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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

Pop music is the genre of popular music that 
produces the most hits. A hit is a song that 
sells many copies, and the latest hits are listed 
every week on the charts. […] Most pop songs 
are between two and five minutes long, and the 
lyrics are usually about the joys and problems 
of love and relationships. […] Not all hit singles 
are produced by pop artists. They're also 
produced by artists from many other genres like 
country music singers Carrie Underwood and 
Taylor Swift, rock groups Radiohead and Foo 
Fighters, folk singers Bob Dylan and Mumford 
& Sons, singer-songwriters Elton John and Ed 
Sheeran, contemporary R&B and soul music 
artists Beyonce and Adele, dance-music artists 
Daft Punk and Skrillex, and hip hop artists 
and rappers Kanye West and Eminem.

Available at: <https://www.englishclub.com/vocabulary/
music-pop.htm>. Accessed on: 12 Apr. 2018. 

Glossário

(the) charts: lists of the best-selling songs of the previous week.

De acordo com as informações do texto, é possível afir-
mar que

( A ) o gênero pop vende poucas cópias.

( B ) as músicas pop geralmente tratam de amor e rela-
cionamentos.

( C ) os artistas pop não produzem singles.

( D ) Foo Fighters, Ed Sheeran e Skrillex são exemplos de 
artistas pop.

( E ) artistas, em geral, compõem apenas músicas rela-
cionadas aos próprios gêneros.

Questão 2 

"Hello, Ginnie," she heard behind her. She 
paused and turned. A slight colour rose beneath 
her dusky skin. Ravi Kirjani was tall and lean, 
and always well-dressed. His black eyes and 
large white teeth flashed in the sunlight as he

LISR1-00033

x

LISR1-00034

spoke. Everyone in Rio Cristalino knew Ravi. 
Ginnie often heard her unmarried sisters talk 
ruefully of him, of how, if only their father were 
alive and they still had land, one of them might 
marry him. And then they would squabble over 
who it might be and laugh at Ginnie because 
she was too simple for any man to want.

ESSBERGER, J. The Chapel. Available at: <https://www.englishclub.
com/reading/story-chapel.htm>. Accessed on: 12 Apr. 2018. 

No texto, a forma infinitiva de alguns dos verbos que es-
tão no simple past é

( A ) heard; paused; turned; flashed; spoke.

( B ) to pause; to turn; to rose; to be; to unmarry.

( C ) to pause; to turn; to be; to flash; to speak.

( D ) paused; turned; well-dressed; unmarried, were.

( E ) to hear; to pause; to turn; to rose; to be.

Questão 3 
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Com base no quadrinho, é possível concluir que

( A ) a mulher diz ao marido o que ele deve fazer.

( B ) o homem celebrou a primavera sentando no gra-
mado.

( C ) a celebração da primavera deve ocorrer nos próxi-
mos meses.

( D ) o homem celebrará a primavera sentado em uma 
cadeira tomando uma cerveja.

( E ) o homem vai sair para caminhar e admirar a natureza.

x
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Questão 4 

WHY DISCO SHOULD BE 
TAKEN SERIOUSLY

Disco was never designed to grow old 
gracefully – instead, it has endured with 
brilliant defiance. More than four decades have 
now passed since its heady sound and style 
became a global phenomenon; its life so far has 
involved joy and pain, inspirational anthems 
and attempted murder (at 1979’s 'disco 
demolition night' stunt in Chicago’s Comiskey 
Park). Disco isn’t instantly afforded the same 
cultural reverence as rock'n’roll or punk, yet 
its revolutions have been far-reaching. It 
continues to inspire music, movies and fashion, 
as well as events like London’s Brixton Disco 
Festival (28 April); these aren’t retro trips but 
a recognition that disco still does something 
for us.

HAIDER, Arwa. Why disco should be taken seriously. Available 
at: <http://www.bbc.com/culture/story/20180403-why-disco-

should-be-taken-seriously>. Accessed on: 12 Apr. 2018.

Com base nas informações do texto, é possível inferir 
que

( A ) o gênero musical disco não teve a mesma relevân-
cia cultural dada ao rock ou ao punk, no entanto, 
continua sendo inspirador.

( B ) eventos ocorridos em Brixton, distrito de Londres, 
mostram que o disco não teve relevância cultural.

( C ) o disco até hoje não atingiu o seu ápice global, sendo 
um gênero local e pouco influenciador.

( D ) disco é um gênero pouco valorizado, uma vez que 
suas letras só falam de dor e assassinatos.

( E ) os gêneros de música “retrô”, como o disco, foram 
fenômenos culturais que tiveram mais importância 
que o rock e o punk.

Questão 5 

THE READING HABITS OF 
ULTRA-SUCCESSFUL PEOPLE

Want to know one habit ultra-successful 
people have in common?

They read. A lot.

In fact, when Warren Buffett was once asked 
about the key to success, he pointed to a stack of

LISR1-00036

x

LISR1-00009

nearby books and said, “Read 500 pages like this 
every day. That’s how knowledge works. It builds 
up, like compound interest. All of you can do it, 
but I guarantee not many of you will do it.”

Buffett takes this habit to the extreme  
–  he read between 600 and 1000 pages per day 
when he was beginning his investing career, 
and still devotes about 80 percent of each day 
to reading.

And he’s not alone. Here are just a few top 
business leaders and entrepreneurs who make 
reading a major part of their daily lifestyle:

Bill Gates reads about 50 books per year, 
which breaks down to 1 per week

Mark Cuban reads more than 3 hours every 
day

Elon Musk is an avid reader and when 
asked how he learned to build rockets, he said 
“I read books.”

Mark Zuckerberg resolved to read a book 
every 2 weeks throughout 2015

Oprah Winfrey selects one of her favorite 
books every month for her Book Club members 
to read and discuss.

And these aren’t just isolated examples. A 
study of 1,200 wealthy people found that they 
all have reading as a pastime in common. […]

MERLE, Andrew. The reading habits of ultra-successful people. 
Available at: <http://www.huffingtonpost.com/andrew-merle/the-
reading-habits-of-ult_b_9688130.html>. Accessed on: 6 jan. 2017.

A leitura é considerada uma das maiores fontes de co-
nhecimento elaboradas pelo ser humano, e seus efeitos 
sobre a vida cotidiana vão além do aprimoramento in-
telectual e desenvolvimento pessoal. Com base nisso, o 
autor do texto enfatiza

( A ) a relação entre o volume de leitura dos empresários 
citados e seu sucesso profissional.

( B ) o poder aquisitivo dos empresários e o acesso de-
les a um extenso acervo bibliográfico.

( C ) a influência da leitura sobre o sucesso profissional 
dos empresários.

( D ) a importância da leitura como hábito cotidiano.

( E ) a conexão entre a quantidade de tempo dedicado à 
leitura e à seguridade econômica.

x
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| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua espanhOLa >>

Questão 1

LOS TRANSPORTES PÚBLICOS 
INDIVIDUALES

El transporte público tiene dos defectos, el 
primero es la falta de intimidad en el mismo y 
el segundo la falta de flexibilidad, de horarios 
y paradas. Esto se puede solucionar mediante 
el transporte público individual. Imagina 
pequeñas cápsulas individuales que te recogen 
donde estés y te llevan a donde necesitas 
silenciosamente. Esto ya existe en la práctica, 
es el funcionamiento del transporte entre 
la Terminal de pasajeros 5 y el parking del 
aeropuerto de Heathrow (Londres).

Pero en Abu Dhabi (EAU) se prevé que sea 
el método de transporte principal de Masdar, 
una ciudad concebida para ser completamente 
ecológica de principio a fin. […]

Disponible en: <https://www.bbva.com/es/7-medios-transporte-
destinados-cambiar-mundo/>. Acceso el: 27 feb. 2018 

O texto, ao falar sobre os defeitos do transporte público, 
aponta dois problemas que 

( A ) podem ser resolvidos a partir de iniciativas indivi-
duais.

( B ) surgiram devido à flexibilidade de horários nas ci-
dades.

( C ) refletem a experiência de um estacionamento em 
Londres. 

( D ) são exemplos de superação já praticados e em pla-
nejamento.

( E ) forçam uma tomada de posição ecologicamente 
orientada. 

LESR1-00033

x

Questão 2 

DEL TACAÑO AL MANIRROTO

Una cuestión de carácter, no de dinero

El dinero genera pasiones contradictorias: 
unos disfrutan gastándolo sin medida (los 
manirrotos) y otros gozan tanto con su 
contacto que no quieren desprenderse de 
una sola moneda (los avaros y tacaños). El 
mecanismo que explica estos comportamientos 
reside en el carácter de cada persona y no tanto 
en su nivel de renta: no es difícil encontrar 
en el entorno cercano personas que viven por 
encima de sus posibilidades económicas, que 
exprimen al máximo, y tampoco es complicado 
toparse con personas que, con pingües ingresos, 
se decantan por una austeridad exacerbada.

Así, las personas muy obsesivas tienen 
una mayor facilidad para convertirse en 
ahorradoras en extremo: los pensamientos 
obsesivos se asocian con la prevención de 
temores. Priman la seguridad, no toleran 
bien la incertidumbre y convierten el 
dinero en un elemento de sosiego. […]

Disponible en: <http://revista.consumer.es/web/es/20090701/
interiormente/74966.php>. Acceso el: 27 feb. 2018. 

Considerando as ideias apresentadas, a expressão ‘así’, 
destacada no texto, poderia ser substituída, sem prejuízo 
para os sentidos, por

( A ) por el momento.

( B ) con todo.

( C ) no obstante.

( D ) o sea.

( E ) así que.

Questão 3 

CÓMO LOS GENES INFLUYEN EN 
EL GUSTO POR LA COMIDA

¿Detestas las coles de bruselas? ¿Adoras el 
pescado? ¿La miel te resulta demasiado dulce? 
Tus genes pueden ser los culpables de estos 
gustos y tus excentricidades con la comida. 

¿Hay comidas que disfrutas y otras que 
detestas? ¿Encuentras algunos sabores muy

LESR1-00034
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dulces, amargos o picantes? Pues esto tiene 
una explicación. Las preferencias por las 
diferentes comidas varían según la persona 
y se crean a partir de una combinación 
de 3 factores: el entorno (tu salud, dieta e 
influencias culturales), las experiencias previas 
y los genes, que parecen ser los responsables de 
alterar tu percepción de los diferentes sabores, 
asegura el investigador en ciencias del consumo 
de la Organización de Investigación Científica 
e Industrial de la Commonwealth (CSIRO), 
Nicholas Archer.

Disponible en: <http://noticias.universia.es/cultura/noticia/2015/09/30/1131748/
como-genes-influyen-gusto-comida.html>. Acceso el: 27 feb. 2018. 

Para introduzir a ideia sobre como se forma o paladar, o 
autor do texto usa como estratégia a(o) 

( A ) uso de perguntas retóricas que aproximam o leitor 
da ideia defendida.

( B ) descrição dos fatores que influenciam na formação 
do paladar.

( C ) apresentação dos resultados de uma pesquisa.

( D ) uso da terceira pessoa do singular para manter o 
caráter objetivo do texto.

( E ) exposição da organização responsável pela difusão 
dos dados.

Questão 4 

¿POR QUÉ NOS SENTIMOS 
DEPRIMIDOS EN LAS FIESTAS?

Las Fiestas Navideñas y de Fin de Año 
pueden generar emociones encontradas. 
Mientras que para algunos resulta un momento 
de alegría y diversión para disfrutar junto a 
familiares y amigos, otras personas lo viven 
con angustia y, hasta en algunos casos, llegan 
a deprimirse. De hecho, el malestar de muchos 
se ve reflejado en el comentario, "me acostaría 
a dormir el 23 de diciembre y me levantaría 
el 2 de enero", es decir, cuando las Fiestas ya 
pasaron, y se recupera la calma emocional.

Disponible en: <https://www.clarin.com/entremujeres/hogar-y-familia/depresion-
malestar-fiestas-navidad-ano-nuevo-familia-perdida-amigos-familiares-muerte-

dolor-tristeza-angustia_0_BkHObCKDXe.html>. Acceso el: 27 feb. 2018. 

x

LESR1-00036

A regra de colocação pronominal diante de verbos con-
jugados no imperativo afirmativo tem como exemplo 
similar, no texto, a expressão

( A ) nos sentimos.

( B ) lo viven.

( C ) deprimirse.

( D ) se ve reflejado.

( E ) me acostaría.

Questão 5 

poemas

– ¿Qué quieres ser cuando grande, niño?
– Feliz
– Creo que no entendieste la pregunta.
– Yo creo que usted no entiende la vida.

296 curtidas

Identificar um contexto de fala, ou seja, o uso pragmático da 
língua é tão importante quanto saber usar uma estrutura sin-
tática adequadamente. No caso do espanhol, com base no 
uso de um pronome pessoal, é possível saber se o discurso 
enunciado é formal ou informal. Na imagem, percebe-se que 
há a representação de um diálogo verossímil entre um adulto 
e uma criança. Assim, é possível afirmar que 

( A ) ambos se tratam de maneira informal, o que per-
mite concluir com certa facilidade que o adulto e a 
criança representados são amigos ou pessoas mui-
to próximas. 

( B ) os dois escolhem um tratamento formal, explicado 
pelo conteúdo abordado no contexto da conversa, 
já que ilustra uma preocupação que passa a figurar 
no dia a dia de todos desde a infância. 

( C ) não há indícios claros no discurso para definir, com 
exatidão, se o tratamento é formal ou informal, uma 
vez que as frases são objetivas e não utilizam as 
estruturas discursivas necessárias para tal análise. 

( D ) apenas a criança frisa que o tratamento é formal 
com base no uso específico do pronome pessoal, 
ajudando a inferir certo grau de respeito em relação 
a quem lhe fez a pergunta.

( E ) as falas atreladas ao adulto são realizadas de manei-
ra informal, mas a criança surpreende o interlocutor 
ao usar o tratamento formal, quebrando a expecta-
tiva e ironizando o interlocutor. 

x

LESR1-00009
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| Questões de 6 a 45 |

Questão 6 
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Para que o processo comunicativo se efetive com qua-
lidade entre os interlocutores, é necessário adaptar os 
níveis de registro – formal e informal – às diferentes situa-
ções de uso no dia a dia. A charge de Pancho faz referên-
cia aos diferentes níveis de linguagem porque

( A ) mostra que existe uma maneira mais formal para 
dar nomes a algumas profissões, como mestre em 
gastronomia em vez de auxiliar de cozinha.

( B ) evidencia que tanto a expressão auxiliar de cozinha 
quanto mestre em gastronomia assumem a mes-
ma carga semântica e os mesmos efeitos.

( C ) apresenta a expressão auxiliar de cozinha de forma 
pejorativa, provando que existe preconceito em re-
lação a quem executa essa função.

( D ) consegue definir a diferença prática entre as dife-
rentes funções para quem exerce as profissões de 
auxiliar de cozinha e de mestre em gastronomia.

( E ) ignora que existe uma distinção entre as funções 
exercidas por pessoas que trabalham na cozinha, 
seja como auxiliar ou como mestre em gastrono-
mia.

Questão 7

Casos referentes a sujeito composto:

1)  Nos casos relativos a sujeito composto de 
pessoas gramaticais diferentes, o verbo 
deverá ir para o plural, estando relacio-
nado a dois pressupostos básicos:

•  Quando houver a 1ª. pessoa, esta prevale-
cerá sobre as demais:

 Eu, tu e ele faremos um lindo passeio.

LPSR1-00013

x

LPSR1-00097

•  Quando houver a 2ª. pessoa, o verbo po-
derá flexionar na 2ª. ou na 3ª. pessoa:

 Tu e ele sois primos.

 Tu e ele são primos.

DUARTE, Vânia M. do N. Concordância verbal: sujeito simples e 
composto. Brasil Escola. Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.

br/gramatica/concordancia-verbal.htm>. Acesso em: 1 mar. 2018.

O texto apresentado se encaixa em uma das modalida-
des de conhecimento dos estudos da língua. Pela abor-
dagem apresentada, o registro trazido no texto corres-
ponde à gramática 

( A ) internalizada, porque corresponde às regras domina-
das pelo falante.

( B ) normativa, porque registra a variedade padrão como 
correta.

( C ) descritiva, porque descreve a estrutura e o funciona-
mento da língua.

( D ) normativa, porque procura ajustar as regras à fala con-
temporânea.

( E ) descritiva, porque explicita regras, sem ditá-las como 
norma.

Questão 8
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A imagem apresentada para análise faz parte de uma 
campanha veiculada pelo setor de transporte terrestre e 
tem como público-alvo

( A )  condutores de veículos.

( B ) praticantes de lutas.

( C ) pessoas jovens.

( D ) pessoas violentas.

( E ) homens.

x
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Questão 9

O anúncio institucional analisado tem como objetivo

( A ) promover um produto com fins comerciais

( B ) construir opinião favorável a uma empresa.

( C ) conscientizar motoristas quanto à conduta no trânsito.

( D ) alertar motoristas sobre os perigos das estradas.

( E ) chamar a atenção para um problema social.

Questão 10

ASSIS, Machado de. A cartomante. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAes50AB/hq-a-cartomante-machado-assis>. Acesso em: 6 jan. 2017.

LPSR1-00099
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As narrativas gráficas representam, por meio de outra lin-
guagem, conhecidas narrativas da literatura brasileira. Elas 
são uma fonte muito interessante, porque, além da arte das 
palavras, existe a arte das imagens, as quais precisam inter-
pretar corretamente o que o texto original apresentou. A 
narrativa gráfica presente nesse item é um trecho do conto 
chamado A cartomante, de Machado de Assis. A respeito 
das características dos textos narrativos, da linguagem figu-
rada e com base no que se pode depreender do texto lido, 
é correto dizer que o fragmento do texto apresenta

( A ) narrador, personagens, espaço e metáforas.

( B ) enredo, tempo, personagens e referência bíblica.

( C ) personagens, narrador, tempo e intertextualidade.

( D ) personagens, narrador, espaço e referência histórica.

( E ) narrador, personagens, tempo e ironia.

Questão 11

JOVENS FACILMENTE 
ENGANADOS NA WEB

Estudantes de ensino fundamental, médio e 
superior não foram capazes de fazer análises 

críticas simples de conteúdos da internet

Os “nativos digitais” são capazes de pas-
sar rapidamente do Facebook para o Twitter, 
enquanto ao mesmo tempo postam uma selfie 
no Instagram. Mas, quando se trata de avaliar 
uma informação recebida pelas mídias sociais e 
sites, os jovens são facilmente enganados.

Esse é o resultado de uma pesquisa rea-
lizada na Universidade de Stanford com 7,8 
mil respostas de estudantes de ensino funda-
mental, médio e dos primeiros anos do ensino 
superior nos Estados Unidos, de diferentes ca-
madas sociais.

Falta de preparo

Os pesquisadores esperavam que os estudan-
tes fossem capazes de análises críticas simples, 
como, dos 11 aos 15 anos, soubessem distinguir 
uma notícia de um texto publicitário. Ou, no 
ensino médio (16 a 18 anos), que os alunos que 
leem sobre leis que regulam a indústria de ar-
mas notassem que um dos gráficos publicados 
sobre o tema teve sua origem em uma entidade 
de ação política de proprietários de armas. [...]

GAZETA DO POVO. Jovens são facilmente enganados em sites e 
nas mídias sociais. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.
br/educacao/jovens-sao-facilmente-enganados-em-sites-e-nas-midias-

sociais-8pc4fds2l3zw0edwegzgxi8u3>. Acesso em: 13 jan. 2017.

x
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O resultado da pesquisa mencionada no texto revelou 
que alguns jovens têm dificuldade de identificar dados 
em uma notícia. O gênero notícia

( A ) usa a função emotiva da linguagem para atrair o 
leitor pelo sentimento.

( B ) transmite o ponto de vista do jornalista sobre um 
acontecimento.

( C ) é escrito com muitos adjetivos, opiniões e de ma-
neira subjetiva.

( D ) assume posicionamento da ideologia de quem in-
forma os acontecimentos.

( E ) transmite à comunidade acontecimentos cotidia-
nos de grande importância.

Questão 12

Texto I

[...]

Enxadachim: Designa um trabalhador do 
campo, que luta pela sobrevivência. A palavra 
reúne “enxada” e “espadachim”.

Taurophtongo: Significa mugido, sendo a 
palavra uma junção de dois termos gregos, 
relativos a touro (táuros) e ao som da sala 
(phtoggos).

Embriagatinhar: A mistura de “embriaga-
do” e “(en)gatinhar” serve para designar uma 
pessoa que, de tão bêbada, chega a engatinhar.

[...]

NONADA, circuntristeza, enxadachim: traduzindo Guimarães Rosa. Disponível 
em: <https://livrolevesolto.wordpress.com/2014/11/19/nonada-circuntristeza-

enxadachim-traduzindo-guimaraes-rosa/>. Acesso em: 3 mar. 2018.

As informações apresentadas podem ser consideradas 
uma espécie de tradução de termos utilizados pelo 
autor Guimarães Rosa. Uma das características da es-
crita desse autor é a criação de neologismos. Pela aná-
lise das palavras e de seus significados, pode-se dizer 
que o recurso utilizado pelo autor para criar os neolo-
gismos é a(o)

( A ) composição.

( B ) redução.

( C ) hibridismo.

( D ) onomatopeia.

( E ) estrangeirismo.

x

LPSR1-00101

x
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Questão 13

Eu não tinha este rosto de hoje,

assim calmo, assim triste, assim magro,

nem estes olhos tão vazios,

nem o lábio amargo.

[...]

MEIRELES, Cecília. Disponível em: <http://www.casadobruxo.
com.br/poesia/c/retrato.htm>. Acesso em: 5 jul. 2018.

A estrofe apresentada pertence a um poema da auto-
ra Cecília Meireles. A respeito dos adjetivos utilizados na 
construção dos versos, é correto dizer que eles

( A ) induzem o leitor a fazer comparações com ele mesmo.

( B ) constroem uma ideia negativa a respeito da própria 
percepção.

( C ) contradizem-se, por terem sentidos opostos entre si.

( D ) dispersam a atenção do leitor quanto ao conteúdo 
do texto.

( E ) completam o sentido textual, embora sejam desne-
cessários nos versos.

Questão 14

[...]

Ficou cansado de tentar achar resposta

E comprou uma passagem foi direto a Salvador

E lá chegando foi tomar um cafezinho

E encontrou um boiadeiro com quem foi falar

E o boiadeiro tinha uma passagem

Ia perder a viagem mas João foi lhe salvar

Dizia ele “Estou indo pra Brasília

Nesse país lugar melhor não há

Tô precisando visitar a minha filha

Eu fico aqui e você vai no meu lugar”

[...]

RUSSO, Renato. Faroeste caboclo. Disponível em: <https://www.vagalume.
com.br/legiao-urbana/faroeste-cabloco.html>. Acesso em: 30 jan. 2017.

LPSR1-00102

x

LPSR1-00040

Os versos transcritos pertencem a Renato Russo, que, 
em uma longa narrativa musical, escreveu Faroeste ca-
boclo. De acordo com esses versos, a alternativa que 
mais os aproxima de um texto de prosa jornalística é

( A ) um boiadeiro vendeu a João uma passagem com 
destino a Salvador.

( B ) João precisava visitar sua filha e comprou a passa-
gem de um boiadeiro.

( C ) o boiadeiro de Salvador conseguiu com João pas-
sagem para Brasília.

( D ) João saiu de Salvador para visitar, em Brasília, a filha 
do boiadeiro.

( E ) João partiu de Salvador a Brasília, usando a passa-
gem de um boiadeiro.

Questão 15

Há anos raiou no céu fluminense uma nova 
estrela. Desde o momento de sua ascensão nin-
guém lhe disputou o cetro; foi proclamada a 
rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bai-
les; a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em 
disponibilidade. Era rica e formosa.

ALENCAR, José de. Senhora.  Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/bn000011.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2018.

O trecho que abre o livro Senhora descreve a protago-
nista da história, Aurélia Camargo. A partir da descrição, 
entende-se que ela seja uma mulher

( A ) deslumbrante.

( B ) recatada.

( C ) vaidosa.

( D ) sagaz.

( E ) melindrosa.

Questão 16

Depois de estreia pífia, “The Walking 
Dead” [...]

KOGUT, Patrícia. O Globo, 01 nov. 2017. Disponível em: <http://kogut.
oglobo.globo.com/noticias-da-tv/critica/noticia/2017/11/depois-de-estreia-

pifia-walking-dead-da-sinais-de-vida-tem-spoiler.html> Acesso em 5 fev. 2018.

Tendo em vista que a segunda oração da manchete foi 
omitida, a possível continuação para o texto, mantendo 
coerência com o trecho inicial, é

( A ) empolga os fãs antigos.

( B ) garante nova temporada.

( C ) mantém qualidade das temporadas anteriores.

( D ) perde audiência. 

( E ) é acionado pela Justiça americana.

x

LPSR3-00103

x

LPSR3-00104

x



Simulado – 2018

10

Questão 17

A indústria norte-americana de alimentos 
gasta por ano cerca de 21 bilhões de dólares 
semeando e cultivando o desejo por comidas 
mais sofisticadas, exóticas e supostamente 
mais saborosas e excitantes, enquanto a indús-
tria de produtos dietéticos e de emagrecimen-
to fatura 32 bilhões, e os dispêndios com tra-
tamento médico, em grande parte explicados 
pela necessidade de enfrentar a maldição da 
obesidade, devem dobrar no curso da próxima 
década. 

BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.

A argumentação desenvolvida pelo autor do texto, para 
defender que há uma contradição social em relação à 
obesidade, é sustentada por meio de

( A ) discursos de autoridades médicas.

( B ) experimentos empíricos do autor.

( C ) números sobre a indústria alimentícia.

( D ) críticas aos apelos da indústria alimentícia. 

( E ) exemplos, que ilustram como o aumento de peso 
está relacionado à indústria alimentícia.

Questão 18

Durante muitos anos, escutamos que a vio-
lência urbana está diretamente relacionada 
com a desigualdade social. O Brasil, apesar de 
seus inúmeros problemas, obteve significativas 
melhorias sociais nos últimos 20 anos, especial-
mente através da estabilidade econômica al-
cançada com o Plano Real. Milhões de pessoas 
saíram da extrema miséria e estão mais inse-
ridas na sociedade brasileira. Entretanto, ao 
contrário de sua esperada redução, cresceram 
os índices de violência. Acredito que a desi-
gualdade social até tenha sua parcela de culpa. 
Todavia, penso que a violência está muito mais 
ligada à falta de educação escolar e, principal-
mente, à de uma estrutura familiar adequada. 

QUITES, Norton A. Violência X desigualdade social. Disponível em: <http://
jcrs.uol.com.br/site/noticia.php?codn=162659>. Acesso em: 12 ago. 2018.

Pode-se afirmar que o autor defende a tese de que a 
violência

( A ) é fruto da desigualdade social.

( B ) é fruto da miséria.

LPSR3-00105

x

LPSR3-00106

( C ) não está associada à pobreza.

( D ) está associada à falta de educação escolar e da pre-
sença da família.

( E ) é indissociável da realidade brasileira.

Questão 19

Ao longo do processo de formação do Es-
tado brasileiro, do século XVI ao XXI, o pen-
samento machista consolidou-se e permaneceu 
forte. A mulher era vista, de maneira mais in-
tensa na transição entre a Idade Moderna e a 
Contemporânea, como inferior ao homem, ten-
do seu direito ao voto conquistado apenas na 
década de 1930, com a chegada da Era Vargas. 
Com isso, surge a problemática da violência 
de gênero dessa lógica excludente que persiste 
intrinsecamente ligada à realidade do país, seja 
pela insuficiência de leis, seja pela lenta mu-
dança de mentalidade social. [...]

LOURENÇO, Ana. Enem: estudante que tirou 1000 duas vezes na 
redação dá dicas. Disponível em: <https://guiadoestudante.abril.

com.br/enem/estudante-que-tirou-1000-duas-vezes-na-redacao-
da-dicas-para-ir-bem-no-enem/>. Acesso em: 5 jul. 2018.

O texto apresentado na matéria do Guia do Estudante é 
o primeiro parágrafo de uma das redações que recebe-
ram nota 100 no ENEM de 2015. Segundo os argumen-
tos do autor da redação, 

( A ) a contemporaneidade fez com que a desigualdade 
histórica entre os gêneros desaparecesse.

( B ) a mulher foi supervalorizada no período de transi-
ção entre a Idade Moderna e a Contemporânea.

( C ) a desigualdade entre os gêneros inferioriza a mu-
lher e é uma construção feita ao longo da história. 

( D ) a insuficiência de leis é a única responsável pelo 
quadro de desigualdade entre homens e mulheres.

( E ) o machismo foi firmado no Brasil nos anos 1800, 
época em que grandes eventos históricos valoriza-
vam a figura masculina.

Questão 20

Em janeiro, na tentativa de livrar-se da 
cobrança crescente, Mark Zuckerberg decidiu 
que o algoritmo que rege as interações entre 
usuários seria mudado de modo a privilegiar 
postagens pessoais, em detrimento das pro-
movidas por marcas e empresas. A medida 
deve banir de fato o conteúdo divulgado por

x
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x
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veículos de jornalismo profissional e, ainda que 
indiretamente, facilitar a propagação das "fake 
news" [...]. De fato, nos últimos quatro meses as 
interações em páginas que produzem "fake news" 
subiram 61,6%; nas de jornalismo profissional, 
houve queda de 17%.  Por tudo isso, a Folha 
anunciou, em 8 de fevereiro, que deixou de atua-
lizar com notícias sua página no Facebook. 

Cabe a jornais como a Folha, que cultivam 
uma atitude crítica, manter olhar vigilante 
também sobre esse poder.

FACEBOOK. Folha de S. Paulo, 18 fev. 2018.

O objetivo desse editorial foi

( A ) divulgar o posicionamento do jornal sobre o uso 
das redes sociais. 

( B ) divulgar o posicionamento do jornal no combate às 
fake news.

( C ) criticar a conduta de Mark Zuckerberg, criador do 
Facebook.

( D ) anunciar que descurtiu o Facebook.

( E ) comentar os números envolvendo o Facebook.

Questão 21

Primeiro ato

(Distrito policial correspondente à Praça da 
Bandeira. Sala do delegado Cunha. Este, em 
mangas de camisa, os suspensórios arriados, 
com um escandaloso revólver na cintura. Entra 
o detetive Aruba).

ARUBA: (sôfrego e exultante) – O Amado 
Ribeiro está lá embaixo! (Cunha, que estava 
sentado, dá um pulo. Faz a volta da mesa)

CUNHA: – Lá embaixo?

ARUBA: – Com o comissário. Disse que...

CUNHA: (agarrando o detetive) – Arubi-
nha, olha. Você vai dizer a esse moleque!

ARUBA: – Está com fotógrafo e tudo!

[...]

RODRIGUES, Nelson. O beijo no asfalto: tragédia carioca em 
três atos. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.

x

LTSR1-00062

O texto apresentado pertence ao gênero dramático. 
Uma de suas características é a rubrica, que, no texto 
lido, está entre parênteses. É correto afirmar que as ru-
bricas têm a função de

( A ) trazer um resumo de diferentes trechos da peça, 
em relação ao texto a ser apresentado.

( B ) instruir os leitores apenas quanto ao tempo atribuí-
do aos acontecimentos da narrativa.

( C ) orientar o leitor quanto às marcações de cena, tom, 
emoção e mudanças de luz e local.

( D ) substituir e traduzir a voz do narrador que, em pe-
ças teatrais, está em primeira pessoa.

( E ) atribuir função aos personagens figurantes, que 
são imprescindíveis no teatro.

Questão 22

Quando Ismália enlouqueceu,

Pôs-se na torre a sonhar...

Viu uma lua no céu,

Viu outra lua no mar.

[...]

GUIMARAENS, Alphonsus. Ismália. Disponível em: <http://www.
releituras.com/alphonsus_ismalia.asp>. Acesso em: 4 mar. 2018.

O texto apresentado é o início de um poema do Simbo-
lismo brasileiro. Considerando a estrutura do texto poéti-
co apresentado, pode-se afirmar que  

( A ) não existem rimas nesse texto.

( B ) a musicalidade do texto garante o ritmo poético.

( C ) ele contém quatro estrofes.

( D ) as últimas sílabas de cada verso não são contadas.

( E ) o trecho é formado por estrutura decassílaba.

Questão 23

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

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

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

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

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

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

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

( A ) os personagens sobre os quais a história vai decli-
nar foram apresentados ao leitor nas primeiras pa-
lavras.

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

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

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

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

Questão 24

Senhor,

[...] A feição deles é serem pardos, maneira 
de avermelhados, de bons rostos e bons nari-
zes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma co-
bertura. Nem estimam de cobrir ou de mostrar 
suas vergonhas; e nisso têm tanta inocência 
como em mostrar o rosto. 

[...] Enquanto andávamos nessa mata a cor-
tar lenha, atravessavam alguns papagaios por 
essas árvores, deles verdes e outros pardos, 
grandes e pequenos, de maneira que me parece 
que haverá muitos nesta terra. Porém eu não

x

LTSR1-00064

veria mais que até nove ou dez. Outras aves 
então não vimos, somente algumas pombas-
-seixas, e pareceram-me bastante maiores que 
as de Portugal.

CAMINHA, Pero Vaz. Carta ao rei D. Manuel I. Disponível em: <http://
www.biblio.com.br/defaultz.asp?link=http://www.biblio.com.br/
conteudo/perovazcaminha/carta.htm>. Acesso em: 4 mar. 2018.

O texto apresentado é um trecho da famosa carta de 
Pero Vaz de Caminha. Ela foi escrita por ocasião da che-
gada dos portugueses ao Brasil. Pelas características da 
carta, é possível afirmar que uma das funções da litera-
tura informativa brasileira era

( A ) informar à corte portuguesa sobre como eram as 
pessoas e a natureza brasileira.

( B ) descrever as índias brasileiras com detalhes e re-
quintes literários.

( C ) poetizar as primeiras sensações dos portugueses 
em terras brasileiras.

( D ) fazer registro das ações dos índios que saíam à 
caça de animais.

( E ) tecer críticas ao modo de vida de uma gente tão 
diferente dos portugueses.

Questão 25

[...]

SÃO LOURENÇO Mas existe a confissão,

 bem remédio para a cura.

 Na comunhão se depura

 da mais funda perdição

 a alma que o bem procura.

 Se depois de arrependidos

 os índios vão confessar

 dizendo: “Quero trilhar

 o caminho dos remidos”.

 – o padre os vai abençoar.

[...]

ANCHIETA, José de. Auto representado na festa de São 
Lourenço. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/

download/texto/bv000145.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2017.

O texto de Anchieta evidencia traços importantes do 
processo de colonização no Brasil. A respeito desse pro-
cesso, com base no texto em questão, é correto afirmar 
que existiu

x

LTSR1-00025
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( A ) respeito às crenças dos povos indígenas.

( B ) alternância de crenças religiosas entre europeus e 
índios.

( C ) imposição da tradição e religião católica.

( D ) sobreposição da cultura indígena à católica.

( E ) aceitação da mistura de crenças entre os povos.

Questão 26
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A foto apresentada é de uma igreja construída no estilo 
Barroco. Ao analisá-la, é possível observar que, entre as 
características barrocas na arquitetura, está

( A ) a simplicidade na ornamentação.

( B ) a modernidade nos traços das imagens.

( C ) os tetos sem imagens, característica que visava pu-
rificar o ambiente.

( D ) a riqueza de detalhes e jogo de luzes.

( E ) as imagens serenas de anjos.

Questão 27

[...]

Irás a divertir-te na floresta,

Sustentada, Marília, no meu braço;

Ali descansarei a quente sesta,

Dormindo um leve sono em teu regaço:

Enquanto a luta jogam os Pastores,

E emparelhados correm nas campinas,

Toucarei teus cabelos de boninas,

Nos troncos gravarei os teus louvores.

  Graças, Marília bela,

  Graças à minha Estrela!

[...]

GONZAGA, Tomás Antônio. Marília, de Dirceu. Disponível em: <http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000301.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2018.

x
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x
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Os versos apresentados pertencem a uma das obras 
mais conhecidas do Brasil colonial, Marília, de Dirceu, de 
autoria de Tomás Antônio Gonzaga, autor ligado ao Ar-
cadismo. Nos versos apresentados, a característica árca-
de que se evidencia é a

( A ) busca pela vida simples do campo.

( B ) fuga dos padrões da vida simples.

( C ) presença de deuses da mitologia.

( D ) menção aos eventos da inconfidência.

( E ) exaltação da mocidade de ambos.

Questão 28

[...]

A vós, divinos olhos, eclipsados

De tanto sangue e lágrimas abertos,

Pois, para perdoar-me, estais despertos,

E, por não condenar-me, estais fechados.

[...]

MATOS, Gregório de. Buscando a Cristo. Disponível em: <http://
www.jornaldepoesia.jor.br/grego16.html>. Acesso em: 4 mar. 2018.

Os versos do poema Buscando a Cristo, de Gregório de 
Matos, revelam uma das importantes características do 
momento seiscentista no Brasil. Qual é essa caracterís-
tica?

( A ) A crítica feita aos sistemas de poder.

( B ) O questionamento filosófico sobre a finitude.

( C ) O forte apelo e súplica ao campo religioso.

( D ) A manifestação lírica e sentimental.

( E ) O dualismo (culpa/perdão).

Questão 29

Ao reler os versos do poema Buscando a Cristo, é possí-
vel perceber como característica predominante o(a)

( A ) antítese.

( B ) paradoxo.

( C ) metáfora.

( D ) prosopopeia.

( E ) hipérbole.

x
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Questão 30

Texto I

MARÍLIA, DE DIRCEU

[...]

É bom, minha Marília, é bom ser dono

De um rebanho, que cubra monte, e prado;

Porém, gentil Pastora, o teu agrado

Vale mais q’um rebanho, e mais q’um trono.

Graças, Marília bela,

Graças à minha Estrela!

Os teus olhos espalham luz divina,

A quem a luz do Sol em vão se atreve:

Papoula, ou rosa delicada, e fina,

Te cobre as faces, que são cor de neve.

Os teus cabelos são uns fios d’ouro;

Teu lindo corpo bálsamos vapora.

Ah! Não, não fez o Céu, gentil Pastora,

Para glória de Amor igual tesouro.

Graças, Marília, bela,

Graças à minha Estrela!

[...]

GONZAGA, Tomás António. Marília de Dirceu – parte 1 – lira 1. Disponível 
em: <http://www.triplov.com/poesia/Tomas_Antonio_Gonzaga/

Marilia_de_Dirceu/Marilia1/Lira_01.htm>. Acesso em: 11 dez. 2016.

Texto II

ROMANCE LXXIII OU DA 
INCONFORMADA MARÍLIA

Pungia a Marília, a bela,

negro sonho atormentado:

voava seu corpo longe,

longe, por alheio prado.

Procurava o amor perdido,

a antiga fala do amado.

Mas o oráculo dos sonhos

dizia a seu corpo alado.

LTSR2-00006

“Ah, volta, volta, Marília,

tira-te desse cuidado,

que teu pastor não se lembra

de nenhum tempo passado...”

E ela, dormindo, gemia:

“Só se estivesse alienado!”

[...]

MEIRELES, Cecília. Romanceiro da Inconfidência. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2005. p. 200-201.

Tanto o trecho do Texto I quanto o do Texto II falam so-
bre Marília de Dirceu. Ao compará-los, considerando o 
teor dos textos, é possível dizer que Marília

( A ) sofre pela distância e por amor nos dois textos.

( B ) vive a plenitude da experiência amorosa nos dois 
textos.

( C ) sofre por amor no Texto I, mas se deleita no mesmo 
sentimento no Texto II.

( D ) ama Dirceu no Texto I e deixou de amá-lo no Texto 
II.

( E ) tem amor por Dirceu no Texto I e sofre por seu 
amado no Texto II.

Questão 31
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Pintura Rupestre de um Bisão em uma caverna de Altamira – 
Museu Nacional e Centro de Pesquisa de Altamira (Espanha)

As pinturas rupestres buscavam retratar animais, pes-
soas e situações. Ao representar os animais, acredita-se 
que os humanos pré-históricos tinham a intenção de

( A ) adquirir, provavelmente, algum poder mágico so-
bre eles, com o propósito de facilitar a caçada.

( B ) proteger os animais das forças sobrenaturais que 
acreditavam rondar as comunidades.

x
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( C ) representar artisticamente seu cotidiano, pois pre-
zavam pela criação e pela arte.

( D ) entreter os demais habitantes da caverna na qual 
eram representados os animais.

( E ) utilizar as pinturas como uma espécie de “espantalho”, 
para manter os animais afastados e proteger a família.

Questão 32
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Estátua da deusa grega Afrodite – Museu de 
Belas Artes de Pushkin, Moscou, Rússia

Assim como na estátua de Afrodite, a representação ar-
tística dos deuses gregos era concebida à imagem dos 
humanos, pois

( A ) os gregos não investiam nas concepções fantasio-
sas para criar, ou seja, sua arte era realista.

( B )  a arte grega valorizava o homem, que era a medida 
para as criações artísticas. 

( C ) o oráculo, que transmitia as imagens dos deuses 
para os artistas, concebia-os dessa forma.

( D ) os gregos acreditavam que, dessa forma, poderiam 
se aproximar dos deuses.

( E ) os gregos acreditavam nos semideuses, que eram 
metade homens e metade deuses.

Questão 33

Texto I

DIABO 

À barca, à barca, venham lá!  

Que temos gentil maré!  

 – dirigindo-se ao companheiro– 

Ora põe o barco à ré! (vira a traseira do barco) 

COMPANHEIRO DO DIABO 

Está feito, está feito!  

ARSR1-00062

x

ARSR1-00063

DIABO 

Bem feito está!  

Vai agora, em má hora,

Esticar aquele palanco (corda)

E desocupar aquele banco,

Para a gente que virá. 

 –falando para o ar– 

À barca, à barca, hu-u! 

Depressinha, que se quer ir! 

Oh, que tempo para partir,

Louvores a Belzebu!

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

Texto II

O DIABO

 Lá vem a compadecida!

 Mulher em tudo se mete! 

MARIA 

Meu filho perdoe esta alma, 

Tenha dela compaixão 

Não se perdoando esta alma, 

Faz-se é dar mais gosto ao cão: 

Por isto absolva ela, 

Lançai a vossa bênção. 

JESUS 

Pois minha mãe leve a alma, 

Leve em sua proteção, 

Diga às outras que recebam, 

Façam com ela união. 

Fica feito o seu pedido, 

Dou a ela a salvação.

SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. 26. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1993.
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Os autos apresentados possuem características em co-
mum. Em relação aos traços das peças da Idade Média, 
percebidos no Auto da Barca do Inferno, pode-se consi-
derar que o Auto da Compadecida também

( A ) profana valores religiosos empregados pelo Estado 
com uma finalidade satírica.

( B ) tem função de mobilizar os espectadores para as 
mentiras contadas pela igreja.

( C ) explora o uso de alegorias, como a figura do Diabo, 
e a instrução moral e religiosa. 

( D ) foi escrito por um membro da igreja com a finalidade 
de persuadir os fiéis.

( E ) é apresentado, a partir da comédia, para entreter, 
como a maioria dos autos medievais.

Questão 34
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A arte bizantina desenvolveu-se entre os séculos V e XV 
e recebeu muitas influências das tradições greco-roma-
na e oriental, mesclando diferentes aspectos culturais. 
Com base na fotografia da escultura em baixo-relevo, é 
possível concluir que esse estilo destaca

( A ) temas bíblicos e histórias da vida dos personagens 
cristãos.

( B ) temas históricos, como as guerras lideradas pelo 
Imperador.

( C ) as tentativas de invasões bárbaras à cidade de 
Constantinopla.

( D ) as atividades esportivas do Imperador, como as ca-
ças e as lutas.

( E ) a presença marcante de atividades artísticas e es-
portivas.

x
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Questão 35

A MAGIA DO KUARÜP

[...] Desde tempos ancestrais, os índios do 
Xingu realizam o Kuarüp, um ritual para cha-
mar à vida os espíritos dos que já se foram. 
As tribos cantam, dançam, lutam e se alegram 
para que estes espíritos, que permanecem no 
ambiente da aldeia, voltem a viver ou liber-
tem-se para sempre, refugiando-se nos campos 
sagrados. 

PERET, João Américo. O festival mágico do kuarüp une as tribos do Xingu.
Geográfica Universal. Rio de Janeiro: Bloch Editores, n. 251, p. 28, dez. 1995.

Observando-se as informações apresentadas no texto, 
pode-se considerar como característica das manifesta-
ções culturais das etnias indígenas a

( A ) associação entre espiritualidade e arte.

( B ) individualização da prática do canto e da dança.

( C ) criação de elementos lendários para festejos tradi-
cionais. 

( D ) reprodução de rituais que perderam sua simbolo-
gia nas tribos.

( E ) realização de cerimoniais para exibição de suas 
crenças.

Questão 36

O JEITO É COMPRAR
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MAHKU. (Foto de Barbara Veiga) Trip. São Paulo: Trip Editora 
e Propaganda, ano 31, n. 271, dez. 2017. jan. 2018, p. 48.

[...] As obras do Mahku são criadas para 
retratar de forma pictórica a história do povo, 
um idioma gráfico tal qual os hieróglifos do 
Egito antigo. Cada tela, seja coletiva ou pin-
tada por algum dos 12 integrantes do coletivo,

ARSR1-00064

x

ARSR1-00065
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se dá sempre a partir da letra de algum dos 
cantos hunimeka, sendo também uma forma 
de ilustrar a “miração”, nome dado por eles às 
visões decorrentes da ayahuasca. [...] Ela come-
çou a pintar como uma forma de traduzir as 
canções cerimoniais em algo que pudesse ser 
lido por qualquer pessoa. Uma linguagem uni-
versal, a arte, que condensava dois elementos 
formadores da etnia: a música e a ayahuasca.

VIEIRA,Douglas. O jeito é comprar. Trip. São Paulo, Trip Editora 
e Propaganda, ano 31, n. 271, dez. 2017-jan. 2018, p. 47-48.

Glossário

Mahku: movimento de Artistas HuniKuin, um coletivo de 12 
artistas plásticos da etnia.

ayahuasca: cerimônia em que se consome bebida preparada 
com nixipae.

Considerando as informações apresentadas no texto 
sobre a produção artística da etnia HuniKuin, pode-se 
afirmar que

( A ) a pintura é a linguagem com maior predileção pela 
tribo.

( B ) cada artista do coletivo desenvolve seu estilo pes-
soal na expressão da música e da pintura. 

( C ) os rituais da etnia foram modificados para uma 
composição visual mais compreensível internacio-
nalmente.

( D ) as linguagens artísticas são interligadas para valori-
zar as tradições culturais.

( E ) a natureza é a fonte inspiradora das criações do 
Mahku.

Questão 37

ORIGENS DAS DANÇAS 
AFRO-BRASILEIRAS

Já as danças dos bantos, em círculos, em 
geral lúdicas, caracterizam-se pela performan-
ce, no centro da roda, de um solista, o qual es-
colhe o substituto por meio de uma umbigada, 
real ou simulada. Esse gesto corporal, inicial-
mente executado entre um homem e uma mu-
lher, tem origem nas antigas danças africanas 
propiciatórias de fertilidade, e é elemento, in-
clusive, do primitivo samba, ainda dançado em 
círculo, e, por isso, chamado “samba de roda”.

LOPES. Nei. História e cultura africana e afro-brasileira. 
São Paulo: Barsa Planeta, 2008, p. 88.

x

ARSR1-00066

Qual das características apresentadas está presente na 
dança afro-brasileira atual, segundo o texto?

( A ) A preocupação com a encenação de rituais de ferti-
lidade nas coreografias.

( B ) A ludicidade expressa entre o participante principal 
e os observadores da roda.

( C ) A manutenção de gestos resgatados das antigas 
danças africanas.

( D ) As trocas entre integrantes durante a dança, para 
caracterizar a performance.

( E ) A formação do círculo, com um dançarino ao cen-
tro de cada vez.

Questão 38

TRADIÇÃO E MODERNIDADE 
NAS INGOMAS DO SUDESTE: 

JONGO E CANDOMBLÉ

Cultivados por grupos sociais ligados ao 
Samba e à Umbanda, modalidades com as 
quais a tradição jongueira tem relação germi-
nal, alguns jongos vêm assumindo hoje em dia, 
no plano musical e poético, certas caracterís-
ticas estilísticas destas, como o uso de grandes 
estrofes em lugar dos dísticos ou quadras tra-
dicionais [...]. São verdadeiros “jongos-canção” 
compostos previamente pelos jongueiros e ano-
tados em cadernos. O Jongo adquire, assim, 
uma vertente autoral, e, por influência estéti-
ca das Escolas de Samba, surgem os longos e 
descritivos jongos-enredo, termo inventado por 
mestre Darcy Monteiro, do Jongo da Serrinha 
– RJ, para classificar suas próprias composi-
ções.

DIAS, Paulo; LAHNI, Cláudia Regina (Org.).Culturas e diásporas 
africanas. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009, p. 160.

Para o autor do texto, quais referências culturais estão 
presentes no jongo atual?

( A ) A linguagem da improvisação apresentada nas mú-
sicas e nas letras.

( B ) A composição de letra e música com estrutura se-
melhante à dos sambas-enredo.

( C ) A estrutura de espetáculo das escolas de samba.

( D ) A manutenção da tradição africana poética e musi-
cal para a composição de quadras.

( E ) A religiosidade e o sagrado como tema e tradição.

x
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Questão 39
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A prática da corrida de rua tem se tornado muito popu-
lar devido a sua característica de democratização, todos 
podem participar. A rua é um lugar característico para a 
desesportivização. São exemplos desse processo as se-
guintes atividades desesportivizadas: 

(1) futebol jogado no campo do bairro com os colegas.

(2) pular corda no parque com diversos participantes.

(3)  correr com os amigos pela rua e pelos parques da cidade.

(4)  basquetebol jogado em quadra e com regras e árbitros.

(5)  praticar capoeira com os colegas em uma roda lúdica.

A alternativa que indica as opções corretas é:

( A ) 1, 3 e 4.

( B ) 1, 2, 3 e 4.

( C ) 3, 4 e 5.

( D ) 1, 2, 3 e 5.

( E ) 1 e 4.

Questão 40

RESISTÊNCIA MUSCULAR 
LOCALIZADA, ENTENDA OS 

CONCEITOS BÁSICOS

Quando um aluno introduz um treino de 
força provavelmente os músculos não estarão 
adaptados ao peso determinado para aquele 
movimento. Com a prática constante, os mús-
culos irão se adaptar a essas cargas, desenvol-
vendo sempre a resistência muscular.

RESISTÊNCIA muscular localizada, entenda os conceitos básicos. Disponível em: 
<http://blogeducacaofisica.com.br/resistencia-muscular-localizada/>.   

Acesso em: 25 dez. 2017.

EFSR1-00064

x
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A resistência muscular localizada pode ser avaliada por 
meio dos testes de

( A ) abdominal e flexão de braços.

( B ) VO
2
máx e impulsão horizontal.

( C ) flexão de braços e frequência cardíaca máxima.

( D ) teste de abdominal e de VO
2
máx.

( E ) teste de impulsão vertical e banco de Wells. 

Questão 41

AGENDA LOTADA: EXCESSO 
DE ATIVIDADES PODE SER 

PREJUDICIAL PARA AS CRIANÇAS

Manter-se ocupado é importante, inclusive 
para os pequenos. Ter obrigações resulta em dis-
ciplina, ajuda as crianças a se socializar e a ad-
ministrar o tempo. Mas o excesso de atividades 
não combina com o universo infantil. A prática 
pode resultar na perda de concentração e com-
prometer a saúde dos pequenos. Quanto mais 
atividades eles têm, maiores são as obrigações e 
a responsabilidade. Isso faz com que muitos aca-
bem desenvolvendo distúrbios bastante comuns 
em adultos, como a depressão e o estresse.

SORDI, Jaqueline. Agenda lotada: excesso de atividades pode 
ser prejudicial para as crianças. Disponível em: 

<https://gauchazh.clicrbs.com.br/geral/noticia/2013/03/
agenda-lotada-excesso-de-atividades-pode-ser-prejudicial-para-

as-criancas-4086596.html>. Acesso em: 19 fev. 2018.

A disciplina e a responsabilidade são importantes valo-
res para o desenvolvimento da criança. Além disso, tam-
bém é importante inserir na rotina infantil 

( A ) atividades de estudo, implementando uma rotina 
diária de responsabilidades semelhantes às da vida 
de adulto.

( B ) práticas associadas ao lazer, que pode ser definido 
como o conjunto de atividades executadas no tem-
po livre que visam à diversão e à descontração.

( C ) atividades como o aprendizado de línguas, prática 
de esportes e computação, pois são essenciais para 
o futuro profissional.

( D ) atividades de lazer realizadas de forma individual, 
pois a socialização não é tão importante para o de-
senvolvimento da criança.

( E ) atividades de lazer passivo, como jogos de 
videogame e computador, pois o lazer ativo não é 
necessário diante de uma rotina exaustiva.

x
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Questão 42

O JUDÔ E A FORMAÇÃO CIDADÃ

Do mestre os judocas aprenderam que a 
arte marcial, em sua forma de combate ou na 
sua versão esportiva, não pode ser um fim em 
si mesmo ao qual se deve servir; pelo contrá-
rio, são as pessoas que devem servir-se da arte 
para tornarem-se melhores em sua condição 
pessoal e comunitária. 

MENDES, Michael. R.; MULERO, Andre. U. M. O judô e a formação 
cidadã. Revista de Educação do Cogeime, ano 24, n. 47, jul./dez. 2015.

Atualmente muitas pessoas praticam artes marciais, no 
entanto, algumas vezes, essas práticas acabam associa-
das a notícias de violência. Segundo o texto apresen-
tado, o verdadeiro sentido da aprendizagem das artes 
marciais é a(o)

( A ) preparação para a guerrilha, a fim de garantir a so-
brevivência física.

( B ) defesa pessoal, para golpear os adversários.

( C ) formação de corpos saudáveis e preparados para 
possíveis confrontos.

( D ) desenvolvimento do autocontrole e do respeito 
como filosofia de vida.

( E ) preparação para lutas com diversos adversários.

Questão 43

IRMÃOS DE OURO, TOMBOS, 
SOL E CALOR ENOBRECEM 

O TRIATLO DA RIO 2016

[...] Alistair e Jonathan abriram vantagem 
na primeira volta – foram quatro voltas de  
2,5 km –, abrindo caminho e deixando a dobra-
dinha em família às claras. Na penúltima vol-
ta, Alistair, que conquistou o ouro em Londres 
2012, apertou o pé e deixou o irmão mais novo 
para trás. No fim, ele ainda esperou Jonathan 
para que a festa em família fosse completa, 
fechando o percurso em 1h45m01.

AKAMINE, Cleber. Irmãos de ouro, tombos, sol e calor enobrecem 
o triatlo da Rio 2016. Disponível em: <http://globoesporte.

globo.com/olimpiadas/triatlo/noticia/2016/08/irmaos-de-ouro-
tombos-sol-e-calor-enobrecem-o-triatlo-da-rio-2016.html>. 

Acesso em: 8 set. 2017. 

EFSR1-00067
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A atitude dos irmãos Alistair e Jonathan não é muito 
comum em esportes individuais como o triathlon. Com 
essa atitude, os irmãos britânicos demonstraram um 
exemplo de

( A ) competição.

( B ) superação.

( C ) cooperação. 

( D ) competitividade.

( E ) rivalidade.

Questão 44

OS BENEFÍCIOS DE UMA 
COMPETIÇÃO SAUDÁVEL

Nas aulas de Educação Física a competição 
também é importante, até porque, do contrá-
rio, teríamos que excluir o esporte dos conteú-
dos da disciplina. O problema não é a compe-
tição em si, mas a maneira como se lida com 
ela. A disputa doentia estimulada por nossa 
sociedade, em que vencer está acima de tudo, 
tem um efeito destruidor. Geralmente, há uma 
supervalorização dos vencedores em detrimen-
to dos vencidos e, como consequência, surgem 
o desestímulo e a discriminação.

BRUN, Gilson. Os benefícios de uma competição saudável. 
Disponível em: <http://www.educacional.com.br/

educacao_fisica/educadores/educadores04.asp>. 
Acesso em: 2 mar. 2018.

No ambiente escolar, é importante estabelecer relações 
de competição e cooperação. A respeito desse tema, po-
de-se afirmar que

( A ) no jogo competitivo, há cooperação entre a mesma 
equipe, mas não há competição por uma posição 
de destaque na equipe.

( B ) no jogo cooperativo, não há estímulo à superação 
dos participantes, visto que nesse tipo de jogo não 
se leva em conta o ganhar ou perder.

( C ) no jogo cooperativo, há interação entre os jogado-
res e cada um executa sua melhor capacidade.

( D ) a competição só pode ocorrer no sentido predató-
rio, isso é, sem nenhum tipo de colaboração.

( E ) a competição e a cooperação não podem ser reali-
zadas em um mesmo tipo de jogo, pois são concei-
tos opostos e não complementares.

x
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Questão 45

TIPOS DE VIOLÊNCIA NO ESPORTE

[...] O esporte que, teoricamente, deveria sublimar a violência, passou a ser a própria forma de ma-
nifestação desse fenômeno. A impunidade é um fator determinante para a continuidade deste quadro. 
Hoje, as autoridades evitam elaborar qualquer nova lei, mas, para controlar a violência no esporte, 
era necessário que fôssemos protegidos por leis e penas mais rigorosas. No entanto, algumas providên-
cias já foram adotadas, como por exemplo o cadastramento de torcedores, o incentivo da presença das 
famílias nos torneios, a proibição de identificação de torcidas uniformizadas. São medidas enérgicas e 
responsáveis que podem ajudar o esporte a livrar-se da violência. [...]

BORGES, Rejane. Tipos de violência no esporte. Disponível em: <http://obviousmag.org/archives/2014/02/
tipos_de_violencia_no_esporte.html>. Acesso em:  3 mar. 2018.

A violência no esporte impacta a vida das pessoas envolvidas de maneira negativa. A partir dos elementos presentes 
no texto, assinale a alternativa correta.

( A ) Apesar da existência de leis rígidas, que acabam com a impunidade daqueles que cometem violência no espor-
te, esse problema ainda persiste em diversos países. 

( B ) O esporte tem sido utilizado com sucesso como meio de sublimar todo tipo de violência que está presente em 
outros espaços sociais. 

( C ) O cadastramento de torcedores, o incentivo da presença das famílias nos torneios e a proibição de identificação 
de torcidas uniformizadas são medidas que não têm causado impacto na diminuição da violência. 

( D ) O esporte é um meio legítimo de expressão da violência presente em outros espaço sociais, tendo essa carac-
terística desde o seu surgimento como prática institucionalizada. 

( E ) O esporte deveria constituir-se como uma prática ligada à uma competição saudável, entre iguais e de acordo 
com as regras, no entanto, tem sido utilizado como mais uma manifestação da violência presente nas diversas 
sociedades de todo o mundo. 

EFSR1-00070
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Proposta de produção de texto 

Com base na leitura dos textos motivadores, e valendo-se dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema 
Vantagens e desvantagens do uso da tecnologia em sala de aula, apresentando uma proposta de intervenção 
que respeite os direitos humanos. Para tanto, selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos 
e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Texto I

PROFESSOR: POR QUE USAR TECNOLOGIA NA SALA DE AULA

Entenda a importância que o uso das tecnologias traz para as salas de aula

Devido ao avanço das tecnologias, os professores estão constantemente buscando formas de cria-
rem novas estratégias de ensino para os alunos. É uma tendência que a sala de aula torne-se um 
ambiente cada vez mais interativo e, consequentemente, atrai mais a atenção dos alunos. Confira o 
que acontece com os professores quando a tecnologia é integrada na sala de aula:

1 – Aumentam a criatividade

Ao usarem as tecnologias nas salas de aula, você conseguirá se deparar com novas ferramentas 
para serem usadas. Além disso, a internet tem uma grande quantidade de conteúdos que podem servir 
como fonte de inspiração para as aulas, introduzindo maneiras inovadoras de ensinar.

2 – Criam uma empatia maior com os alunos

O acesso à internet e aos aparelhos tecnológicos é prática comum aos jovens e, por isso, quando 
os estudantes percebem que os professores esforçam-se para adequá-las na sala de aula, a empatia 
cresce. Essa característica é fundamental, porque os alunos prestarão mais atenção em tudo que for 
falado em sala de aula.

3 – Mudam constantemente

Uma grande justificativa dos alunos para estarem dispersos durante as aulas é que os professores 
não inovam e tornam a rotina maçante. Assim, implementando as tecnologias na sala de aula, as 
explicações ganham mais vivacidade e dinamicidade, aumentando a atenção dos alunos.

4 – Potencialização do compartilhamento de informação

Ao inserir as tecnologias na sala de aula, você poderá incentivar seus alunos a compartilharem 
informações e qualquer dado ou notícia que tenha relação com o conteúdo estudado. Assim, as chan-
ces de você construir uma turma que valorize o aprendizado compartilhado é muito maior, sendo um 
ponto positivo na formação desses jovens.

5 – Expande os limites do conhecimento

Os alunos passam a ter uma nova experiência de aprendizado ao entrarem em contato com as tec-
nologias. Você pode incentivá-los a pesquisar mais e a conhecer novos temas que não foram explora-
dos em sala de aula. É importante deixar claro que a internet faz com que o conhecimento não tenha 
barreiras e, por isso, deve usá-la o quanto conseguir para que eles façam o mesmo por conta própria.

UNIVERSIA BRASIL. Professor: por que usar tecnologia na sala de aula. Universia Brasil, 27 out. 2015. Disponível em:  
<http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2015/10/27/1132954/professor-usar-tecnologia-sala-aula.html>. Acesso em: 13 mar. 2018.
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Texto II

8 MOTIVOS PARA USAR TECNOLOGIA EM BENEFÍCIO DA EDUCAÇÃO

Conheça razões para inserir as novas tecnologias no ambiente escolar

Usar ou não usar novas tecnologias no dia a dia escolar já não é mais a questão. Afinal, o uso da 
tecnologia faz parte da vida das novas gerações fora da sala de aula e, por isso, a sua aplicação em 
benefício da educação pode ser considerada um importante caminho para aumentar o dinamismo das 
aulas. Nesse contexto, o importante é saber como integrar as novas formas de ensinar e aprender ao 
planejamento e ao currículo escolar.

Mas, para chegar lá, que tal conhecer alguns benefícios que estas ferramentas pedagógicas digitais 
oferecem, tanto para o seu plano de aula, como para melhorar o desempenho dos seus alunos?

Selecionamos oito motivos, entre benefícios, vantagens e curiosidades sobre o uso da tecnologia na 
educação. Confira!

1. Aprimorar a qualidade da educação: proporcionando novos caminhos para o ensino e apren-
dizagem, além de novas metodologias, formando educadores e os ajudando a descobrir estratégias 
inovadoras para o aperfeiçoamento do processo educacional.

2. Ajudar a elevar os índices de desenvolvimento da educação básica: para que, em 2022, o Índice 
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), oferecida nas escolas públicas brasileiras, alcance a 
meta proposta pelo Ministério da Educação (MEC) de 6,0.

3. Tornar as aulas mais atraentes e inovadoras: ampliando possibilidades para alunos e para pro-
fessores e transformando a aprendizagem, tornando-a mais motivadora e significativa.

4. Contribuir para a diminuição das reprovações e da evasão escolar: auxiliando os alunos com 
facilidades ou dificuldades de aprendizagem através da educação personalizada, e despertando o in-
teresse deles para os estudos.

5. Aumentar a integração e o diálogo entre alunos e professores: incentivando a autoconfiança, 
afetividade, autonomia e socialização entre docentes e discentes.

6. Auxiliar na melhoria do desempenho dos alunos: ampliando a sala de aula para fora do horário 
e do ambiente escolar, e melhorando, inclusive, a produtividade na lição de casa.

7. Estimular alunos a aprenderem e a ensinarem: aumentando, também, o diálogo com a família, 
em casa, sobre os assuntos vistos em aula.

8. Despertar a curiosidade e as novas descobertas: estimulando novas experiências através da 
cultura digital, construindo novas competências e contribuindo para o desenvolvimento de crianças 
e adolescentes.

Fontes: TIC Educação 2013, Unesco, Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

CARON, Aline. 8 motivos para usar tecnologia em benefício da educação. Positivo Tecnologia Educacional, 20 mar. 2017. Disponível em:  
<https://www.positivoteceduc.com.br/blog-inovacao-e-tendencias/motivos-para-usar-a-tecnologia-na-educacao/>. Acesso em: 13 mar 2018.
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Texto III

O DESAFIO DE USAR A TECNOLOGIA A FAVOR DO ENSINO

Não basta usar computador e tablet em sala de aula. Professores 
devem estar capacitados para auxiliar e orientar alunos

Não restam dúvidas sobre a intensa presença da tecnologia no dia a dia dos jovens – uma geração 
que já nasceu conectada com o mundo virtual – e os impactos que esse novo perfil de aluno traz ao 
ambiente escolar. Esse contexto lança o desafio para escolas e professores sobre como usar os novos re-
cursos tecnológicos a favor do ensino. Lutar contra a presença deles não é mais visto como uma opção.

“Estamos no século 21, não tem como dar aula como se dava há 10 anos”, diz Glaucia Brito, 
professora do departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e 
especialista em Tecnologia na Educação. Para ela, a escola está atrasada. Os jovens são outros e os 
professores precisam se transformar para seguir essa mudança.

O uso da tecnologia pode ser proveitoso no estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais 
atraentes e fazendo com que o aluno adote uma postura mais participativa. [...]

“Tem professor que reclama que os alunos não prestam atenção, ficam só no celular. Mas, na mi-
nha época, por exemplo, nos distraíamos com gibi. A questão é como está a aula do professor”, avalia 
Glaucia, que defende ser possível dar uma aula de qualidade e atraente mesmo sem usar aparatos 
modernos. [...]

BRUGNOLO, Brunno.  O desafio de usar a tecnologia a favor do ensino. Gazeta do Povo, 07 jul. 2014. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.
com.br/educacao/o-desafio-de-usar-a-tecnologia-a-favor-do-ensino-ealmosyp83vcnzak775day3bi>. Acesso em: 13 mar. 2018.

Texto IV

Disponível em: <http://static5.vvale.com.br/wp-content/uploads/2015/06/celular-saladeaula2.jpg>. Acesso em: 13 mar. 2018.
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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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Ciências Humanas e suas Tecnologias

| Questões de 46 a 90 |

Questão 46
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Calendário asteca que organizava a vida social e religiosa 
e o trabalho dos povos da América pré-colombiana

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

Com base na análise da imagem, pode-se inferir que, 
para os astecas, o tempo era

( A ) linear.

( B ) cíclico.

( C ) psicológico.

( D ) cronológico.

( E ) histórico.

Questão 47

[...] Naquela região do Iraque localizada 
entre os rios Tigre e Eufrates, existiu a Me-
sopotâmia. Considerada a primeira civilização 
da história, surgiu há cerca de cinco mil anos 
a.C. [...] Atitudes como estas, promovidas pelo 
Estado Islâmico, não ocorrem por falta de in-
formação: o EI sabe perfeitamente o que está 
fazendo, e o faz com a intenção de apagar qual-
quer registro de sociedades anteriores [...], aca-
bando também com vestígios de culturas que, 
pela ideologia do grupo, são consideradas pa-
gãs, ou seja, outros hábitos e valores são tidos 
como errados, pois derivam de outras religiões 
que não islâmicas. [...]

INTERNACIONAL DA AMAZÔNIA. UNESCO: a destruição de monumentos 
históricos pelo ISIS. Disponível em: <http://www.internacionaldaamazonia.

com/single-post/2015/03/18/UNESCO-a-Destrui%C3%A7%C3%A3o-de-
Monumentos-Hist%C3%B3ricos-pelo-ISIS>. Acesso em: 3 dez. 2016.

HISR1-00104

x

HISR1-00009

A atual destruição de vestígios históricos pelo Estado Is-
lâmico pode ser justificada pelas

( A ) semelhanças religiosas entre os radicais islâmicos e 
os mesopotâmicos, apesar dos cultos a diferentes 
deuses, em tempos distintos.

( B ) diferenças culturais entre esses povos, pois o Es-
tado Islâmico utiliza homens-bombas, uma prática 
pouco usual entre os povos antigos.

( C ) indiferenças que os radicais islâmicos nutrem com 
relação aos povos antigos, considerados inferiores 
e bárbaros, por habitarem cidades destroçadas.

( D ) diferenças religiosas entre os radicais islâmicos e os 
povos antigos, pois os islâmicos são monoteístas e 
os mesopotâmicos eram politeístas.

( E ) semelhanças culturais com os povos antigos, que 
incomodam os radicais islâmicos que requerem ex-
clusividade histórica em suas ações terroristas.

Questão 48

Outras cidades desenvolveram, progressi-
vamente, formas mais abertas de participação 
no poder, denominadas pelos próprios antigos 
de “democracia”. O caso mais exemplar foi o 
de Atenas, modelo para muitas cidades-estado, 
onde a participação estendeu-se ao conjunto 
da população masculina cidadã e a democracia 
se manteve por quase dois séculos.

GUARINELLO, Norberto L. Cidades-estado na Antiguidade 
Clássica. In: PINSKI, Jaime; PINSKI, Carla B. (Orgs.). História 

da Cidadania. São Paulo: Contexto, 2010. p. 40. 

A democracia ateniense pode ser classificada como

( A ) direta e universal.

( B ) indireta e restritiva.

( C )  direta e restritiva.

( D ) indireta e universal.

( E ) direta e inclusiva.

x
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Questão 49
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Charge de Liberati, postada em 21/3/2009, no Blog do Liberati

Tendo em vista a História do Império Romano e as dis-
putas religiosas nesse período, pode-se afirmar que a 
charge se refere às

( A ) perseguições romanas a povos de outras religiões.

( B ) intolerâncias dos romanos às religiões politeístas.

( C ) perseguições romanas aos cristãos.

( D ) intolerâncias dos cristãos às religiões politeístas.

( E ) perseguições dos monoteístas aos romanos.

Questão 50

Otto de Meissen carregava como aposto “o 
rico”, e, excepcionalmente, o termo exprimia 
antes a fortuna que o poder. Sua fortuna era 
avaliada no ano de 1189 em 30 mil marcos de 
prata [...]. Estima-se que esse tesouro tenha 
sido transformado em pequenas moedas [...]. O 
emprego dado por ele a uma parte dessas ri-
quezas ilustra a atitude mais comum dos ricos 
da época em relação ao dinheiro: investiu uma 
parte na compra de terras e financiou a cons-
trução de novas muralhas cercando as cidades 
de Leipzig, Eisenberg, Oschatz, Weissenfels e 
Freiberg, onde estava situada a principal mina 
de prata da região. Por fim, depositou mais 3 
mil marcos de prata no mosteiro de Zella para 
que fossem distribuídos pelas igrejas das pro-
ximidades com o objetivo de salvação da sua 
alma. Esse comportamento é exemplar, mostra 
os principais usos do dinheiro no século XIII e 
a mentalidade dos que adquiriam e possuíam

HISR1-00024

x

HISR1-00106

uma grande quantidade dele. Em primeiro lu-
gar, em uma sociedade de economia fundada 
essencialmente na terra, a sua posse era o prin-
cipal objetivo; depois, em um período de pro-
gressos das cidades, o cuidado com a segurança 
delas era sempre crescente e, afinal, o dinhei-
ro, que poderia arrastar Otto para o inferno, 
foi empregado em obras piedosas, podendo, ao 
contrário, contribuir para a salvação dele.

LE GOFF, Jacques. A Idade Média e o dinheiro: ensaio de antropologia 
histórica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 63-64.

A sociedade medieval presenciava a(o)

( A ) transformação do dinheiro em grande fonte de poder.

( B ) condenação da Igreja ao lucro e às práticas usurárias.

( C ) ação dos reis no processo de proteção dos centros 
urbanos.

( D ) posse da prata como elemento capaz de elevar 
burgueses à nobreza.

( E ) empobrecimento da burguesia, dada sua aliança 
com a Igreja.

Questão 51

[...] as Cruzadas alcançaram um benefício 
que nunca havia sido pensado pelos cruzados: 
os cristãos conheceram no distante Oriente a 
cultura dos árabes, suas construções, seu senti-
do de beleza e sua erudição. E ainda não tinha 
passado cem anos desde a Primeira Cruzada, 
quando os escritos do professor de Alexandre 
Magno, os livros de Aristóteles, foram traduzi-
dos do árabe para o latim e lidos e estudados 
com empenho na Itália, França e Alemanha.

GOMBRICH, Ernst H. Breve historia del mundo. Barcelona: 
Ediciones Península, 2004. p. 168-169. Tradução livre.

As Cruzadas reforçaram 

( A ) processos de isolamento, ao reafirmarem monopó-
lios de comércio na Europa e na Ásia.

( B ) trocas culturais e comerciais entre o Ocidente cató-
lico e o Oriente muçulmano.

( C ) sincretismos religiosos entre islâmicos e católicos, 
com a formação de novas seitas.

( D ) processos de laicização política e social, na medida 
em que o teocentrismo se enfraquecia.

( E ) o esquecimento da cultura clássica com o desprezo 
relegado aos filósofos da Antiguidade.

x

HISR1-00107

x
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Questão 52

No conjunto, as cidades provavelmente são 
mais atingidas, mas os campos absolutamente 
não são poupados.

LADURIE, Emmanuel Le Roy. História dos camponeses franceses: da peste 
negra à revolução (vol. I). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. p. 42.

A Peste Negra atingiu com mais intensidade as cidades 
do que os campos, pois nos meios urbanos

( A ) ocorriam taxas menores de densidade demográfica.

( B ) havia escassez de água potável para o consumo 
humano.

( C ) a poluição industrial piorava o ar e auxiliava a pro-
pagação da doença.

( D ) a economia de autossuficiência não gerava alimen-
tos suficientes.

( E ) as condições de higiene eram mais precárias.

Questão 53

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HISR1-00108

x

HISR1-00041

x

Questão 54

[...] Admirador do monoteísmo (a crença 
em um só deus), ele criticava uma das maiores 
fontes de renda de Meca: a peregrinação dos 
idólatras, que adoravam as várias divindades 
dos templos locais. [...] Perseguidos em Meca, 
o profeta e seus adeptos fugiram para criar a 
primeira comunidade islâmica em Medina, um 
oásis próximo. Essa migração forçada, conhe-
cida como Hégira, marca o início do calendário 
muçulmano. [...]

REDAÇÃO MUNDO ESTRANHO. Como o islamismo surgiu? 
Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/religiao/

como-o-islamismo-surgiu/>. Acesso em: 17 fev. 2017.

O texto trata da origem do islamismo, cujo profeta,

( A ) Mohammad, pregava a crença em um único Deus, 
Alá.

( B ) Moisés, pregava a crença monoteísta.

( C ) Mohammad, pregava a crença em vários deuses.

( D ) Moisés, pregava a crença em Jeovah.

( E ) Mohammad, pregava a crença em um único Deus, 
Jeovah.

Questão 55

Para estabelecer este poder que representa 
o seu, Deus põe sobre a fronte dos soberanos 
e sobre sua face uma marca de divindade. [...] 
Vós sois deuses, disse Davi, e vós sois filho do 
Altíssimo. Mas deus de carne e sangue, deus 
de terra e de pó, vos morrereis como homens. 
Não importa, vós sois deuses, ainda que vós 
morrais, vossa autoridade não morre jamais; 
este espírito de realeza passa completamente 
a vossos sucessores, e imprime em toda parte 
a mesma crença, o mesmo respeito, a mesma 
veneração. O homem morre, é verdade; mas o 
Rei, dizemos, não morre jamais: a imagem de 
Deus é imortal.

OLIVEIRA, Maria I. B. de M. O príncipe pacífico: Bossuet, Luís XIV 
e Antônio Vieira. Tese de doutorado. Brasília: Unb, 2009. p. 94.

HISR1-00042
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O texto compõe a obra Sermão sobre os deveres do rei 
escrito por Jacques Bossuet. Com a leitura do trecho, no-
ta-se que esse autor defende

( A ) o não questionamento da autoridade real, já que o 
monarca foi escolhido por Deus.

( B ) a separação entre o espiritual e o temporal, pois po-
lítica e religião estão desconectadas.

( C ) que os reis absolutistas são os responsáveis pela 
elaboração da doutrina católica. 

( D ) que os reis devem governar a partir de princípios 
cristãos sem a utilização de violência.

( E ) a construção de um Estado teológico no qual o rei 
se torna um deus na Terra.

Questão 56

Adam Smith erroneamente identificava ri-
queza com acúmulo de metais preciosos e tinha a 
mesma mentalidade dos empresários ganancio-
sos do período mercantilista que, para obterem 
maiores lucros, teriam convencido os próprios 
monarcas a manterem dois conjuntos de práticas

x

HISR1-00110

econômicas: as medidas destinadas a controlar 
e restringir as importações e, consequentemen-
te, assegurar uma balança comercial favorável. 
Segundo Adam Smith, o problema estava justa-
mente na ideia de balança comercial favorável, 
pois ela justifica a intervenção do Estado Abso-
lutista na economia e isso, para Smith, ia contra 
as próprias leis econômicas.

FALCON, Francisco. Mercantilismo e transição. 
São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 14.

Pode-se afirmar que são características do sistema mer-
cantilista de economia a(o)

( A ) liberdade à iniciativa privada e o metalismo.

( B ) restrição às exportações e a balança comercial fa-
vorável. 

( C ) não intervenção do Estado na economia e o me-
talismo.

( D ) balança comercial deficitária e o controle sobre as 
importações.

( E ) protecionismo alfandegário e a balança comercial 
superavitária. 

x

Questão 57

Ásia – expansão marítima portuguesa – século XVI
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Fonte: ALBUQUERQUE, Manoel M. de. Atlas histórico escolar. Rio de Janeiro: FENAME, 1977. p. 100. Adaptação.

HISR1-00111
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Os portugueses iniciaram o seu processo de expansão 
em 1415, com a tomada da cidade de Ceuta, no norte 
da África. Ao final do século XV, atingiram seu grande 
objetivo, o de chegar à Ásia e ter acesso às tão deseja-
das especiarias. Pode-se afirmar que uma consequência 
desse processo foi

( A )  o fortalecimento da nobreza, que se envolveu nes-
se comércio e forçou a monarquia a se tornar cons-
titucional.

( B ) uma revalorização das rotas terrestres de especia-
rias, pois tinham preço de frete mais baixo.

( C ) o enfraquecimento do monarca português diante 
da burguesia nacional que muito lucrava.

( D ) a drástica redução, já em fins do século XV, nos pre-
ços dos produtos orientais vendidos na Europa.

( E ) o fim do monopólio de genoveses e venezianos na 
distribuição de especiarias na Europa.

Questão 58

A posse, pelos povos [indígenas] centrais, 
de agricultura intensiva permanente, [...] me-
canismos rígidos de tributação e população 
densa coloca-os, em muitos aspectos, na mes-
ma categoria da maioria dos povos da Europa 
em 1500, categoria que vamos abreviar como 
‘totalmente sedentários’.

SCHWARTZ, Stuart B.; LOCKHART, James. A América Latina na 
época colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. p. 57.

Há vários fatores em comum entre os povos europeus e 
os povos imperiais da América do século XVI, entre eles, 
pode-se citar a(o)

( A ) utilização de embarcações para explorações oceâni-
cas.

( B ) desenvolvimento da produção industrial.

( C ) existência de grandes cidades.

( D ) utilização de cavalos e bois na produção agrícola.

( E ) utilização da pólvora como arma de guerra.

Questão 59

[...] Mas me pareceu que era gente que não 
possuía praticamente nada. Andavam nus como 
a mãe lhes deu a luz; [...] E todos os que vi 
eram jovens, [...] de corpos muito bonitos e ca-
ras muito boas; os cabelos grossos, quase como 
o pelo dos rabos de cavalos, e curtos [...]. Eles 
se pintam de preto e são da cor dos canários

x
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[das Ilhas Canárias], nem negros nem brancos. 
E se pintam de branco, e de encarnado, e do 
que bem entendem. [...] Não têm nenhum fer-
ro: as suas lanças são varas sem ferro, sendo 
que algumas têm no cabo um dente de peixe 
[...]. Devem ser bons serviçais [...] e creio que 
depressa se fariam cristãos; me pareceu que 
não tinham nenhuma religião. Eu, comprazen-
do a Nosso Senhor, levarei daqui, por ocasião 
da minha partida, seis deles para Vossas Ma-
jestades, para que aprendam a falar. [...]

COLOMBO, Cristóvão. Diários da descoberta da América: as quatro 
viagens e o testamento. Porto Alegre: L&PM, 1998. p. 47.

Nota-se que as observações de Colombo demonstram 
uma visão de

( A ) admiração da cultura nativa, ao ressaltar as pinturas 
culturais.

( B ) admiração, ao notar a nudez como a manutenção 
dos valores cristãos.

( C ) desprezo, ao afirmar que os nativos não sabiam falar.

( D ) desprezo, ao ressaltar a beleza dos corpos dos na-
tivos.

( E ) admiração, ao observar a eficiência das armas e fer-
ramentas nativas.

Questão 60

[...] Ao mesmo tempo em que os estrangeiros 
se diziam naturais de uma civilização superior e 
portadores da única e verdadeira fé, agiam com 
extrema crueldade e nas batalhas não se limita-
vam a prender o inimigo, como era a tradição, 
mas sim matá-lo – atitude que para os astecas 
era intolerável do ponto de vista ético.

FERREIRA, Jorge Luiz. Conquista e Colonização da 
América Espanhola. São Paulo: Ática, 1992. p. 9.

Na época dos primeiros contatos, havia entre astecas e 
espanhóis 
( A ) afastamentos, no que diz respeito às motivações 

para a guerra.

( B ) afastamentos, no que diz respeito ao tratamento 
dado aos prisioneiros.

( C ) aproximações, no que diz respeito à adoção da re-
ligião cristã.

( D ) afastamentos, no que diz respeito à adoção da não 
violência como ação.

( E ) aproximações, no que diz respeito ao uso da violên-
cia contra os inimigos.
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Questão 61

Brasil - Redes de Transporte 2014

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 50-51. Adaptado.
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Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 7. ed. Rio de Janeiro, 2016. p. 143. Adaptação.

Observando atentamente as informações e as características cartográficas do mapa Brasil – Redes de Transporte 
2014, pode-se afirmar que 

( A ) é um mapa de referência geral.

( B ) utiliza gradiente de cores em sua legenda.

( C ) não apresenta todos os elementos principais.

( D ) apresenta uma série de informações estatísticas.

( E ) é um mapa temático.

Questão 62

[...] Entre os benefícios de um imóvel com boa orientação solar está a valorização da unidade. De 
acordo com Luiz Gustavo Salvático, do Sinduscon, em uma planta de edifício com dois apartamentos 
por andar, onde cada unidade está voltada para um lado, aquele que possui melhor orientação solar 
chega a ser 10% mais caro que o outro. “Além disso, em um imóvel pronto, o comprador percebe a 
ventilação, a incidência de sol e se o apartamento tem umidade ou mofo. Assim, o que for melhor 
localizado tem liquidez maior, e isso reflete no bolso do cliente”, afirma.  [...]

BUBNIAK, Tatiana. Face norte não é tudo. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/imoveis/
face-norte-nao-e-tudo-7wwr5eewcv3d06f732o5ioh8u>. Acesso em: 11 dez. 2016.

GESR1-00114
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Na região da serra gaúcha, onde, no inverno, as temperaturas são baixas e a umidade relativa do 
ar é alta, a incidência direta dos raios solares é sempre desejada e muito bem-vinda pelos moradores 
dessa região, principalmente nos dias frios e úmidos.

SILVA, F. S.; CATELLI, F.; GIOVANNINI, O. Um modelo para o movimento anual aparente do sol a partir de 
uma perspectiva geocêntrica. Caderno brasileiro de ensino de Física, v. 27, n. 1, p. 11, 2010.

Com base na interpretação dos textos e nos conhecimentos prévios sobre o movimento do sol, é correto afirmar 
que

( A ) os imóveis mais ensolarados da Serra Gaúcha apresentam a sua face para o lado sul.

( B ) as baixas temperaturas na Serra Gaúcha são consequência, sobretudo, do elevado índice de umidade relativa 
do ar.

( C ) durante os meses de inverno, a incidência solar na Serra Gaúcha diminui; logo, os imóveis voltados para o He-
misfério Norte são mais valorizados.  

( D ) nos solstícios de verão do Hemisfério Sul, devido ao zênite solar sobre a Serra Gaúcha, as temperaturas tendem 
a aumentar. 

( E ) os preços dos imóveis têm uma relação direta com a incidência solar; dessa maneira, os imóveis, localizados no 
Brasil, com face norte, são os mais valorizados.  

Questão 63
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RICOBOM, Arnaldo. Introdução à história da cartografia e das concepções sobre a forma da Terra. 
Apostilas do curso de Cartografia. Curitiba: UFPR; Ed. do Autor, s.d. p. 4. 

Considerando seus conhecimentos prévios sobre minerais e rochas, é possível concluir que as imagens apresenta-
das podem ser categorizadas, respectivamente, como

( A ) rocha magmática extrusiva, rocha metamórfica e um mineral.

( B ) rocha magmática intrusiva, mineral e rocha sedimentar.

( C ) rocha sedimentar, mineral e rocha metamórfica.

( D ) mineral, rocha sedimentar e rocha magmática.

( E ) rocha magmática intrusiva, mineral e rocha metamórfica.
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Questão 64

[...] 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 65

FONTE: MENDONÇA, Francisco; DANNI-OLIVEIRA, 
Inês Moresco. Climatologia: noções básicas e climas do 

Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. p. 76.

GESR1-00025
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O esquema apresentado ilustra de maneira simplificada 
a circulação do ar na atmosfera baixa, ou seja, próxima 
à superfície. As setas curvas representam o sentido de 
deslocamento do ar, ora ascendente, ora descendente, 
deslocando-se entre áreas de diferente pressão atmos-
férica. Considerando essas informações, assinale a alter-
nativa que traz as classificações relacionadas às áreas 
numeradas no esquema. 

( A ) 1 – Subsidência atmosférica; 2 – Convecção atmos-
férica; 3 – Baixa pressão; 4 – Alta pressão.

( B ) 1 – Subsidência atmosférica; 2 – Convecção atmos-
férica; 3 – Alta Pressão; 4 – Baixa pressão.

( C ) 1 – Ar quente, menos denso; 2 – Ar frio, mais denso; 
3 – Baixa Pressão; 4 – Alta pressão.

( D ) 1 – Ar frio, menos denso; 2 – Ar quente, mais denso; 
3 – Baixa pressão; 4 – Alta pressão.

( E ) 1 – Convecção atmosférica; 2 – Subsidência atmos-
férica; 3 – Alta pressão; 4 – Baixa pressão.

Questão 66

CLIMATE-DATA.ORG. Disponível em: <https://es.climate-data.
org/location/35733/#climate-graph>. Acesso em: 5 ago. 2018.

O gráfico apresentado é um climograma que traz infor-
mações sobre a média mensal de temperatura (linha) e 
o total de precipitação acumulada (barras) distribuídas 
ao longo do período de um ano. Considerando a análise 
do climograma apresentado, pode-se afirmar que essa 
região é de clima

( A ) temperado.

( B ) subtropical.

( C ) equatorial.

( D ) mediterrâneo.

( E ) frio.

x

GESR1-00117

x

1a. série | Regular – 4a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

33Ciências Humanas e suas Tecnologias

Questão 67

Brasil – Domínios morfoclimáticos

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 50-51. Adaptado.
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Fonte: AB'SABER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: potencialidades paisagisticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. p. 16-17. Adaptação.

O mapa apresenta a distribuição dos domínios morfoclimáticos brasileiros, uma classificação criada pelo geógrafo 
Aziz Ab'Sáber com base nas características de clima e de vegetação nativa predominantes. Sobre os domínios mor-
foclimáticos, pode-se afirmar que

( A ) quatro domínios podem ser classificados como florestas.

( B ) as savanas são características do Cerrado e dos Mares de Morros.

( C ) a Caatinga é um domínio florestal perenifólio.

( D ) Mares de Morros é o domínio mais devastado e que abriga as maiores metrópoles brasileiras. 

( E ) o Domínio das Araucárias ocorre ao longo da costa.

Questão 68

Humboldt ficou impressionado com “essa semelhança que descobrimos e reconhecemos em climas, 
os mais distantes uns dos outros”. Nos Andes, por exemplo, crescia um musgo que fez Humboldt se 
lembrar das florestas do norte da Alemanha, a milhares de quilômetros de distância. Nas montanhas 
nos arredores de Caracas ele tinha examinado plantas parecidas como rododendros – roseiras alpinas, 
como ele as chamou –, que eram como as que havia nos Alpes suíços.

WULF, Andrea. A invenção da natureza: a vida e as descobertas de Alexander von Humboldt. São Paulo: Planeta, 2016. p. 138-139.

Considerando-se que as observações que resultaram em comparações com as plantas existentes no norte da Eu-
ropa foram realizadas por Humboldt nas encostas do Monte Chimborazo, em pleno Equador, pode-se concluir que

( A ) a semelhança entre as espécies vegetais próprias dos Alpes e as que encontrou nas montanhas da América do 
Sul se explica pelo tipo de geologia que originou tais cordilheiras.

( B ) nas elevadas altitudes, as condições climáticas se assemelham às das altas latitudes, contribuindo para a seme-
lhança entre os tipos de vegetação de regiões distantes.
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( C ) a distribuição das formações vegetais, como tundra, florestas boreais e outras estão mais associadas a fatores 
como influência de correntes marítimas do que sua localização em relação à latitude e à altitude.

( D ) a presença das mesmas espécies de plantas em continentes distantes comprovavam a existência de um única 
massa continental no passado geológico, Pangeia. 

( E ) quanto mais elevada a altitude que ele atingia, mais a vegetação se assemelhava àquela presente nas áreas 
tropicais úmidas.

Questão 69

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

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

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

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

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

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

( D ) presença de água líquida na superfície planetária.

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

Questão 70

Mundo – Consumo efetivo de água

Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro, 2012. p. 50-51. Adaptado.
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Fonte: WORLD RESOURCES INSTITUTE. Disponível em: <https://saveh.com.br/artigos/a-disponibilidade-
de-agua-no-mundo-e-no-brasil/>. Acesso em: 21 fev. 2018. Adaptação.
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O Brasil é um país privilegiado, por dispor 
de mais água doce do que qualquer outro país 
no mundo, no entanto, mesmo aqui já sentimos 
o efeito da escassez – historicamente durante 
as secas que assolam o nordeste, e mais recen-
temente no episódio de racionamento na cida-
de de São Paulo – entre outros exemplos.

SAVEH – SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DE EFICIÊNCIA 
HÍDRICA. A Disponibilidade de água no mundo e no Brasil. 

Disponível em:<https://saveh.com.br/artigos/a-disponibilidade-
de-agua-no-mundo-e-no-brasil/>. Acesso em: 21 fev. 2018.

Considerando as informações apresentadas e o planisfé-
rio, pode-se afirmar que o Brasil

( A ) é um país com grande reserva de água potável e 
que, por essa razão, não sofre de escassez desse 
recurso em nenhuma de suas regiões.

( B ) apresenta, em geral, baixo ou médio risco de escas-
sez de água. Contudo, o problema, mesmo que em 
diferentes níveis de intensidade, já vem ocorrendo 
em algumas áreas do país.

( C ) apresenta grande disponibilidade de água doce, 
cujas principais reservas em bacias hidrográficas 
estão situadas justamente nas áreas mais densa-
mente povoadas.

( D ) tem, na maior parte de seu território, áreas com 
pouca disponibilidade de recursos hídricos, princi-
palmente nas regiões Norte e Nordeste.

( E ) por suas características climáticas, não é vulnerá-
vel à escassez de recurso hídrico, havendo falta de 
água apenas nas principais metrópoles devido ao 
elevado consumo.

Questão 71

Sérios problemas associados aos fertilizan-
tes nitrogenados são observados em várias 
partes do mundo, incluindo os países do oeste 
europeu e a América do Norte. O comporta-
mento pouco conhecido de agrotóxicos (herbi-
cidas, inseticidas, fungicidas, acaricidas, entre 
outros) em subsuperfície, associado às baixas 
concentrações e à sua ampla aplicação, faz da 
atividade agrícola uma das mais difíceis de se-
rem avaliadas em termos de perigos à degrada-
ção dos ambientes hidrogeológicos.

TEIXEIRA, Wilson et al. Decifrando a Terra. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional, 2009, p. 474.

x
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O impacto dos agrotóxicos sobre os aquíferos torna-se 
ainda mais grave, pois eles

( A ) correspondem a áreas de nascente dos principais 
rios de uma região.

( B ) localizam-se em divisores d’água, de modo que os 
cursos fluviais seguem para diferentes bacias, abran-
gendo áreas ainda maiores.

( C ) se infiltram junto com a água da chuva nas áreas de 
afloramento e de captação dos aquíferos, podendo 
contaminar as reservas hídricas subterrâneas.

( D ) localizam-se em terrenos de baixas altitudes e de so-
los com elevada profundidade, dificultando o escoa-
mento da água contaminada.

( E ) representam, na atualidade, a principal fonte de 
abastecimento hídrico da população brasileira e de 
vários outros países.

Questão 72

A famosa grande mancha de lixo do Pacífico 
foi descrita pelo oceanógrafo Charles Moore 
como um verdadeiro lixão em mar aberto, duas 
vezes maior do que o estado norte-americano 
do Texas. No entanto, mais do que uma ilha 
flutuante de detritos, sua parte principal e 
mais perigosa é composta, na verdade, por 
milimétricas partículas de plástico que formam 
uma espécie de sopa tóxica quase invisível a 
olho nu, mas muito prejudicial à vida marinha. 
[...]

CARVALHO, Isabelle. No rastro do lixo marinho. Disponível 
em:<http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/2195/n/

no_rastro_do_lixo_marinho>. Acesso em: 22 fev. 2018.

A concentração de detritos plásticos flutuando em pleno 
oceano, longe das costas, como a descrita no texto, está 
relacionada, principalmente 

( A ) ao transporte propiciado pela circulação das cor-
rentes marítimas.

( B ) ao vai e vem das marés, em seus ciclos de 12 horas.

( C ) aos processos de deposição de sedimentos que 
culminam com a formação de bancos de areia, fai-
xas de restingas e deltas.

( D ) ao transporte marítimo, por se localizarem exata-
mente sobre as rotas de navegação mercante.

( E ) à circulação termoalina, deslocamentos próprios de 
águas profundas.
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Questão 73

[...] 5. A água não é somente herança de 
nossos predecessores; ela é, sobretudo, um em-
préstimo aos nossos sucessores. Sua proteção 
constitui uma necessidade vital, assim como a 
obrigação moral do homem para com as gera-
ções presentes e futuras. [...]
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DECLARAÇÃO dos direitos da água. Disponível em: <http://chc.org.
br/declaracao-dos-direitos-da-agua/>. Acesso em: 22 fev. 2018.

O leito seco do Aral, que outrora foi um dos mais impor-
tantes e extensos lagos do mundo, expõe uma realidade 
que difere da que se almeja no mencionado artigo 5 da 
Declaração dos Direitos da Água, pois 

( A ) revela que os ecossistemas aquáticos são natural-
mente vulneráveis às mudanças climáticas, fato 
que contribuiu para a severa redução do volume 
de águas do Lago Aral.

( B ) a construção de barragens alterou a vazão das 
águas que abastecem o Aral e inviabilizou seu uso 
como via lacustre de navegação.

( C ) sugere que o leito de lagos e mares pode ser pro-
positalmente drenado, com a finalidade de expan-
são de áreas destinadas à expansão urbana, como 
ocorreu com o Lago Aral.

( D ) propõe que a água é um recurso constantemente re-
novável e que, a médio prazo, não há necessidade de 
se preocupar com a redução do volume de águas do 
Aral, porque é um fenômeno natural e temporário.

( E ) denuncia as consequências que decorrem da utiliza-
ção intensiva e descontrolada das águas do Aral para 
irrigação e abastecimento de atividades agrícolas.

Questão 74

Dança, música e poesia. Essas foram as ar-
mas utilizadas pelos jovens atingidos por Belo

GESR1-00122
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Monte para responder ao mais grave problema 
gerado pela construção da hidrelétrica em Al-
tamira: o aumento dos homicídios, que faz da 
juventude a principal vítima. Com esse pro-
pósito, os jovens do Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MAB) realizaram ontem (19 de 
novembro) o 1.º Festival de Funk no barracão 
comunitário do bairro Jatobá, o maior reassen-
tamento construído para realocar os atingidos 
pelo reservatório da hidrelétrica, com mais de 
1500 famílias, em Altamira (PA).

MAB – MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS. 
Jovens atingidos por Belo Monte organizam festival de funk. Disponível 

em: <http://www.mabnacional.org.br/noticia/jovens-atingidos-por-
belo-monte-organizam-festival-funk>. Acesso em: 22 fev. 2018.

Os atos e manifestos realizados pela juventude da co-
munidade mencionada no texto se caracterizam por 
representar 

( A ) o desejo de que novas obras de infraestrutura do 
porte de Belo Monte possam impulsionar o desen-
volvimento socioeconômico da região, ampliando 
a oferta e a qualidade de empregos.

( B ) o anseio da população jovem e de suas famílias de 
serem realocadas em áreas urbanas de grandes 
centros, devido à maior oferta de trabalho e de op-
ções de cultura e lazer.

( C ) a intenção de ocupação de áreas rurais próximas à 
barragem de Belo Monte, para atuar como mão de 
obra na agricultura comercial, mais rentável do que 
a agricultura familiar.

( D ) o outro lado das grandes obras criadas com o pro-
pósito de desenvolvimento regional: a população 
desabrigada e socialmente desassistida pela admi-
nistração pública devido à formação da represa.

( E ) o desamparo social e econômico dos jovens ope-
rários da barragem e suas famílias, afetados pelo 
desemprego gerado pelo final das obras.

Questão 75

Trump afirmou que o acordo [de Paris] 
beneficia outros países em detrimento dos in-
teresses americanos e que tentará renegociar 
uma nova entrada no pacto com termos que 
sejam "justos com o povo americano". Segundo 
ele, os termos atuais levam ao fechamento de 
fábricas americanas e à exportação de empre-
gos da indústria carvoeira para outros países. 
[...] A assinatura do acordo, em 2015, foi his-
tórica por unir, pela primeira vez, quase todos

x

GESR1-00124

1a. série | Regular – 4a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

37Ciências Humanas e suas Tecnologias

os países do mundo em um pacto voltado às 
mudanças climáticas.

MC GRATH, Matt. Cinco efeitos globais da saída dos EUA 
do Acordo de Paris. Disponível em: <http://www.bbc.com/

portuguese/internacional-40114352>. Acesso em: 23 fev. 2018.

A decisão de sair do Acordo de Paris, tomada pelo pre-
sidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revela uma 
tendência atual, deste e de outros governos, em relação 
às questões ambientais, tendência esta que se caracteriza

( A ) pelo incentivo e investimento em pesquisa de fon-
tes alternativas de energia e redução do consumo 
de produtos que não se enquadram no modelo 
sustentável.

( B ) pela junção de esforços e incentivos financeiros às 
organizações não governamentais ambientalistas.

( C ) pela intenção de aprofundar as medidas propostas 
no Protocolo de Kyoto e incentivar ações práticas 
mais arrojadas para a redução dos efeitos do aque-
cimento global.

( D ) pela posição mais conservadora e pouco efetiva 
em relação à busca pelo controle dos principais 
causadores do aquecimento global de modo a prio-
rizar os interesses econômicos do país.  

( E ) por seguir à risca a linha de pensamento presente 
nos projetos de desenvolvimento sustentável. 

Questão 76

O interesse de Comte pela questão social 
ou, mais especificamente, pela classe ope-
rária remonta aos seus anos juvenis quando 
trabalhou como secretário de Saint-Simon. A 
filiação de Comte ao célebre industrial refor-
mista foi precoce: basta dizer que, aos vinte 
e quatro anos, ele escreveu um Plano dos tra-
balhos científicos necessários para reorgani-
zar a sociedade (1822). De Saint-Simon cer-
tamente o jovem filósofo herdou a crença no 
progresso da Humanidade guiada pela ciência 
e pela indústria. Igualmente a proposta do 
uso “altruísta” da propriedade traz a mar-
ca ética e, afinal, religiosa do sansimonismo. 
Comte usou o termo “comunismo” no Discur-
so sobre o Conjunto do Positivismo, de 1848, 
para caracterizar a função social da proprie-
dade. São conhecidas as suas críticas à eco-
nomia política clássica, que ele considerava 
abstrata e individualista, logo antissocial. 
Só a nova moral positiva ou “sociocrática”, 

x
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imbuída do “espírito de conjunto”, teria con-
dições de superar o liberalismo anárquico que 
caracterizara os primeiros decênios da revolu-
ção industrial. [...] Acolhendo o princípio da 
modificabilidade da ordem natural à medida 
que esta se torna complexa (superorgânica) e 
ascende à ordem moral, Comte abre caminho 
para um pensamento político reformista que 
propõe a intervenção da “sabedoria humana 
nas diversas fases do movimento social”.

BOSI, Alfredo. O positivismo no Brasil: uma ideologia de 
longa duração In: Revista Brasileira. Rio de Janeiro: Academia 

Brasileira de Letras, ano XI, abr.-jun. 2005, n. 43, p. 175.

Considerando o positivismo comtiano, é possível afirmar 
que

( A ) tem pouca influência no pensamento social brasilei-
ro, visto sua importância ter sido superada rapida-
mente pelos ideais socialistas na república.

( B ) tem grande influência no pensamento social bra-
sileiro, atuando fortemente na implementação da 
república no estado nacional.

( C ) a chegada do positivismo no território nacional é 
praticamente barrada pelo pensamento marxista 
que organizava o incipiente operariado nacional.

( D ) o pensamento positivista, no território nacional, or-
ganiza as primeiras manifestações reivindicatórias 
do movimento operário. 

( E ) foi fortemente influenciado por Marx e postula a 
revolução científica como forma de resolução dos 
problemas sociais de seu tempo. 

Questão 77

[...] Enguita (1989) ao se referir à educação 
afirma que há uma face oculta da escola, e é 
justamente a manutenção das relações sociais 
de produção capitalista para a manutenção das 
subordinações nas futuras relações de trabalho 
que perpassam e se reproduzem no cotidiano 
escolar através das relações de poder.  

A obsessão, que se perpetua na maioria das 
escolas, pela ordem, autoridade e submissão é 
oriunda do princípio de manutenção das clas-
ses sociais como forma de perpetuação da ló-
gica do capital, sem a necessária criticidade ou 
possibilidades de mudanças quanto ao que é 
posto ou imposto pelo grupo hegemônico, pró-
prio da sociedade capitalista. Há uma trilogia

x
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defendida e que impera até a atualidade por 
muitos dos profissionais que atuam na educa-
ção com discurso contrário as práticas, tenta-
do defender a escola inclusiva e emancipadora 
com determinismos e reproduções. Uma das 
trilogias que insistentemente é mencionada 
para legitimar a relação reprodutivista do ca-
pital explicita e implicitamente, é ordem-auto-
ridade-submissão. [...]

SILVA, Francisca de Assis; MACHADO, Ilma Ferreira. 
Função social da escola. II Semana de Direitos Humanos e II 

Mostra de Cultura e Arte das Gentes do Pantanal. 
 Disponível em: <http://www.ice.edu.br/TNX/storage/webdisco/2015/03/10/

outros/04a042a839632f3b5704a58479197fad.pdf>. Acesso em: 8 mar. 2018.

Quando se pensa uma escola como instituição social, é 
possível afirmar que 
( A ) seu papel exclusivo é o de reprodução do sistema 

social na qual está inserida.
( B ) tem como uma de suas funções a domesticação 

dos corpos para posterior utilização no sistema pro-
dutivo.

( C ) tem como única função o desenvolvimento da au-
tonomia intelectual e moral dos sujeitos que pas-
sam pelo processo educativo.

( D ) por ser de matriz religiosa, mantém atualmente 
uma função de moralização das ações dos sujeitos 
na sociedade.

( E ) é voltada à manutenção do sistema econômico e 
tem como única função a preparação para o mun-
do do trabalho. 

Questão 78

De fato, este identificou a existência de um 
conjunto de práticas, instituições, crenças e 
processos mediante os quais a dominação de 
classe coagulava-se, reproduzia-se e aprofun-
dava-se. Descoberta fundamental que por si 
só assegura a Marx um lugar privilegiado na 
história da filosofia política. O corolário de sua 
indagação conduziu nosso autor à conclusão de 
que a política e o estado, longe de serem o que 
Hegel dizia, eram ao contrário, estratégicas 
instâncias da alienação que contribuíam para 
encobrir a exploração do trabalho assalariado 
e, desse modo, para preservar uma sociedade 
radicalmente injusta. A análise marxiana des-
pojou o estado e a vida política de todos os 
ornamentos sagrados ou sublimes que os eno-
breciam ante os olhos de seus contemporâneos

x
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e os mostrou em sua nudez de classe. É por 
isso que a luta política não é para Marx um 
conflito que se esgota nas ambições pessoais ou 
motiva-se nos mais elevados princípios doutri-
nários, mas sim tem uma raiz profunda que se 
alonga, através de uma cadeia mais ou menos 
extensa de mediações, não só da sociedade de 
classes. Desaparecida esta, a política passa a 
ser outra coisa e necessariamente adquire uma 
conotação diferente. 

BORON, Atílio A. Teoria política marxista ou teoria marxista da política In: 
BORON, Atílio A.; AMADEO, Javier; GONZALEZ, Sabrina. A teoria marxista 
hoje. Problemas e perspectivas. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.

org.ar/ar/libros/campus/marxispt/cap. 6.doc>. Acesso em: 14 jun. 2018.

Sobre a análise marxista a respeito do capitalismo, é pos-
sível afirmar que

( A ) apesar de consistente, não encontrou ressonância 
nos pensadores posteriores, tornando-se pouco in-
fluente na atualidade.

( B ) é pouco consistente em seus fundamentos, e foi to-
talmente refutada, tendo pouca influência na atua-
lidade.

( C ) apesar das várias críticas recebidas, a teoria marxis-
ta é importante até hoje nas reflexões acadêmicas 
sobre o capitalismo.

( D ) de pequena relevância teórica, as reflexões de Marx 
não deixaram grandes marcas nas posteriores dis-
cussões quanto ao funcionamento do capitalismo.

( E ) de origem positivista, a teoria marxista reforça o 
postulado de ciência apresentado em Comte. 

Questão 79

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

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

SELL, Carlos Eduardo. Sociologia clássica: Marx, Durkheim 
e Weber. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. p. 87. 

x
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Na concepção teórica de Émile Durkheim, a divisão do 
trabalho social é

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

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

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

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

( E ) uma expressão da solidariedade mecânica. 

Questão 80

O “freyrismo popular” pode ser definido, 
por críticos ou adeptos, como a ideia de que 
no Brasil não existe racismo; ideia ingênua 
e simplista que não podemos atribuir a 
obra de Gilberto Freyre. Seu engajamento 
como intelectual e cidadão na luta contra o 
racismo e na militância para aprovação da Lei 
Afonso Arinos (1951) indica que Freyre tinha 
convicção da existência do racismo no Brasil, 
embora pudesse pensar na singularidade do 
racismo brasileiro e nas formas pacíficas de 
gradual superação. Freyre também pensava 
que a democratização era gradual e que a 
ideologia da modernidade auxiliava esse 
processo. Entretanto, há que se separar, ou 
pelo menos analisar com mais cuidado, as 
interfaces entre aquilo que Freyre escreve 
para os jornais (sua militância) de sua obra 
sistemática sobre o processo de desintegração 
do sistema patriarcal, e sobre a formação da 
cultura brasileira. 

SOARES, Antonio Jorge. Futebol brasileiro e sociedade: a interpretação 
culturalista de Gilberto Freyre. In: Futbologías. Fútbol, Identidad y 

Violencia en América Latina. Pablo Alabarces (Compilador). Colección 
Grupos de Trabajo de CLACSO. Buenos Aires: CLACSO, abr. 2003.

Sobre Gilberto Freyre, é correto afirmar que

( A ) sua obra mais conhecida é Casa Grande & Senzala, 
em que apresenta uma reflexão a respeito da cons-
trução da identidade brasileira e do estado nacional. 

( B ) de matriz marxista, o autor analisa a formação da iden-
tidade nacional em seu livro Casa Grande & Senzala.

( C ) em diálogo com a escola alemã de antropologia, o au-
tor apresenta sua análise da construção da república 
nacional por meio da cordialidade e da miscigenação.

( D ) ele afirma que a miscigenação é a grande mazela 
na formação da sociedade brasileira, apoiando, as-
sim, as teses eugenistas do período.

x
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( E ) em suas obras, há a primazia do urbano sobre o 
rural, visto que para ele o processo civilizatório na-
cional só ocorreu após o desmantelamento do sis-
tema rural patriarcal.

Questão 81

Deixem-me precisar um pouco mais o que 
quero dizer com isso. Num dos capítulos mais 
bonitos do livro, que é "O ladrilhador e o semea-
dor" (e que ganhou este título na sexta edição, 
ou sétima), Sérgio Buarque compara a presença 
espanhola com a presença portuguesa. Diz que 
a presença espanhola se marca por uma vonta-
de férrea e abstrata de criar cidades com pla-
nos traçados de antemão. A cidade espanhola é 
uma cidade geométrica, com a praça maior e as 
ruas paralelas que saem dela, de tal modo que 
a geografia é dominada pelo planejador que a 
antecipa mentalmente. O próprio plano vinha 
da Espanha. Em contraposição a esse espírito, a 
essa vontade mais abstrata, mais racionalizado-
ra, mais impositiva, dos espanhóis, os portugue-
ses como que se espreguiçavam na geografia. A 
cidade portuguesa é desorganizada, é a cidade 
que sobe e desce em ziguezague, embora os por-
tugueses preferissem ficar no alto dos morros, 
com seus fortes. Eles tinham visão estratégica, 
ocuparam o espaço brasileiro de uma manei-
ra admirável, souberam construir fortificações 
onde era necessário, mas não tinham a preo-
cupação com a ordem geométrica, nem talvez 
com a disciplina; o espírito improvisador do 
português era muito forte para se conformar a 
planos. Assim a cidade vai se formar de uma 
maneira muito mais desordenada.

CARDOSO, Fernando Henrique. Livros que inventaram 
o Brasil In: Novos Estudos, n. 37, nov. 1993.

Em relação as reflexões de Sergio Buarque sobre a for-
mação do estado no Brasil, é correto afirmar que

( A ) reforça as propostas eugenistas da época, apostan-
do no branqueamento da população como priori-
dade nacional.

( B ) afirma que, a construção de um projeto nacional 
deveria se pautar nas características do período 
histórico anterior, qual seja, seu passado colonial. 

( C ) para o autor, a tradição ibérica deixa marcas profun-
das na identidade brasileira ao fomentar a ética da 
aventura e a busca pelos resultados imediatos, sem 
grandes preocupações morais. 

SOSR1-00061
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( D ) assegura que, o processo colonizador brasileiro, pau-
tado em uma ética fortemente ascética, constrói as 
características do estado nacional no presente.

( E ) sustenta que, as características do período colonial 
haviam sido superadas na construção do estado e 
da identidade nacional. 

Questão 82

Caio Prado, adotando este ponto de vista, 
não se limitará a fazer uma história político-ad-
ministrativa - não ficará na superfície dos acon-
tecimentos de maior destaque. Procurará atrás 
dos eventos visíveis, das ações produzidas pelos 
"heróis brasileiros", o seu sentido estrutural: as 
relações sociais e o modo de produção capita-
lista; atrás dos eventos e iniciativas individuais 
ou coletivas há um interesse de classe, interesse 
que se inscreve na lógica do modo de produção 
capitalista. Olhando a história nesta perspecti-
va, ela se tornará bem diferente da tradicional. 
A periodização altera-se, aparecem processos 
antes minimizados, como os movimentos sociais 
dos séculos XVIII e XIX, os grandes heróis não 
são desvalorizados, mas contextualizados, per-
dendo o seu valor exclusivamente individual. 
Caio Prado não fará uma história oficial, nem a 
história oficial do PCB, que Sodré fez. Intelec-
tual independente, Caio Prado não glorificará 
os heróis que sufocaram os movimentos sociais 
e que massacram ainda as iniciativas populares. 
Por sua originalidade, independência, ele in-
fluenciará a corrente de interpretação marxista 
do Brasil mais crítica e produtiva. É inegável a 
sua importância para o conjunto das ciências 
sociais no Brasil. A escola marxista universitá-
ria brasileira é pradiana.

REIS, José Carlos. Anos 1960: Caio Prado Jr. e "A Revolução 
brasileira". Rev. bras. Hist. v.19 n. 37. São Paulo: Sept, 1999.

Com base nas reflexões de Caio Prado sobre a constru-
ção do estado nacional no Brasil, pode-se afirmar que

( A ) para entender a formação de nosso estado nacio-
nal, é preciso focar-se nas estruturas internas, sem 
levar em consideração as relações com outras na-
ções.

( B ) a produção econômica do Período Colonial se pau-
ta no grande consumo interno, não voltado à ex-
portação para a metrópole.

( C ) apesar de ser uma colônia, o estado brasileiro sem-
pre esteve voltado às necessidades internas, rece-
bendo pouca ou nenhuma intervenção da metró-
pole nas questões econômicas.

SOSR1-00062

( D ) para entender a formação do estado nacional é 
necessário levar em conta as transformações eco-
nômicas pelas quais ele passou, relacionando-as 
com as demandas econômicas dos colonizadores 
europeus. 

( E ) a colonização implantada no Brasil se pautava no 
modelo de ocupação e desenvolvimento colonial, 
reforçando a autonomia das colônias. 

Questão 83

Estamos diante de uma obra que não desve-
la rupturas elementares, como no período an-
terior, mas detona os alicerces da interpretação 
da modernidade que o alicerçava seu projeto. 
Definida a natureza do desenvolvimento capi-
talista como “autocrática”, a sociedade aber-
ta e democrática idealizada em seu projeto de 
modernidade cede lugar à constatação de que 
ela é aberta para a minoria que goza do privi-
légio de participar da modernidade; e fechada 
para a maioria eliminada das benesses trazidas 
para ela. Podemos arriscar, com autorização 
da mescla “bem temperada” do sociólogo-so-
cialista, enunciar o desdobramento político da 
obra deslocando os termos weberianos para os 
marxistas: a ordem social moderna no Brasil 
não é democrática e aberta senão para alguns; 
ou seja, a burguesia não realiza a revolução 
burguesa, não universaliza a igualdade.

RODRIGUES, Lidiane Soares. A Revolução Burguesa no Brasil de 
Florestan Fernandes: Síntese Teórica de um Saber Militante. Anais 

do XVIII Encontro Regional de História – O historiador e seu 
tempo. ANPUH/SP – UNESP/Assis, 24 a 28 de julho de 2006.

Com base nas análises de Florestan Fernandes sobre a 
formação do estado nacional, é correto afirmar que

( A ) teoricamente pautado no positivismo, o autor afir-
ma, contrariando outros autores do período, que 
não há relação entre a utilização da mão de obra 
escrava e a organização da sociedade no período 
posterior.

( B ) acredita-se que a edificação do estado nacional se 
dá em um acordo não conflitivo entre dois grandes 
grupos, a elite agrária dominante e a burguesia na-
cional em construção. 

( C ) a burguesia nacional, em processo de construção, 
tinha como projeto social a manutenção do mode-
lo tradicional de ordenamento político/jurídico da 
sociedade agrária.

x
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( D ) a colônia brasileira já era fortemente marcada pela 
autonomia econômica, não havendo, assim, gran-
des dificuldades na transição para um novo orde-
namento político/jurídico no processo de indepen-
dência.

( E ) dois grupos sociais disputavam a orientação do 
novo projeto de sociedade: a burguesia brasileira, 
ainda em processo de construção; e a elite agrária 
dominante, que lutava para manter a ordem políti-
ca/jurídica tradicional. 

Questão 84

Taxonomia é o processo que descreve a di-
versidade dos seres vivos. Esse processo é feito 
usando artifícios como a classificação e nomen-
clatura. A classificação consiste em colocar 
os indivíduos em grupos com base em alguns 
critérios. A nomenclatura dá nome aos indiví-
duos e aos grupos a que eles pertencem. Por 
isso cada pedaço agrupado desses indivíduos, 
sejam eles grupos grandes ou um só indivíduo, 
é chamado de táxon.

Origem

A taxonomia teve início dentro da escola 
Essencialista-Lineana. Essencialista é a classi-
ficação dada para o processo de agrupar tá-
xons por semelhanças compartilhadas. O nome 
Lineana vem de Carl Linneaus que criou o sis-
tema de nomes usado até hoje, o sistema bi-
nomial.

GABALDO, Kamila Aguiar. Taxonomia. Infoescola. Disponível em: <https://
www.infoescola.com/biologia/taxonomia/>. Acesso em: 19 fev. 2018.

A classificação relatada no texto é similar a um processo 
que ocorreu na filosofia antiga. Que processo é esse?

( A ) A descoberta científica do átomo, por Demócrito.

( B ) O destaque para as questões pertencentes ao ser 
humano, por Sócrates.

( C ) O período de classificação, organização e sistemati-
zação dos conhecimentos, por Aristóteles.

( D ) O período no qual a filosofia ainda se assemelhava 
muito à ciência, graças às teorias dos filósofos do 
período pré-socrático.

( E ) A classificação do conhecimento, feita por Parmê-
nides.

x
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A observação da obra de Escher pode trazer à tona refle-
xões sobre as teorias de Platão acerca da validade do co-
nhecimento. Que tipo de relação pode ser estabelecida?

( A ) A obra de Escher mostra o quanto os sentidos po-
dem ser enganosos, ao passo que Platão acreditava 
nos cinco sentidos como fonte confiável de conhe-
cimento.

( B ) A obra de Escher traz a representação da confiabili-
dade na razão como fonte de conhecimento, assim 
como as teorias de Platão.

( C ) A obra de Escher não pode ser relacionada às teo-
rias de Platão, pois este não aborda as questões 
relacionadas à epistemologia e aos cinco sentidos.

( D ) A relação entre a obra de Escher e as teorias de 
Platão é que Escher procura retratar o mundo das 
ideias em suas obras.

( E ) Escher procura estimular os sentidos e a ludicidade 
enganosa que deles decorre, justamente o que é 
a crítica de Platão acerca dos sentidos como fonte 
confiável de conhecimento.

Questão 86

Eis uma bola de bilhar pousada sobre a 
mesa, e outra que se move na direção da pri-
meira, com rapidez. As bolas se chocam; e a 
que antes se encontrava em repouso adqui-
re agora um movimento. Este é um exemplo 
tão perfeito da relação de causa e efeito como 
qualquer outro conhecido, seja pela sensação 
ou pela reflexão.

FLSR1-00052
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Examinemo-lo, pois. É evidente que as duas 
bolas se tocaram antes que o movimento tivesse 
se comunicado, e que não houve intervalo entre o 
choque e o movimento. [...] É igualmente eviden-
te que o movimento que foi a causa é anterior ao 
movimento que foi o efeito. [...]. Mas isso não é 
tudo. Se experimentarmos quaisquer outras bo-
las do mesmo tipo, em situação semelhante, veri-
ficaremos sempre que o impulso de uma produz 
movimento na outra. 

HUME, David. Resumo de um tratado da natureza humana. Tradução de 
Rachel Gutiérrez e José Sotero Caio. Florianópolis: Paraula, 1994. p. 55-63.

O texto alude a um princípio presente na natureza, de-
corrente da relação de causa e efeito, segundo David 
Hume, e que pode ser observado – também segundo 
ele – por meio dos sentidos. Que princípio é esse?

( A ) Causalidade.

( B ) Regularidade.

( C ) Alteridade.

( D ) Aleatoriedade.

( E ) Faticidade.

Questão 87
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As duas imagens apresentadas podem ser relacionadas 
a dois conceitos da estética kantiana: os conceitos de 
belo e sublime. Considerando esse tema, pode-se dizer 
que a(s)

( A ) primeira imagem possui características do conceito 
de belo, enquanto a segunda possui características 
do conceito de sublime kantiano.

( B ) segunda imagem inspira boas qualidades morais, 
tais como o conceito de sublime.

( C ) segunda imagem remete-se à noção de tragédia, o 
que pode ser associado ao belo kantiano.

( D ) primeira imagem remete-se à noção de perplexida-
de, relacionada ao belo kantiano.

( E ) duas imagens podem ser relacionadas ao conceito 
de belo kantiano.

Questão 88
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Segundo as teorias de Hegel, qual das imagens apresen-
tadas representa o belo de maneira superior?

( A ) A primeira, pois retrata o belo natural, forma de be-
leza mais durável.

( B ) A segunda, pois retrata o belo artístico, que, segun-
do Hegel, é uma forma de beleza natural.

( C ) A segunda, pois o belo artístico resulta do espírito 
humano.
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( D ) A primeira, porque retrata o belo artístico, pois é 
uma beleza inspirada em um ideal.

( E ) A segunda, pois não se baseia na imaginação do 
artista.

Questão 89
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Segundo Platão, pode-se dizer que a arte é uma

( A ) representação real da realidade.

( B ) representação ideal do conceito de beleza.

( C ) criação do mundo das ideias.

( D ) imitação de um objeto que já é uma cópia da rea-
lidade.

( E ) cópia fiel da realidade.

FLSR1-00056
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Questão 90

©
Sh

u
tt

er
st

o
ck

/h
af

ak
o

t

Ao observar a imagem, é possível realizar um paralelo 
com as teorias de Walter Benjamin, com destaque para 
o conceito de arte. Qual seria esse paralelo?

( A ) A arte como ideal de consumo.

( B ) A arte como criação livre de lucro.

( C ) A arte sendo retratada como instrumento crítico.

( D ) A arte como processo livre de criatividade.

( E ) A arte como produto para consumo.
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