação. Considerando que 
rinite significa inflamação da mucosa nasal e laringite é 
inflamação da mucosa da laringe, o termo hepatite re-
presenta inflamação do(a)

( A ) rim.

( B ) ouvido.

( C ) fígado.

( D ) ovário.

( E ) faringe.

Questão 15 

[...] O aperfeiçoamento gradual da mão do 
homem e a adaptação concomitante dos pés ao 
andar em posição erecta exerceram, indubita-
velmente, em virtude da referida correlação, 
certa influência sobre outras partes do orga-
nismo. [...]

ENGELS, Friederich. O papel do trabalho na transformação do macaco 
em homem. Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/

marx/1876/mes/macaco.htm>. Acesso em: 30 dez. 2016.

A escolha vocabular interfere no nível de linguagem usa-
do por um indivíduo. Quando alguém conhece a estru-
tura e a formação de palavras, amplia seu repertório e, 

LPSR1-00079

x

LPSR1-00017

consequentemente, mais facilmente se comunica com 
qualquer pessoa. A palavra destacada no texto é um 
exemplo de escolha de vocábulo que revela o uso social 
que o autor fez dela. Que alternativa apresenta a expres-
são que, além de ter o mesmo significado que a palavra 
destacada, a torna mais acessível ao público em geral?

( A ) com certeza

( B ) talvez

( C ) provavelmente

( D ) em verdade

( E ) sem dúvida

Questão 16 

TAB.1. SPOT SEMP TOSHIBA.

Locução Técnica

Locutor 1: Me vê um pacote de 

sal grosso.

Locutor 2: Tá na mão. Vai levar 

um saco de carvão também?

Loc. 1: Carvão? Ah, não é pra fa-

zer churrasco, não. É pra tomar 

banho.

Loc 2: Banho?!

Loc. 1: É, sabe, é pra tirar olho 

gordo, é que eu comprei aquela 

43 polegadas da Toshiba.

Loc. 2: Ah, sei aquela fininha, 

que ocupa bem pouco espaço 

na sala, né?

Loc. 1: É, essa, essa mesmo.

Loc.2: Puxa, que bom, eu fico 

muito feliz por você, mas muito 

feliz mesmo.

Loc. 1: Brigado, ah, me dá outro 

pacote.

Loc. 3: Nova linha Mega Screen 

Toshiba – os TVs mais avança-

dos que você já viu.

Efeitos sono-

ros de ambien-

te de rua

Trilha musical 

com instru-

mentação 

eletrônica 

VIANNA, Graziela Valadares Gomes de Mello. Imagens Sonoras 
no Ar: a sugestão de sentido na publicidade radiofônica. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017, p. 69.

x
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Spot é um comercial curto produzido para ser divulgado 
em rádios. Geralmente, vem acompanhado de música e, 
muitas vezes, traz vozes de conhecidos atores ou per-
sonalidade públicas, de modo que o ouvinte reconhece 
com facilidade quem está falando. Com relação ao spot 
apresentado, é correto afirmar que

( A ) as marcas de oralidade são inexistentes; por ser es-
crito, há só registro formal.

( B ) o texto e a intenção de venda de um produto são 
recursos claros, pois transmitem a informação de 
forma direta, clara e precisa.

( C ) o fato de o texto ser construído em forma de diá-
logo gerou um equívoco, pois deixa a propaganda 
menos clara.

( D ) não é possível descobrir qual é a marca oferecida 
apenas pelo texto do spot, uma vez que seu con-
teúdo é generalizado.

( E ) as vantagens e os benefícios de se comprar o pro-
duto oferecido não estão explícitos no texto.

Questão 17 

Você precisa de algo que diferencie seus al-
moços e jantares diários?

Está com vontade de comer aquela comidi-
nha nutritiva e saborosa todos os dias?

Quer provar uma nova receita?

Então estamos falando com a pessoa certa...

Venha até nosso Restaurante e prove os 
mais diferentes, saborosos e nutritivos pratos 
que preparamos para você com todo amor e 
carinho, todos os dias...

Preparamos cada prato com o mesmo cari-
nho e responsabilidade que aquela pessoa espe-
cial (mamãe, vovó ou titia) preparam pra você.

Além de proporcionar a você e sua família, 
um excelente almoço ou jantar, nós garantimos 
um ambiente confortável e descontraído.

Venha Conferir!

x

LPSR1-00081

O spot apresentado busca seduzir o ouvinte por laços 
afetivos. O trecho que evidencia essa informação é

( A ) "Você precisa de algo que diferencie seus almoços 
e jantares diários?"

( B ) "Está com vontade de comer aquela comidinha nu-
tritiva e saborosa todos os dias?"

( C ) "Quer provar uma nova receita? Então estamos fa-
lando coma pessoa certa..."

( D ) "Venha até nosso Restaurante e prove os mais di-
ferentes, saborosos e nutritivos pratos que prepa-
ramos para você com todo amor e carinho, todos 
os dias..."

( E ) "Preparamos cada prato com o mesmo carinho e 
responsabilidade que aquela pessoa especial (ma-
mãe, vovó ou titia) preparam para você."

Questão 18 

Ah, por que estou tão sozinho?

Ah, por que tudo é tão triste?

Ah, a beleza que existe

A estrofe apresentada pertence à música conhecida 
como Garota de Ipanema, do poeta/compositor moder-
nista Vinicius de Moraes. No texto, a palavra Ah, que é 
uma interjeição, aparece repetidas vezes. Nesse contex-
to, o sentimento que essa interjeição busca transmitir ao 
interlocutor é de

( A ) dor.

( B ) alegria.

( C ) lamento.

( D ) alívio.

( E ) espanto.

Questão 19 

A palavra triste, presente no segundo verso do poema/
canção, ao se transformar em entristecer, faz uma deri-
vação

( A ) prefixal.

( B ) sufixal.

( C ) prefixal e sufixal.

( D ) parassintética.

( E ) regressiva.

x

LPSR1-00082
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Questão 20
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O texto é uma adaptação em quadrinhos de uma co-
nhecida história da literatura infantil. Pelas informações 
oferecidas no texto, depreende-se que

( A ) a história da Rapunzel, que precisa ajudar o prínci-
pe a subir pela torre, teve os papéis invertidos.

( B ) a forma do romantismo mudou tanto que, pela tira, 
é possível afirmar que já não mais acontece.

( C ) as princesas sempre se mostram mais fortes que os 
príncipes nos clássicos infantis.

( D ) a atual posição da mulher conferiu a ela o papel de não 
mais ser frágil e submissa, até nos contos de fadas.

( E ) a releitura da história propõe que o homem é um 
típico príncipe dos clássicos infantis.

Questão 21  

PAISAGEM

Subi a alta colina 

Para encontrar a tarde 

Entre os rios cativos 

A sombra sepultava o silêncio. [...]

Como tudo nesse momento 

Me pareceu plácido e sem memória 

Foi quando de repente uma menina 

De vermelho surgiu no vale correndo, correndo…

MORAES, Vinícius de. Antologia Poética.  

Rio de Janeiro: José Olympio, 1983. p. 82.

LPSR1-00084

x

LTSR1-00048

A partir da leitura das duas estrofes do poema de Viní-
cius de Moraes (1913-1980), é possível afirmar que a obra

( A ) pode ser enquadrada como uma épica, pois há 
menção a feitos heroicos por parte do eu lírico.

( B ) se trata de um gênero de dramaturgia, já que há a 
presença de uma personagem – a menina trajada 
de vermelho. 

( C ) pode ser enquadrada como um gênero lírico, pois é 
protagonizada por um herói: no caso, o próprio eu 
lírico, por subir a colina.

( D ) não pode ser enquadrada como uma lírica, pois 
não há rimas no poema. 

( E ) pode ser enquadrada como uma lírica, pois há ex-
pressão das emoções, das lembranças pessoais e 
das experiências do eu lírico. 

Questão 22 

De tudo ao meu amor serei atento

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto

Que mesmo em face do maior encanto

Dele se encante mais meu pensamento.

[...]

MORAES, Vinicius de. Antologia poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

Considerando que a metrificação é feita com base em al-
gumas regras, como contar as sílabas até a última tônica; 
unir ditongos crescentes em uma só sílaba; unir vogais 
que estejam no final e no início de palavra em uma só 
sílaba métrica, os versos da primeira estrofe do poema 
Soneto de fidelidade, de Vinicius de Moraes, têm

( A ) 5 sílabas métricas.

( B ) 7 sílabas métricas.

( C ) 8 sílabas métricas.

( D ) 10 sílabas métricas.

( E ) 12 sílabas métricas.

x
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Questão 23 

Texto I

CANTO I: PRELÚDIO; 
ASSEMBLEIA DOS DEUSES [...] 

Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso 
que muito

peregrinou, dês que esfez as muralhas sagradas 
de Troia;

muitas cidades dos homens viajou, conheceu 
seus costumes,

como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na 
alma,

para que a vida salvasse e de seus companhei-
ros a volta. 

[...] Os mais deuses, no entanto, 

já no palácio de Zeus olímpico se achavam re-
unidos. 

[...] Atena, [...] disse o seguinte [...]:

“Crônida, pai de nós todos, senhor poderoso e 
supremo!

[...] por motivo do sábio Odisseu sinto o peito 
excruciado, 

desse infeliz que, há bem tempo, distante dos 
seus vem sofrendo

preso numa ilha por ondas cercada [...]”

HOMERO. Odisseia. Tradução de Carlos Alberto Nunes. 
Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. p. 27-29.

Texto II

PERSONAGENS

OLEGÁRIO (paralítico e marido de Lídia)

INÉZIA (criada) [...]

(Cenário com um fundo de cortinas cinzen-
tas. Uma escada. Mobiliário escasso e sóbrio. 
O dr. Olegário – um paralítico recente e grisa-
lho – está na sua cadeira de rodas. [...])

OLEGÁRIO – Inézia! Inézia!

INÉZIA (a criada, entrando) – Pronto, 
doutor. [...]

RODRIGUES, Nelson. A mulher sem pecado. In: Teatro completo de 
Nelson Rodrigues. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. p. 31-33.

LTSR1-00049 Considerando que tanto a representação das peças tea-
trais quanto os poemas épicos são manifestações que 
ocorrem desde a Antiguidade, e observando os trechos 
de Odisseia, de Homero (século IX a.C. ou VIII a.C.), e da 
peça A mulher sem pecado, de Nelson Rodrigues (1912-
1980), é possível afirmar que

( A ) as estruturas de ambos os textos nada servem 
à função que eles possuem. No poema épico, os 
versos seriam cantados para um público que ou-
viria a narrativa dos feitos de um herói. Já no texto 
dramático, as falas das personagens não auxiliam 
na compreensão do que se deveria fazer na repre-
sentação teatral.

( B ) tanto no poema épico quanto no texto de drama-
turgia as estruturas colaboram para as funções que 
ambos possuem. Na épica, por exemplo, consta o 
discurso direto do eu lírico, que pede a invocação à 
musa para contar as aventuras do herói. Já o texto 
de Nelson Rodrigues é recheado de falas de perso-
nagens e rubricas para facilitar a encenação.  

( C ) é perceptível que ambos os textos literários 
resguardam as características próprias de seus 
gêneros, tanto na temática quanto na estrutura. 
Na épica, por exemplo, há uma invocação inicial à 
musa para que o eu lírico possa cantar os feitos do 
herói. Mas, na peça teatral, há recursos que não se 
relacionam à função da representação, como a fala 
das personagens e as rubricas. 

( D ) os dois textos pertencem a gêneros distintos, por-
tanto, não possuem pontos em comum. No poema 
épico, a voz do eu lírico não medeia as vozes das 
personagens, porque elas não existem, o que não 
ocorre na peça teatral, pois há uma necessidade de 
mediação de um narrador na encenação. 

( E ) os recursos estruturais são diferentes porque a fun-
ção intencional dos textos é diferente. Na epopeia, 
o eu lírico não aparece com o mediador: é a deusa 
Atena que discorre e ambienta a cena. Na peça tea-
tral, há as rubricas, que devem ser declamadas ao 
público durante a encenação e descrevem como o 
cenário deve estar montado. 

Questão 24 

Sete anos de pastor Jacob servia

Labão, pai de Raquel, serrana bela;

Mas não servia ao pai, servia a ela,

E a ela só por prêmio pretendia.

x
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Os dias, na esperança de um só dia,

Passava, contentando se com vê-la;

Porém o pai, usando de cautela,

Em lugar de Raquel lhe deu a Lia.

Vendo o triste pastor que com enganos

Assim lhe era negada a sua pastora,

Como se a não tivera merecida;

Começou a servir outros sete anos,

dizendo: “Mais servira, se não fora

Para tão longo amor tão curta a vida.”

CAMÕES, Luís Vaz; FARACO, Sergio (Org.). Sonetos para 
amar o amor. Porto Alegre: L&PM Pocket, 2007. p. 27. 

O soneto, forma utilizada pelo poeta português Luís Vaz 
de Camões (1524-1579?80) para compor, é um clássico 
da produção literária do Ocidente. Com base na leitura 
do soneto camoniano, pode-se afirmar que

( A ) sua estrutura segue um padrão de duas estrofes 
iniciais, com quatro versos cada uma, e duas estro-
fes finais, com três versos em cada. Ele possui uma 
unidade de sentido em sua temática, recontando 
uma história bíblica.

( B ) a temática e o enredo sobre a qual o soneto discor-
re não poderiam ser utilizados em um texto em pro-
sa, por isso, Camões se valeu de uma composição 
bastante clássica na estrutura de versos, com duas 
estrofes iniciais em quadras e duas estrofes finais 
em tercetos. 

( C ) o texto de Camões não alcançou o propósito de 
uma unidade interna de sentido, pois as estrofes 
estão desconectada entre si e as ideias da primeira 
estrofe do poema não foram retomadas. 

( D ) a estrutura segue um padrão de duas primeiras 
estrofes em quartetos e duas últimas em tercetos. 
Como os tercetos não possuem um número par de 
versos, não apresentam rimas finais, se observar-
mos ambas as estrofes em conjunto, ao contrário 
do que acontece nas duas primeiras quadras do 
soneto. 

( E ) o poeta, para manter a estrutura, a metrificação, e 
para construir uma espécie de narrativa que não foi 
realizada em prosa, não precisou concluir em ou-
tro verso a ideia iniciada em um verso anterior, pois 
cada linha do poema pode ser lida separadamente.

x

Questão 25 

ÁGUAS DE MARÇO

É pau, é pedra, é o fim do caminho

É um resto de toco, é um pouco sozinho

É um caco de vidro, é a vida, é o sol

É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol

É peroba do campo, o nó da madeira

Caingá candeia, é o Matita-Pereira

JOBIM, Tom. Águas de março. Disponível em: <https://www.vagalume.
com.br/elis-regina/aguas-de-marco.html>. Acesso em: 8 jan. 2017.

Quanto à estrofe de uma letra de canção de Tom Jo-
bim, que se tornou muito conhecida, especialmente na 
voz de Elis Regina, é possível dizer dos elementos que a 
constituem que a(s)

( A ) ausência de rimas intercaladas prejudica a sonori-
dade do poema.

( B ) repetição do verbo ser no início de cada verso tor-
na a leitura cansativa.

( C ) palavras soltas, sem frases/versos, dão tom de la-
mento, especialmente por causa da expressão fim 
do caminho.

( D ) aliteração presente nos versos ajuda na musicalida-
de do poema.

( E ) seleção vocabular não indica se o ambiente é rural 
ou urbano e isso depõe contra a compreensão do 
texto.

Questão 26 

MEU SONHO

EU

Ca/va/lei/ro/ das/ ar/mas/ es/cu/ras,

On/de/ vais/ pe/las/ tre/vas/ im/pu/ras

Com/ a_es/pa/da/ san/guen/ta/ na/ mão?

Por/ que/ bri/lham/ teus/ o/lhos/ ar/den/tes

E/ ge/mi/dos/ nos/ lá/bios/ fre/men/tes

Ver/tem/ fo/go/ do/ teu/ co/ra/ção? [...]

AZEVEDO, Álvares de. Lira dos Vinte Anos. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00025a.

pdf. p. 110. Acesso em: 17 dez. 2017. Grifos nossos. 

LTSR1-00013
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O poema de Álvares de Azevedo (1831-1852), publicado 
em Lira dos Vinte Anos (1853), foi construído com metrifi-
cação em eneassílabos (tendo nove sílabas poéticas por 
verso). Porém, o que também chama a atenção no poe-
ma é o trabalho estético do autor: as sílabas tônicas, por 
exemplo, estão, em todo o poema, na terceira, sexta e 
nona sílaba de cada verso. Acerca do poema de Álvares 
de Azevedo, é correto afirmar que

( A ) mesmo com a alternância de sílabas fracas e síla-
bas fortes, o poema não possui um ritmo repetido 
e sua estrutura rítmica não está relacionada com 
sua temática.

( B ) as sílabas tônicas não foram demarcadas corretamen-
te pelo autor, já que não possuem a devida acentua-
ção gráfica conforme as normas da língua padrão.

( C ) no terceiro verso do poema, o trabalho estético do 
poeta não foi realizado corretamente, já que há a 
junção indevida de duas sílabas apenas para garan-
tir a contagem na métrica. 

( D ) a minuciosa alternância de sílabas fracas com as 
sílabas fortes dá um mesmo ritmo em todo o poe-
ma, que poderia ser associado com a cavalgada do 
cavaleiro sombrio.

( E ) há muitos problemas na metrificação realizada pelo 
poeta, pois, na primeira estrofe. 

Questão 27 

Texto I

Ai, dona fea, foste-vos queixar
que vos nunca louv[o] em meu cantar;
mais ora quero fazer um cantar
em que vos loarei toda via;
e vedes como vos quero loar:

dona fea, velha e sandia!…

AS CANTIGAS de escárnio. Disponível em: <http://www.
colegioweb.com.br/trovadorismo/as-cantigas-satiricas-de-

escarnio-e-de-maldizer.html>. Acesso em: 8 jan. 2017.

Texto II

MULHER INDIGESTA

Mas que mulher indigesta!(Indigesta!)

Merece um tijolo na testa

[...]

Ela é mais indigesta do que prato

De salada de pepino à meia-noite

x
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Essa mulher é ladina

Toma dinheiro, é até chantagista

Arrancou-me três dentes de platina

E foi logo vender no dentista.

ROSA, Noel. Mulher indigesta. Disponível em: <https://www.letras.
mus.br/noel-rosa-musicas/397334/>. Acesso em: 8 jan. 2017.

O Texto II, produzido no século XX, pode ser considera-
do uma nova roupagem da cantiga satírica de escárnio 
porque

( A ) tem linguagem direta por meio da qual é feita sátira 
explícita.

( B ) expõe uma condição de amor palaciano, usando 
termos formais.

( C ) apresenta linguagem indireta para fazer críticas a 
alguém.

( D ) revela um amor camponês registrado por um eu 
lírico feminino.

( E ) evidencia sátira sem duplo sentido com uso de ter-
mos agressivos.

Questão 28 

Texto I

erro de português

Quando o português chegou 

Debaixo duma bruta chuva 

Vestiu o índio 

Que pena! 

Fosse uma manhã de sol 

O índio tinha despido o português

ANDRADE, Oswald de. Poesias Reunidas. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, p. 177. 

Texto II

brasil

O Zé Pereira chegou de caravela 

E preguntou pro guarani da mata virgem 

— Sois cristão? 

— Não. Sou bravo, sou forte, sou filho da 

Morte 

Teterê Tetê Quizá Quizá Quecê! 

x
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Lá longe a onça resmungava Uu! ua! uu! 

O negro zonzo saído da fornalha 

Tomou a palavra e respondeu 

— Sim pela graça de Deus 

Canhém Babá Canhém Babá Cum Cum! 

E fizeram o Carnaval

ANDRADE, Oswald de. Poesias Reunidas. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, p. 169-170. 

Sobre os recursos linguísticos utilizados no trabalho es-
tético dos dois poemas de Oswald de Andrade (1890-
1954), pode-se afirmar que

( A ) o poema “erro de português” discorre sobre equí-
vocos ortográficos ou gramaticais da língua, e nada 
tem a ver com a colonização do Brasil. 

( B ) ambos os poemas se embasam em uma intertextuali-
dade com a História da colonização do Brasil, mas não 
é necessário ter conhecimento prévio de tais fatos 
para compreender o sentido de ambos os poemas. 

( C ) o título “brasil” não está relacionado com o desen-
volvimento do restante do poema, ainda que o eu 
lírico dê voz às três principais etnias de nossa colo-
nização: o português, o indígena e o negro. 

( D ) as expressões “Vestiu o índio”, do primeiro poema, 
e “fizeram o Carnaval”, do segundo poema, não po-
dem ser lidas de maneira metafórica, pois são refe-
rências literais à colonização do Brasil e aos nossos 
festejos populares.

( E ) as onomatopeias em “brasil” possuem relação com 
a temática do poema, mas, em “erro de português”, 
a expressão “Que pena!” não reforça a ambiguidade 
irônica do título em relação ao conteúdo do poema. 

Questão 29 

Texto I

O meu amigo Jacinto nasceu num palácio, 
com cento e nove contos de renda em terras de 
semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. [...]

Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos 
encontramos e acamaradamos em Paris, nas 
Escolas do Bairro Latino – para onde me man-
dara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena 
de Noronha e Sande, quando aqueles malvados 
me riscaram na Universidade por eu ter esbor-
rachado, numa tarde de procissão, na Sofia, a 
cara sórdida do dr. Pais Pita. [...]

QUEIROZ, Eça de. A Cidade e as Serras. Porto: Lello & Irmão, 1945, p. 5;11-12.

x
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Texto II

[...] Tendo Zilda – a filha com quem a ani-
versariante morava – disposto cadeiras unidas 
ao longo das paredes, como numa festa em 
que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de 
cumprimentar com cara fechada aos de casa, 
aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a 
boca em bico, mantendo sua posição de ultra-
jada. “Vim para não deixar de vir”, dissera ela 
a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. [...]

LISPECTOR, Clarice. Feliz aniversário. In: Laços de Família. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1993, p. 71.

Tendo como base os trechos do romance de José Maria 
Eça de Queiroz (1845-1900) e do conto de Clarice Lispec-
tor (1920-1977), acerca do foco narrativo de cada um dos 
relatos, é possível afirmar que

( A ) na narrativa, é o próprio autor que está relatando 
como se tornou amigo de Jacinto, enquanto no 
conto de Clarice Lispector, a escritora optou por 
uma voz narrativa que não participa do enredo 
como personagem. 

( B ) em ambos os textos as vozes narrativas são de 
personagens. Isso é perceptível porque os dois nar-
radores utilizam a primeira pessoa do singular: “O 
meu amigo Jacinto” e “Vim para não deixar de vir” 
são trechos que comprovam essa classificação.

( C ) na primeira narrativa, temos um narrador-persona-
gem, porém ele não pode ser confundido com o 
autor do texto. Já no conto de Clarice é perceptível 
que a escritora utilizou uma voz narrativa que não é 
uma personagem do enredo.

( D ) ambas as narrativas foram construídas com nar-
radores-observadores: eles não estão diretamente 
ligados aos personagens e nem participam no en-
redo, mas possuem a função de relatar as histórias. 

( E ) o narrador do romance é o próprio autor, Eça de 
Queiroz. Já no caso texto de Clarice Lispector, ela 
optou pela elaboração de uma voz narrativa em pri-
meira pessoa, portanto, uma personagem do conto.  

Questão 30 

Avião sem asa,

fogueira sem brasa,

sou eu assim sem você.

[...]

x
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Tô louca pra te ver chegar,

Tô louca pra te ter nas mãos.

[...]

CALCANHOTO, Adriana. Fico assim sem você. In: 
Adriana Partimpim. Rio de Janeiro: BMG, 2004.

A música “Fico assim sem você”, composta por Abdullah 
e Cacá Moraes, ficou muito conhecida na voz de Adria-
na Calcanhoto. No que se refere às cantigas medievais, 
podemos afirmar que a temática dessa canção se apro-
xima das

( A ) cantigas de amor, em que o eu lírico masculino can-
tava o sofrimento de um amor não realizável.

( B ) cantigas de amor, pois há nítido relato da vivência 
de um amor que nunca se concretizou e que foi 
apartado.

( C ) cantigas de amigo, em que, normalmente, há men-
ção a elementos da natureza e um eu lírico femi-
nino cantando as saudades do amante que partiu.

( D ) cantigas de amigo, em que normalmente o amor 
impossível é cantado por um eu lírico feminino, em 
diálogo com os elementos da natureza.

( E ) cantigas de escárnio e maldizer, em que se satiriza-
vam as figuras das “velhas” ou imputavam defeitos 
às mulheres ou homens do contexto.  

Questão 31 
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DUCHAMP, Marcel. A fonte, 1917.

x
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Em 1917, o vanguardista Marcel Duchamp trouxe uma 
nova experiência estética com a sua obra “A fonte” e o 
conceito ready-made. Os críticos e o público da época 
não compreenderam sua obra, pois o conceito de arte

( A ) difere de obra para obra e de autor para autor, assim, 
não é possível rotular de “arte” algo que não esteja 
relacionado aos parâmetros de uma determinada 
época.

( B ) estava deslocado de sua época e a visão de mundo 
do artista não se comunicou com o público, portan-
to, não cumpriu seu papel social, cultural e estético. 

( C ) está relacionado ao observador, que tem a expe-
riência estética diante da obra, assim, o artista não 
pôde cumprir a função da arte, pois não houve co-
municação.

( D ) se relaciona com a visão de mundo do artista em 
seu meio, portanto, varia muito pouco de indivíduo 
para indivíduo, pois as ideias se conectam à época.

( E ) está profundamente relacionado à experiência vi-
vida pelo artista em sua época e pela sua visão de 
mundo, portanto, o que é arte para um pode não 
ser para outro.

Questão 32 
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A relação entre a pintura rupestre, uma das primeiras 
manifestações artísticas do homem, e o estêncil, técnica 
contemporânea da arte de rua, se dá

( A ) pelo suporte, ambas utilizam paredes para a apre-
sentação artística.

( B ) pelo teor crítico, ambas desafiam o suporte conven-
cional das artes.

( C ) pelo uso do material, ambas utilizam materiais al-
ternativos.

( D ) pela visibilidade, as duas são expostas em lugares 
públicos.

( E ) pela função, as duas servem para ressignificar os 
símbolos.

Questão 33 
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Detalhe da tumba de um faraó egípcio.

A arte está profundamente relacionada ao contexto da 
sociedade, assim, a relação entre as tumbas e a arte 
egípcia se dá

( A ) pela importância da agricultura e da caça, que eram 
os temas das pinturas encontradas nas tumbas.

( B ) pela figura do faraó, as pinturas criadas nas tumbas 
eram de cunho realista para que ele pudesse ter 
uma boa visão depois da morte.

( C ) pela relação com os animais, pois, no lugar dos res-
tos mortais das pessoas, as tumbas levavam restos 
de animais, que representavam os mortos. 

x
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( D ) pela importância que os egípcios davam à vida 
após a morte, dessa forma, muitas manifestações 
da sua arte se encontram nas tumbas.

( E ) pelo suporte, na falta de outros, os egípcios utiliza-
vam as tumbas e as paredes para reproduzir sua 
arte em duas dimensões.

Questão 34 
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Antigo papiro egípcio.

As pinturas egípcias obedeciam a princípios rigorosos. 
Assim, a representação de ombros, braços, pernas, cabe-
ça e olhos humanos seguia

( A ) a visão compósita, na qual o olho era representado 
de perfil, e o resto dos membros, vistos frontalmente.

( B ) a regra da proporção, na qual os membros eram 
divididos em partes iguais e todos possuíam o mes-
mo tamanho. 

( C ) a lei da frontalidade, pela qual os ombros e os bra-
ços eram vistos frontalmente, as pernas e a cabeça, 
de perfil, e o olho, de frente.

( D ) um sistema de pintura de duas dimensões, ou seja, 
altura e largura com profundidade, para acentuar o 
que era importante.

( E ) a lei da proporção, na qual o tamanho das figuras 
humanas era inversamente proporcional à sua im-
portância na sociedade.

Questão 35 

O teatro foi um dos aspectos mais importantes da cul-
tura grega, desenvolvido de tal maneira que continua 
influenciando artistas, dramaturgos e outros profissio-
nais da arte dramática. Na Grécia Antiga, os teatros eram 
construídos na encosta das montanhas, possibilitando, 
assim, a amplificação natural do som. Esse tipo de teatro 
perdura até os dias atuais, sendo conhecido como

( A ) anfiteatro.

( B ) teatro de arena.

( C ) quarta parede.

( D ) teatro de rua.

( E ) teatro itinerante.

x
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Questão 36 

[…] Feitos de barro e um pouco de palha 
para dar liga – às vezes com pitadas de cal 
ou cimento, usados como estabilizante –, os ti-
jolos de adobe, diferentemente dos cerâmicos, 
não passam pela etapa da queima em fornos de 
alta temperatura. Secam à sombra ou ao sol, 
evitando, com isso, desmatamento – pois não 
é necessário lenha para alimentar os fornos – e 
liberação de gás carbônico no ar, resultado da 
combustão. A obra limpa não causa impacto 
nem mesmo com transporte, uma vez que o 
tijolo pode ser produzido com o solo do local 
da construção.

STRINGUETO, Kátia; BIS, Keila. Adobe, matéria-prima tão antiga, pode 
ser alternativa para o futuro. Casa.com.br, 20 dez. 2016. Revista Casa Abril. 

Disponível em: <https://casa.abril.com.br/casas-apartamentos/adobe-materia-
prima-tao-antiga-pode-ser-alternativa-para-o-futuro/>. Acesso em: 22 dez. 2017.

Na arquitetura, o uso do adobe teve origem com

( A ) os antigos gregos, em 80-70 a.C., que não conta-
vam com treinamento formal.

( B ) os celtas, organizados em múltiplas tribos, a partir 
de 2000 a.C.

( C ) os astecas, que habitavam a região central do Méxi-
co, entre os séculos XIV e XVI.

( D ) a civilização do Vale do Indo, em 3300-1300 a.C., 
uma das civilizações do Velho Mundo.

( E ) os sumérios, primeira grande civilização da Meso-
potâmia, anterior a 4.000 a.C.

Questão 37

[…] a despeito das inúmeras conquistas ob-
tidas pela renovação da linguagem teatral nas 
últimas décadas, é preciso admitir que a forma 
dramática continua estabelecendo uma comu-
nicação instantânea com o público, exercendo 
sobre ele uma fascinante atração especular, 
movida, sobretudo, pelo enfoque psicológico 
nas relações pessoais e familiares – combus-
tível que ainda funciona no teatro como uma 
espécie de segunda natureza, capaz de acionar, 
sim, a consciência crítica pela via da subjeti-
vidade.

ANDRADE, Welington. Como se a linguagem não mais existisse. Revista 
Cult, 25 mar. 2014. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/

como-se-linguagem-nao-mais-existisse/>. Acesso em: 23 dez. 2017.

ARSR1-00051
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A renovação da linguagem teatral só se faz diante de 
seus fundamentos. As origens do teatro se devem

( A ) aos antigos gregos, que criaram o papel do respon-
dedor que, mais tarde se tornaria o ator.

( B ) aos egípcios, que pintaram as primeiras máscaras 
em formato de animais.

( C ) aos antigos romanos, que construíram os primeiros 
teatros em forma de arena.

( D ) aos gregos, que inovaram com a arquitetura dos 
primeiros teatros cobertos.

( E ) aos romanos, que celebravam a fecundidade em 
rituais e festivais com recitação de poemas.

Questão 38 

Cada época tem o Édipo que merece e in-
versamente cada Édipo tem a época que conse-
gue criar para si. […] A soberania de um tipo 
de família paranoica, dirá Deleuze; uma forma 
de neutralizar a sexualidade no registro da he-
rança, dirá Foucault; […] Muitos psicanalistas 
têm defendido a aposentadoria gradual e com-
pulsória das ideias edipianas: uma verdade a 
ser descoberta, a decifração do sentido, o pri-
mado da autoridade do pai e da inviolabilida-
de da mãe, a relevância dos laços verticais de 
identificação, a aspiração de universalidade do 
desejo em confronto com a lei. Édipo seria uma 
figura passadiça. 

DUNKER, Christian. Quem precisa de Édipo? Revista Cult. 
Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/quem-

precisa-de-edipo-hoje/>. Acesso em: 23 dez. 2017.

O mito de Édipo é originário da tragédia Édipo-Rei, de 
Sófocles. A tragédia grega clássica tinha como um de 
seus elementos a catarse, que

( A ) se estabelece quando há uma sucessão de enga-
nos e erros até o desfecho, como os reflexos do que 
ocorreu com Édipo.

( B ) ocorre quando há um estranhamento do espec-
tador diante dos sofrimentos do herói, o que gera 
uma consciência da ficção.

( C ) é a marca do herói grego, que está sempre disposto 
a assumir as consequências geradas pelo acometi-
do destino, como no caso de Édipo.

( D ) ocorre quando o espectador se solidariza com os 
sentimentos do herói, como ao sentir pena dos so-
frimentos de Édipo, por exemplo.

( E ) acontece quando o herói sente terror ou piedade 
diante de suas desgraças, como quando Édipo des-
cobre que se casou com sua mãe.

x
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A prática do futebol de rua é muito comum em diversos 
lugares do mundo. Quando jogado de maneira lúdica, 
sem a presença do código esportivo, ele pode ser classi-
ficado como uma prática

( A ) esportivizada.

( B ) desesportivizada.

( C ) semiesportivizada. 

( D ) não esportivizada.

( E ) esportivizada adaptada.

Questão 40 

A ESPORTIVIZAÇÃO NAS AULAS 
DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Esportivização, como o próprio nome indi-
ca, é o processo de transformação de certas 
práticas corporais em esporte institucionaliza-
do. Hoje em dia, esse processo tem ampliado 
o número de modalidades esportivas em todo 
o mundo. Um exemplo disso é a capoeira, pa-
trimônio cultural brasileiro, com o qual nos 
deparamos nas ruas e comunidades de inúme-
ras cidades brasileiras, tradicionalmente con-
siderado um jogo com elementos de dança e 
de artes marciais, mas que já tem, em alguns 
lugares (como em São Paulo), tomado também 
a conotação de esporte de competição (tendo 
inclusive torneios oficiais, organizados por fe-
derações de capoeira).

Disponível em:  <http://esportivizacaoescolar.blogspot.com.br/2013/11/
esportivizacao-como-o-proprio-nome.html>. Acesso em: 26 dez. 2017.

A esportivização possui características próprias que a 
diferenciam da desesportivização. São elementos que 
constituem a esportivização:

EFSR1-00050
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( A ) solidariedade, rendimento máximo e vivência no 
esporte.

( B ) treinamento, regras rígidas e rivalidade.

( C ) processo, rendimento possível e regras rígidas.

( D ) descontração, inclusão e regras flexíveis.

( E ) rivalidade, rendimento possível e inclusão.

Questão 41 

COMO LIDAR COM O 
STRESS NA CRIANÇA

Muito frequentemente, os pais não sabem 
reconhecer que seu filho está estressado. A 
criança, que não consegue saber claramente o 
que está sentindo, passa como sendo malcriada 
ou birrenta, quando na verdade ela está sofren-
do a ação [...] do stress excessivo.

LIPP, Marilda. Como lidar com o estresse na criança. IPCS – Instituto de 
Psicologia e Controle do Stress. Disponível em: <http://www.estresse.com.br/

publicacoes/como-lidar-com-o-stress-na-crianca/>. Acesso em: 25 dez. 2017.

Diversos são os fatores que podem levar uma criança 
ao estresse. Entre as causas do estresse infantil, pode-se 
citar

( A ) mudanças no corpo causadas pela puberdade.

( B ) necessidade de aprovação pelo grupo social de 
convivência. 

( C ) decisões de vida motivadas pelo período de vesti-
bular.

( D ) o bullying, que pode vir a ocorrer no ambiente es-
colar.

( E ) a cobrança dos pais para passar no vestibular.

Questão 42 

STRESS NA ADOLESCÊNCIA

Pesquisa da American Psychological 
Association (APA) aponta que os adolescentes 
norte-americanos, entre 13 e 17 anos de idade, 
experimentam níveis de stress mais altos do 
que os aceitáveis. A vida escolar e a necessi-
dade de decidir o que fazer depois do ensino 
médio são as principais fontes de stress entre 
os adolescentes.

CAMPOS, Nancy. Stress na Adolescência. Abilio Diniz. Disponível 
em: <http://abiliodiniz.com.br/qualidade-de-vida/controle-do-

stress/stress-na-adolescencia/>.   Acesso em: 23 dez. 2017.

x

EFSR1-00052

x

EFSR1-00053

1a. série | Regular – 2a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

19Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

O estresse atinge pessoas de todas as idades e pode 
apresentar sintomas físicos e psicológicos. São exem-
plos de sintomas físicos causados pelo estresse

( A ) indigestão, dor de cabeça e isolamento.

( B ) desmotivação, cansaço e introspecção.

( C ) insônia, autoritarismo e gastrite.

( D ) cansaço físico, dor de cabeça e gastrite.

( E ) taquicardia, memória fraca e insônia.

Questão 43 

CARTA DE OTTAWA

A Primeira Conferência Internacional so-
bre Promoção da Saúde, realizada em Otta-
wa, Canadá, em novembro de 1986, apresenta 
neste documento sua Carta de Intenções, que 
seguramente contribuirá para se atingir Saúde 
para Todos no Ano 2000 e anos subsequentes. 
Esta Conferência foi, antes de tudo, uma res-
posta às crescentes expectativas por uma nova 
saúde pública, movimento que vem ocorrendo 
em todo o mundo. As discussões localizaram 
principalmente as necessidades em saúde nos 
países industrializados, embora tenham levado 
em conta necessidades semelhantes de outras 
regiões do globo.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Carta de Ottawa. Biblioteca Virtual 
em Saúde. Disponível em:  <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/carta_ottawa.pdf>. Acesso em: 24 dez. 2017.

O termo saúde não designa somente a ausência de 
doença, na realidade, ele abrange, também, questões 
relacionadas à qualidade de vida das pessoas. Os princi-
pais aspectos que englobam condições e recursos fun-
damentais para a saúde são

( A ) condições dignas de moradia e incremento de me-
didas de aumento do estresse para a população.

( B ) investimento em educação, assim como melhor 
distribuição de alimentos entre os habitantes do 
mundo.

( C ) redução da violência, aumento da evasão escolar 
e garantia de alimentos de boa qualidade a todos.

( D ) implementação de um ecossistema saudável com 
água insalubre e renda compatível com a produção 
do indivíduo.

( E ) habitação adequada, justiça social e recursos finitos 
sem o suporte necessário para o atendimento dos 
indivíduos.

x
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Questão 44 

POR QUE USAR FREQUENCÍMETRO?

Depois de um tempo na corrida de rua você 
começa a perceber que vários corredores sem-
pre estão de olho na sua frequência cardíaca. 
Você até sente a necessidade de apostar em 
alguns apetrechos mais tecnológicos, mas não 
sabe a real função de um medidor de batimen-
tos cardíacos. O frequencímetro pode ser essen-
cial para que você ganhe rendimento. Ele tem 
como principal função mostrar a frequência 
cardíaca que você atinge em cada treino. Essa 
frequência, expressa em batimentos cardíacos 
por minuto (bpm), representa a quantidade de 
vezes que o seu coração bate por um perío-
do de tempo determinado (geralmente, em um 
minuto), sendo um ótimo indicador fisiológi-
co usado para a prescrição de um treinamento 
adequado para o seu condicionamento físico.

ATIVO. Por que usar frequencímetro? Ativo, 10 fev. 2015. Disponível 
em:  <https://www.ativo.com/corrida-de-rua/iniciantes/por-que-

usar-frequencimetro-nos-treinos/#>.  Acesso em: 25 dez. 2017.

A fórmula de Karvonen expressa a frequência cardíaca 
máxima que o indivíduo pode atingir conforme a sua 
idade. Para uma pessoa de 47 anos, a FCmáx será 

( A ) 175 bpm.

( B ) 174 bpm.

( C ) 173 bpm.

( D ) 172 bpm.

( E ) 171 bpm.

Questão 45 

Para calcular a frequência cardíaca máxima, muitos pro-
fissionais utilizam o frequencímetro, um relógio que mo-
nitora os batimentos cardíacos. Utilizando a fórmula de 
Karvonen, calcule a FCmáx de uma pessoa de 29 anos.

( A ) 189 bpm.

( B ) 190 bpm.

( C ) 191 bpm.

( D ) 192 bpm.

( E ) 193 bpm.

EFSR1-00055
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Proposta de produção de texto 

Tendo como base a leitura dos textos motivadores a seguir, e valendo-se dos conhecimentos construídos ao longo 
de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre a Crise 
migratória e o tráfico humano. Para tanto, selecione as informações, ordene-as e construa relações argumentati-
vas, de forma coesa e coerente, a fim de sustentar o seu ponto de vista. Lembre-se de que seu texto deve apresentar 
uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Texto I

SÍRIA É "MAIOR CRISE HUMANA DA NOSSA ERA", DIZ ONU

[...] Um em cada oito sírios deixou o país, e outros 6,5 milhões foram deslocados dentro da Síria, 
disse a Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). Metade dos atingidos são crianças.

Grande parte dos refugiados foi para os países vizinhos, sendo que a maioria deles - mais de 1,1 
milhão – está no Líbano. [...] Segundo a Acnur, a jornada para deixar a Síria tornou-se mais difícil, e 
mais pessoas recorrem a grupos armados para fazer a travessia. [...] 

Os vizinhos da Síria estimam que centenas de milhares de sírios buscaram refúgio em seus países, 
causando pressões sociais e econômicas.

Há menos de um ano, dois milhões de sírios estavam registrados como refugiados.

[...] A situação piorou nos últimos meses com a formação e avanço do grupo Estado Islâmico (EI), 
que agora controla grandes partes da Síria e do Iraque.

O grupo, antes denominado Estado Islâmico do Iraque e da Síria (Isis, na sigla em inglês), tem seu 
reduto na Síria, onde impõe regras duras à população local. [...] 

BBC BRASIL. Síria é "maior crise humana da nossa era", diz ONU. BBC Brasil, 29 ago. 2014. Disponível em: <http://www.
bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140829_siria_crise_humanitaria_hb>. Acesso em: 23 dez. 2017.

Texto II

A CRISE MIGRATÓRIA SE AGRAVA E ULTRAPASSA AS FRONTEIRAS DA ITÁLIA

[...] A crise migratória e o rastro de suas feridas no Mediterrâneo estão piorando. Cerca de 7.300 
migrantes chegaram ao litoral italiano em 51 embarcações no fim de semana passado: morreram pelo 
menos 245. O fenômeno transborda as fronteiras do país, que viu os desembarques aumentarem 38% 
em relação ao mesmo período de 2016 e se tornarem a porta de entrada para a Europa. [...]

O fim de semana da Páscoa foi o pior: mais 9.000 desembarques. De fato, nos meses do ano que já 
passaram chegaram já às costas italianas 43.245 pessoas procedentes da Líbia. [...]

Os acordos fechados com a Líbia não estão dando resultado. É frequente que muitos dos migrantes 
que chegam até lá desde os confins da África sejam presos, maltratados e torturados até que suplicam 
a seus familiares que mandem dinheiro para libertá-los. Grande parte das mulheres, denunciam as 
ONG, são estupradas. E a partir desse momento, queiram ou não, sobem no barco. 

Os traficantes passaram de pequenos delinquentes a grandes estruturas que armazenam migrantes 
como mercadorias em grupos de até 1.000 indivíduos. Uma vez pagos, são levados em caminhões, 
presos e saem de uma vez até 15 embarcações, afirma Michele Trainiti, coordenador de atividades 
de busca e resgate da ONG Médicos sem Fronteiras (MSF). Uma capacidade logística fatal para os 
clientes forçados: 43.245 pessoas, das quais mais de 5.000 são menores não acompanhados.

VERDÚ, Daniel. A crise migratória se agrava e ultrapassa as fronteiras da Itália. El País, 11 maio, 2017. Disponível em: <https://
brasil.elpais.com/brasil/2017/05/10/internacional/1494428809_185543.html>. Acesso em: 23 dez. 2017.
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Texto III

ENTREVISTA A GEERT LAPORTE, DIRETOR ADJUNTO DO CENTRO 
EUROPEU DE GESTÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO (ECDPM)

Brexit, refugiados, Grécia de novo à beira da implosão. Este é o ano de todas as crises para a 
Europa?

Em 2008 e 2015 dizia-se que a Europa estava prestes a desintegrar-se devido à crise financeira. 
Mas o que estamos a viver agora é pior. A crise migratória vai ser o maior desafio para a Europa. 
Na verdade estamos num paradoxo: por um lado vivemos nos últimos dez, 20 anos uma globalização 
imparável, com os europeus a poderem viajar para todas as partes do mundo – num contexto que tem 
sido favorável para a maioria das pessoas na Europa. Ao mesmo tempo, há um crescente sentimento 
de medo, que também parece imparável. É gerado pelos que temem perder a sua identidade com a 
globalização.

TECEDEIRO, Helena. "A crise migratória vai ser o maior desafio para a Europa". Diário de Notícias, 4 maio 2016. Disponível em: <https://
www.dn.pt/mundo/interior/a-crise-migratoria-vai-ser-o-maior-desafio-para-a-europa-5156516.html>. Acesso em: 23 dez. 2017.

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

As pessoas se definem em termos de ante-
passados, religião, idioma, história, valores, 
costumes e instituições. Elas se identificam 
com [...]: tribos, grupos étnicos, comunidades 
religiosas, nações e, em nível mais amplo, ci-
vilizações. [...] Nesse novo mundo, a política 
local é a política da etnia e a política mundial 
é a política das civilizações. A rivalidade das 
superpotências é substituída pelo choque das 
civilizações.

HUNTINGTON, Samuel P. O choque de civilizações e a recomposição 
da Ordem mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 1997. p. 20-21.

Uma civilização se organiza a partir

( A ) da atuação dos Estados nacionais.

( B ) de um conjunto de valores culturais.

( C ) da adoção de um sistema econômico.

( D ) da formação de um exército profissional.

( E ) de rivalidades entre os países.

Questão 47 

A 750 quilômetros do Rio, tem um espe-
táculo grandioso, uma superprodução digna 
de cinema. A cidade de Juscelino Kubitschek 
recruta uma centena de soldados romanos uni-
formizados para encenar a Paixão de Cristo, 
na manhã da Sexta-Feira Santa. [...] O cortejo 
passeia pelas ruas da cidade conduzindo Jesus 
Cristo carregando a cruz pela Via Sacra. À 
noite acontece a Procissão do Sepultamento, 
novamente com a participação da Guarda Ro-
mana.

AGOSTINI, Bruno. Semana Santa: Paixão de Cristo à moda mineira.  
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/boa-viagem/semana-santa-

paixao-de-cristo-moda-mineira-3048979>. Acesso em: 17 fev. 2017.

Todos os anos, antes da Páscoa, acontecem no Brasil e 
em todos os países católicos, muitos espetáculos da Pai-
xão de Cristo. Que relações esses espetáculos religiosos 
têm com a história dos romanos antigos?

( A ) Os romanos crucificaram Jesus Cristo, porque, ao 
pregar o monoteísmo, ele significava uma ameaça 
ao poder dos imperadores romanos.

HISR1-00072

x

HISR1-00037

x

( B ) Os hebreus disputavam a região da Palestina com 
os romanos e a crucificação de Jesus Cristo marca 
a vitória dos romanos na batalha.

( C ) Os romanos eram um povo conquistado pelos he-
breus e, por isso, a história de Jesus Cristo se rela-
ciona à de Roma Antiga.

( D ) Os hebreus eram politeístas e, devido a isso, amea-
çavam o poder dos imperadores romanos, conside-
rados únicos deuses.

( E ) Os romanos crucificaram Jesus Cristo por ele ser 
perigoso à unificação da República Romana.

Questão 48 
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Pintura rupestre em parede de caverna.

Com base na observação da pintura, pode-se afirmar 
que a arte rupestre é uma representação

( A ) da religiosidade da Idade Antiga.

( B ) de cenas do cotidiano pré-histórico.

( C ) da fauna do Egito Antigo.

( D ) da cultura imaterial do folclore europeu.

( E ) da relação dos indígenas com a natureza.

Questão 49 
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Tribunal de julgamento de um morto. Nele, observa-se 
o coração sendo pesado e os jarros contendo os ór-
gãos retirados durante o processo de mumificação.

HISR1-00073
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O que a religiosidade egípcia proporcionou para a socie-
dade daquela época?

( A ) A formulação de um sistema jurídico igualitário.

( B ) A adoção do monoteísmo.

( C ) Os conhecimentos relacionados à área da medicina.

( D ) A produção de um alfabeto simplificado.

( E ) O desenvolvimento das atividades mercantis.

Questão 50 

[...] as razões que impulsionaram os atenien-
ses a buscar um império [fins do século V a.C.] 
têm origem direta no comércio das commodi-
ties mais básicas – os grãos – e na geografia pe-
culiar do berço helênico da civilização ociden-
tal. Ademais, assim como as bases culturais e 
institucionais da civilização ocidental vieram 
primeiro à luz na Grécia antiga, também a ob-
sessão do Ocidente atual pelo controle das vias 
marítimas vitais e dos pontos de estrangula-
mento marítimos estratégicos tem origem na 
configuração grega agrícola e geográfica úni-
ca, que a tornou dependente da importação 
de grãos.

BERNSTEIN, William J. Uma mudança extraordinária. Como 
o comércio revolucionou o mundo da pré-história aos dias 

atuais. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2009. p. 37.

O problema apresentado no texto era decorrente

( A ) dos altos índices pluviais na parte central da Grécia, 
e a solução encontrada foi a formação da liga co-
mercial de Delos. 

( B ) da proximidade com os mares Egeu e Mediterrâ-
neo, e a solução foi buscada no domínio da Magna 
Grécia.

( C ) da opção pela produção de videiras e oliveiras, e a 
solução foi buscada com a Guerra do Peloponeso.

( D ) da crise agrária, pois Atenas se localizava em uma 
região árida, e a solução encontrada foi remover a 
população para outras áreas.

( E ) do desejo expansionista ateniense, e a solução foi 
buscada com as Guerras Médicas.

Questão 51 

Sólon é o primeiro nome grego que nos vem 
à mente quando terra e dívidas são escritas 
juntas. Logo depois de 600 a.C., ele se tornou 

x

HISR1-00075
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HISR1-00076

legislador em Atenas com grandes poderes. 
Naquela época, a população exigia uma redis-
tribuição de terras e o cancelamento das dí-
vidas. [...] Por mais que Sólon possa ter feito 
pelos agricultores de sua época, não pretendeu 
nem estabeleceu uma proibição permanente de 
empréstimos com garantia de terras. Os agri-
cultores continuaram a se endividar, e quando 
não podiam mais oferecer a própria pessoa ou 
a de seus familiares como garantia – uma refor-
ma permanente de Sólon – só suas terras lhes 
possibilitavam a obtenção de empréstimos.

FINLEY, Moses. Economia e Sociedade na Grécia Antiga. 
São Paulo: Martins Fontes, 1989. p. 66-67.

Sólon, enquanto legislador, buscou atender às reivindica-
ções dos mais pobres, sobretudo, com

( A ) uma reforma agrária.

( B ) o cancelamento de todas as dívidas.

( C ) a distribuição de terras coletivas.

( D ) o fim da escravização por dívidas.

( E ) a ampliação da cidadania para mulheres e estran-
geiros.

Questão 52 

O segundo texto grego mais antigo, cerca de 
cem anos mais novo que os poemas épicos de 
Homero, é um poema de Hesíodo (800 a.C.), 
intitulado "Os Trabalhos e os Dias", que canta 
o trabalho de um agricultor. [...] Nem Hesíodo, 
nem Virgílio, nem ninguém da época, estudou 
de fato o que um agricultor faz e, menos ainda, 
como faz. O trabalho não merecia a atenção de 
pessoas educadas, abastadas ou com autorida-
de. Trabalho era o que os escravos faziam.

USP. Emprego e trabalho. Disponível em: <https://www.
ime.usp.br/~is/ddt/mac333/projetos/fim-dos-empregos/

empregoEtrabalho.htm>. Acesso em: 10 fev. 2017.

De acordo com o texto, é possível identificar que os gre-
gos mais educados, ricos ou poderosos

( A ) valorizavam o trabalho dos escravos.

( B ) escreveram a obra Os Trabalhos e os Dias.

( C ) consideravam o trabalho algo digno de estudos.

( D ) realizavam trabalhos manuais.

( E ) tinham desprezo pelo trabalho.

x
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Questão 53 

Quando Zeus dava o ar da graça por aqui, 
por vezes se disfarçava para iludir e seduzir as 
mortais. Virou touro e cisne – e dormiu com 
as humanas até em forma de gotas de chuva. 
Os deuses gregos [...] podiam se ferir e se ali-
mentavam todos os dias, de néctar e ambrosia. 
Enfim, tinham sua própria vida privada.

MARTON, Fábio; NOGUEIRA, Salvador. Como a mitologia grega 
fundou a civilização. Disponível em: <http://aventurasnahistoria.

uol.com.br/noticias/antiguidade/como-a-mitologia-grega-fundou-a-
civilizacao.phtml#.WKC8cvkrLIU>. Acesso em: 10 fev. 2017.

O texto enfatiza o caráter

( A ) humano dos deuses gregos.

( B ) antropozoomórfico dos deuses gregos.

( C ) monoteísta da religião grega.

( D ) guerreiro dos deuses gregos.

( E ) zoomórfico dos deuses gregos.

Questão 54 

Compreende-se assim o alcance de uma rei-
vindicação que surge desde o nascimento da ci-
dade na Grécia Antiga: a redação das leis. Ao 
escrevê-las, não se faz mais que assegurar-lhes 
permanência e fixidez. As leis tornam-se bem 
comum, regra geral, suscetível de ser aplicada 
a todos da mesma maneira.

VERNANT, J. P. As origens do pensamento grego. 
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992.

Para os gregos, as leis advinham

( A ) das autoridades políticas e deveriam assegurar as 
hierarquias sociais entre os grupos.

( B ) das comunidades humanas e deveriam estabele-
cer igualdade de tratamento.

( C ) das divindades míticas e deveriam assegurar a iso-
nomia entre os diferentes grupos.

( D ) dos políticos e legisladores e deveriam assegurar a 
permanência dos privilégios dos cidadãos.

( E ) das divindades míticas e deveriam assegurar a ma-
nutenção dos privilégios dos cidadãos.

HISR1-00029 
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Questão 55 

Deméter percebeu que maltratavam seus 
bosques: “Quem, disse ela irritada, quem ousa 
derrubar minhas belas árvores?” O povo ha-
via designado Nikippa como sua sacerdotisa; 
ela tomou sua forma, guirlandas e papoulas 
na mão, chave pendurada no ombro. E, pro-
curando acalmar o humor do malvado e in-
solente personagem: “Criança, disse ela, que 
derrubas as árvores consagradas, para, minha 
criança, filho tão querido de teus pais, para, 
retira teus homens; teme a cólera da venerável 
Deméter de quem tu roubas os bens sagrados.” 
Mas o outro [...] lhe diz: “Vai embora, ou te 
arremesso o machado. Esses bosques vão fazer 
a cobertura da sala onde oferecerei, dia após 
dia, a meus amigos, até nos saciarmos, deli-
ciosos banquetes.” [...] Ela nada mais disse e 
o castigou com duros tormentos. Pôs nele uma 
fome terrível e cruel [...]. Infeliz! Quanto mais 
comia, mais ainda a fome o atormentava.

FLANDRIN, Jean-Louis; MONTANARI, Massimo. História da 
alimentação. São Paulo: Estação Liberdade, 2015. p. 155-156. 

A narrativa mítica apresenta o banquete como um even-
to que tinha a função de 

( A ) promover sociabilidades.

( B ) homenagear Zeus.

( C ) organizar as estratégias militares.

( D ) disseminar práticas alimentares populares.

( E ) originar a formulação de teorias filosóficas.  

Questão 56 

A divindade adaptou a natureza da mulher 
aos trabalhos e cuidados do interior e a do ho-
mem aos do exterior.

XENOFONTE. In: FERREIRA, Olavo Leonel. Visita à 
Grécia Antiga. São Paulo: Moderna, 1997. p. 23.

A partir das ideias do filósofo grego Xenofonte, pode-se 
afirmar que a relação entre os sexos na Grécia Antiga 
era baseada

( A ) em uma estrutura matriarcal.

( B ) no princípio da equidade de gênero.

( C ) em uma estrutura patriarcal.

( D ) na submissão das divindades femininas aos mor-
tais.

( E ) na interdependência, cabendo às mulheres prota-
gonismo político.

HISR1-00078
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Questão 57 
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A imagem representa a versão 

( A ) histórica da fundação de Roma.

( B ) jurídica da fundação de Roma.

( C ) arqueológica da fundação de Roma.

( D ) mitológica da fundação de Roma.

( E ) contida na Ilíada da fundação de Roma.

Questão 58 

Lendária e monstruosa criatura da mitolo-
gia grega, misto de animal e homem, que habi-
tava um labirinto subterrâneo sob o palácio do 
rei Minos, em Creta. Filho de um touro místi-
co com a rainha de Creta Pasífae, logo após o 
seu nascimento, foi levado para um labirinto, 
construído pelo arquiteto e inventor Dédalo e 
de onde ninguém conseguia sair. [...]

MITOLOGIA GREGA. Disponível em: <http://www.dec.ufcg.
edu.br/biografias/[...].html>. Acesso em: 17 fev. 2017.

O texto trata de um mito grego. Qual é ele e a que histó-
ria ele se refere?

( A ) Lenda do rei Minos, governante de Creta, que conta 
a história da origem dessa ilha.

( B ) Lenda de Dédalo, arquiteto e inventor de um labi-
rinto, que conta a história do reinado do rei Minos.

( C ) Lenda do Minotauro, criatura meio homem e ani-
mal, que conta a história da Ilha de Creta.

( D ) Lenda de Pasífae, rainha de Creta, que conta a histó-
ria da fundação dessa ilha.

( E ) Lenda do Minotauro, preso em um labirinto, que 
conta a história da origem dos povos gregos.

HISR1-00080
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Questão 59 
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O mosaico apresentado retrata o grupo social

( A ) dos legionários do exército, que eram oriundos de 
diferentes classes sociais.

( B ) dos patrícios, que formavam a elite proprietária de 
terras.

( C ) dos clientes, composto, em sua maioria, por comer-
ciantes estrangeiros.

( D ) dos plebeus, que descendiam dos etruscos e sabi-
nos.

( E ) dos escravizados, composto, em sua maioria, por 
cativos de guerra.

Questão 60
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Cristãos sendo executados em arenas 
esportivas romanas, nos séculos II e III.
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DOCUMENTO II

As tensões entre pagãos e cristãos perdura-
ram por séculos em Roma. O século IV repre-
senta um momento ímpar de alteração nesse 
cenário. Esse século foi particularmente profí-
cuo no processo de expansão e fortalecimento 
da religião católica. Estima-se que, por volta 
do ano 300, não mais do que 10% da popula-
ção romana (cerca de 70 milhões de habitan-
tes) era cristã.

NICOLAZZI JÚNIOR, Norton Frehse. 500 anos da Reforma 
Protestante. Perspectivas e reflexões. Editora Positivo, 2017. p. 23.

Analisando o texto e confrontando-o com a imagem 
apresentada, pode-se afirmar que

( A ) o cristianismo, para sobreviver, assimilou boa parte 
das práticas religiosas pagãs.

( B ) os cristãos foram, nos primeiros séculos do primei-
ro milênio, alvos de perseguições.

( C ) as autoridades romanas só autorizaram o livre culto 
cristão a partir do século II.

( D ) a sociedade romana, mesmo sendo de maioria 
pagã, era contrária às perseguições aos cristãos.

( E ) as execuções fizeram com que a religião desapare-
cesse no século III, para ressurgir décadas depois.

Questão 61 

O momento mais esperado da ousada e ci-
nematográfica missão da Agência Espacial Eu-
ropeia (ESA, na sigla em inglês) teve final feliz. 
Às 14h03 (horário de Brasília) chegou à Terra 
a confirmação de que o módulo Philae pou-
sou no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. 
A 509 milhões de quilômetros de distância da 
Terra, Philae caiu em queda livre no cometa 
– um corpo celeste de 3 por 5 quilômetros de 
diâmetro que viaja a 64.800 quilômetros por 
hora – e pousou em sua superfície.

VEJA. Astronomia faz história: pouso em cometa é concluído com sucesso.Veja, 
6 maio 2016. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/ciencia/astronomia-faz-

historia-pouso-em-cometa-e-concluido-com-sucesso/>. Acesso em: 7 dez. 2017.

O fragmento da matéria demonstra o quanto o conheci-
mento a respeito do Cosmos evoluiu. Há quinhentos anos, 
acreditava-se que a Terra era o centro do universo, hoje, 
sondas são enviadas para cometas. Sobre a evolução do 
conhecimento sobre o universo, é correto afirmar que

x
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( A ) no primeiro século da era cristã, Ptolomeu propôs 
um modelo no qual o Sol estava no centro de uma 
esfera, na qual orbitavam os planetas.

( B ) a corrida espacial foi uma competição entre os paí-
ses desenvolvidos pela conquista da Lua.

( C ) os soviéticos foram os primeiros a concluir uma 
missão espacial com êxito.

( D ) a Nasa, Agência Espacial dos Estados Unidos, está 
programando enviar robôs para Marte até 2020.

( E ) no ano de 1969, foram obtidas as primeiras fotogra-
fias da Via-Láctea, a galáxia que habitamos.

Questão 62 

A Secretaria de Estado do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (Seplag) e o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
através da Gerência da Divisão Territorial, es-
tão construindo um amplo projeto de revisão 
das divisas interestaduais de Sergipe. O proje-
to visa realizar uma atualização gráfica e legal 
dos limites entre os estados da Bahia e Ala-
goas, dirimindo qualquer questionamento so-
bre as divisas, e consolidando as mesmas atra-
vés do georreferenciamento da implementação 
de marcos físicos e de uma nova legislação.

FAXAJU. Seplagcomeça revisão de divisas com Sergipe e Alagoas. Faxaju, 6 dez. 
2017. Disponível em: <http://www.faxaju.com.br/index.php/2017/12/06/seplag-

comeca-revisao-de-divisas-de-sergipe-com-alagoas/>. Acesso em: 7 dez. 2017.

A técnica de georreferenciamento, citada no texto, pode 
ser definida como o

( A ) exame que utiliza uma espécie de pequeno binócu-
lo para observar duas fotos vizinhas parcialmente 
sobrepostas.

( B ) conjunto de técnicas utilizadas para identificar as 
coordenadas de uma imagem ou mapa para inseri-
-las em um sistema de referência.

( C ) conjunto de técnicas que possibilitam a observa-
ção e o registro, a distância, das características da 
superfície terrestre.

( D ) sistema que permite o cadastro, a manipulação e a 
exibição de informações geográficas de forma au-
tomatizada.

( E ) conjunto de técnicas de representação que visam 
reduzir as distorções que ocorrem ao planificar a 
Terra.
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Questão 63 
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Brasil: primeiras Capitanias Hereditárias

Fonte: ATLAS histórico escolar. Rio de Janeiro: 
MEC/Fename, 1964. p. 10. Adaptação.

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. 
ed. Rio de Janeiro, 2016. Adaptação.
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Os mapas apresentam dois momentos da configuração territorial do Brasil, um durante o período Colonial, entre os 
séculos XVI e parte do XVII, e outro atual. Sobre essa evolução e os tratados ocorridos, é correto afirmar que

( A ) o Meridiano de Tordesilhas dividia as terras entre Espanha, ao oriente, e Portugal, ao ocidente.

( B ) os bandeirantes tiveram importante papel na definição do Meridiano de Tordesilhas como limite ocidental das 
terras portuguesas.

( C ) em geral, as terras da América foram conquistadas por portugueses após guerras e conflitos regionais.

( D ) o Tratado de Madri, assinado entre Espanha e Portugal em 1750, deu ao Brasil uma configuração territorial bem 
próxima da atual.

( E ) no século XX, ocorreram apenas alterações nos limites internos no Brasil, estando as suas fronteiras internacio-
nais definidas desde o Tratado de Madri.

GESR1-00094
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Questão 64 

Tempo Geológico

Éon Era Período Principais Eventos 
Anos 
atrás

Fanerozoico

Cenozoico

Quaternário
• O ser humano se espalha pelo planeta e interfe-

re na natureza.
• Retração das geleiras e melhora do clima

1,8 mi

Terciário

• As glaciações se intensificam.
• Surgem os primeiros ancestrais humanos 

diretos.
• Ocorre a formação das grandes cadeias de 

montanhas.

65,5 mi

Mesozoico

Cretáceo
• Extinção dos dinossauros.
• Separação da América do Sul e África.. 

146 mi

Jurássico
• Surgem as primeiras aves.
• Domínio dos dinossauros.

200 mi

Triássico
• Surgem os dinossauros, outros répteis e 

mamíferos. 
251 mi

Paleozoico

Permiano • Agregação do Pangeia. 299 mi

Carbonífero
• Surgem os primeiros répteis.
• Formam-se grandes depósitos de carvão 

mineral. 
359 mi

Devoniano
• Surgem as primeiras florestas, os anfíbios e os 
insetos. 

416 mi

Siluriano
• Plantas e animais invertebrados invadem os 
continentes.

444 mi

Ordoviciano • Surgem peixes e plantas muito simples. 488 mi

Cambriano • Disseminação de organismos marinhos. 542 mi

Proterozoico

Pré-Cambriano

• Aumento do oxigênio na atmosfera.
• Formam-se grandes depósitos minerais metálicos.

2,85 bi

Arqueano
• Surgem os primeiros seres vivos (bactérias e fungos).
• Formação da crosta terrestre e dos oceanos.

3,85 bi

Hadeano
• Formam-se as primeiras rochas e a atmosfera.
• Fase de acreção da Terra.

4,56 bi

A tabela do tempo geológico, produzida a partir do esforço de diversos pesquisadores espalhados por todo o pla-
neta, apresenta a evolução da Terra desde o seu processo de formação. Ela demonstra que vivemos em um planeta 
dinâmico, que está em constante transformação. Um exemplo disso foi

( A ) a Era conhecida como Pré-Cambriana, que ocupa 85% do tempo do planeta, período em que ocorreu a explo-
são de vida complexa em nosso planeta.

( B ) o início da Era Paleozoica, no Período Permiano, em que ocorreu a junção do supercontinente chamado Pan-
geiaPaeia.

( C ) o início da Era Mesozoica, quando o supercontinente começou a dividir-se, originando duas massas continen-
tais, Gondwana e Pantalassa. 

( D ) a Era Mesozoica, do Período Cretáceo, que iniciou o afastamento das atuais terras da América do Sul e África, 
originando o Oceano Atlântico.

( E ) a formação das maiores cadeias de montanhas da atualidade, que se originaram em tempos muito remotos, 
ainda no Éon Proterozoico.

GESR1-00095
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Questão 65 
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As rochas possuem um ciclo, se transformam, modifi-
cam-se, alteram sua composição, densidade, aparência, 
ou seja, são bastante dinâmicas. Algumas rochas ocor-
rem a partir do resfriamento do material quente do inte-
rior da Terra, outras, a partir de restos de outras rochas 
pré-existentes. Observando atentamente a foto, pode-se 
concluir que se trada de uma rocha

( A ) metamórfica.

( B ) magmática intrusiva.

( C ) sedimentar.

( D ) magmática extrusiva.

( E ) plutônica.

Questão 66 

ANTROPOCENO: UMA NOVA ERA

TEXTO I

“A influência da humanidade no Planeta 
Terra nos últimos séculos tornou-se tão signifi-
cativa a ponto de constituir-se numa nova épo-
ca geológica”. (Paul Crutzen – Prêmio Nobel de 
Química) [...]

TEXTO II

Em setembro de 2009, um artigo da revista 
Nature (A safe operating space for humanity 
– Rockström et alii) afirma que pode estar sob 
grave ameaça a longa era de estabilidade – co-
nhecida como Holoceno – em que a Terra foi 
capaz de absorver, de maneira mais ou menos 
suave, perturbações internas e externas. Um 
novo período, o Antropoceno, vem emergindo 
desde a Revolução Industrial e seu traço carac-
terístico é a centralidade das ações humanas 
sobre as mudanças ambientais globais. [...]

VIEIRA, Liszt. Antropoceno: uma nova era. Disponível em: <http://www.
ccst.inpe.br/antropoceno-uma-nova-era/>. Acesso em: 13 jun. 2017.

GESR1-00096
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Entre os fatores que determinam a mudança de uma 
época, período ou era geológica, relacionados à ocor-
rência do Antropoceno, destaca(m)-se

( A ) os movimentos das placas tectônicas que resultam 
na deriva continental. 

( B ) as mudanças climáticas que acarretam a redução e 
até a extinção de espécies.

( C ) a sucessão de fenômenos climáticos de origem 
natural, como o El Niño, e suas consequências nos 
ecossistemas terrestres.

( D ) o despertar das preocupações relativas à conser-
vação ambiental e ao controle de natalidade, com 
base na Conferência da ONU, em Estocolmo, em 
1972.

( E ) a origem da espécie humana e suas primeiras inte-
rações com os diferentes biomas terrestres.

Questão 67 

O cineasta James Cameron apresentou nes-
ta segunda-feira o documentário 3D "Deep sea 
challenge", sobre sua imersão solitária em 2012 
na parte mais profunda do oceano Pacífico.

"Sou um primata curioso e preciso ver as 
coisas com meus próprios olhos", disse o di-
retor canadense de 59 anos, em referência à 
aventura que o levou num submarino até a 
zona mais profunda conhecida do oceano, si-
tuada a 10.898 metros, na Fossa das Marianas, 
em 26 de março de 2012. [...]

O veículo foi equipado com uma série de 
lâmpadas LED de 2,4 metros e câmeras de alta 
definição em 3D, cujas imagens foram utiliza-
das no filme.

"Incrível, é como a Lua", disse Cameron ao 
ver o espetáculo desolador do fundo da zona 
conhecida como o abismo Challenger (Challen-
ger Deep), no sudoeste das ilhas norte-ameri-
canas Guam.

G1. JamesCameron lança documentário sobre as profundezas do Pacífico. 
G1 – Cinema, 4 ago. 2014.Disponível em: <http://g1.globo.com/

pop-arte/cinema/noticia/2014/08/james-cameron-lanca-documentario-
sobre-profundezas-do-pacifico.html>. Acesso em: 14 dez. 2017.

O diretor de cinema James Cameron realizou um sonho 
de infância ao atingir a região mais profunda do planeta 
Terra. A formação das grandes fossas marinhas ocorre 
por ação das placas tectônicas que, ao longo de milha-
res de anos, vêm modificando toda a superfície do nos-
so planeta. A formação de uma fossa marinha ocorre 
quando

x
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( A ) duas placas tectônicas convergem, formando a zona de subducção.

( B ) duas ou mais placas continentais convergem, formando orogênese.

( C ) placas divergentes se afastam, formando novo assoalho oceânico.

( D ) uma placa tectônica move-se lateralmente em relação a outra, como na Falha de Santo André, na Califórnia.

( E ) a plataforma continental termina e começa a região de talude.

Questão 68 

Foto 1 Foto 2 Foto 3
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As formas que observamos na superfície da Terra se formaram por meio de processos que envolvem agentes di-
vididos em dois grandes grupos, os internos, endógenos, e os externos, exógenos. As três fotografias apresentam 
diferentes tipos de relevo, formados por processos distintos. Com base na avaliação das paisagens apresentadas, é 
possível concluir que seus principais agentes são

( A ) interno para as Fotos 1 e 2 e externo para a Foto 3.

( B ) externo para as três fotos.

( C ) endógeno para a Foto 1 e exógeno para as Fotos 2 e 3.

( D ) endógeno para as três fotos.

( E ) exógeno para a Foto 1 e externo para as Fotos 2 e 3.

Questão 69 

A avalanche de lama, ocorrida em novembro de 2015 em Mariana, na Região Central de Minas 
Gerais, atingiu o Rio Doce e vários de seus afluentes. Moradores preferem usar água de minas ao 
invés da que sai da torneira. [...] 

O rompimento da barragem provocou a morte de 19 pessoas. Mais de 40 milhões de m³ de rejeitos 
de minério foram despejados nos rios e chegaram até o mar, no Espírito Santo.

Um ano e meio depois as medidas adotadas pela Samarco para reduzir o impacto ambiental não 
foram suficientes, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis (Ibama).

“O que se esperava era que o evento estivesse definitivamente controlado. Não está. A cada chuva 
o evento vai ser reavivado e isso vai ficar bem claro com a cor da água.” [...]

JORNAL NACIONAL, BELO HORIZONTE. Um ano e meio após rompimento de barragem, moradores da região têm medo de beber a água tratada 
por companhias de saneamento. Disponível em: <http://g1.globo.com/minas-gerais/desastre-ambiental-em-mariana/noticia/um-ano-e-meio-apos-

rompimento-de-barragem-moradores-da-regiao-tem-medo-de-beber-a-agua-tratada-por-companhias-de-saneamento.ghtml>. Acesso em: 13 jun. 2017.

Transformações espaciais como as que passaram a ocorrer na Bacia do Rio Doce após o rompimento das barragens 
de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana, em novembro de 2015, decorrem do(a)

( A ) ação humana sobre o meio, acompanhada do aumento do volume da precipitação pluvial.

( B ) inclinação acentuada do relevo da região, de onde se extrai o minério e onde se acondicionam os rejeitos da 
mineração.
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( C ) característica do solo e de sua maior suscetibilidade aos processos erosivos.

( D ) movimento de massa, classificado como queda ou rolamento, em que porções do terreno caem em queda livre.

( E ) intensa ação erosiva do Rio Doce e de seus afluentes sobre o relevo. 

Questão 70 
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Divisão dos Continentes

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 34. Adaptação.

As macroestruturas geológicas são o conjunto de diferentes tipos de rochas e dos processos que criaram as confi-
gurações dos terrenos de uma região. As macroestruturas geológicas podem ser divididas em três grupos: Escudos 
cristalinos, Bacias sedimentares e Dobramentos modernos. No mapa, os locais marcados pelos números apresen-
tam respectivamente

( A ) 1 – Himalaia – dobramento moderno; 2 – Escudo brasileiro – Escudo Cristalino; 3 – Bacia do Mississipi – Bacia 
Sedimentar.

( B ) 1 – Cordilheira dos Andes – dobramento moderno; 2 – Escudo das Guianas – Escudos Cristalinos; 3 – Bacia do 
Rio Murray – Bacia Sedimentar.

( C ) 1 – Planalto do Irã – dobramento moderno; 2 – Escudo Brasileiro – Bacia Sedimentar; 3 – Bacia do Rio Amazonas 
– Bacia sedimentar.

( D ) 1 – Planalto do Irã – Bacia Sedimentar; 2 – Bacia do Amazonas – Bacia Sedimentar; 3 – Escudo de Angara – Escudo 
Cristalino.

( E ) 1 – Himalaia – Escudo Cristalino; 2 – Escudo Brasileiro – Escudo Cristalino; 3 – Bacia do Mississipi – Dobramento 
moderno.
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Questão 71 

Relevo Sul-Americano
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Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. 
Rio de Janeiro, 2012. p.34. Adaptação.

Em uma viagem de avião percorrendo toda a América 
do Sul, no sentido Leste-Oeste, conforme indicado no 
mapa, é possível perceber algumas características par-
ticulares do relevo Sul-americano, como

( A ) a planície costeira, que ocupa uma faixa extensa 
com altitudes superiores a 200 metros.

( B ) o Planalto Brasileiro, que apresenta formas pontia-
gudas, típicas de relevo de formação recente.

( C ) o Planalto Brasileiro, onde nascem importantes rios 
que correm tanto para o Sul quanto para o Norte.

( D ) a atividade vulcânica contemporânea, que está 
bem distribuída pelo território sul-americano.

( E ) os rios que correm pela Planície Platina e que desá-
guam no Oceano Pacífico.

GESR1-00100
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Questão 72 

[...] O aumento da frequência e intensidade 
dos eventos climáticos extremos nas zonas ur-
banas dos países em desenvolvimento elevou 
o patamar do debate público mundial sobre 
as catástrofes. As alterações da dinâmica do 
clima atribuídas à ação do homem, somadas 
à urbanização crescente e desordenada, são 
apontadas como as causas principais da dila-
tação do cenário de riscos naturais aos quais a 
sociedade moderna está exposta. [...]

DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO. Mudanças climáticas – sociedade de 
risco. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_
content&view=article&id=2600:catid=28&Itemid=23>. Acesso em: 24 jan. 2017.

No Brasil, os deslizamentos de encostas e as enchentes 
têm se caracterizado como os principais riscos naturais 
que deixam parte da população em situação de vulnera-
bilidade socioambiental. Tais desastres se devem, entre 
outros fatores, principalmente 

( A ) às grandes amplitudes térmicas e à frequente ocor-
rência de fenômenos meteorológicos extremos.

( B ) à acentuada expansão urbana em áreas de alagadi-
ços e de manguezais.

( C ) à instabilidade do solo e do relevo, devido à locali-
zação do território brasileiro em áreas limítrofes de 
placas tectônicas.  

( D ) ao clima predominantemente úmido e à desorde-
nada ocupação urbana em áreas de várzea e de 
elevada declividade do relevo.

( E )  à forte influência das frentes frias na maior parte do 
país, resultantes do encontro entre a massa polar 
atlântica e as massas tropicais.

Questão 73 

Nos prédios são instalados amortecedores 
eletrônicos, que podem ser controlados à dis-
tância. Em prédios mais simples são usados 
amortecedores de molas que funcionam de um 
jeito parecido à suspensão de veículos. Os en-
genheiros também colocam um material espe-
cial para amortecer as junções entre as colu-
nas, a laje e as estruturas de aço que compõe 
cada andar. Esse material ajuda a dissipar a 
energia quando a estrutura se movimenta em 
direções opostas, assim o prédio não esmaga os 
andares intermediários.

CONSTRUÇÃO 360°. Disponível em: <goo.gl/26x6i3>. Acesso em: 18 dez. 2017.
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Muitos são os países que sofrem com diferentes tipos de 
catástrofes naturais, entretanto, a capacidade de enfren-
tá-las é bastante diferente em cada um deles. Conside-
rando o texto apresentado e o tema desastres naturais, 
pode-se afirmar que

( A ) países desenvolvidos economicamente criam tec-
nologias para inibir eventos climáticos ou geológi-
cos destruidores.

( B ) o texto se refere a uma tecnologia que minimiza os 
efeitos devastadores de tsunamis.

( C ) o Japão é referência mundial no que diz respeito à 
prevenção de catástrofes causadas por terremotos.

( D ) o custo da reconstrução é mais barato que o custo 
da prevenção.

( E ) esse tipo de tecnologia reduziu o número de mor-
tes do maior terremoto já registrado, ocorrido na 
década de 1960, no Chile.

Questão 74 

Uma casa que corre risco de desabar foi in-
terditada pela Defesa Civil após um desliza-
mento de terra na manhã desta segunda-feira 
(20) em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. 
Chove desde sábado (18) na cidade.

Segundo dados da Defesa Civil, nas últimas 
24 horas o maior índice pluviométrico foi regis-
trado na Rua João Xavier, no Bingen: 49 mi-
límetros. No mesmo período, no Dr. Thouzet, 
foram registrados 48 milímetros. Segundo o ór-
gão, a chuva contínua deixa o solo encharcado 
e a população deve ficar ainda mais atenta por 
conta do risco de deslizamentos.

G1. Casa corre risco de desabar após deslizamento de terra em Petrópolis, 
no RJ. G1, 20 nov. 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/

regiao-serrana/noticia/casa-corre-risco-de-desabar-apos-deslizamento-
de-terra-em-petropolis-no-rj.ghtml>. Acesso em: 18 dez. 2017.

O Brasil, por sua posição geográfica, não está sujeito 
a grandes catástrofes naturais, como terremotos ou 
erupções vulcânicas, entretanto, características naturais 
e sociais somam-se formando áreas de risco. Sobre 
os desastres naturais que ocorrem no Brasil, pode-se 
afirmar que

( A ) a manutenção das características naturais, princi-
palmente a cobertura vegetal, impede que ocorram 
deslizamentos de terra.

( B ) as áreas de risco são determinadas com base em 
suas características climáticas.

( C ) as vítimas são oriundas de todas as classes sociais, 
sem distinção.
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( D ) ocorrem por uma combinação de fatores naturais, 
como clima úmido e região serrana, mas são ampli-
ficados por ações antrópicas.

( E ) são mais comuns nas regiões de planície, como a 
do Pantanal e a Amazônica, devido aos elevados 
índices pluviométricos.

Questão 75 

Cartografia Temática, também conheci-
da como Tratamento Gráfico da Informação 
(TGI), consiste no estudo dos procedimentos 
e normas necessários à representação da for-
ma gráfica de uma ou mais informações. Desta 
maneira, busca estabelecer regras para se co-
municar algo a alguém, utilizando de um sis-
tema de sinais.

SAMPAIO, T. V. M. Tratamento Gráfico da 
Informação. Curitiba: Ed. Autor, 2008. p. 2.

O tratamento gráfico da informação é essencial para o 
desenvolvimento da cartografia. Nesse sentido, ao se 
confeccionar um mapa, é necessário 

( A ) trazer informações inéditas acerca dos elementos 
que se pretende representar.

( B ) utilizar referências fidedignas e de amplo conheci-
mento acadêmico, priorizando os autores consa-
grados no assunto a ser abordado. 

( C ) buscar representações que eliminem ao máximo 
as dúvidas quanto ao verdadeiro significado da in-
formação. 

( D ) ter diversos modelos de desenhos polissêmicos, 
que apresentam vários significados, para construir 
boas legendas.

( E ) representar apenas as informações relevantes ao 
tema abordado, sendo dispensável frivolidades, 
como legenda e orientação geográfica.

Questão 76 

A imaginação sociológica implica, acima de 
tudo, abstrairmo-nos das rotinas familiares da 
vida quotidiana de maneira a poder olhá-las 
de forma diferente. Tenha-se em consideração 
o simples ato de beber uma chávena de café. O 
que há a dizer, do ponto de vista sociológico, 
acerca de um comportamento aparentemente 
tão desinteressante? Imenso. Podemos come-
çar por notar que o café não é meramente uma 
bebida. Enquanto parte das nossas atividades 
sociais quotidianas possui um valor simbólico. 

x
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O ritual associado ao ato de tomar café é fre-
quentemente muito mais importante do que o 
consumo de café propriamente dito. Duas pes-
soas que combinam encontrar-se para tomar 
café estarão provavelmente mais interessadas 
em estarem juntas e conversarem do que em 
beber, de facto, café. Em todas as sociedades, 
na realidade, beber e comer proporcionam oca-
siões para a interação social e o desempenho 
de rituais – e tal fornece temáticas ricas para o 
estudo sociológico.

GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 24.

A respeito do pensar sociológico, pode-se afirmar que 

( A ) tem como uma de suas principais características o 
questionamento de coisas, ações, posturas e afins, 
que tomamos como naturais.

( B ) se atém a explicar fenômenos lógicos, racionais e 
de materialidade expressa de forma clara, deixando, 
para outras áreas do conhecimento, os questiona-
mentos subjetivos.

( C ) tem como ponto de confirmação obrigatório a uti-
lização de ferramentas matemáticas, que são sem-
pre utilizadas como reforço às teorias sociológicas.

( D ) prescinde da utilização de teorias, pautando-se na 
empiria para a quase totalidade de suas análises.

( E ) prescinde da abstração e da utilização de ferramen-
tas matemáticas em suas análises, pautando-se nas 
teorias.  

Questão 77 

No desenvolvimento do espírito humano, 
Comte admite uma lei fundamental que recebe 
o nome de lei dos três estados [...]: o estado 
teológico-fictício, (p. 19) que tem diferentes 
fases (fetichismo, politeísmo e monoteísmo) e 
em que o espírito humano explica os fenôme-
nos por meio de vontades transcendentes ou 
agentes sobrenaturais; o estado metafísico-
-abstrato, onde os fenômenos são explicados 
por meio de forças ou entidades ocultas e abs-
tratas, como o princípio vital etc.; e o estado 
positivo-científico, no qual se explicam os fe-
nômenos, subordinando-os às leis experimen-
talmente demonstradas. [...] O Estado Positivo 
é, pois, o termo fixo e definitivo em que o espí-
rito humano descansa e encontra a ciência. As 
sociedades evoluem segundo essa lei, e os in-
divíduos, em outro plano, também realizam a 
mesma evolução. Partindo do princípio de que 

x
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o objeto da ciência é só o positivo, isto é, o que 
pode estar sujeito ao método da observação e 
da experimentação, Augusto Comte só reco-
nhece as ciências experimentais ou positivas, 
que tratam dos fatos e das suas leis.

RIBEIRO JÚNIOR, João. O que é positivismo. São Paulo: Brasiliense, 2001. p. 10.

Partindo do pensamento comtiano, pode-se afirmar que 

( A ) embora a humanidade tenha passado por fases di-
ferentes de desenvolvimento, em seu estágio final, 
todos se encontrarão no estado positivo, ou seja, a 
fé e a religião trarão as respostas para as problemá-
ticas sociais.

( B ) sua concepção explicativa da realidade está ancora-
da na ideia de progresso e de desenvolvimento, as-
sim, os grupos humanos estariam se dirigindo a um 
estágio de organização social mais objetivo e eficaz.

( C ) a humanidade caminha para o caos e somente o 
retorno ao estado metafísico poderá recolocar o 
processo de desenvolvimento da humanidade no 
caminho certo.

( D ) a razão deve encontrar uma mediação através da 
fé e da religiosidade, para retomar, assim, o caminho 
certo no desenvolvimento pleno da humanidade.

( E ) a sociedade humana encontrará o caminho certo 
para seu desenvolvimento por meio da utilização 
do pensamento racional, que a levará ao estado 
metafísico, estágio final da evolução social. 

Questão 78 

Émile Durkheim (1922, 1950) foi um dos 
primeiros autores a forjar o conceito socializa-
ção em sociologia; considerava-o o desenvolvi-
mento conduzido pelos adultos daqueles que 
ainda não estão inseridos na vida em socieda-
de – portanto, algo específico do período da 
infância [...]. A autonomia do agir foi tratada 
por Durkheim como um déficit para a vida or-
ganizada em sociedade, à qual os indivíduos 
deveriam ser integrados, uma vez que incor-
poravam os saberes e normas sociais vigentes, 
por intermédio de indivíduos “já socializados”, 
com a finalidade de manter a coesão e a ordem 
social [...].

GRIGOROWITSCHS, Tamara.  O Conceito “socialização” caiu em 
desuso? Uma análise dos processos de socialização na infância com 

base em Georg Simmel e George H. Mead. In: Educ. Soc., Campinas, 
vol. 29, n. 102, p. 33-54, jan./abr. 2008. Disponível em: <http://www.

scielo.br/pdf/es/v29n102/a0329102.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2018.

x

SOSR1-00045

1a. série | Regular – 2a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

35Ciências Humanas e suas Tecnologias

Com relação ao processo de socialização, pode-se afir-
mar que 

( A ) para a reflexão sociológica, esse conceito acrescen-
ta pouco, visto que o desenvolvimento individual 
será determinado pela carga genética dos indiví-
duos. 

( B ) pautados principalmente em observações, os so-
ciólogos afirmam que, independentemente da 
sociedade em que estiverem inseridos, todos os 
indivíduos percorrem um mesmo processo de de-
senvolvimento, assim, a ideia de socialização en-
contra-se superada. 

( C ) para a sociologia, a vida em sociedade transmite 
aos indivíduos uma série de hábitos, costumes, va-
lores, posturas, aos quais nos adaptamos.

( D ) para a sociologia, não há sentido em afirmar que os 
indivíduos são socializados, já que cada geração se 
orienta por valores originais advindos de suas pró-
prias experiências. 

( E ) para a sociologia, a socialização é um dos elemen-
tos que dificultam o desenvolvimento social, já que 
as novas gerações são forçadas a utilizarem pa-
drões de comportamento social vindos da geração 
anterior. 

Questão 79 

No filme O menino lobo, a trama gira em 
torno do jovem Mogli (Neel Sethi), garoto de 
origem indiana que foi criado por lobos em 
plena selva, contando apenas com a compa-
nhia do urso Baloo (Bill Murray) e da pantera 
negra Bagheera (Ben Kingsley), sem nenhum 
contato com humanos. O menino é amado pe-
los animais, mas visto como uma ameaça pelo 
temido tigre Shere Khan (Idris Elba), que está 
decidido a matá-lo. Com a família de lobos 
ameaçada, Mogli decide se afastar. Baseado na 
série literária de Rudyard Kipling.

MOGLI, o menino lobo. Adoro Cinema. Disponível em: <http://www.
adorocinema.com/filmes/filme-222692/>. Acesso em: 16 jan. 2018.

Com relação à socialização, podemos afirmar que 

( A ) apesar de nascermos com capacidades sociais 
prévias, isso não significa, necessariamente, que ire-
mos desenvolvê-las, é preciso que haja a interação 
com outros indivíduos para que isso aconteça.

( B ) independentemente do tipo de interação social ao 
qual estão sujeitos, os indivíduos encontram ex-
pressos em seus códigos genéticos o tipo de com-
portamento social que terão quando adultos. 

x

SOSR1-00046

x

( C ) os seres humanos encontram-se marcados, em seu 
código genético, por características culturais que 
serão expressas, mesmo quando privados do con-
vívio com outros seres humanos. 

( D ) apesar da diversidade cultural, os seres humanos, 
como espécie, têm uma pequena capacidade 
adaptativa ao ambiente.

( E ) é impossível estabelecer uma relação direta entre 
a cultura e a forma de comportamento dos indiví-
duos, já que a expressão genética é que determina 
a forma como os indivíduos se desenvolvem. 

Questão 80 

[...] As regras aparecem como a base funda-
mental das brincadeiras. Por mais livre e im-
provisada ou por mais imaginária e fantasiosa 
que possa ser uma atividade lúdica, sob ela 
se incutem regras explícitas (regras estruturais 
da brincadeira) ou ocultas (regras que condi-
cionam determinados comportamentos). [...] 
Diante de uma situação imaginária, a criança 
se depara necessariamente com as regras que 
essa situação evoca. Ao brincar de ser mãe, 
tenta ser aquilo que julga compatível com a 
ideia que tem sobre o que é o comportamento 
maternal. [...] Para Vygotsky (1991), o fato de 
brincar de ser o outro [...] induz a criança à 
assimilação de regras de comportamento. [...]

SPRÉA, Nélio Eduardo; GARANHANI, Marynelma Camargo. A criança, 
as culturas infantis e o amplo sentido do termo brincadeira. Revista 

Diálogo Educacional, Curitiba, v. 14, n. 43, p. 727, set./dez. 2014.

Com base na leitura do texto, as brincadeiras e ativida-
des lúdicas têm a função de 

( A ) auxiliar o processo de socialização da criança por 
meio da internalização das regras de comporta-
mento. 

( B ) estimular as habilidades sociais de participação, co-
municação e cooperação entre as crianças.  

( C ) disciplinar o comportamento das crianças por meio 
da reprodução mecânica de regras sociais explíci-
tas ou ocultas. 

( D ) desenvolver habilidades cognitivas nas crianças, 
tais como a imaginação, a criatividade e o impro-
viso. 

( E ) ampliar o conjunto de conhecimentos que as crian-
ças têm do mundo e de si mesmas.   

SOSR1-00009
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Questão 81 

É preciso deixar claro, tendo-se em vista o 
que já foi dito, que a afirmação segundo a qual 
o homem se produz a si mesmo de modo algum 
implica uma espécie de visão prometeica do in-
divíduo solitário. A autoprodução do homem é 
sempre e necessariamente um empreendimen-
to social. Os homens em conjunto produzem 
um ambiente humano; com a totalidade de 
suas formações socioculturais e psicológicas. 
Nenhuma dessas formações pode ser enten-
dida como produto da constituição biológica 
do homem, a qual, conforme indicamos, for-
nece somente os limites externos da atividade 
produtiva humana. Assim como é impossível 
que o homem se desenvolva como homem no 
isolamento igualmente é impossível que o ho-
mem isolado reproduza um ambiente humano. 
Ser humano solitário é um ser no nível animal 
(que, está claro o homem partilha com outros 
animais). Logo que observamos fenômenos es-
pecificamente humanos entramos no reino do 
social. A humanidade específica do homem e 
sua socialidade estão inextrincavelmente entre-
laçados. Homo sapiens é sempre, na mesma 
medida, homo socius.

BERGER, P.; LUCKMANN, T. A construção social da 
realidade. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 74-75.

Considerando a afirmação de que o potencial de desen-
volvimento humano somente é viável com a interação 
social, é correto afirmar que 

( A ) esse pressuposto já foi superado pelos conheci-
mentos científicos expressados por meio das neu-
rociências.

( B ) tal afirmação dá origem a uma área de conheci-
mento que afirma que o desenvolvimento humano 
se dará sempre da mesma forma.

( C ) postula-se a hipótese da tábula rasa, em que todo 
indivíduo é considerado um recipiente vazio em 
que a sociedade vai depositando conteúdos. 

( D ) tal afirmação evidencia a ideia de que nos torna-
mos humanos em sociedade.

( E ) a capacidade limitada de aprendizado de alguns 
seres humanos tem prejudicado a possibilidade do 
desenvolvimento total das sociedades. 

SOSR1-00047
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Questão 82 

Já definimos a instituição como um padrão 
de controle, ou seja, uma programação da con-
duta individual imposta pela sociedade. Pro-
vavelmente tal definição não terá despertado 
qualquer oposição no leitor visto que, embora 
difira da acepção comum do termo, não entra 
em choque direto com o mesmo. No sentido 
usual, o termo designa uma organização que 
abranja pessoas, como, por exemplo, um hos-
pital, uma prisão ou, no ponto que aqui nos in-
teressa uma universidade. De outro lado, tam-
bém é ligado às grandes entidades sociais que 
o povo enxerga quase como um ente metafísico 
a pairar sobre a vida do indivíduo, como "o 
Estado", "a economia", ou "o sistema educacio-
nal". Se pedíssemos ao leitor que indicasse uma 
instituição, ele provavelmente recorreria a um 
desses exemplos e não estaria errado.

BERGER, P; BERGER, B. O que é uma instituição social? In: 
FORACCHI, M.; MARTINS, J de S. Sociologia e sociedade: leituras 

de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2004, p. 163-168.

Considerando a socialização e o papel exercido pelas 
instituições, é correto afirmar que

( A ) não há uma relação direta entre o processo de so-
cialização e as instituições sociais.

( B ) as instituições sociais são espaços em que a preser-
vação de costumes e práticas sociais tem um valor 
reduzido.

( C ) as instituições sociais são espaços em que, na 
maior parte das vezes, se dá a transmissão social 
de valores, modos de vida, regras sociais e afins.

( D ) as instituições sociais têm como finalidade precípua 
a segregação dos indivíduos para seu processo de 
socialização.

( E ) as instituições sociais, em seu trabalho de preserva-
ção de costumes e práticas sociais, têm reduzido o 
ritmo de desenvolvimento da humanidade. 

SOSR1-00048
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Questão 83 
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Sobre a socialização primária, podemos afirmar que 

( A ) a família é uma das instituições responsáveis pelo 
processo de socialização dos indivíduos, atuando, 
principalmente, na socialização primária. 

( B ) o processo de socialização primário (que ocorre na 
infância) é o que determina o desenvolvimento dos 
indivíduos, se houver falhas nesse processo, o pre-
juízo é irrecuperável.

( C ) a família é responsável pela parte mais importante 
da socialização dos indivíduos, o restante apenas 
vem reforçar o que essa instituição já introjetou nos 
indivíduos.

( D ) as disposições sociais específicas, apreendidas na 
socialização primária, são universais, independen-
do da cultura na qual os indivíduos estão inseridos.

( E ) a socialização secundária deve ser iniciada apenas 
a partir de certa idade, para que o contato com ou-
tras instituições não entre em disputa com o que os 
indivíduos estão aprendendo com a família. 

Questão 84  

METADE DOS JOVENS EUROPEUS VÊ 
DEMOCRACIA COM CETICISMO

Pesquisa mostra que só 52% dos europeus 
com idades entre 16 e 26 anos acreditam 

na democracia. Desconfiança é mais 
elevada em França, Itália e Polônia.

Um estudo [...] revelou que somente 52% 
dos jovens europeus realmente acreditam na 
democracia. Segundo a pesquisa YouGov, en-
comendada pela Fundação TUI, jovens da Ale-
manha e da Grécia são os que se demonstra-
ram mais favoráveis a esse sistema de governo

SOSR1-00049
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(62% e 66%, respectivamente) na Europa, 
enquanto que jovens da França (42%), Itália 
(45%) e Polônia (42%) estão entre os menos 
convencidos de sua eficácia.

WELLE, Deutsche. Metade dos jovens europeus vê democracia com ceticismo. G1, 
4 maio 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/metade-dos-
jovens-europeus-ve-democracia-com-ceticismo.ghtml>. Acesso em: 19 dez. 2017.

A notícia menciona um conceito clássico da Filosofia: 
o ceticismo. Pode-se dizer que, na notícia, o termo está 
sendo utilizado de maneira

( A ) correta, pois o ceticismo é a corrente da Filosofia 
que coloca tudo como alvo de dúvidas. 

( B ) incorreta, pois o processo do ceticismo, apesar de 
colocar tudo à prova, busca atingir certezas inques-
tionáveis.

( C ) correta, pois o cerne do ceticismo é não chegar à 
conclusão nenhuma.

( D ) incorreta, pois a dúvida cética leva à suspensão do 
juízo, e não a uma opinião contrária sobre um as-
sunto.

( E ) incorreta, pois a dúvida cética procura trazer afir-
mações convincentes e sólidas sobre os questiona-
mentos que faz acerca do mundo.

Questão 85 

POR QUE O FACEBOOK ESTÁ 
CHEIO DE OPINIÕES ABSURDAS 

E DISCUSSÕES HOSTIS?

No início da semana, voltando a Maringá 
após passar o carnaval na casa dos meus pais, 
assustei-me ao ver postos de combustíveis com 
filas enormes por todo o caminho. A cena se 
repetia aqui também, dentro da cidade. A pa-
ralisação dos caminhoneiros ameaçava acabar 
com o fornecimento de combustível, o que fez 
o povo correr para as bombas a fim de encher 
o tanque.

Enquanto alguns, ao saberem disso, riram 
de si mesmos e lamentaram o tempo perdido 
nas filas, outros não se abalaram e mantiveram 
o discurso apocalíptico de que o fim (do com-
bustível) está próximo. Por que, mesmo com 
uma evidência tão clara, esse segundo grupo 
não mudou de opinião?

Essa pergunta, com leves variações e algu-
mas outras relacionadas, martela minha cabeça 
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a cada atualização que leio no Facebook quan-
do cometo o pecado de desativar aquela ex-
tensão que esconde o feed da rede social. É 
desalentador o tanto de “notícias” tortas de 
fontes questionáveis ou simplesmente absurdas 
que são veiculadas como verdades. E nem é 
por ignorância; muita gente inteligente faz isso 
com uma frequência preocupante. Eu também 
já devo ter feito — não estou, como ninguém 
está, em posição de julgar meus atos quando 
confrontado pelo campo de texto do Facebook 
que pergunta no que estou pensando. Isso sem 
falar nas brigas, nas chamadas sensacionalis-
tas, no chorume virtual nosso de cada dia.

GHEDIN, Rodrigo. Por que o Facebook está cheio de opiniões 
absurdas e discussões hostis? Gazeta do Povo, 27 fev. 2015. 

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/manualdousuario/
facebook-discussoes/>. Acesso em: 19 dez. 2017.

O texto apresentado pode ser comparado com uma dis-
tinção presente na teoria do conhecimento no período 
da antiguidade: a distinção entre doxa e episteme. Por 
que essa comparação é possível?

( A ) As opiniões expostas nas redes sociais correspon-
dem à doxa, visto que podem ser falsas ou duvi-
dosas.

( B ) É possível relacionar o fato de haver "notícias tortas" 
com a investigação pela episteme.

( C ) O texto relata como as notícias que circulam no 
Facebook podem ser verdadeiras, portanto, de 
acordo com a episteme.

( D ) O texto relata a negação da doxa (ou conhecimen-
to opinativo) dentro das redes sociais.

( E ) O texto valoriza a importância do texto opinativo 
(ou doxa) nas redes sociais.

Questão 86 

Plotino acreditava em uma espécie de mo-
nismo idealista. Para ele só existia mesmo 
Deus ou o Uno, de onde emana a fonte divina 
que irradia por toda a criação. Segundo este 
filósofo, as sombras nada mais eram que a ca-
rência de luz, a qual não conseguia atingi-las; 
mas não se podia dizer que elas tinham uma 
real existência.

SANTANA, Ana Lucia. Infoescola. Disponível em: <https://
goo.gl/LptasY>. Acesso em: 19 dez. 2017.

FLSR1-00039

A definição apresentada no texto corresponde a uma 
corrente de pensamento surgida na era medieval. Que 
corrente de pensamento é essa?

( A ) Monismo.

( B ) Mobilismo.

( C ) Maniqueísmo.

( D ) Ceticismo.

( E ) Neoplatonismo.

Questão 87 
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A charge apresentada traz elementos de uma das prin-
cipais teorias de Platão, a Alegoria da Caverna. De que 
forma se pode explicar essa comparação?

( A ) As pessoas sentadas no sofá estão contemplando a 
verdade, que aparece na TV.

( B ) A TV representa as sombras projetadas na caverna, 
consideradas verdadeiras por aqueles que assistem.

( C ) A TV representa o mundo das ideias, o mundo inte-
ligível, ou seja, a verdade.

( D ) As pessoas sentadas em frente à TV representam 
o filósofo, ou seja, aquele que contempla a verdade.

( E ) A TV representa o sol que existe fora da caverna, 
que, no mito, representa a verdade.

Questão 88 

A filosofia Medieval foi marcada por um estudo profun-
do da tradição grega nas universidades. Essa etapa era 
vista como uma preparação para o estudo da Teologia, 
marcada pela doutrina e o pensamento cristãos. Sendo 
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assim, é possível afirmar que o principal objetivo da filo-
sofia na Idade Média era: 

( A ) conciliar o pensamento cristão com as teorias de 
Aristóteles.

( B ) utilizar o conhecimento filosófico para negar a exis-
tência de Deus.

( C ) utilizar o pensamento cristão para reformular as 
teorias dos filósofos.

( D ) conciliar fé e cristianismo.

( E ) conciliar as teorias dos filósofos gregos com o pen-
samento cristão.

Questão 89 

É possível classificar a Filosofia grega em 
vários períodos. Notoriamente, o período so-
crático (final do século V a.C. e século IV a.C.), 
é o mais famoso, pois debruçou-se sobre o en-
tendimento da psyché. Ao mesmo tempo, ficou 
conhecido como período antropológico. 

Glossário

psyché: A alma, consciência ou razão humana. 

O que caracterizou fortemente esse período para que se 
possa considerá-lo antropológico? 

( A ) A reflexão filosófica relacionada ao ser humano e 
suas relações.

( B ) A atitude de sistematização e classificação do co-
nhecimento.

( C ) A busca pela cientificidade do pensamento filosó-
fico.

( D ) O questionamento pelo princípio das coisas.

( E ) A atitude voltada para a melhor maneira de se viver.
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Questão 90 
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l.

O mapa conceitual traz alguns dos questionamentos 
mais icônicos de algumas áreas da Filosofia. Quais são 
elas?

( A ) Política, Estética e Ética.

( B ) Arte, Política e Teoria do conhecimento.

( C ) Filosofia da Linguagem, Antropologia e Ética.

( D ) Ética, Sociologia e Política.

( E ) Filosofia, Antropologia e Estética.
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