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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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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua IngLesa >>

Questão 1

©
20

17
-2

0
18

 M
cD

o
n

al
d

's

O anúncio alternativo da famosa rede de fast food traz 
uma crítica que

( A ) considera o público-alvo do anúncio de baixo po-
der aquisitivo. Segundo a gravura, quatro dólares 
são suficientes para uma refeição.

( B ) elogia o custo benefício da rede de fast food, dando 
tom positivo ao fato de que é possível gastar ape-
nas quatro dólares ao adquirir o produto. 

( C ) ataca a concorrência, tendo em vista que o custo 
para adquirir o produto vendido pelo slogan é baixo.

( D ) questiona a qualidade do produto vendido por ele 
possuir um preço muito baixo. 

( E ) classifica a rede de fast food como uma segunda 
opção, por exemplo, para os casos em que o cliente 
não esteja disposto ou não possa gastar muito.

Questão 2 

COSMETIC SURGERY AND 
TEENAGERS – A DISASTER 

WAITING TO HAPPEN

The demand for surgery isn't new. In 
2005, a magazine survey of 2,000 teenagers 
found that 40% of girls had considered plastic 
surgery. Since then, however, the industry has

LISR2-00029
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grown five-fold, an increase unaffected by the 
2012 scandal over the PIP breast implants.

Born into the sexualized womanhood of 
Girl Power, the millennials have come of age 
in a society increasingly inured to the exploits 
of the surgery-enhanced reality TV stars. Leah 
Totton, the Apprentice winner who used Alan 
Sugar's money to set up cosmetic skin care 
clinics this year, says she has had to put a 
blanket ban on procedures for under-18s after 
one 14-year-old girl came into the clinic with 
her mother and asked for Botox.

MARTINSON, Jane. Cosmetic Surgery and Teenagers – a disaster 
waiting to happen. Available at: <https://www.theguardian.com/

lifeandstyle/womens-blog/2014/apr/28/cosmetic-surgery-and-
teenagers-disaster-waiting-to-happen>. Acessed on: 2 Mar. 2018.

Jane Martinson alerta seus leitores quanto à precocida-
de das cirurgias plásticas em adolescentes. Ao ilustrar 
a situação com o exemplo de Leah Totton, vê-se que a 
médica expressa

( A ) parcialidade quanto à realização de procedimentos 
cirúrgicos em meninas com menos de 18 anos. 

( B ) total rejeição à realização de procedimentos cirúrgi-
cos em meninas com menos de 18 anos. 

( C ) interesse em realizar procedimentos cirúrgicos em 
meninas com menos de 18 anos. 

( D ) total rejeição à realização de procedimentos cirúrgi-
cos em meninas com menos de 14 anos. 

( E ) interesse em realizar procedimentos específicos 
como botox em meninas com menos de 18 anos. 

Questão 3 

STANDING UP FOR CINEMA

[…] Over the years, I’ve grown used to 
seeing the cinema dismissed as an art form for 
a whole range of reasons: it’s tainted by com-
mercial considerations; it can’t possibly be an 
art because there are too many people involved 
in its creation; it’s inferior to other art forms 
because it “leaves nothing to the imagination” 
and simply casts a temporary spell over the 
viewer (the same is never said of theatre or 
dance or opera, each of which require the vie-
wer to experience the work within a given span 
of time). Oddly enough, I’ve found myself in 
many situations where these beliefs are taken

x
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for granted, and where it’s assumed that even 
I, in my heart of hearts, must agree. […] 

SCORSESE, Martin. Standing Up for Cinema. Available at: <https://www.the-
tls.co.uk/articles/public/film-making-martin-scorsese/>. Acessed on: 3 Mar. 2018. 

No trecho, Martin Scorsese menciona a falta de conside-
ração do cinema como arte. Os argumentos que servem 
de suporte a essa ideia são apresentados no parágrafo 
e no final do trecho. Neles, o cineasta se posiciona de 
maneira a

( A ) discordar do valor artístico do cinema, pois as cren-
ças descritas já são estabelecidas como verdade. 

( B ) discordar das crenças estabelecidas, pois, ainda 
que haja um posicionamento contra o valor artísti-
co do cinema, Scorsese compreende que os argu-
mentos são falhos, visto que o mesmo poderia ser 
dito sobre o teatro, a dança e a ópera. 

( C ) concordar com os argumentos já estabelecidos de 
que o cinema não seja considerado uma arte, pois 
assume que, mesmo sendo um cineasta, precisa se 
conformar com tais argumentos. 

( D ) concordar, pois o autor já teve experiências como 
as descritas no trecho.

( E ) concordar, pois a arte precisa deixar espaço para a 
imaginação e o cinema falha nessa tarefa.

Questão 4 

IS MUSIC THE KEY TO SUCCESS?

[…] Multiple studies link music study to 
academic achievement. But what is it about 
serious music training that seems to correlate 
with outsize success in other fields?

The connection isn’t a coincidence. I know 
because I asked. I put the question to top-flight 
professionals in industries from tech to finance 
to media, all of whom had serious (if often 
little-known) past lives as musicians. Almost 
all made a connection between their music 
training and their professional achievements.

The phenomenon extends beyond the 
math-music association. Strikingly, many 
high achievers told me music opened up the 
pathways to creative thinking. And their 
experiences suggest that music training 
sharpens other qualities: Collaboration. The

x
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ability to listen. A way of thinking that weaves 
together disparate ideas. The power to focus 
on the present and the future simultaneously. 
[...]

LIPMAN, Joanne. Is Music The Key to Success? Available at: 
<http://www.nytimes.com/2013/10/13/opinion/sunday/is-

music-the-key-to-success.html>. Acessed on: 3 Mar. 2018.

Sabe-se que aprender música é saudável para o de-
senvolvimento neurológico. Além disso, o trecho sobre 
a correlação entre música e sucesso apresenta outras 
habilidades que a música proporciona a quem a estuda. 
O modo de pensar está entre elas. Quando a autora a 
menciona, utiliza o verbo weaves. Na frase: “A way of thin-
king that weaves together disparate ideas” seria possível 
substituir esse verbo, sem alteração de sentido, por

( A ) joins.

( B ) organizes.

( C ) shapes.

( D ) leads. 

( E ) marks. 

Questão 5 

Sales of vinyl in 2016 reached a 25-year high 
as consumers young and old have once again 
embraced physical formats of music. [...]

Vanessa Higgins, the CEO of Regent Street 
and Gold Bar Records, and an independent 
label member of BPI Council, said: “It’s 
twofold in that older people are going back to 
vinyl but I also think the younger generation 
are discovering it in a way they weren’t before.

“People think millennials just stream and 
are just digital but actually I think we are 
going to see increasingly over this coming 
year that young people still want something 
tangible and real and that’s where vinyl is 
taking on the role that the CD used to have.”

She said the trend towards streaming – 
which has rocketed 500% since 2013, with 45bn 
audio streams over 2016 – had led people back 
to vinyl as a way of tangibly owning music 
and because streaming had encouraged music 
discovery. [...]

ELLIS-PETERSEN, Hannah. Record sales: vinyl hits 25-year high. Available 
at: <https://www.theguardian.com/music/2017/jan/03/record-sales-vinyl-

hits-25-year-high-and-outstrips-streaming>. Acessed on: 17 Feb. 2017.

x
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No contexto da notícia, a palavra embraced significa

( A ) adotaram.

( B ) rejeitaram.

( C ) acolheram.

( D ) incluíram.

( E ) abraçaram.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua espanhOLa >>

Questão 1

ESTEREOTIPOS DE BELLEZA Y LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Si bien son necesarios para la sociedad, 
el modelo de belleza actual que los medios 
de comunicación difunden, deberían ser 
replanteados. Si bien las empresas se benefician 
por el consumo que éstos implican, tiene 
consecuencias negativas para la integridad de 
muchas personas, tanto individual como social. 
[…]

Lejos de actuar como una herramienta 
educativa, los medios de comunicación se 
centran en la difusión de los estereotipos de 
belleza con el fin de insertarlo e interiorizarlo 
en la sociedad, para que ésta lo convierta en 
una necesidad y en consecuencia generar más 
consumo.

Disponible en: <https://www.monografias.com/docs/Estereotipos-De-
Belleza-y-Los-Medios-De-FKH2LWYMY>. Consulta en: 30 ene. 2018. 

Considerando as informações aportadas no texto sobre 
os padrões de beleza vigentes, é possível afirmar que 
estes podem ser descritos como 

( A ) benéficos.

( B ) educativos.

( C ) íntegros.

( D ) individuais.

( E ) negativos.

x
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Questão 2 

Disponible em: <https://cambiatuvidacambiatuplaneta.
wordpress.com/2013/06/05/5-de-junio-dia-mundial-del-ambiente-

piensa-alimentate-ahorra/>. Consulta: 20 mar. 2018.

A ideia de se salvar a água do planeta através de uma 
dieta vegetariana é defendida no infográfico por meio

( A ) da apresentação de diversos tipos de alimentos.

( B ) da descrição do peso de cada um dos alimentos 
consumidos.

( C ) da exposição da diversidade de produtos alimentí-
cios atuais. 

( D ) do apontamento da quantidade de água usada 
para produzir vegetais.

( E ) do excesso de alimentos de origem animal que são 
consumidos.

Questão 3 

CONSECUENCIAS DE LA 
COMIDA CHATARRA

Desde que somos pequeños se nos enseña 
que debemos evitar, o al menos consumir con 
poca frecuencia, alimentos como los caramelos, 
las galletas dulces o saladas, las rosquillas, las 
patatas fritas, las hamburguesas y todo lo 
que se conoce como "comida chatarra". Esta 
alerta se establece como uno de los principales 
mandatos para cuidar nuestra salud, ya que las 
consecuencias de la comida chatarra consumida 
en exceso pueden ser realmente peligrosas. […]

La comida chatarra satisface el hambre y el 
deseo de comer algo rico, pero no los requerimientos 
nutricionales del cuerpo para mantenerse 
sano y protegido contra las enfermedades.

LESR2-00030
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Por ello, para cuidar nuestra salud se recomienda 
reducir la cantidad de comida chatarra de 
nuestra alimentación y, en tanto, aumentar el 
consumo de hortalizas, frutas y granos enteros, 
que son alimentos nutritivos y saludables.

Disponible en: <https://www.vix.com/es/imj/salud/3874/
consecuencias-de-la-comida-chatarra>. Consulta: 30 ene. 2018. 

Pode ser considerada como uma aplicação das regras 
de eufonia no texto, o uso do artigo em

( A ) “o al menos consumir con poca frecuencia”.

( B ) “y todo lo que se conoce como "comida chatarra"”.

( C ) “La comida chatarra satisface el hambre”.

( D ) “y protegido contra las enfermedades”.

( E ) “se recomienda reducir la cantidad de comida cha-
tarra”.

Questão 4 

LA IMPORTANCIA DEL 
SANEAMIENTO AMBIENTAL

El saneamiento comprende el manejo 
sanitario del agua potable, las aguas 
residuales y excretas, los residuos sólidos y el 
comportamiento higiénico que reduce los riesgos 
para la salud y previene la contaminación. Tiene 
por finalidad la promoción y el mejoramiento 
de condiciones de vida urbana y rural. La 
importancia del saneamiento ambiental se 
puede puntualizar en las siguientes razones:

- El hombre necesita sitios suficientes para 
vivir y para la realización de sus actividades; 
por ello, es negativo que haya un ambiente 
congestionado, superpoblado, de hacinamiento.

- Deben mantenerse suficientes áreas verdes 
y cuidar de la vegetación en beneficio del 
desarrollo normal de nuestras actividades. Estas 
áreas contribuyen a la purificación del ambiente.

Disponible en: <https://pt.scribd.com/doc/134420794/La-Importancia-
Del-Saneamiento-Ambiental>.  Consulta: 30 ene. 2018. 

No texto, pode ser considerado um exemplo de heteros-
semântico a expressão

( A ) saneamiento, que refere a ideia de limpeza.

( B ) excretas, relacionada ao esgoto.

( C ) puntualizar, que retoma o sentido de listar.

( D ) sítios, que refere a ideia de espaços/ambientes.

( E ) hacinamiento, usado para designar as aglomera-
ções.

x
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Questão 5 

UNA SEÑORA
[…]

No recuerdo el momento exacto en que ella 
se sentó a mi lado. Pero cuando el tranvía 
hizo alto en una esquina, me invadió aquella 
sensación tan corriente y, sin embargo, 
misteriosa, que cuanto veía, el momento justo 
y sin importancia como era, lo había vivido 
antes, o tal vez soñado. La escena me pareció 
la reproducción exacta de otra que me fuese 
conocida: delante de mí, un cuello rollizo vertía 
sus pliegues sobre una camisa deshilachada; 
tres o cuatro personas dispersas ocupaban los 
asientos del tranvía; en la esquina había una 
botica de barrio con su letrero luminoso, y un 
carabinero bostezó junto al buzón rojo, en la 
oscuridad que cayó en pocos minutos. Además, 
vi una rodilla cubierta por un impermeable 
verde junto a mi rodilla.

Conocía la sensación, y más que turbarme 
me agradaba. Así, no me molesté en indagar 
dentro de mi mente dónde y cómo sucediera 
todo esto antes. Despaché la sensación con una 
irónica sonrisa interior, limitándome a volver 
la mirada para ver lo que seguía de esa rodilla 
cubierta con un impermeable verde.

Era una señora. Una señora que llevaba un 
paraguas mojado en la mano y un sombrero 
funcional en la cabeza. Una de esas señoras 
cincuentonas, de las que hay por miles en esta 
ciudad: ni hermosa ni fea, ni pobre ni rica. 
Sus facciones regulares mostraban los restos de 
una belleza banal. Sus cejas se juntaban más 
de lo corriente sobre el arco de la nariz, lo que 
era el rasgo más distintivo de su rostro.

[…]

DONOSO, José. Una señora. Disponible en: <http://ciudadseva.
com/texto/una-senora/>. Consulta: 19 dez. 2016.

Além dos verbos descritores, para construir o tom de 
tensão e curiosidade do conto, o narrador revela alguns 
detalhes do corpo da senhora que entra no bonde. Refe-
rindo-se a essa senhora, são nomeados, pouco a pouco, 

( A ) pescoço, joelho e sobrancelhas. 

( B ) olhar, braço e mão.

( C ) bochecha, boca e cabeça.

( D ) sorriso, nariz e cabelo. 

( E ) olhos, queixo e rosto.

LESR2-00007
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| Questões de 6 a 45 |

Questão 6 

Hamlet observa a Horácio que há mais cou-
sas no céu e na terra do que sonha a nossa 
filosofia. Era a mesma explicação que dava a 
bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de 
novembro de 1869, quando este ria dela, por 
ter ido na véspera consultar uma cartomante; 
a diferença é que o fazia por outras palavras.

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/
texto/ua000181.pdf> Acesso em: 2 mar. 2018.

Em praticamente todas as nossas falas, existem inten-
ções não mencionadas, até porque um assunto leva a 
outro e nunca conseguimos explorar todas as potencia-
lidades em uma conversa. Isso significa que algo sempre 
fica “por dizer”, e o que não foi dito, muitas vezes, pode 
ser percebido pelo receptor da mensagem. Quanto ao 
texto apresentado, a relação implícita entre as declara-
ções feitas é que

( A ) Hamlet conversa com Horácio sobre Filosofia.

( B ) Horácio conversa com Rita sobre o universo.

( C ) Rita fala com Camilo sobre os mistérios da vida.

( D ) Camilo conversa com Rita sobre Filosofia.

( E ) Camilo e Horácio têm a mesma opinião sobre Filo-
sofia.

Questão 7

USO FREQUENTE DE REDES 
SOCIAIS ESTÁ RELACIONADO COM 

SAÚDE MENTAL FRAGILIZADA

É o que diz um estudo conduzido pela Se-
cretaria de Saúde Pública de Ottawa, no Ca-
nadá, e publicado na revista Cyberpsychology, 
Behavior and Social Networking. Os pesquisa-
dores descobriram que adolescentes que ficam 
por mais horas nas redes sociais têm mais chan-
ces de apresentar fragilidades na saúde mental, 
sofrimento psíquico e pensamentos suicidas. 
Foram analisados dados de 750 pessoas e 25% 
delas disseram ficar no mínimo duas horas por 
dia em redes sociais, como Facebook, Twitter e 
Instagram. Esses adolescentes se apresentaram 
mais propensos a apresentar relatos de depressão

LPSR2-00085

x
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e ansiedade. Os pesquisadores acreditam que 
jovens com problemas mentais possam estar 
buscando interações virtuais porque se sentem 
isolados ou com a intenção de encontrar um 
apoio nas redes sociais.

SEI, Marisa. Uso frequente de redes sociais está relacionado com saúde mental 
fragilizada. Revista TOC – Transtorno Obsessivo Compulsivo, ano 1, n. 1, 2015.

Apesar de ser escrito para revista técnica sobre saúde 
e ter a participação de especialistas no assunto, há mar-
cas textuais que tiram da totalidade do texto o caráter 
de excessiva formalidade. O trecho que confirma essa 
afirmação é

( A ) “diz um estudo conduzido”.

( B ) “apresentar fragilidades na saúde mental”.

( C ) “Foram analisados dados”.

( D ) “acreditam que jovens com problemas mentais”.

( E ) “possam estar buscando”.

Questão 8 

“Desejo que esse bebê venha com saúde.”

MENSAGENS Desejando Bom Parto. Disponível em: <http://mensagens.
culturamix.com/frases/mensagens-desejando-bom-parto> Acesso em: 4 fev. 2018.

Na utilização do dia a dia, o verbo vir é objeto de algu-
mas confusões. Na frase apresentada, o verbo está no fu-
turo do modo subjuntivo, o que significa que a situação 
é uma possibilidade, algo que, portanto, não aconteceu 
ainda. A correta adaptação da frase na seguinte situação: 
terceira pessoa do plural, modo indicativo, presente, é

( A ) “Os bebês vieram com saúde.”

( B ) “Os bebês veem com saúde.”

( C ) “Os bebês vem com saúde.”

( D ) “Os bebês vêm com saúde.”

( E ) “Os bebês virão com saúde.”

Questão 9 

CHOVE OU NÃO CHOVE?

Descubra como é o trabalho 
dos meteorologistas que atuam 

na previsão do tempo

Amanhã, chuvas fortes na parte da tarde. 
À noite, tempo nublado. Na sexta-feira, céu 
aberto e muito sol! Você tem o costume de

x
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checar a previsão do tempo antes de sair de 
casa? O leitor Gabriel Siviero Paixão, que tem 
nove anos e mora em Lins, São Paulo, escreveu 
para a redação sugerindo que os cientistas in-
ventassem “uma máquina para saber que dia 
vai chover”. E temos uma boa notícia: eles já 
inventaram. Na verdade, não é uma máquina 
só, e sim uma série delas. Acompanhe...

O primeiro passo para prever como será o 
tempo amanhã é entender como ele se com-
portou ao longo de um período. Isto é, para 
elaborar uma previsão do tempo, precisamos 
primeiro ter um registro de como as condições 
climáticas – temperatura, umidade, pressão 
atmosférica, chuvas, vento etc. – se comporta-
ram ao longo dos últimos dias.

PINHEIRO, Iara. Chove ou não chove? Ciência Hoje das Crianças, 4 jan. 2016. 
Disponível em: <http://chc.org.br/chove-ou-nao-chove/>. Acesso em: 4 fev. 2018.

O texto apresentado traz um assunto de interesse co-
mum, já que todos estão sujeitos às alterações meteoro-
lógicas e sofrem seus impactos. O objetivo desse texto é

( A ) explicar como se dá a formação das chuvas.

( B ) comparar o saber científico ao saber popular.

( C ) divulgar ao público comum um saber científico.

( D ) questionar as verdades até então inquestionáveis.

( E ) relatar como se dá a explicação sobre a chuva.

Questão 10 
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A charge apresentada aborda uma situação cotidiana e 
mostra uma relação direta entre

( A ) a violência no trânsito e os condutores de veículos.

( B ) o mosquito da dengue e os artistas de rua.

( C ) os motoristas e os artistas de rua.

( D ) o mosquito da dengue e os motoristas.

( E ) a epidemia de doenças e os condutores de veículos.

x
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Questão 11

De acordo com a norma-padrão, a concordância verbal 
da frase Esteve aqui o diretor, os gerentes e o presidente 
da empresa está

( A ) correta, pois tem sujeito composto anteposto ao 
verbo, o que o obriga a ficar no singular.

( B ) incorreta, porque o verbo deveria estar no plural, 
uma vez que o sujeito é posposto.

( C ) correta, porque apresenta sujeito composto pospos-
to ao verbo, que pode estar no singular ou no plural.

( D ) correta, porque o sujeito composto, independente-
mente da posição, pede concordância com o mais 
próximo.

( E ) incorreta, porque o verbo tem que concordar com 
o sujeito simples, que, nesse caso, é o diretor.

Questão 12 

A família foi pouco a pouco chegando. Os 
que vieram de Olaria estavam muito bem vesti-
dos porque a visita significava ao mesmo tempo 
um passeio a Copacabana. A nora de Olaria 
apareceu de azul-marinho, com enfeites de pae-
tês e um drapejado disfarçando a barriga sem 
cinta. O marido não veio por razões óbvias: não 
queria ver os irmãos. Mas mandara sua mulher 
para que nem todos os laços fossem cortados – 
e esta vinha com o seu melhor vestido para 
mostrar que não precisava de nenhum deles, 
acompanhada dos três filhos: duas meninas já 
de peito nascendo, infantilizadas em babados 
cor-de-rosa e anáguas engomadas, e o menino 
acovardado pelo terno novo e pela gravata.

LISPECTOR, Clarice. Feliz aniversário. In: MORICONI, Italo. Os cem 
melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. p. 214.

O excerto apresentado faz parte do conto “Feliz aniver-
sário”, da escritora Clarice Lispector. Ao analisar temática, 
linguagem e tipo textual, percebe-se que uma caracterís-
tica do gênero evidenciada no trecho é

( A ) narração em primeira pessoa, com o enredo per-
passado pela visão do narrador-personagem.

( B ) narração de um acontecimento com possíveis pon-
tos de conflito a serem explorados.

( C ) verbos no pretérito, remetendo-se aos aconteci-
mentos ocorridos no passado.

( D ) presença de inúmeros personagens, cujas histórias 
serão posteriormente desenvolvidas.

( E ) adjetivação abundante para descrever ambientes, 
personagens e sensações.

LPSR2-00028

x

LPSR2-00089

x
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Questão 13  

Esses oito contos, de curta ou maior dimen-
são, apresentam entre si uma unidade perfeita. 
Têm idades diferentes, é certo. Contudo, em 
todos pulsa com idêntica intensidade o fluxo 
patológico do real e do irreal – fluxo que im-
prime às ficções da escritora uma instigante 
pungência, com seu grão de acaso, de loucura 
e de imprevisto.

Com naturalidade fascinante, Lygia Fagun-
des Telles exibe sua capacidade extraordinária 
de mudar de pele [...]. Agora é uma adolescen-
te da preconceituosa burguesia em plena Se-
gunda Guerra. Passa em seguida para a pele 
do homem de sobretudo e chapéu, a conduzir 
seu amigo e testemunha pela cidade até atirá-
-lo tranquilamente nas águas do rio.

NOGUEIRA MOUTINHO. Prefácio. In: TELLES, Lygia 
Fagundes. Estrutura da Bolha de Sabão. 

A resenha é um gênero textual que mescla o resumo de 
uma obra com a apreciação crítica sobre ela. O trecho 
que torna possível o reconhecimento da apreciação crí-
tica do autor é
( A ) esses oito contos, de curta ou maior dimensão [...].
( B ) têm idades diferentes, é certo.
( C ) fluxo patológico do real e do irreal [...].
( D ) capacidade extraordinária de mudar de pele.
( E ) adolescente da preconceituosa burguesia.

Questão 14 

Margarida [...] nunca amara o marido, a 
cujos braços a lançaram por cálculo, em um ca-
samento de conveniência. Tinha, mais do que 
ódio, verdadeiro nojo por aquele sujeito gros-
seiro e boçal, tão capaz das maiores baixezas 
como incapaz do menor sentimento delicado. 
A despeito disso, a despeito do seu tempera-
mento naturalmente exuberante, guardara-se 
até então perfeitamente honesta.

ALBUQUERQUE, Medeiros e. Marta. São Paulo: COM-ARTE, 
Editora da Universidade de São Paulo, 2013. p. 57.

“A despeito disso”, expressão que inicia a última frase do 
excerto, indica que

( A ) Margarida, apesar de ter razões para trair o marido, 
não o enganou.

( B ) Margarida, por seu comportamento honesto, não 
traiu o marido.

LPSR2-00090

x

LPSR2-00091

x

( C ) Margarida, em virtude de seu comportamento ínte-
gro, não amava o marido.

( D ) Margarida, à medida que o marido a tratava mal, 
distanciava-se mais dele.

( E ) Margarida não gostava do marido e, por isso, não 
o traiu.

Questão 15 

Cheguei em casa carregando a pasta cheia 
de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, pro-
postas, contratos. Minha mulher, jogando pa-
ciência na cama, um copo de uísque na mesa de 
cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas, 
você está com um ar cansado. Os sons da casa: 
minha filha no quarto dela treinando imposta-
ção de voz, a música quadrifônica do quarto do 
meu filho. Você não vai largar essa mala?, per-
guntou minha mulher, tira essa roupa, bebe um 
uisquinho, você precisa aprender a relaxar.

FONSECA, Rubem. Passeio Noturno. In: MORICONI, Italo. Os cem melhores 
contos brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. p. 256.

Um dos elementos narrativos que permitem classificar o 
texto apresentado como um conto é

( A ) o relato detalhado da ação dos personagens.

( B ) o narrador-observador, que contará a história ao 
leitor.

( C ) a localização da história em um campo psicológico.

( D ) a linguagem coloquial, com a presença de adjetivos 
e diminutivos.

( E ) a indicação de um conflito prestes a ser vivido pelo 
protagonista.

Questão 16 

A MENINA SEM PALAVRA
A menina não palavreava. Nenhuma vogal 

lhe saía, seus lábios se ocupavam só em sons 
que não somavam dois nem quatro. Era uma 
língua só dela, um dialecto pessoal e intrans-
mixível? Por muito que se aplicassem, os pais 
não conseguiam percepção da menina. Quan-
do lembrava as palavras ela esquecia o pensa-
mento. Quando construía o raciocínio perdia 
o idioma. Não é que fosse muda. Falava em 
língua que nem há nesta actual humanidade. 
Havia quem pensasse que ela cantasse. Que se 
diga, sua voz era bela de encantar. Mesmo sem

LPSR2-00092

x

LPSR2-00056
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entender nada as pessoas ficavam presas na en-
tonação. E era tão tocante que havia sempre 
quem chorasse.

Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. 
Uma noite lhe apertou as mãozinhas e implo-
rou, certo que falava sozinho:

– Fala comigo, filha!

Os olhos dele deslizaram. A menina beijou 
a lágrima. Gostoseou aquela água salgada e 
disse:

– Mar...

O pai espantou-se de boca e orelha. Ela fa-
lara? Deu um pulo e sacudiu os ombros da 
filha. Vês, tu falas, ela fala, ela fala! Gritava 
para que se ouvisse. Disse mar, ela disse mar, 
repetia o pai pelos aposentos. Acorreram os 
familiares e se debruçaram sobre ela. Mas mais 
nenhum som entendível se anunciou. [...]

COUTO, Mia. A menina sem palavra: Histórias de Mia 
Couto. São Paulo: Boa Companhia, 2013. p. 33-34.

Mia Couto é um dos autores contemporâneos mais 
importantes sobre narrativas africanas. Nascido em 
Moçambique, escreve poema e prosa com muita sen-
sibilidade. No fragmento do conto em questão, uma ca-
racterística que pode ser evidenciada na construção de 
sua narrativa é

( A ) a inserção de palavras que não existem, mas que 
não comprometem o entendimento.

( B ) o uso de palavras erradas e que, por isso, não per-
mitem a compreensão textual.

( C ) a incompatibilidade no uso das pessoas verbais, 
que oscilam entre a 2ª e a 3ª pessoa.

( D ) a linguagem objetiva, direta, de modo a dar dina-
mismo às informações do conto.

( E ) o uso da estrutura da Língua Portuguesa conforme 
regras presentes na norma-padrão.

Questão 17 

Não dá para não ver! Domingo tem 
Barcelona x La Coruña, às 12h10, na ESPN 
Brasil e WatchESPN

ESPN. Destaques. ESPN, 7 mar. 2017. Disponível em: <https://www.espn.
com.br/video/676777_nao-da-para-nao-ver-domingo-tem-barcelona-x-la-

coru-a-as-12h10-na-espn-brasil-e-watchespn>. Acesso em: 8 fev. 2018.

x

LPSR2-00093

Uma possível reescrita da manchete “Não dá para não 
ver!”, mantendo o sentido do enunciado, seria

( A ) Impossível deixar de ver.

( B ) Todos vão ver!

( C ) Jogo de craques! 

( D ) Ninguém vai deixar de ver!

( E ) Você vai vibrar!

Questão 18 

Samuel apertou-lhe a mão de volta, num 
esforço hercúleo para não sorrir demais. Aque-
le “doutor” lhe precedendo o nome, mormente 
quando proferido por figurões internacionais 
exalando o perfume do dinheiro por todos os 
poros, provocava-lhe nas entranhas um cala-
frio de bem-estar. Ainda que já estivesse na-
quilo há tanto tempo. Ainda que já devesse 
estar acostumado. [...] Quando deu bom-dia 
ao ascensorista em uníssono com o ruído que 
fizeram os saltos altos da executiva ruiva ao 
chegar mais para o canto do elevador e lhe 
ceder espaço com um sorriso, achou que po-
deria morrer. Ou explodir. Há quanto tempo 
era feliz assim? Há quanto tempo cada dia era 
moldado naquela escala de semiperfeição, em 
que até os pequenos problemas vinham na me-
dida exata?

NAMI, Natália. Reciclagem. Jornal Rascunho. Curitiba: 
Editora Letras & Livros, ed. 194, jul. 2016.

A respeito do conto “Reciclagem”, pode-se concluir que 
o narrador é

( A ) em primeira pessoa, e quem conta a história é, 
igualmente, o protagonista da ação.

( B ) em primeira pessoa, mas a voz narrativa não per-
tence ao protagonista da ação.

( C ) em terceira pessoa, e a voz narrativa é neutra em 
relação às ações contadas.

( D ) em terceira pessoa, mas a voz narrativa tem aces-
so aos pensamentos e sentimentos do protago-
nista. 

( E ) em terceira pessoa, mas a voz narrativa tem acesso 
aos pensamentos e sentimentos de todos os per-
sonagens.

x

LPSR2-00094

x
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Questão 19 

Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de 
briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira 
em árvores no quintal, no baixo do córrego. 
Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto; des-
de mal em minha mocidade. Daí, vieram me 
chamar. Causa dum bezerro: um bezerro bran-
co, erroso, os olhos de nem ser – se viu –; e com 
máscara de cachorro. Me disseram; eu não quis 
avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu, 
arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito 
pessoa. Cara de gente, cara de cão: determina-
ram – era o demo.

ROSA, Guimarães João. Grande Sertão: Veredas. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2004. p. 23.

A linguagem é um dos artifícios que garante a literali-
dade do texto. A exemplo de Grande Sertão: Veredas, a 
linguagem de contos e romances costuma ser

( A ) coloquial, com a presença de muitos diálogos e dis-
curso direto.

( B ) culta, distanciando a literatura da fala cotidiana.

( C ) original, trabalhada de forma a realçar as palavras.  

( D ) sintética, obedecendo à norma gramatical.

( E ) lapidada, apresentando muitos adjetivos e metáfo-
ras. 

Questão 20

Se o espectador resistir a se comover com 
Extraordinário (Wonder, Estados Unidos, 
2017), já em cartaz no país, não terá sido por 
falta de empenho da autora R.J. Palacio, em 
cujo best-seller homônimo – lançado no Brasil 
pela Intrínseca – o filme se baseia, ou do dire-
tor Stephen Chbosky.

BOSCOV, Isabela. Missão: Emocionar. Veja. São 
Paulo: Abril, ed. 250, 13 dez. 2007, p. 102.

O pronome relativo cujo tem como referente

( A ) o filme.

( B ) a autora R.J. Palacio.

( C ) o best-seller homônimo.

( D ) o livro Extraordinário.

( E ) o diretor Stephen Chbosky.

LPSR2-00095

x

LPSR2-00096

x

Questão 21 

Este inferno de amar – como eu amo!

Quem mo pôs aqui n’alma... quem foi?

Esta chama que alenta e consome,

Que é a vida – e que a vida destrói –

Como é que se veio a atear,

Quando – ai quando se há-de ela apagar?

[...]

GARRET, Almeida. Este inferno de amar. Disponível em: <http://
www.jornaldepoesia.jor.br/agarret03.html>. Acesso em: 24 fev. 2018.

Os versos lidos são do autor português Almeida Garret. 
Baseando-se neles, é possível dizer que, para o eu lírico, 
o amor

( A ) gera as melhores sensações humanas.

( B ) causa sentimento de profunda angústia.

( C ) traz alento e felicidade para sua vida.

( D ) promove a paz de espírito ao lírico.

( E ) deixa o indivíduo mais feliz do que triste.

Questão 22

[...] José – [...] Vamos para a Corte, que 
você verá o que é bom.

Aninha – Mas então o que é que há lá tão 
bonito?

José – Eu te digo. Há três teatros, e um de-
les maior que o engenho do capitão-mor.

Aninha – Oh, como é grande!

José – Representa-se todas as noites. Pois 
uma mágica... Oh, isto é cousa grande!

Aninha – O que é mágica?

José – Mágica é uma peça de muito maqui-
nismo.

Aninha – Maquinismo?

José – Sim, maquinismo. Eu te explico. 
Uma árvore se vira em uma barraca; paus vi-
ram-se em cobras, em um homem vira-se em 
macaco.

Aninha – Em macaco! Coitado do homem!

José – Mas não é de verdade.

Aninha – Ah, como deve ser bonito! E tem 
rabo?

LTSR2-00055

x

LTSR2-00028
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José – Tem rabo, tem.

Aninha – Oh, homem!

José – Pois o curro dos cavalinhos! Isto é 
que é cousa grande! Há uns cavalos tão bem 
ensinados, que dançam, fazem mesuras, sal-
tam, falam, etc. Porém o que mais me espan-
tou foi ver um homem andar em pé em cima 
do cavalo. 

Aninha – Em pé? E não cai?

[...]

Aninha – Que vontade tenho eu de ver to-
das estas cousas!

[...]

PENA, Martins. O juiz de paz da roça. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/

texto/bv000280.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2017.

Martins Pena representa uma importante vertente crí-
tica no Romantismo brasileiro, porém suas impressões 
vêm revestidas de humor, de modo que a crítica se es-
conde por trás de situações cômicas. O trecho apresen-
tado revela

( A ) a falta de compreensão de Aninha.

( B ) a ausência de circos nas cidades.

( C ) a crítica a comportamentos morais.

( D ) o atraso cultural, especialmente na roça.

( E ) a dificuldade de acesso ao entretenimento.

Questão 23 

[...] Eugênio e Margarida eram como dois 
lindos arbustos de viçosa e opulenta folhagem, 
que nasceram bem junto um do outro; as raí-
zes se entrelaçaram no mesmo alvéolo, nutrin-
do-se da mesma seiva, e os ramos balançados 
pela mesma vibração se abraçaram e confundi-
ram no ar. Um imprudente e desalmado cultor, 
pensando que lhes era nociva aquela vizinhan-
ça entendeu que devia separá-los, e arrancando 
um deles o transplantou para longe. Para isso 
foi mister lacerar desapiedadamente as raízes 
de ambos, e um e outro largaram pelo chão 
as folhas murchas, penderam para a terra os 
nus e ressequidos galhos, e não houve bafejo

x

LTSR2-00056

da primavera, orvalho benfazejo nem sopro de 
brisa vivificante, que pudesse restituir-lhes o 
perdido viço e louçania. [...]

GUIMARÃES, Bernardo. O seminarista. Disponível em: <http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00062a.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2018.

A força da poesia do discurso presente no trecho de pro-
sa lido da obra O seminarista, de Bernardo Guimarães, 
está 

( A ) no foco narrativo registrado em terceira pessoa.

( B ) na composição das características das persona-
gens.

( C ) na imprecisão do tempo da narrativa.

( D ) nas expressões que caracterizam o drama da situa-
ção.

( E ) na descrição do lugar onde se dá a história.

Questão 24 

QUE É – SIMPATIA

Simpatia – é o sentimento

Que nasce num só momento,

Sincero, no coração;

São dois olhares acesos

Bem juntos, unidos, presos

Numa mágica atração.

[...]

ABREU, Casimiro de. Que é – simpatia. Disponível em: <http://www.
jornaldepoesia.jor.br/casi1.html#que>. Acesso em: 25 fev. 2018.

Casimiro de Abreu é representante do segundo 
momento do Romantismo brasileiro. Baseando-se 
no trecho lido de um poema de sua autoria, é correto 
afirmar que seus versos

( A ) são singelos, quase infantis, e explicam o que é sim-
patia.

( B ) mostram o lado social do autor, revelando cons-
ciência.

( C ) evidenciam o caráter psicológico da poesia român-
tica.

( D ) apresentam tom de poesia adulta e questionadora.

( E ) traçam discurso objetivo, claro e preciso sobre a 
vida.

x

LTSR2-00057
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Questão 25 

I-JUCA-PIRAMA
I

No meio das tabas de amenos verdores,

Cercadas de troncos – cobertos de flores,

Alteiam-se os tetos d’altiva nação;

São muitos seus filhos, nos ânimos fortes,

Temíveis na guerra, que em densas cortes

Assombram das matas a imensa extensão.

São rudes, severos, sedentos de glória,

Já prélios incitam, já cantam vitória,

Já meigos atendem à voz do cantor:

São todos Timbiras, guerreiros valentes!

Seu nome lá voa na boca das gentes,

Condão de prodígios, de glória e terror!

[...]

DIAS, Gonçalves. Últimos cantos. Londrina: Redacional Editora, 2016.

Pertencente à Primeira Geração Romântica, Gonçalves 
Dias é um dos nomes mais importantes do Romantismo 
brasileiro. No trecho do poema I-Juca-Pirama, o poeta 
apresenta, como um guerreiro, o

( A ) sertanejo

( B ) índio.

( C ) branco.

( D ) colonizador.

( E ) português.

Questão 26

O contexto sociopolítico (...) mudou pro-
fundamente na segunda metade do século 
XIX, houve grandes mudanças no modo de 
produção.

A estética             está di-
retamente relacionada com a Revolução Indus-
trial; os escritores (...), motivados pelas teorias 
científicas e filosóficas da época retratavam o 
homem e a sociedade em sua totalidade.

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
literatura/realismo-1.htm> Acesso em: 24 fev. 2018.

O texto que você leu apresenta uma lacuna importante 
para a compreensão do texto em questão e serve para 

LTSR2-00037

x

LTSR2-00058

identificar a escola literária. Com base no contexto histó-
rico apresentado, a estética literária que corresponde às 
informações é

( A ) da Literatura de Informação

( B ) do Arcadismo

( C ) do Romantismo europeu

( D ) do Romantismo brasileiro

( E ) do Realismo europeu

Questão 27 

[...] O discurso era bom. Santos achou-o ex-
celente, [...] Natividade não se opôs, mas en-
tendia que algumas palavras deviam ser cor-
tadas.

— Cortadas, por quê? perguntou Santos, e 
ficou esperando a resposta.

— Pois você não vê, Agostinho; estas pa-
lavras têm sentido republicano, explicou ela 
relendo a frase que a afligira.

Santos ouviu-as ler, leu-as para si, e não 
deixou de lhe achar razão. Entretanto, não ha-
via de as suprimir.

[...]

— Mas, Agostinho, isto pode fazer mal à 
carreira do rapaz; o imperador pode ser que 
não goste...

Pedro, que assistia desde alguns instantes 
ao debate, interveio docemente para dizer que 
os receios da mãe não tinham base; era bom 
pôr a frase toda, e, a rigor, não diferia muito 
do que os liberais diziam em 1848.

— Um monarquista liberal pode muito bem 
assinar esse trecho, concluiu ele depois de reter 
as palavras do irmão.

[...]

ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/bn000030.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2018.

Os registros literários, na maioria das vezes, acompa-
nham os acontecimentos históricos. No livro Esaú e 
Jacó, de Machado de Assis, fatos históricos brasileiros 
foram claramente abordados. O momento que a produ-
ção literária registrou é a

( A ) Independência do Brasil.

( B ) Proclamação da República.

( C ) transição entre Monarquia e República.

( D ) Abolição dos Escravos.

( E ) transição entre República e Monarquia.

x
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Questão 28 

[...] A marquesa de Alegros ficara viúva 
aos quarenta e três anos, e passava a maior 
parte do ano retirada na sua quinta de Car-
cavelos. Era uma pessoa passiva, de bondade 
indolente, com capela em casa, um respeito 
devoto pelos padres de S. Luís, sempre preo-
cupada dos interesses da Igreja. As suas duas 
filhas, educadas no receio do céu e nas preo-
cupações da moda, eram beatas e faziam o 
chique falando com igual fervor da humildade 
cristã e do último figurino de Bruxelas. Um 
jornalista de então dissera delas: – Pensam 
todos os dias na toalete com que hão-de en-
trar no Paraíso. [...]

QUEIRÓS, Eça de. O crime do Padre Amaro. Disponível em: <http://www.
dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000082.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018.

É muito difícil criar um texto neutro com relação à forma 
de pensar do seu autor. Vez ou outra, o seu mais pro-
fundo pensamento sobre as pessoas, as circunstâncias 
ou a sociedade escapam por meio da combinação de 
palavras escolhidas. No texto que você leu, é possível 
perceber que a opinião do autor sobre as mulheres é a 
de que elas são

( A ) devotas, porque estão em dia com a vida religiosa.

( B ) preocupadas com a educação religiosa das filhas.

( C ) críticas, uma vez que questionam a religião e a 
moda.

( D ) fúteis, porque sua maior preocupação é a moda.

( E ) humildes, pois colocam a vida religiosa em primeiro 
lugar.

Questão 29 

[...] Fechava a fila das primeiras lavadeiras, 
o Albino, um sujeito afeminado, fraco, cor de 
espargo cozido e com um cabelinho castanho, 
deslavado e pobre, que lhe caía, numa só linha, 
até ao pescocinho mole e fino. Era lavadeiro e 
vivia sempre entre as mulheres, com quem já 
estava tão familiarizado que elas o tratavam 
como a uma pessoa do mesmo sexo; em presen-
ça dele falavam de coisas que não exporiam em 
presença de outro homem; faziam-no até confi-
dente dos seus amores e das suas infidelidades,

LTSR2-00060
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com uma franqueza que o não revoltava, nem 
comovia. Quando um casal brigava ou duas 
amigas se disputavam, era sempre Albino 
quem tratava de reconciliá-los, exortando as 
mulheres à concórdia. [...]

AZEVEDO, Aluisio. O cortiço. Disponível em: <http://objdigital.bn.br/
Acervo_Digital/Livros_eletronicos/cortico.pdf> Acesso em: 25 fev. 2018.

O nascimento de uma escola literária é marcado pela 
quebra de valores e características da escola anterior, de 
modo que o novo estilo se faz presente trazendo novos 
pensamentos. O texto que você leu contradiz as obras 
do Romantismo porque

( A ) substitui a figura heroica masculina por outra que 
revela fragilidade.

( B ) apresenta menos adjetivos para caracterizar as per-
sonagens.

( C ) foge aos comentários românticos na composição 
textual.

( D ) isenta-se de relatos sobre a natureza e o nacionalis-
mo brasileiro.

( E ) descreve perfil feminino de maneira emocionada e 
lírica.

Questão 30 

CAPÍTULO XXXIII

Rubião viu-os ir, entrou, meteu-se na sala, e 
ainda uma vez leu o bilhete de Sofia. Cada pa-
lavra dessa página inesperada era um mistério; 
a assinatura uma capitulação. Sofia apenas; 
nenhum outro nome da família ou do casal. 
Verdadeira amiga era evidentemente uma me-
táfora. Quanto às primeiras palavras: Mando-
-lhe estas frutinhas para o almoço, respiravam 
a candidez de uma alma boa e generosa. Ru-
bião viu, sentiu, palpou tudo pela única força 
do instinto e deu por si beijando o papel, – 
digo mal, beijando o nome, o nome dado na 
pia de batismo, repetido pela mãe, entregue 
ao marido como parte da escritura moral do 
casamento, e agora roubado a todas essas ori-
gens e posses para lhe ser mandado a ele, no 
fim duma folha de papel... Sofia! Sofia! Sofia!

ASSIS, Machado de. Quincas Borba. Capítulo XXXIII. 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/

texto/ua000226.pdf>. Acesso em: 12 fev. 2017.

x
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A cena apresentada do livro Quincas Borba, de Machado 
de Assis, mostra o sentimento que Rubião nutre por So-
fia, cujo marido é sócio de Rubião. Na narrativa realista, 
na maioria das vezes em que uma traição acontece, a 
mulher é quem exerce o papel de vil. No capítulo XXXIII, 
indício disso pode ser comprovado com a passagem

( A ) “Verdadeira amiga era evidentemente uma metá-
fora”.

( B ) “[...] digo mal, beijando o nome, o nome dado na pia 
de batismo, repetido pela mãe, entregue ao marido 
como parte da escritura moral do casamento [...]”.

( C ) “Sofia apenas; nenhum outro nome da família ou do 
casal”.

( D ) “Rubião viu, sentiu, palpou tudo pela única força do 
instinto e deu por si beijando o papel [...]”

( E ) “Cada palavra dessa página inesperada era um mis-
tério; a assinatura uma capitulação”.

Questão 31
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Donatello, David (ca. 1440?) Museo Nazionale 
del Bargello altura: 158 cm

No estatutário renascentista, o contraposto 

( A ) resultava em uma posição torta da escultura, mas 
impedia que o modelo se cansasse devido ao ex-
cesso de horas de exposição.

( B ) evidenciava a posição de um organismo vivo em 
contraposição às esculturas produzidas na Idade 
Média.

( C ) era utilizado para dar sustentação à escultura, pois 
a curvatura resultante fazia com que ela se manti-
vesse ereta.

x
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( D ) produzia um arqueamento da coluna vertebral, na 
verdade, o efeito foi um equívoco cometido por Do-
natello e que acabou sendo imitado.

( E ) resultava em um dinamismo da obra, produzindo 
curvaturas na escultura e a impressão de um orga-
nismo vivo. 

Questão 32 

O Neoclassicismo desenvolveu-se no Brasil com a che-
gada da Família Real portuguesa, nas primeiras décadas 
do século XIX. O Neoclassicismo brasileiro apresenta ca-
racterísticas peculiares devido às influências de outros 
estilos que vigoravam na Europa, como o Romantismo e 
o Realismo. No Brasil, os artistas neoclássicos com maior 
destaque foram:

( A ) Antônio Francisco Lisboa e Pedro Américo.

( B ) Victor Meirelles e Mestre Ataíde.

( C ) Victor Meirelles e Pedro Américo.

( D ) Pedro Américo e Gregório de Matos.

( E ) Victor Meirelles e Anita Malfatti.

Questão 33 

A palavra Barroco é provavelmente de ori-
gem portuguesa, significando pérola ou joia 
no formato irregular. De início era usada para 
designar o estilo de arquitetura e da arte do 
século XVII, caracterizado pelo excesso de or-
namentos. Mais tarde, o termo passou a ser 
empregado pelos músicos para indicar o perío-
do da história da música que vai do apareci-
mento da ópera e do oratório até a morte de 
J. S. Bach.

A música barroca é geralmente exuberante: 
ritmos enérgicos, melodias com muitos orna-
mentos, contrastes de timbres instrumentais e 
sonoridades fortes com suaves.

OLIVEIRA, Clarindo Gonçalves de. História Resumida da Música. 
Disponível em: <https://musicaeadoracao.com.br/24997/historia-

resumida-da-musica-barroca/>. Acesso em: 1 fev. 2018.

As características apontadas no texto sobre a música 
barroca se relacionam também a outras artes desenvol-
vidas no século XVII. Durante o Barroco, surgiu um tipo 
de canto com alguns desses traços, trata-se do

( A ) concertino, que acompanhava o concerto sem 
muito destaque.

( B ) bel canto, marcado por técnicas de ornamentos e 
floreios vocais.
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( C ) baixo contínuo, marcado pela individualização da 
voz solista.

( D ) solista, um cantor talentoso com voz infantilizada.

( E ) ripieno, que explorava o contraste das sonoridades 
massivas.

Questão 34 

PIERROT APAIXONADO
Um pierrot apaixonado

Por causa de uma colombina

Acabou chorando, acabou chorando

[…]

ROSA, Noel; PRAZERES, Heitor dos. Pierrot Apaixonado, 1935. Disponível 
em: <http://qualdelas.com.br/pierro-apaixonado-2/>. Acesso em: 2 fev. 2018

A letra da marcha de Noel Rosa e Heitor dos Prazeres 
menciona dois importantes personagens do teatro bar-
roco italiano. Esse gênero teatral ficou conhecido como

( A ) Commedia Erudita, cujas personagens, Pierrot e Co-
lombina, eram apaixonados.

( B ) Kabuki, que apresentava personagens, como o Pier-
rot e a Colombina, a partir de acrobacias e danças.

( C ) Commedia Dell’arte, na qual o Pierrot, a Colombina 
e o Arlequim viviam um triângulo amoroso.

( D ) Elisabetano, cuja ênfase dos tipos Colombina e Pier-
rot era destaque em Shakespeare.

( E ) Lubyet, que enfocava em figuras cômicas como 
Pierrot, Colombina e palhaços.

Questão 35
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LATOUR, Maurice Quentin de. Retrato de Madame Pompadour 
que consulta enciclopédia, 1775. Pastel e guache sobre papel. 

Museu Du Louvre, Paris. In: COSTA, Cacilda Teixeira da. Roupa de 
Artista – o vestuário na obra de arte. São Paulo: Edusp, 2009, p.112.
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TEATRALIDADE BARROCA E ROCOCÓ

[...] Artistas que se deliciavam com as pos-
sibilidades pictóricas das vestimentas barrocas 
e rococó, cujas obras são uma celebração do 
chique, da harmonia e do prazer de viver. Eles 
reproduziam a beleza dos vestidos, mas procu-
ravam expressar também refinamento de quem 
os usava.

COSTA, Cacilda Teixeira da. Roupa de Artista – o vestuário 
na obra de arte. São Paulo: Edusp, 2009, p.112.

A imagem apresentada é um exemplo da pintura rococó 
e traz características que representam esse estilo, entre 
elas, está (ão)

( A ) a representação da burguesia em ambiente seme-
lhante ao nobre.

( B ) a racionalidade e a moralidade em proporções ro-
mânticas.

( C ) o refinamento técnico com a suntuosidade da apa-
rência.

( D ) o realismo nos personagens em situações mitológi-
cas e alegóricas.

( E ) o simbolismo social para reforçar reações iluminis-
tas.

Questão 36

©
Ta

te
 G

al
le

ry
, L

o
n

d
re

s

TURNER, J. M. William. Tempestade de neve: barco a 
vapor perto da embocadura de um porto. Óleo sobre 

tela, 91 cm x 122 cm. 1842, Tate Gallery, Londres.

J. M. WILLIAM TURNER
[...] A humanidade não parece ali, exceto 

talvez em figuras às quais mal dirigimos o 
olhar. As pinturas de Turner despertam em 
nós fascínio

x
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e, no entanto, não nos levam a pensar em algo 
preciso, em nada humano, apenas em cores 
inesquecíveis e fantasmas que aguçam nossa 
imaginação. A humanidade de fato inspirava 
o pintor apenas quando associada à morte – 
morte estranha, mais próxima de uma dissolu-
ção lírica –, como o finale de uma ópera.

ROSENTHAL, Léon. Romantismo. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2017, p. 57.

Turner é considerado um pintor romântico porque

( A ) utilizava a temática da natureza como referência 
para as emoções humanas.

( B ) descreveu cenas imaginárias com técnica que valo-
rizava os detalhes.

( C ) inspirava-se em artistas do passado e na arte aca-
dêmica.

( D ) estimulava interpretações irônicas da realidade e 
de fatos do cotidiano.

( E ) criticava a pintura clássica, embora suas composi-
ções fossem exemplos de simetria.

Questão 37 
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O BALLET ROMÂNTICO

Entre o fim do século XVIII e o início do 
século XIX, a Europa viveu o período do ro-
mantismo, movimento literário que atingiu a 
todas as outras formas de arte e ao próprio 
movimento social, incluindo a dança. As ca-
racterísticas principais desse movimento são a 
idealização do amor, a adoração do místico e

x
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a elevação do espírito, coexistindo, por tanto, 
um mundo real com um sobrenatural.

BERNARDO, Letícia; RODRIGUES, Patrícia. Disponível em <http://
www.balletcristianapacker.com.br/news/noticias-e-eventos/2012-

03-26/o-ballet-romantico/>. Acesso em: 6 fev. 2018.

Considerando o texto apresentado, indique a alternativa 
que traz as características e os elementos que fortalece-
ram o balé romântico. 

( A ) O enriquecimento e o peso do figurino que suge-
riam a força de caráter dos personagens.

( B ) O rigor e a técnica em movimentos controlados, 
deixando a coreografia menos subjetiva possível.

( C ) A manutenção dos bailados da corte, para que fos-
se perpetuada a grandeza dos nobres nos perso-
nagens.

( D ) A verticalidade e a leveza dos corpos dos bailarinos, 
por meio do uso de sapatilhas de ponta e de trajes 
feitos de filó.

( E ) A expressividade dos corpos como possibilidade 
de demonstração de todos os sentimentos, explo-
rando novos passos e a liberdade de criação.

Questão 38 

Figura I
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CARAVAGGIO. A vocação de São Mateus, 1599. Óleo sobre tela: 
322 cm × 340 cm. Igreja de São Luís dos Franceses, Roma.

Figura II
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FRAGONARD, Jean-Honoré. O balanço. 1767. 1 óleo sobre 
tela: color.; 81 x 64,2 cm. Coleção Wallance, Londres.
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Figura III
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DAVID, Jacques-Louis. O juramento dos Horácios. 1782. 1 
óleo sobre tela: 330 x 425 cm. Museu do Louvre, Paris.

Selecione a alternativa que apresenta a análise correta 
das figuras I, II e III, considerando suas principais caracte-
rísticas e o movimento artístico a que pertencem. 

( A ) A Figura II é um exemplo de pintura barroca, com 
seus tons pastéis e seu tema mundano, e dá con-
tinuidade à proposta da arte rococó, representada 
na Figura I, estilo que dá ênfase ao claro e escuro 
dramático e ao uso de linhas verticais na compo-
sição.

( B ) A Figura III é um exemplo de neoclassicismo, pois 
retoma os ideais morais e estéticos da arte clássi-
ca. A proposta desse movimento foi, entre outras, 
opor-se ao exagero de elementos e à frivolidade da 
arte desenvolvida no período rococó, demonstrada 
na Figura II.

( C ) A Figura I é um exemplo de pintura neoclássica, 
caracterizada pelo movimento de cena estrutura-
do em diagonal e pela sua temática religiosa, que 
passa a ser descartada nos movimentos seguintes, 
seja pelo rococó, representado na Figura II, ou pelo 
barroco, representado pela Figura III.

( D ) A Figura III, ao retomar a representação dos praze-
res terrenos, pode ser classificada como exemplo 
de rococó, movimento este que reforça o estilo dra-
mático do barroco, cuja característica é a força de 
contrastes e temática religiosa.

( E ) A Figura II sugere a representação de uma realida-
de oposta à da sociedade em que estava inserida, 
despertando emoções por meio da escolha de 
tons, essa proposta reforçou a arte barroca, exem-
plificada pela Figura I, e teve continuidade no neo-
clássico, exemplificado na Figura III.

x

Questão 39

SEDENTARISMO LEVA A DUAS 
VEZES MAIS MORTES DO QUE 

OBESIDADE, DIZ ESTUDO

O sedentarismo é mais perigoso para a saú-
de do que a obesidade. Um estudo publicado 
nesta quarta-feira (14) no periódico "American 
Journal of Clinical Nutrition" concluiu que a 
falta de exercícios físicos aparece relacionada 
a duas vezes mais mortes do que a obesidade. 
A conclusão foi tirada a partir da observação 
de 334.161 homens e mulheres europeus du-
rante uma média de 12 anos. Ao longo desse 
período, eles tiveram altura, peso e circunfe-
rência abdominal medidos. Os pesquisadores 
também coletaram relatos sobre as atividades 
físicas praticadas pelos voluntários.

G1. Sedentarismo leva a duas vezes mais mortes do que obesidade, 
diz estudo. G1, 14 jan. 2015. Disponível em: <http://g1.globo.com/

bemestar/noticia/2015/01/sedentarismo-leva-duas-vezes-mais-mortes-
do-que-obesidade-diz-estudo.html>.  Acesso em:  30 jan. 2018.

Doenças crônicas não transmissíveis como a obesida-
de estão relacionadas entre si por diversos fatores, entre 
eles os fatores de risco mutáveis. São considerados fato-
res de risco mutáveis:

( A ) estresse, histórico familiar e má alimentação.

( B ) tabagismo, etnia e consumo excessivo de álcool.

( C ) histórico familiar, idade e etnia.

( D ) tabagismo, consumo excessivo de álcool e históri-
co familiar.

( E ) estresse, má alimentação e tabagismo.

Questão 40 

O QUE É O FREVO?

O frevo é muito mais que um estilo de mú-
sica. É uma expressão artística original do 
Brasil reconhecida como Patrimônio Cultural 
Imaterial do nosso país. Além dos sons vi-
brantes dos saxofones, trombones e pandei-
ros, o frevo envolve uma maneira única de 
dançar, de confeccionar e enfeitar roupas, 
sombrinhas, estandartes (bandeiras de cada 
grupo de frevo).

EBC. O que é o frevo? EBC, 05 fev. 2013. Disponível em: <http://www.ebc.
com.br/infantil/voce-sabia/2013/02/o-que-e-o-frevo>. Acesso em: 3 fev. 2018.
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No Brasil, os diversos tipos de dança demonstram sua 
ampla diversidade cultural. Entre elas está o frevo, consi-
derado uma dança popular por

( A ) ser contemporânea, mas não resiste ao tempo e é 
modificada constantemente. 

( B ) apresentar um estilo apreciado somente por pú-
blicos com maior acúmulo de capital e acesso 
restrito.

( C ) ter vínculo com a cultura de massa, devido aos 
meios de comunicação que o tornam mais po-
pular.

( D ) ser um estilo de dança transmitido por um povo, 
por gerações, de forma tradicional.

( E ) ser imposta pela indústria cultural e pela classe so-
cial elitizada.

Questão 41

OS BENEFÍCIOS DA DANÇA 
COMO ATIVIDADE FÍSICA

A maioria dos exercícios costuma ser uma 
obrigação, seja por indicação do médico, seja 
para cumprir a meta de perder os dois quili-
nhos antes do verão. E, por ser uma ativida-
de "forçada", tendemos a desanimar no meio 
do caminho e acabamos desistindo. Mas em 
se tratando de uma atividade social, normal-
mente praticada em par, a dança torna-se uma 
diversão e garante a eficácia por meio da assi-
duidade dos praticantes.

BERNARDO, Juliany. Os benefícios da dança como atividade 
física. Mais Equilíbrio. Disponível em: <http://www.

maisequilibrio.com.br/fitness/os-beneficios-da-danca-como-
atividade-fisica-3345.html>. Acesso em: 3 fev. 2018.

A prática da dança tem uma grande relação com a me-
lhoria da saúde e vem ganhando inúmeros adeptos. 
Seus benefícios são inúmeros, pois a dança

( A ) alivia as dores do corpo e melhora o condiciona-
mento aeróbico e a coordenação motora.

( B ) combate a depressão e a timidez, devido à melhora 
da noção das regras impostas pela dança.

( C ) favorece a flacidez da musculatura e diminui o es-
tresse, principalmente pela utilização de músicas 
em sua execução.

( D ) permite o desenvolvimento do autocontrole emo-
cional devido à melhora da flexibilidade muscular.

( E ) auxilia na melhora da capacidade cardiorrespira-
tória pelo desenvolvimento exclusivo da musica-
lidade.
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Questão 42

ESCOLAS OFERECEM AULAS DE 
CIRCO PARA TRABALHAR A 

CONCENTRAÇÃO DOS ALUNOS
Mesmo depois de um dia inteiro de aulas, 

os pequenos têm energia de sobra para saltitar 
sobre o tatame em linha reta e de costas, enga-
tinhar de barriga para cima com o apoio apenas 
dos pés e das mãos, deitar sobre a nuca com as 
pernas para cima, jogar malabares para o alto 
e equilibrar pratos giratórios sobre um palito.

MORENO, Ana Carolina. Escolas oferecem aulas de circo para trabalhar 
a concentração dos alunos. G1, 18 mar. 2013. Disponível em: <http://

g1.globo.com/educacao/noticia/2013/03/escolas-oferecem-aulas-de-circo-
para-trabalhar-concentracao-dos-alunos.html>. Acesso em: 2 fev. 2018.

As aulas de circo têm se popularizado, principalmente 
em razão dos diversos benefícios trazidos por essa prá-
tica. Uma das justificativas para a implantação de aulas 
de circo na escola é 

( A ) a grande lucratividade que as academias e escolas 
têm encontrado com a implantação da sua prática.

( B ) que ela tem inúmeras finalidades e pode ser adap-
tada para realidades e espaços alternativos, como o 
ambiente escolar.

( C ) a inovação que o circo tradicional propõe, por ser 
uma atividade completamente nova e muito criativa.

( D ) o apelo estético que a prática da atividade propor-
ciona, voltada unicamente para a melhora do con-
dicionamento e o emagrecimento.

( E ) a estratégia publicitária de academias e escolas, 
com o objetivo de diversificar as práticas corporais.

Questão 43

A escola de circo Circocan foi fundada em 
Curitiba em 2003 com trabalhos voltados para 
o público infanto-juvenil, dentro de escolas 
particulares na cidade. O projeto rapidamente 
se ampliou para o público adulto, com o in-
tuito de proporcionar a todas as pessoas uma 
opção de atividade física saudável para o corpo 
e para a mente. Os programas desenvolvidos 
pelo Circocan buscam tornar tangível a todos 
os públicos a prática e a apreciação das ativi-
dades circenses, através de aulas, oficinas, es-
petáculos e apresentações.

GAZETA DO POVO. Circocan - International School of Circus. 
Guia Gazeta do Povo. Disponível em: <https://guia.gazetadopovo.

com.br/cursos/circocan-em-curitiba/>. Acesso em: 1 fev. 2018.
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Considerando o trecho da reportagem sobre uma escola 
de circo, pode-se constatar que essa atividade corporal

( A ) é uma prática exclusiva para pessoas que querem 
trabalhar como artistas de circo.

( B ) é inovadora e exige profissionalização dos partici-
pantes, sendo restrita a artistas e atletas.

( C ) é inclusiva, por poder ser praticado por todas as 
pessoas, sem restrição.

( D ) esportivizada, por apresentar elementos como re-
gras e alto índice de especialização.

( E ) é voltada somente para o público jovem, não de-
vendo ser praticada por adultos e idosos.

Questão 44 

DA SELEÇÃO AO PICADEIRO: 
QUEM É O BRASILEIRO DO 

CIRQUE DU SOLEIL

Quando tinha 18 anos, o então ginasta da se-
leção brasileira de trampolim Gabriel Christo, 
hoje com 29, estava com seus companheiros de 
equipe em uma competição no Canadá quando 
foi abordado por um olheiro. Um mês depois, 
ele foi chamado para ir para o Canadá, onde 
fica a sede do circo, para um período de trei-
namento. "Esse tempo não é garantia nenhuma 
de você passar a integrar o show. Por isso, era 
tudo ou nada. Eu tinha que dar o melhor de 
mim", lembra Gabriel.

LIMA, Cláudia de Castro. Da seleção ao picadeiro: quem é o brasileiro do 
Cirque du Soleil. Disponível em: <https://vip.abril.com.br/perfil/da-selecao-ao-

picadeiro-quem-e-o-brasileiro-do-cirque-du-soleil/>. Acesso em: 31 jan. 2018.

O circo é uma manifestação cultural que envolve inúme-
ras atrações em um único espetáculo. A formação da 
equipe circense envolve

( A ) somente artistas, pois é exigida capacidade de in-
terpretação dos atos durante o espetáculo.

( B ) diversos profissionais, como artistas, acrobatas, mé-
dicos, fisioterapeutas e até mesmo professores, de-
vido à diversidade dos integrantes.

( C ) necessariamente a participação de ex-atletas profis-
sionais, pois exige uma alta performance, excluindo, 
assim, artistas e contorcionistas.

( D ) ex-atletas profissionais, pois somente eles têm capa-
cidade de interpretação dos atos circenses.

( E ) atletas, pois somente eles têm capacidade física 
para a realização das acrobacias.

x
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Questão 45 

SURF FEMININO NO BRASIL: 
SURFISTAS LUTAM CONTRA O 

PRECONCEITO E A FALTA DE APOIO

Desde que Margot Rittscher subiu numa 
"tábua havaiana" no litoral de Santos e se tor-
nou a primeira mulher a surfar no Brasil em 
1936, muita água rolou nos mares brasileiros. O 
ambiente ainda é predominantemente masculi-
no – segundo a Associação Brasileira de Surf 
Profissional, o número de homens que surfam 
profissionalmente no país (cerca de 350) é mais 
de dez vezes maior do que o de mulheres (32), 
mas as garotas aos poucos conquistaram espa-
ço em cima das pranchas e hoje são admiradas 
mundo afora. Ainda assim, as atletas que dese-
jam se dedicar ao esporte enfrentam uma série 
de dificuldades, que vão da falta de formação 
de base, patrocínio e campeonatos ao machis-
mo que ainda persiste nas areias.

HAMA, Lia. Surf feminino no Brasil: surfistas lutam contra o 
preconceito e a falta de apoio. Disponível em: <https://revistatrip.

uol.com.br/tpm/surf-feminino-no-brasil-surfistas-lutam-contra-o-
preconceito-e-a-falta-de-apoio>. Acesso em: 3 fev. 2018.

Considerando as informações apresentadas no texto, so-
bre as diferenças entre homens e mulheres nas práticas 
corporais, é possível afirmar que

( A ) tais diferenças não devem ser consideradas na prá-
tica esportiva, pois os sexos competem em iguais 
condições fisiológicas.

( B ) as desigualdades encontradas não são tão signifi-
cativas, visto que as mulheres superam os homens 
na maioria dos esportes.

( C ) apesar das diferenças estruturais, tal fator não jus-
tifica a inferioridade do desempenho das mulheres 
em práticas como o surf.

( D ) a participação feminina na prática do surf aumen-
tou significativamente, no entanto, ainda é desigual 
quando comparada com a masculina.

( E ) a capacidade de realizar atividades físicas depende 
do esporte, assim, não há possibilidade de inclusão 
feminina em esportes considerados masculinos.

EFSR2-00063
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Proposta de produção de texto 

A partir da leitura dos textos motivadores e valendo-se dos conhecimentos construídos ao longo de sua forma-
ção, redija um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema 
Uso medicinal da maconha, 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

O USO MEDICINAL DA MACONHA, SEM PRECONCEITOS

O uso medicinal da maconha já vem sendo feito há muito tempo, no mundo inteiro. Em 2013, a 
revista New England Journal of Medicine publicou o resultado de uma pesquisa feita com médicos de 
vários países, em que 76% se declarou favorável ao emprego das substâncias puras da maconha nos 
tratamentos de saúde.

O cultivo da maconha no Brasil é proibido, mas o seu uso medicinal está sendo realizado através 
da importação do canabidiol. Essa é uma das substâncias ativas da planta que têm efeito terapêutico. 
A Anvisa aprovou a importação, mas o custo é alto.

O outro princípio ativo, o THC, somente pode ser importado através de decisão judicial. Esses en-
traves somente penalizam aqueles que dependem desse tratamento, que precisam travar uma batalha 
para consegui-lo. Em outros países, como o Chile, até o cultivo doméstico é permitido, para o uso em 
pacientes sob tratamento.

TERRA. O uso medicinal da maconha, sem preconceitos. Terra, 25 maio 2017. Disponível em: <https://www.terra.com.br/noticias/
dino/o-uso-medicinal-da-maconha-sem-preconceitos,38a8eac9a1ef0b072ecab17f16fb3dcdhz3ze6ni.html>. Acesso em: 25 fev. 2018.

Texto II

O PAPEL DA MACONHA NA DOR

Evidências de pesquisas em animais e em homens indicam que a maconha pode produzir um 
efeito analgésico importante. Porém, mais estudos devem ser feitos para estabelecer a magnitude e 
a duração deste efeito, nas diversas condições clínicas. Os pacientes que poderiam ser beneficiados 
com o uso dessa droga seriam aqueles em uso de quimioterapia, em pós-operatório, com trauma ra-
quimedular (lesão da coluna vertebral com acometimento da medula), com neuropatia periférica, em 
fase pós-infarto cerebral, com AIDS, ou com qualquer outra condição clínica associada a um quadro 
importante de dor crônica. [...]

TERRA. O Uso Medicinal da Maconha (Cannabis sativa). Terra. Disponível em: <http://www.boasaude.com.br/artigos-
de-saude/3677/-1/o-uso-medicinal-da-maconha-cannabis-sativa.html>. Acesso em: 25 fev. 2018.
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Texto III

[...] Também contrário à legalização, o psiquiatra Valdir Ribeiro Campos, da Comissão de Controle 
do Tabagismo, Alcoolismo e Uso de Outras Drogas da Associação Médica de Minas Gerais, afirma 
que o risco é produzir doentes para um sistema de saúde já falido, porque a maconha pode desenca-
dear esquizofrenia, levar à perda de memória, favorecer o abandono escolar e levar ao câncer, entre 
outros prejuízos. “Sabemos que é prejudicial, então não há motivo para legalizar. A maconha tem 400 
substâncias em sua composição, a maioria maléfica ao organismo”, afirma Valdir, para quem o uso 
científico da planta para o desenvolvimento de remédios não pode ser confundido com a legalização. 
[...]

AYER, Flávia. Debate sobre legalização da maconha divide opiniões. Em.com, 02 fev. 2014. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/
noticia/gerais/2014/02/02/interna_gerais,494115/debate-sobre-legalizacao-da-maconha-divide-opinioes.shtml>. Acesso em: 25 fev. 2018.

Instruções:

•	 O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
•	 O texto definitivo deve ser escrito à tinta azul ou preta, na folha própria, em até 30 linhas. 
•	 A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” e receberá nota zero. 
•	 A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo receberá nota zero. 
•	 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número 

de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
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Ciências Humanas e suas Tecnologias

| Questões de 46 a 90 |

Questão 46

Revolução Científica é a expressão tradicio-
nalmente utilizada para descrever os espeta-
culares triunfos intelectuais da ciência física e 
astronômica dos séculos XVI e XVII na Eu-
ropa. Por volta de 1700, as pessoas educadas 
concebiam o universo como uma estrutura me-
cânica, análoga a um relógio. Considerava-se 
que a Terra era um planeta girando em torno 
do Sol; supunha-se que os mistérios da natu-
reza estavam abertos à investigação, por meio 
de experiências e da análise matemática. Essa 
nova atitude com relação ao mundo natural 
contrasta de modo marcante com a concepção 
tradicional da natureza: a Terra vista como 
centro imóvel do cosmos; o próprio universo 
entendido como um centro de esferas cristali-
nas em volta da Terra – as camadas de uma 
cebola. A natureza concebida como um orga-
nismo vivo, estrutura articulada por rede ocul-
ta de poderes ativos.

HARMAN, P. M. A Revolução Científica. São Paulo: Ática, 1995. p. 5.

A Revolução Científica, tratada por Harman, teve como 
fundamentos

( A ) o empirismo e o racionalismo.

( B ) o heliocentrismo e a teologia.

( C ) o geocentrismo e o antropocentrismo.

( D ) o teocentrismo e a matemática.

( E ) a geometria e a patrística.

Questão 47 

As companhias de comércio e os proprie-
tários de colônias incentivaram a importação 
oferecendo aos novos colonos dezenas de hecta-
res para cada escravo para compensar a escas-
sez de mão de obra. Os índios, a única força de 
trabalho presente no continente, foram pouco 
escravizados por dois motivos: porque foram 
dizimados pelas doenças que os europeus trou-
xeram para o Novo Mundo; e porque os euro-
peus tinham a preocupação de manter relações 
pacíficas com as tribos. Apenas os prisioneiros

HISR2-00093

x
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de guerra vindos da Carolina do Sul e Antilhas 
eram empregados no norte.

FAUQUEZ, Anne-Claire. Quando o norte era escravagista. Disponível 
em: <http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/quando_o_

norte_era_escravagista.html>. Acesso em: 12 dez. 2016.

Costuma-se estudar que não havia escravos nas “colô-
nias de povoamento” do Norte da Colônia inglesa da 
América. Porém, a reportagem elucida que essas colô-
nias

( A ) utilizavam trabalho de escravos vindos da África, 
tanto quanto nas colônias do Sul.

( B ) eram de povoamento e, por isso, escravocratas, uti-
lizando a farta mão de obra indígena da região.

( C ) também utilizavam o trabalho escravo de indiví-
duos prisioneiros, vindos da Carolina do Sul e das 
Antilhas.

( D ) utilizavam mão de obra escrava indígena, porque 
os escravos africanos foram dizimados devido às 
doenças.

( E ) usavam mão de obra escrava, tanto indígena quan-
to africana, de indivíduos trazidos diretamente da 
África.

Questão 48 

O caso da Holanda é muito significativo; 
país de estrutura mercantil densa, não atingiu, 
no século XVIII, o limiar da industrialização, 
apesar de ser um dos mais “modernizados” da 
Europa, com enormes disponibilidades de capi-
tal, baixas taxas de lucros e salários elevados. 
Seus capitais, contudo, foram orientados no 
sentido do financiamento do comércio exterior, 
dos empréstimos internacionais, sem passar 
ao setor produtivo da economia, onde se ma-
nifestava uma verdadeira hostilidade entre o 
capital mercantil, que girava no circuito inter-
nacional, e a indústria doméstica. A burguesia 
holandesa entendia seu país como uma nação 
principalmente mercantil [...]. 

ARRUDA, José J. de A. A Grande Revolução Inglesa 
1640-1780. São Paulo: Hucitec, 1996. p. 7.

O texto do historiador José Jobson Arruda aborda a par-
ticipação holandesa na produção de açúcar do Nordes-
te brasileiro colonial. Essa participação se deu por meio 
de auxílio

( A ) militar, para defender o Nordeste brasileiro das pre-
tensões dos dominadores franceses e espanhóis.

x

HISR2-00094

2a. série | Regular – 3a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

23Ciências Humanas e suas Tecnologias

( B ) tecnológico, que garantiu conhecimentos que au-
mentaram a produtividade do solo brasileiro.

( C ) produtivo, com a concessão de mão de obra ho-
landesa para atuar nas propriedades produtoras de 
açúcar.

( D ) comercial, na medida em que os comerciantes lu-
so-brasileiros não dispunham de meios para distri-
buir o açúcar na Europa. 

( E ) financeiro, com empréstimos para construção de 
infraestrutura e aquisição de mão de obra.

Questão 49 

Os inumeráveis rebanhos de carneiros que 
cobrem hoje toda a Inglaterra. Estes animais, 
tão dóceis e tão sóbrios em qualquer outra 
parte, são entre vós de tal sorte vorazes e fe-
rozes que devoram mesmo os homens e des-
povoam os campos, as casas e as aldeias. De 
fato, a todos os pontos do reino, onde se re-
colhe a lã mais fina e mais preciosa, acorrem, 
em disputa do terreno, os nobres, os ricos e 
até santos abades. Essa pobre gente não se 
satisfaz com as rendas, benefícios e rendimen-
tos de suas terras; não está satisfeita de vi-
ver no meio da ociosidade e dos prazeres, às 
expensas do público e sem proveito para o 
Estado. Eles subtraem vastos tratos de terra 
à agricultura e os convertem em pastagens; 
abatem as casas, as aldeias, deixando apenas 
o templo para servir de estábulo para os car-
neiros. Transformam em desertos os lugares 
mais povoados e mais cultivados. Temem, 
sem dúvida, que não haja bastantes parques 
e bosques e que o solo venha a faltar para os 
animais selvagens.

MORUS, Thomas. A Utopia. Disponível em: <http://
www.dominiopublico.gov.br/download/texto/

cv000070.pdf>. Acesso em: 18 fev. 2018.

O texto de Thomas Morus faz referência à(s) 

( A ) Guerra das Duas Rosas.

( B ) Magna Carta.

( C ) leis dos cercamentos (enclousures).

( D ) Petição de Direitos.

( E ) Guerra Civil.

x
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Questão 50

Declaração dos Direitos de 1689 (Bill of 
Rights) 

1. Que é ilegal o pretendido poder de sus-
pender leis, ou a execução de leis, pela autori-
dade real, sem o consentimento do Parlamento.

[...]

4. Que é ilegal a arrecadação de dinheiro 
para uso da Coroa, sob pretexto de prerroga-
tiva, sem autorização do Parlamento, por um 
período de tempo maior, ou de maneira dife-
rente daquela como é feita ou outorgada.

5. Que constitui um direito dos súditos 
apresentarem petições ao Rei, sendo ilegais to-
das as prisões ou acusações por motivo de tais 
petições.

6. Que levantar e manter um exército per-
manente dentro do reino em tempo de paz é 
contra a lei, salvo com permissão do Parlamen-
to. [...]

A DECLARAÇÃO Inglesa de Direitos - 1689. Disponível em: <http://
www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-
1919/a-declaracao-inglesa-de-direitos-1689.html>. Acesso em: 18 fev. 2018.

Após a Declaração de Direitos, a monarquia inglesa

( A ) foi extinta e deu lugar ao Parlamento.

( B ) adquiriu feição constitucional.

( C ) adquiriu feição absolutista.

( D ) se tornou um exemplo de despotismo esclarecido.

( E ) foi extinta e a Inglaterra se tornou uma república 
governada por Cromwell.

Questão 51

Por ventura pretende deste modo monopo-
lizar cada província os empregos respectivos 
e dispor de seus reditos a bom prazer, dimi-
nuindo os meios de concentrar nas mãos do 
monarca constitucional os meios de defesa do 
Império e da prosperidade geral, conforme as 
maiores exigências de algumas das Províncias? 
Não poderá um natural do Rio [de Janeiro] 
servir ao Império da Bahia, Pernambuco e vi-
ce-versa? É de esperar que o governo paternal 
dê a este respeito atenção às localidades: mas
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a política não menos dita que não deixem cres-
cer os prejuízos e aferros locais contra a liber-
dade generosa, com que se provém os empregos 
considerando-se mais os méritos e interesses do 
Estado do que os mesquinhos projetos que ten-
dem a desunir e desconsiderar os cidadãos do 
Império, criando antipatia e rivalidades pro-
vinciais.

SILVA LISBOA, sessão de 17 de setembro de 1823, p. 158. 
In: BRASIL. Anais Câmara dos Deputados.

Na Câmara dos Deputados, Silva Lisboa defendia, como 
forma de governo,

( A ) o modelo liberal.

( B ) o modelo republicano.

( C ) a adoção do parlamentarismo.

( D ) o federalismo.

( E ) a centralização política.

Questão 52

[...] A herança da Revolução Inglesa, as con-
tradições entre Absolutismo e capitalismo, a 
sociedade de ordens e privilégios, a intolerân-
cia e o fanatismo religioso geraram no sécu-
lo 18 o Iluminismo, movimento filosófico, de 
caráter racional, antiabsolutista e anticlerical, 
que defendeu o fim do Absolutismo e sua subs-
tituição por governos liberais. O projeto ilumi-
nista-liberal influenciou a independência das 
colônias e as revoluções liberais burguesas dos 
séculos 18 e 19. [...]

TERUYA, Geraldo. As revoluções burguesas. Disponível em: <http://www1.
folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u6719.shtml>. Acesso em: 1º mar. 2017.

Segundo o texto, o Iluminismo era caraterizado por ser 
um movimento filosófico de caráter

( A ) racional, conservador e anticlerical, que influenciou 
a independência das colônias espanholas, inglesas 
e portuguesas na América.

( B ) antiabsolutista, anticonservador e religioso, que ins-
pirou a independência das Treze Colônias Inglesas 
da América, no século XVIII.

( C ) absolutista e clerical, que inspirou movimentos de 
independência da América e revoluções na Europa, 
nos séculos XVIII e XIX.

x
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( D ) científico, liberal e não religioso, que defendeu o 
liberalismo e influenciou movimentos de indepen-
dência na América e revoluções na Europa.

( E ) anticlerical, liberal e racional, que influenciou con-
flitos como a Guerra de Canudos no Brasil Repú-
blica.

Questão 53 

Durante muito tempo ressentiu-se o estu-
do da [...] emancipação política [brasileira] do 
erro advindo da suposta consciência nacional 
a que muitos procuravam atribuí-la. O mode-
lo da independência dos Estados Unidos fas-
cinava os contemporâneos e continua de certa 
forma a iludir a perspectiva dos historiadores 
atuais. Sérgio Buarque de Hollanda refere-se 
mais objetivamente às lutas da “independên-
cia” como a uma guerra civil entre portu-
gueses desencadeada aqui pela Revolução do 
Porto e não por um processo autônomo de ar-
regimentação dos nativos visando reivindica-
ções comuns contra a metrópole. O fato em si 
da separação do reino em 1822 não teria tanta 
importância na evolução da colônia para im-
pério. Já era fato consumado desde 1808 com 
a vinda da Corte e a abertura dos portos e 
por motivos alheios à vontade da colônia ou 
da metrópole.

DIAS, Maria O. S. A Interiorização da Metrópole. In: MOTA, Carlos 
G. 1822: dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1986. p. 165.

Com relação ao contexto brasileiro das primeiras déca-
das do século XIX, pode-se inferir que

( A ) a independência brasileira representou uma ruptu-
ra revolucionária na América Portuguesa e promo-
veu alterações sociais estruturais.

( B ) o nacionalismo era ausente no ideário da popu-
lação da época, fator que tornou a emancipação 
mais um ato político do que social.

( C ) a abertura dos portos gerou as condições necessá-
rias para que a independência do Brasil seguisse o 
modelo americano.

( D ) os valores de Antigo Regime foram suplantados 
pela elite brasileira desejosa de romper com o mo-
delo ibérico de organização social. 

( E ) a independência foi oficializada e consumada pela 
Revolução do Porto que instituiu o liberalismo mo-
nárquico no Brasil de D. Pedro I. 

x
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Questão 54 

Criança, eu era vítima do pitoresco: tinha 
tudo feito para tornar os chineses apavorantes. 
Falavam-me de ovos podres – eles os adoravam 
–, de homens cerrados entre duas pranchas, 
de música delicada e dissonante. No mundo 
que me envolvia havia coisas e animais que 
chamavam, dentre todos, chineses: eles eram 
frágeis e terríveis, fiavam entre os dedos, ata-
cavam por trás, explodiam-se repentinamente 
em alaridos ridículos, sombras que deslizavam 
como peixes ao longo de um vidro de aquário, 
lanternas apagadas, requintes inacreditáveis e 
fúteis, súplicas engenhosas, chapéus sonantes. 
Havia a alma chinesa, também, da qual me 
diziam simplesmente que é impenetrável. “Os 
orientais, veja você...”. Os negros não me in-
quietavam; ensinaram-me que eram bons cães; 
com eles, permanecia-se entre mamíferos. Mas 
o asiático causava-me medo: como estes caran-
guejos de arrozais que correm entre dois sul-
cos, como gafanhotos que se precipitam sobre 
a grande planície e devastam tudo. Somos reis 
dos peixes, dos leões, dos ratos e dos macacos; 
o chinês é um artrópode superior, ele reina so-
bre os artrópodes.

SARTRE, Jena-Paul. De uma China a Outra. In: MARQUES, 
Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Contemporânea 

através de textos. São Paulo: Contexto, 2013, p. 102.

O excerto, escrito pelo filósofo Jean-Paul Sartre, permite 
que se perceba

( A ) sua crítica à supremacia global chinesa adquirida 
ao longo dos séculos XIX e XX.

( B ) seu desprezo pelos valores culturais da Ásia e Áfri-
ca, classificados pelo autor como inferiores.

( C ) sua crítica ao fortalecimento do preconceito como 
produto do neocolonialismo.

( D ) sua admiração aos valores culturais que lhe foram 
transmitidos na infância.

( E ) sua admiração pela ocidentalização do mundo e 
pela submissão cultural oriental.

Questão 55 

Em 25 de janeiro de 1835, explodiu uma das 
mais importantes rebeliões de negros e negras 
da história do país: a Revolta dos Malês. Pra-
ticamente omitida pela historiografia oficial,

HISR2-00099

x

HISR2-00041

a Revolta é uma lição de garra e luta pela li-
berdade. [...] 

Uma explosão pela liberdade e contra a in-
tolerância. [...] 

DICÁ. Hoje na História, em 25 de janeiro de 1835, a 179 anos 
acontecia a Revolta dos Malês. Disponível em: <http://www.geledes.
org.br/hoje-na-historia-em-25-de-janeiro-de-1835-179-anos-acontecia-

revolta-dos-males/#gs.lBa==GM>. Acesso em: 2 mar. 2017.

O texto afirma que a Revolta dos Malês foi uma luta pela 
liberdade e contra a intolerância, porque os negros es-
cravizados eram

( A ) guerreiros católicos, que lutavam contra a escravi-
dão e contra a difusão do islamismo no Brasil Re-
gencial.

( B ) contra a escravidão e lutavam contra a intolerância 
religiosa, pois eram muçulmanos.

( C ) contrários à escravidão e favoráveis ao predomínio 
do islamismo no Brasil Imperial.

( D ) originários do Mali, contrários à escravidão e adep-
tos do catolicismo durante o Período Regencial.

( E ) adeptos do Islã e contrários ao tráfico de escravos 
vindos do Mali, na África, durante o Brasil Imperial.

Questão 56 
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Representação da reunião da Conferência 
de Berlim (1884-1885) para discutir novas 

possibilidades de partilha neocolonial

A Conferência de Berlim

( A ) contou com a participação de representantes dos 
países europeus e com lideranças nativas para as 
tomadas de decisões.

( B ) garantiu, aos países com industrialização tardia, 
como Alemanha, ganhos diplomáticos com uma 
nova divisão dos territórios coloniais.

( C ) promoveu uma nova partilha da Ásia e seus popu-
losos e cobiçados mercados consumidores da Ín-
dia e da China.

x
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( D ) decidiu que a posse de territórios africanos seria do 
país europeu que de fato conseguisse impor uma 
colonização.

( E ) foi capaz de gerar estabilidade nas relações entre 
as potências europeias, que antes brigavam pelo 
controle de matérias-primas.

Questão 57 

O Estado deve deixar que a iniciativa pri-
vada, individual ou coletiva, e a concorrência 
trabalhem livremente. Esta é a chamada con-
cepção de estado mantenedor da ordem [...], 
um mantenedor da ordem que não intervém 
senão em caso de flagrante delito, digamos um 
Estado-guardião.

RÉMOND, Réne. O século XIX (1815-1914). Rio de Janeiro: Apicuri, 2015, p. 29.

A definição de Estado, dada pelo historiador René 
Rémond, se enquadra na concepção de Estado defen-
dida pelo

( A ) Liberalismo.

( B ) Nacionalismo.

( C ) Socialismo Científico.

( D ) Socialismo Utópico.

( E ) Anarquismo.

Questão 58 

O Imperialismo caracterizava-se pela domi-
nação política e econômica, direta ou indire-
ta, de uma nação mais rica e poderosa sobre 
outra mais pobre e fraca. No século XIX, as 
nações ricas e industrializadas entraram numa 
competição pela conquista de nações menos 
desenvolvidas da Ásia e da África. Em muitos 
casos, contentavam-se em fazer empréstimos 
financeiros, explorar estradas de ferro, minas e 
serviços públicos em geral, limitando a sobera-
nia da nação dominada.

MESGRAVIS, Laima. A colonização da África e da Ásia: a expansão do 
imperialismo europeu do século XIX. São Paulo: Atual, 1994, p. 4.

Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que o im-
perialismo foi uma consequência da(do)

( A ) Grande Guerra (1914-1918).

( B ) Industrialização.

( C ) Pensamento socialista.

( D ) Doutrina Social da Igreja.

( E ) Conferência de Berlim.

x
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Questão 59 
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Teatro de Manaus, inaugurado em 1896. Construção 
datada da Belle Époque, na região Norte do Brasil.

Entre o fim do século XIX e o início do XX, a burguesia bus-
cou modernizar as cidades brasileiras de acordo com os 
padrões arquitetônicos e urbanísticos europeus da época. 
No caso de Manaus, essa modernização foi financiada
( A ) pela industrialização da região, por meio da Zona 

Franca de Manaus.
( B ) pelos recursos advindos das atividades extrativis-

tas, sobretudo o látex.
( C ) pela expansão da fronteira agrícola e da criação de 

gado.
( D ) pela presença militar deslocada para proteger a re-

gião de fronteira.
( E ) pelo estabelecimento de rotas fluviais de comércio 

para integrar a região.

Questão 60 

Mas se a nação pertence ao campo imate-
rial da mentalidade, faz-se necessário que ela 
se exteriorize em símbolos para que ganhe mais 
concretude [...]. 

Não é de se estranhar, portanto, que os sím-
bolos “nacionais” só viessem a ser reconhecidos 
como tais com a consolidação dos Estados-na-
ções, o que na Europa se esboça ao longo do 
século XVIII e se afirma sobretudo no XIX. An-
tes as insígnias apresentavam caráter particu-
lar, marcas pessoais dos soberanos – não havia 
armas e bandeiras nacionais, e sim armas e ban-
deiras do rei ou da dinastia da mesma forma que 
os tinham duques, condes, marqueses etc. [...]

PENAJOIA, Renata; FERREIRA, Álvaro M.; ALENCAR, Fernanda 
M. de. Símbolos e nacionalismo. Disponível em: <http://www.historia.

uff.br/nec/simbolos-e-nacionalismo>. Acesso em: 2 jun. 2017.
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Segundo o texto, no século XIX, os símbolos nacionais 
serviram de suporte para o(a)

( A ) construção dos Estados-nações europeus e de 
suas políticas socialistas.

( B ) reconhecimento das nações europeias por meio de 
marcas pessoais.

( C ) organização das nações na Europa moderna e de 
suas práticas anarquistas.

( D ) materialização dos poderes particulares dos reis 
europeus.

( E ) constituição das nações europeias e de seus senti-
mentos nacionalistas.

Questão 61 

Novas projeções demográficas da ONU 
mostram que a população mundial chegará a 
8,6 bilhões até 2030, um aumento de 1 bilhão 
de pessoas em 13 anos.

Mais da metade do crescimento populacio-
nal entre hoje e 2050 se concentrará em nove 
países: Índia, Nigéria, República Democrática 
do Congo, Paquistão, Etiópia, Tanzânia, Esta-
dos Unidos, Uganda e Indonésia.

x
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O relatório da ONU revela que, no Brasil, o 
crescimento demográfico será mais lento devi-
do às taxas de fertilidade, que baixaram.

Apesar da população do mundo seguir au-
mentando, isso acontecerá a um ritmo mais 
lento do que nos últimos anos devidos a uma 
redução da taxa de fertilidade em praticamen-
te todas as regiões.

EBC – Agência Brasil. ONU diz que população mundial chegará a 8,6 bilhões de 
pessoas em 2030. EBC – Agência Brasil, 21 jun. 2017.Disponível em: <http://

agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-06/onu-diz-que-populacao-
mundial-chegara-86-bilhoes-de-pessoas-em-2030>. Acesso em 19 jan. 2018.

Considerando as informações apresentadas no texto, 
pode-se afirmar que
( A ) o crescimento populacional é uma característica 

exclusiva de países menos desenvolvidos.
( B ) o Brasil não acompanha as tendências demográfi-

cas mundiais da atualidade. 
( C ) os países que apresentarão maior crescimento po-

pulacional estão concentrados na América Latina 
e na África.

( D ) os dados estão baseados na variação negativa do 
crescimento vegetativo, mais nascimentos e me-
nos mortes.

( E ) as famílias estão ficando menores em praticamente 
todas as regiões do globo.

x
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Fonte: SCIENCESPO. Migrations, principaux mouvements - 2013. Disponível em: <http://cartographie.sciences-
po.fr/fr/migrations-principaux-mouvements-2013>. Acesso em: 9 dez. 2014. Adaptação.
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Considerando o mapa apresentado, que indica o fluxo 
migratório internacional em 2013, pode-se afirmar que
( A ) a maioria das migrações internacionais ocorre den-

tro dos continentes.
( B ) na Índia, ocorreram apenas emigrações, ou seja, saí-

da de pessoas.
( C ) a maioria dos migrantes que chegaram à América 

do Sul são provenientes da África.
( D ) América do Norte, Europa e a Região do Golfo Pér-

sico são áreas de atração de migrantes.
( E ) países da Oceania não receberam migrantes no pe-

ríodo.

Questão 63 

As irregularidades reveladas pela Operação 
Carne Fraca são um duro golpe às exportações 
brasileiras. Na avaliação de especialistas, elas 
não só afetam a imagem do Brasil no exterior 
como podem levar à imposição de barreiras fi-
tossanitárias, com graves prejuízos ao país. O 
Brasil é o maior exportador de carne bovina e 
de frango, além de ocupar o quarto lugar nos 
embarques de suínos. Juntos, os três segmen-
tos responderam por 7,2% das exportações em 
2016 ou US$ 11,6 bilhões.

ÉPOCA. No foco da operação da PF, carnes são 7% das exportações 
brasileiras. O Globo, 18 mar. 2017. Disponível em: <http://epocanegocios.

globo.com/Brasil/noticia/2017/03/no-foco-de-operacao-da-pf-carnes-
sao-7-das-exportacoes-brasileiras.html>. Acesso em 19 jan. 2018.

Considerando as informações apresentadas no texto, as-
sinale a alternativa correta em relação à importância da 
agricultura para a economia nacional.
( A ) O setor extrativista é bastante representativo na 

economia brasileira e pode ser prejudicado pelos 
fatos ocorridos.

( B ) Muitas vezes as barreiras fitossanitárias são utiliza-
das como forma de protecionismo pelos países ex-
portadores.

( C ) Certamente os países irão aumentar a taxação so-
bre produtos agrícolas importados do Brasil.

( D ) Apesar de importantes, os commodities são produ-
tos de baixo valor agregado. 

( E ) A agricultura contribui com a maior parcela do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Questão 64 

O crescimento demográfico não é causa pri-
meira do subdesenvolvimento, mas ele contri-
bui poderosamente para o desenvolvimento das

x
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contradições econômicas, sociais e políticas. O 
número de camponeses sem terra e dos desem-
pregados não cessa de crescer, certamente para 
o maior lucro, a curto prazo, dos industriais 
e proprietários fundiários, mas as tensões so-
ciais não param de se ampliar. O aumento da 
população não é excessivo senão em relação a 
um crescimento econômico restrito, e o impulso 
demográfico não teria tomado tal velocidade e 
engendrado tais dificuldades se a natalidade ti-
vesse progressivamente sido reduzida pelos efei-
tos de um desenvolvimento econômico e social.

LACOSTE, Ives. Geografia do subdesenvolvimento. 
7. ed. São Paulo: Difel, 1985. p.119-126.

O fragmento de texto, associado às teorias demográfi-
cas, permite afirmar que o autor defende a Teoria

( A ) Ecomalthusiana.

( B ) Neomalthusiana.

( C ) Malthusiana. 

( D ) Reformista. 

( E ) Antinatalista. 

Questão 65 

A especificidade do processo de apropria-
ção privada de terras públicas no Brasil, após 
1850, é o ponto de origem dos problemas am-
bientais atuais no espaço rural, isso porque foi 
desse período em diante que a ausência de li-
mites ambientais se tornou a regra principal 
da aliança entre a concentração fundiária e o 
progresso técnico aplicado à agricultura, com-
prometendo dramaticamente outras formas de 
acesso, bem como o uso produtivo ou não pro-
dutivo das terras e seus recursos naturais.

NASCIMENTO, Humberto Miranda. A questão ambiental na origem do problema 
agrário brasileiro e o caso da Região Sul. Economia e Sociedade, Campinas, v. 

17, n. 2 (33), p. 103-132, ago. 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.
unicamp.br/ojs/index.php/ecos/article/view/8642796>. Acesso em: 19 jan. 2018.

Diversos fatores devem ser considerados para que se 
possa entender como se chegou à atual configuração 
espacial das terras brasileiras. Um desses fatores data de 
1850, época em que 
( A ) foi realizada a divisão do território brasileiro em ca-

pitanias, formadas por grandes extensões de Terra.
( B ) foi aprovada a Lei de Terras, que definia a neces-

sidade de compra para acesso a áreas produtivas.
( C ) foi aprovado o novo código florestal, ampliando a 

proteção aos ambientes de florestas.

x
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( D ) foram implantadas as primeiras técnicas agrícolas 
sustentáveis.

( E ) foi liberado o acesso à terra para pequenos produ-
tores familiares.

Questão 66 

Texto I

Como um processo de recodificação do es-
paço, gentrificações são condicionadas por um 
mundo simbólico altamente carregado. Além 
de estudos baseados em dados do mercado 
imobiliário, conhecemos gentrificação quando 
vemos tipologias de arquitetura, configurações 
do espaço público e mudanças no design resi-
dencial acompanhadas de novos cafés e espaços 
voltados para o consumo.

OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES. Gentrificação e megaeventos no Rio 
de Janeiro. Disponível em: <http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.

php?option=com_k2&view=item&id=797:gentrifica%C3%A7%C3%A3o-e-
megaeventos-no-rio-de-janeiro&Itemid=181&lang=pt#>. Acesso em: 9 jan. 2018.

Texto II

Além da gentrificação, deslocamentos devidos 
ao aumento do custo de vida têm afetado cada 
uma das favelas mais estabelecidas no Rio de Ja-
neiro, independente de localização e pacificação.

GESR2-00107

No Complexo do Alemão e na Maré, na Zona 
Norte, o aumento nos aluguéis levou milhares 
de pessoas a abandonarem suas casas.

RIO ON WATCH. Resumo: um ano para #Rio2016 – Remoções, 
Gentrificação, Segurança Pública, Meio Ambiente. Disponível em: 

<http://rioonwatch.org.br/?p=15072>. Acesso em: 9 jan.2018.

Os textos apresentados referem-se à gentrificação, pro-
cesso de remodelação de parte do espaço urbano, que é
( A ) benéfico à população, independentemente de clas-

se social, por representar uma melhoria no espaço 
urbano e, por consequência, maiores oportunida-
des de crescimento econômico.

( B ) importante para a homogeneização dos espaços 
urbanos e para o rompimento da segregação so-
cioespacial, contudo, não é bem aceito pela popu-
lação de maior renda, que o avalia como violação 
de suas áreas. 

( C ) contraditório, favorecendo determinados grupos 
sociais e excluindo outros, pela revitalização espacial 
ser acompanhada da valorização imobiliária, fato 
que contribui para a segregação do espaço urbano.

( D ) fator de preocupação por parte da gestão urbana, por 
corresponder às áreas em que prevalece o poder pa-
ralelo, o narcotráfico e outras formas de ilegalidade.

( E ) relacionado à diminuição da população urbana nos 
grandes centros, que passa a optar por qualidade 
de vida em condomínios em áreas mais arboriza-
das da periferia.

x
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Fonte: Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal. 
1992. BIBLIO 3W. Mapa de 
ocorrência de desertificação 
e áreas de atenção especial 
no Brasil. Disponível em: 
<http://www.ub.edu/geocrit/
b3w-287.htm>. Acesso em: 
07 dez. 2016. Adaptação.

Desertificação no Brasil
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A desertificação pode ser caracterizada como o proces-
so de degradação do solo em regiões áridas e semiári-
das, resultante de fatores naturais ou antrópicos. No caso 
do Rio Grande do Sul, onde o clima é úmido, o conceito 
mais apropriado é

( A ) laterização.

( B ) salinização.

( C ) arenização.

( D ) pedogênese.

( E ) lixiviação.

Questão 68 
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De acordo com [o geógrafo Humberto] Ca-
tuzzo [...] “O concreto, o pavimento, a gran-
de circulação de veículos fazem com que essa 
área tenha um aquecimento maior em relação 
a outras”, disse. O uso de telhados ecológicos 
solucionaria também o problema da falta de 
espaços no centro que pudessem abrigar áreas 
verdes.

MACIEL, Camila. Uso de telhado verde pode reduzir impactos 
[...]. Agência Brasil, 25 dez. 2013.Disponível em:<http://memoria.

ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2013-12-25/uso-de-telhado-
verde-pode-reduzir-impactos...>. Acesso em:10 jan.2018.

Os telhados verdes ou ecológicos têm, entre outras con-
tribuições, a capacidade de 

( A ) diminuir as amplitudes térmicas formadas pelas 
ilhas de calor nas grandes cidades.

( B ) aumentar o escoamento superficial das águas plu-
viais.

( C ) reduzir significativamente a intensidade dos ventos 
em uma área urbana.
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( D ) contribuir com o conforto térmico proporcionado 
pelas edificações, por elevar a temperatura interna 
no ano todo.

( E ) impedir a ocorrência da inversão térmica e da pre-
cipitação de chuvas ácidas. 

Questão 69 

Quase um quarto dos 5.570 municípios 
brasileiros (24,5% ou 1.364) apresentaram 
redução populacional. [...] O grupo de muni-
cípios com até 20 mil habitantes apresentou 
a maior proporção dos que tiveram redução 
populacional (32,5% ou 1.233 cidades). Por 
outro lado, os com mais de 100 mil a 1 mi-
lhão de habitantes tiveram a maior proporção 
de municípios com crescimento acima de 1% 
(40,3% ou 118). Nove dos 17 municípios com 
mais de 1 milhão de habitantes acusaram ta-
xas de crescimento entre 0,5 e 1% ao ano. Nas 
regiões Norte e Centro-Oeste estão as maiores 
proporções de cidades com taxas de cresci-
mento acima de 1%. A Região Sul mostrou 
a maior proporção de municípios com taxas 
negativas. 

VILLELA, Flávia. IBGE:1.378 municípios apresentam redução 
de população de 2016 para 2017. Agência Brasil, 30 ago. 2017.

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/
noticia/2017-08/ibge-1378-municipios-apresentam-reducao-de-

populacao-entre-2016-e-2017> Acesso em: 10 jan. 2018.

De acordo com os dados apresentados sobre o cresci-
mento da população das cidades do Brasil, pode-se afir-
mar que

( A ) as principais metrópoles do país são as que apre-
sentaram, proporcionalmente, o maior crescimento 
populacional entre 2016 e 2017.

( B ) as pequenas cidades, das diferentes regiões do 
país, com menos de 20 mil habitantes têm recebi-
do, proporcionalmente, o maior acréscimo popula-
cional anual.

( C ) os municípios da região oriental do Brasil, principal-
mente as litorâneas, seguem apresentando o maior 
crescimento populacional.

( D ) as cidades de médio porte, entre 100 mil e 1 milhão 
de habitantes, foram as que, proporcionalmente, 
apresentaram o mais elevado crescimento da po-
pulação.

( E ) se constata uma aceleração do processo de êxodo 
rural, que se dá, predominantemente, em direção 
às cidades situadas no topo da hierarquia urbana 
brasileira.

GESR2-00109
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Questão 70 
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Com relação ao lixo urbano, pode-se afirmar que

( A ) grande parte de todo esse lixo – não apenas no Bra-
sil, mas na maioria dos países do mundo – é reci-
clada. 

( B ) a maior parte do lixo urbano nas cidades brasileiras 
é destinada para os aterros sanitários (lixões).

( C ) o modelo de consumo adotado vem provocando 
a diminuição da produção de lixo e reduzindo os 
problemas para o descarte.

( D ) o Brasil está entre os países que menos reciclam 
latinhas de alumínio e garrafas de PET.

( E ) em agosto de 2010, em cumprimento à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), foi sanciona-
da uma lei que exige o fim dos lixões, bem como 
a implantação de iniciativas de reciclagem, reuso, 
compostagem, tratamento de lixo e coleta seletiva 
nos municípios brasileiros.

Questão 71 

Disponível em: <http://www.cidade-salvador.com/
seculo-19.htm> Acesso em: 10 jan. 2018.

GESR2-00039
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Erguida no alto de uma escarpa, entre a 
Baía de Todos os Santos e os morros, Salva-
dor foi a primeira cidade planejada do Brasil, 
construída nos moldes das cidades portugue-
sas, com ruas estreitas, curvas e dispostas per-
pendicularmente umas às outras. A exigência 
de defesa determinou nos primeiros anos a pre-
dominância de muralhas. A cidade cresceu e 
“na passagem do século XVII para o XVIII, 
Salvador já reunia 100.000 moradores”. (SAN-
TOS, 1994, p. 20)

A HISTÓRIA. História das primeiras cidades do Brasil. Disponível em: <http://
www.ahistoria.com.br/primeiras-cidades-brasileiras/>. Acesso em: 10 jan. 2018.

A escolha de Salvador como capital colonial e seu rápido 
crescimento se devem, principalmente 
( A ) à sua localização geográfica estratégica, entre Por-

tugal, África e o Brasil, além do desenvolvimento da 
economia açucareira na Zona da Mata nordestina.

( B ) ao êxito da pecuária nos cursos médio e baixo do 
São Francisco e à exportação da carne e couro de 
bovinos para a metrópole portuguesa.

( C ) à descoberta de veios auríferos e diamantíferos no 
sertão da Capitania da Bahia e seu escoamento 
para Portugal, por meio do porto situado no norte 
da Baía de Todos os Santos. 

( D ) à proteção natural providenciada pelos recifes de 
corais da Coroa Alta e Coroa Vermelha, que contri-
buiu para a instalação da estrutura portuária.

( E ) ao fato de se situar na capitania de menor distância 
em relação à metrópole, o que permitia maior agi-
lidade na defesa e controle da colônia por parte da 
coroa portuguesa.

Questão 72 

As redes urbanas, síntese de múltiplas re-
des geográficas, são a base técnica, os nós 
que entrelaçam as ligações entre os lugares, 
e existem para viabilizar – de forma constan-
te e instantânea – a circulação da produção, 
pessoas, imagens, ordens, etc. (PARROCHIA, 
1993; SANTOS, 1996). As redes urbanas con-
solidam-se no território e refletem os desen-
volvimentos econômico, político e cultural de 
um dado período histórico que, com sua insta-
bilidade e tensão, dinâmica e fluidez, causam 
impacto na configuração do território.

O, NEILL, Maria Monica. Rede Urbana In: IBGE. Atlas Nacional do 
Brasil. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/

livros/liv47603_cap6_pt1.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018.
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De acordo com o texto, pode-se concluir que uma rede 
urbana
( A ) é resultado da evolução populacional de cada cida-

de de uma certa região, em que uma cidade menos 
populosa tem, necessariamente, vínculo direto com 
aquela que apresenta maior população.

( B ) com o domínio de novas tecnologias, entre outros 
fatores, desde o final do século XX apresentam rela-
ções de influência que, muitas vezes, não seguem a 
ordem de importância das cidades.

( C ) se apresenta em um mapa como formas próprias 
de arranjo espacial, o aspecto linear ou radial, tendo 
um ponto de convergência ou nó central. 

( D ) se constitui a partir do momento em que uma ci-
dade se torna uma metrópole nacional, como São 
Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro.

( E ) se revela pouco dinâmica, mantendo, no decorrer 
das décadas, as mesmas funções urbanas para 
cada cidade nela situada.

Questão 73 

De acordo com os resultados preliminares 
do Censo de 2012, o Paraguai conta com apro-
ximadamente 6.250.000 habitantes, distribuí-
dos em 67% na área urbana, e 33% na área 
rural. A maior concentração urbana ocorre na 
Área Metropolitana de Assunção, com aproxi-
madamente 2 milhões de habitantes, distribuí-
dos em dez municípios [...]

BRASPAR. Paraguai Social Hoje. Disponível em: <http://www.braspar.
org/novo/2013/08/18/paraguai-social-hoje/>. Acesso em: 11 jan. 2018.

Considerando os dados populacionais de Assunção e 
do Paraguai, apresentados no texto, pode-se afirmar que 
Assunção, a capital paraguaia, se enquadra como um 
exemplo de

( A ) megacidade.

( B ) megalópole.

( C ) cidade global.

( D ) centro sub-regional.

( E ) macrocefalia urbana.

Questão 74  
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As questões que envolvem as diferentes ver-
tentes da arte urbana ganhou novo tom no iní-
cio deste ano, quando as discussões em torno 
do graffiti e dos espaços conquistados para a 
pintura vieram à tona. O desnível na valoriza-
ção do movimento grafiteiro é claro: enquanto 
capitais, como Manaus, vêm ganhando novas 
cores, outras acabam perdendo para o cinza, o 
que aconteceu com São Paulo na exclusão do 
maior mural de graffiti a céu aberto da Amé-
rica Latina. O poder público é a peça princi-
pal na disseminação do grafiti, é quem apoia e 
libera os espaços que podem ser preenchidos. 
Mas é a repercussão da arte em sociedade que 
dá força ao movimento.

GGN. Os grafiteiros e a valorização da arte urbana no Brasil. 
Disponível em: <https://jornalggn.com.br/noticia/os-grafiteiros-e-a-

valorizacao-da-arte-urbana-no-brasil>. Acesso em: 11 jan. 2018.

A fotografia e o texto indicam que o graffiti 

( A ) é uma manifestação da arte pela arte, dissociada de 
uma mensagem de cunho político ou ideológico.

( B ) é uma expressão própria da arte do final dos anos 
1960, atualmente descontextualizada.

( C ) repercute, como arte urbana de contestação, em 
diferentes instâncias sociais e administrativas das 
cidades.

( D ) é uma forma de expressão artística amplamente 
valorizada pelo poder público em diferentes re-
giões do país, como Manaus e São Paulo.

( E ) é um fenômeno tipicamente cosmopolita, que se 
restringe às principais metrópoles mundiais, em 
que diferentes culturas se encontram.

Questão 75 

[...] A proporção de pessoas que vivem em 
ambiente urbano deve saltar de 50% do total 
da população mundial para dois terços dos ha-
bitantes do planeta nos próximos 14 anos. A 
mesma projeção também indica que a quanti-
dade de megacidades vai aumentar: em 2030, 
serão 41 aglomerações com mais de 10 milhões 
de habitantes, ante as atuais 29.

Atualmente, as regiões metropolitanas 
de São Paulo e do Rio são as únicas no País 
consideradas megacidades. O Brasil não deve 
ganhar novas aglomerações tão grandes até 
2030. Por outro lado, Bogotá, na Colômbia,

x

GESR2-00044

2a. série | Regular – 3a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

33Ciências Humanas e suas Tecnologias

Johannesburgo, na África do Sul, e Bangcoc, 
na Tailândia, são algumas das que devem en-
trar no rol de megacidades. [...]

VEIGA, Edison. Até 2030, mundo deve chegar a 41 megacidades. Disponível 
em: <http://sao-paulo.estadao.com.br/blogs/edison-veiga/ate-2030-
mundo-deve-chegar-a-41-megacidades/>.  Acesso em: 13 fev. 2017. 

Com base na análise do texto e nos conhecimentos rela-
tivos à urbanização, pode-se afirmar que 
( A ) na hierarquia urbana mundial atual, cada vez mais, 

as megacidades deverão concentrar maior hege-
monia política e econômica.

( B ) a rápida urbanização deverá transformar as mega-
cidades dos países subdesenvolvidos em cidades 
globais de primeira grandeza.

( C ) há uma forte tendência de cada vez mais as me-
gacidades se concentrarem nos países do Sul que 
ainda não completaram a transição demográfica.

( D ) a elevação da cidade à categoria de megacidade 
depende muito mais da infraestrutura urbana do 
que do número de habitantes.

( E ) uma das características básicas das megacidades é 
a localização junto ao litoral, pois a função portuária 
é decisiva para o crescimento urbano.

Questão 76 

As empresas multinacionais americanas 
preencheriam o papel dos exércitos na medida 
em que realizaram uma forma de dominação 
econômica similar à dos impérios europeus, 
mas sem o recurso à anexação de territórios 
e populações. Além disso, os Estados Unidos 
construíram, ao lado da Europa Ocidental e 
do Japão, uma ordem internacional baseada 
em instituições econômicas e políticas cuja 
operação dependeu da sua capacidade de lide-
rar e formar um consenso mínimo no sistema 
internacional. O recurso ao conceito de hege-
monia gramsciano novamente é fundamental 
para explicar essa ordem e sua importância 
nas relações internacionais do século XX, por 
formar-se fundamentada no consenso, não no 
recurso à força. Sem entrar no velho debate so-
bre a eficácia ou não das instituições interna-
cionais, é necessário reconhecer a existência e 
a variedade dessas instituições e de seus papéis 
na cena internacional do século passado e do 
mundo posterior à Guerra Fria.

PEREIRA, Alexsandro Eugenio. Três perspectivas sobre a política 
externa dos Estados Unidos: poder, dominação e hegemonia. In: Rev. 

Sociol. Polít., Curitiba, v. 19, n. 39. p. 237-257, jun. 2011.

x
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Com relação às relações internacionais e ao processo de 
globalização, é correto afirmar que

( A ) não há mudanças nas relações internacionais, já 
que a globalização tem seu foco no desenvolvi-
mento econômico.

( B ) todo o processo globalizante se desenvolveu no 
sentido de reafirmar a centralidade da Europa, que 
havia ficado abalada após a Segunda Guerra Mun-
dial.

( C ) não houve grandes mudanças nas relações de 
forças políticas internacionais, assim, os países do 
antigo continente europeu continuaram dirigindo o 
cenário político internacional.

( D ) o processo globalizante realinhou a relação de for-
ças mundiais e trouxe para a liderança, principal-
mente, as nações do Hemisfério Sul, historicamente 
fora do poder. 

( E ) a globalização traz em si um realinhamento das for-
ças políticas mundiais, reafirmando a centralidade 
dos EUA nesse processo.

Questão 77 

A globalização, sob os auspícios da eletrô-
nica, da informática, da robótica e da comu-
nicação invade todo o mundo, modernizando 
a ordem social, econômica, cultural e pessoal. 
Provoca rupturas, desníveis sociais, anacronis-
mos, dissonâncias e tensões em toda parte. A 
história e a cultura, suas relações, processos 
estruturais, vivências individuais e coletivas, 
nacionais e mundiais são modificadas coti-
dianamente. Tudo é transformado pela velo-
cidade eletrônica, imprimindo novo ritmo à 
sociedade-rede. Assiste-se ao desaparecimen-
to de fronteiras, ao surgimento do capital vo-
látil, à queda do Estado-Nação e do sujeito 
cartesiano. Novas cartografias são desenhadas, 
configurando um novo mundo globalizado: o 
império da não-contemporaneidade, no qual, 
passado e presente se confundem com o espa-
ço, em ritmos e direções diferentes. Desmo-
bilizam-se economias aparentemente sólidas 
e inabaláveis, instituindo o mundo dos domi-
nadores e dos dominados. Do ponto de vista 
econômico, o livre comércio, aberto a países 
menos desenvolvidos, solapa suas economias 
muito vulneráveis à alteração dos preços e mu-
danças tecnológicas.

CARVALHO, Luzia Alves de. A condição humana em tempo de globalização: a 
busca do sentido da vida. In: Revista Visões, 4 ed., n. 4, v. 1, jan./jun. 2008.

x

SOSR2-00051



Simulado – 2018

34

Sobre o processo de globalização, é correto afirmar que 

( A ) uma de suas consequências é o processo de refor-
ço da cultura local.

( B ) apesar de apresentar grandes transformações no 
tocante a economia, a globalização tem como pa-
râmetro a manutenção dos padrões culturais locais.

( C ) um dos seus maiores impactos ocorre na cultura, 
principalmente pelo uso de tecnologias da informa-
ção e comunicação.

( D ) ele tem reforçado os elementos de integração e 
coesão social, na medida em que se pauta na pre-
servação das culturas locais.

( E ) com ele, entramos em uma nova fase histórica que 
supera o individualismo e traz à tona o coletivismo.

Questão 78 

Raça constitui-se, pois, um conceito acadê-
mico em permanente apropriação por diversos 
segmentos da sociedade, afirmando como sa-
ber científico a questão da diversidade humana 
tomada como sinônimo de desigualdade, ne-
gando a humanidade dos estigmatizados por 
seus dogmas. Trata-se de uma invenção desen-
volvida para interpretar a história das nações - 
história essa considerada como ciência natural, 
que afirma o primado da natureza nas relações 
humanas. Na ideologia progressionista do iní-
cio do século passado, foi transformada num 
conceito biológico contaminado por questões 
políticas, jogando com a ideia do antagonis-
mo inato entre raças diferentes e tendo como 
fundamento a metáfora de Spencer sobre a 
“sobrevivência dos mais aptos”. Nesse contex-
to, o preconceito racial aparece para explicar 
a natureza do conflito (ou luta) racial: com 
essa forma de apreensão, boa parte das teorias 
sociológicas concebeu as relações raciais como 
um campo distinto de estudos.

SEYFERTH, Giralda. O beneplácito da desigualdade: breve digressão sobre 
racismo. In: Racismo no Brasil. São Paulo: Ed. Peirópolis, 2002. p. 28.

Considerando as informações apresentadas sobre o 
conceito de raça, é correto afirmar que

( A ) no campo das ciências, o conceito de raça encon-
tra consenso efetivo.

( B ) em tal conceito, está implícita a ideia da igualdade 
entre todos os seres humanos.

( C ) frente a clareza e efetividade do conceito, não há 
disputas acerca de sua utilização no campo acadê-
mico.

x
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( D ) é um conceito em disputa no campo acadêmico, 
bem como no senso comum.

( E ) tal conceito encontra-se superado, principalmente 
no senso comum, que reconhece a igualdade entre 
todos os seres humanos.

Questão 79 

Especialmente nas sociedades urbanas, em-
bora não apenas nelas, as famílias mais pobres 
frequentemente já não sabem mais o que fazer 
com tantos filhos. Desde as épocas mais remo-
tas até o século XVIII, e talvez até mesmo por 
mais tempo, devido a essas razões, encontra-
mos, por toda parte na história das grandes 
sociedades urbanas, métodos corriqueiros de 
assassinato de crianças. Estas chegavam, gri-
tavam, demandavam muito trabalho e os pais 
não sabiam o que fazer com elas; além disso, 
frequentemente, ouvimos que, na Antiga Gré-
cia e Roma, as crianças eram jogadas no ester-
co ou no rio. O abandono de crianças era algo 
cotidiano, habitual. Até o fim do Império, não 
havia leis contra o assassinato de crianças. A 
opinião pública, na Antiguidade, também con-
siderava natural o assassinato de crianças ou 
a sua venda, se eram belos eram vendidas aos 
bordéis, caso contrário eram vendidas como es-
cravos de trabalho.

ELIAS, Norbert. A civilização dos país. In: Revista 
Sociedade e Estado, v. 27, n. 3, set./dez. 2012.

A respeito do processo civilizador, o autor do texto apre-
sentado aponta para o fato de que 

( A ) não há temporalidade nesse processo, as sensibi-
lidades sociais e individuais serão sempre as mes-
mas.

( B ) trata-se de algo genético, ou seja, está ligado à raça/
etnia e aos genes de cada pessoa.

( C ) as “sensibilidades” são sociais, assim, cada momen-
to/grupo social pode apresentar “sensibilidades” di-
ferentes.

( D ) há uma universalidade nas “sensibilidades” sociais, 
portanto, quando encontramos situações em que 
elas se apresentem de formas diferentes, certamen-
te estamos frente a algum desvio ou doença.

( E ) as “sensibilidades” sociais se desenvolvem de forma 
ascendente, assim, todas as sociedades irão alcan-
çar, em algum momento, o mesmo patamar de de-
senvolvimento. 

x
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Questão 80 

[...] Na economia capitalista, tudo se tor-
na mercadoria até mesmo a terra. O preço do 
aluguel ou da compra do imóvel é determinado 
pelo fato de ser um bem indispensável à vida, 
de ser propriedade de alguns homens e não ser 
de outros, e de que nas cidades o seu valor se 
eleva pelo alto nível de concentração popula-
cional e de atividades. Uma terceira questão é 
a acentuada divisão social do trabalho impos-
ta pelo capitalismo avançado e de forma ainda 
mais definitiva no urbano. Isto quer dizer que 
os trabalhadores da cidade têm que comprar 
muito mais bens e serviços necessários à sua 
vida do que o homem do campo. Além disso, 
devido à alta densidade populacional, a vida 
na cidade não pode prescindir de infraestru-
tura, equipamentos e serviços urbanos que a 
vida no campo dispensa. Dá para imaginar 
uma cidade de cinco milhões de habitantes, 
onde mais da metade da população não é ser-
vida por coleta de lixo? Ela existe, por aí, em 
muitos cantos do chamado Terceiro Mundo. 
E o esgoto é dispensável? Ele falta em muitas 
cidades. O que acontece com o descanso de 
um trabalhador se ele gasta quatro horas por 
dia para se deslocar de casa para o trabalho e 
de volta para casa?

SPÓSITO, Maria Encarnação Beltrão. Capitalismo e Urbanização. São 
Paulo: Contexto, 2000, p. 90. (Coleção Repensando a Geografia).

Considerando o exposto no texto, pode-se afirmar que, 
no sistema capitalista, o processo de urbanização

( A ) tende a acirrar as desigualdades sociais e a incenti-
var práticas de segregação social. 

( B ) garante a todos os moradores um tratamento igual 
no que se refere ao acesso à moradia e ao consu-
mo de serviços. 

( C ) garante a todos os moradores das cidades as mes-
mas condições de infraestrutura.

( D ) garante a todos os habitantes acesso à moradia, vis-
to que existe pouca procura por tal recurso.

( E ) é desenvolvido de forma igualitária, visto que a 
maior parte das cidades apresenta um processo de 
urbanização planejado.

SOSR2-00054
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Questão 81 

São Paulo é hoje uma cidade de muros. Er-
gueram-se barreiras por toda parte – em volta 
das casas, prédios de apartamentos, parques, 
praças, complexos de escritórios e escolas. Edi-
fícios e casas que comumente se ligavam às 
ruas por jardins hoje estão separados por altos 
muros e grades e têm equipamentos eletrônicos 
de vigilância e guardas privados armados. Com 
frequência, as novas adaptações criam um es-
paço esdrúxulo (por exemplo, grades no meio 
da escada de entrada de um prédio), já que 
são improvisadas em locais originalmente con-
cebidos sem elas, em espaços desenhados para 
serem abertos. No entanto, essas barreiras já 
estão totalmente integradas aos novos projetos 
de casas, apartamentos, áreas de comércio e 
de trabalho, Uma nova estética de segurança 
modela todos os tipos de construção, impõe 
sua lógica de vigilância e distância como forma 
de status e muda o caráter da vida e das inte-
rações públicas.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Enclaves fortificados: a nova 
segregação urbana. In: Novos Estudos, n. 47, mar.1997.

Sobre os espaços urbanos na atualidade, é possível afir-
mar que 

( A ) o desenvolvimento do capitalismo, que garantiu a 
todos o acesso comum aos bens, trouxe para as ci-
dades uma sensação de segurança constante. 

( B ) os aparatos tecnológicos desenvolvidos pelo capi-
talismo trouxeram segurança a todos os ambientes.

( C ) é cada vez mais comum a constituição de enclaves 
fortificados urbanos, ou seja, espaços que utilizam 
grades, monitores e detectores de metal para ga-
rantir a segurança.

( D ) a total liberdade de transitar, ou seja, de todos pode-
rem ir e vir para onde quiserem marca as relações 
sociais com uma forte solidariedade social.

( E ) têm como principal característica a garantia de 
acesso de todos os cidadãos à totalidade de bens e 
serviços disponíveis nas cidades.

Questão 82 

Se considerarmos que a sociologia deve se 
afastar de explicações naturais e enfatizar os 
aspectos propriamente sociais e históricos en-
tão pode-se afirmar que a sociologia do desvio

SOSR2-00055
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constituiu-se como uma subárea, ainda que 
institucionalmente pouco reconhecida, a partir 
da tradição sociológica da Escola de Chicago. 
Sua origem está umbilicalmente ligada ao es-
tudo dos problemas que emergiram com a for-
mação da metrópole marcada pelo crescimento 
populacional acelerado associado à imigração, 
ao caos urbano, o processo de assimilação de 
indivíduos vindos de toda parte e com baga-
gens culturais e históricas as mais diversas e 
conflitantes.

MISKOLCI, R. Do desvio às diferenças. In: Teoria 
& Pesquisa, n. 47, jul./dez. 2005.

Com relação às teorias da sociologia do desvio, é possí-
vel afirmar que

( A ) surgiram já no início do processo de urbanização e 
industrialização, ou seja, antes mesmo de a sociolo-
gia se legitimar como uma ciência.

( B ) surgiram como uma subárea da sociologia, tendo 
como um de seus principais nichos a Escola de Chi-
cago.

( C ) surgiram com a preocupação de entender o fenô-
meno da migração da cidade para o campo e os 
problemas advindos desse processo.

( D ) tiveram como foco a busca pela compreensão do 
caos urbano causado pela migração em massa das 
cidades para o campo.

( E ) estão ligadas ao processo de resistência ao uso 
intensivo das tecnologias de controle dos grandes 
centros urbanos. 

Questão 83 

Sutherland apontou que os estudos crimi-
nológicos de então estavam cometendo um 
equívoco científico. Ao utilizarem as estatísti-
cas criminais fornecidas pelas agências do sis-
tema criminal como principal fonte de dados 
e, a partir delas, derivarem teorias gerais so-
bre o comportamento criminoso, os criminólo-
gos concluíam que o crime concentrava-se nas 
classes sociais mais baixas e era causado pela 
pobreza ou por fatores diversos associados es-
tatisticamente com a pobreza [...]. No entanto, 
essas amostras eram parciais porque não com-
preendiam vastas áreas de conduta delinquente 
de pessoas não pertencentes às classes baixas. 
E uma dessas áreas negligenciadas, escreveu

x
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Sutherland [...] eram os comportamentos de 
homens profissionais e de negócios.

FRANÇA, Leandro Ayres. A criminalidade de colarinho-branco: a 
proposição teórica de Edwin Hardin Sutherland. In: Revista Direito 

Econômico Socioambiental, Curitiba, v. 5, n. 1, p. 58, jan./jun. 2014.

Segundo Edwin Sutherland, a maior incidência de crimi-
nalidade entre as pessoas de classes sociais mais baixas 
decorre da

( A ) efetividade no cumprimento das leis entre as clas-
ses sociais de maior poder aquisitivo.

( B ) banalização das condutas criminosas entre as po-
pulações economicamente mais vulneráveis. 

( C ) seletividade do sistema penal, que tende a não cri-
minalizar as condutas ilícitas das classes privilegia-
das. 

( D ) escassez de oportunidades educacionais e profis-
sionais direcionadas às classes menos privilegiadas. 

( E ) relação de causalidade entre a criminalidade e a 
pobreza.

Questão 84 

Cabeça

Peito

Estômago
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Para Platão, as partes da alma estão relacionadas a par-
tes do corpo e também dizem respeito às disposições 
humanas. Sobre as partes da alma, pode-se afirmar que
( A ) a cabeça representa a alma irascível, relacionada à 

coragem e à defesa do indivíduo.
( B ) a alma apetitiva, responsável pelos desejos, fica lo-

calizada no peito.
( C ) a verdade poderia ser conhecida pela alma irascível.
( D ) a alma apetitiva ou concupiscível é responsável pe-

los desejos e capacidade de conhecer a essência 
da realidade.

( E ) a alma racional, localizada na cabeça, é a parte pela 
qual pode-se ter conhecimento da verdade e atin-
gir as essências no mundo inteligível.

x
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Questão 85 

A DITADURA DA UTILIDADE

A burguesia criou um universo onde todo 
gesto tem que ser útil. Tudo tem que ter um 
para quê [...]. Porque tudo tem que dar lucro. 
Há trezentos anos, pelo menos, a ditadura da 
utilidade é unha e carne com o lucrocentrismo 
de toda essa nossa civilização. E o princípio da 
utilidade corrompe todos os setores da vida, 
nos fazendo crer que a própria vida tem que 
dar lucro. Vida é o dom dos deuses, para ser 
saboreada intensamente...

LEMINSKI, Paulo. A arte e outros inutensílios. Folha de S. 
Paulo, São Paulo, 18 out. 1986. Ilustrada, p. 92. (Primeira aula 

do curso “Poesia 5 lições”, ministrado por Leminski na Fundação 
Armando Álvares Penteado, em São Paulo, 20 out. 1986). 

De que forma o fragmento de texto se relaciona com as 
teorias utilitaristas de Jeremy Bentham?

( A ) Há uma aproximação porque o cálculo ético é utili-
zado para medir o quanto uma coisa pode ou não 
ser útil.

( B ) Há como aproximar ambos, pois o cálculo ético é 
utilizado para medir os interesses da burguesia.

( C ) Apesar de ambos tratarem do tema da "utilidade", o 
cálculo ético serve para medir o quanto uma ação 
fará as pessoas felizes.

( D ) Há uma aproximação, pois o cálculo ético mostra 
como é possível medir a felicidade de uma única 
pessoa.

( E ) Há como aproximar os conceitos, pois o cálculo 
ético está relacionado com a medição de lucro de 
uma ação.

Questão 86 

“Certo dia, Cuidado tomou um pedaço de 
barro e moldou-o na forma do ser humano. 
Nisso apareceu Júpiter e, a pedido de Cuidado, 
insuflou-lhe espírito. Cuidado quis dar-lhe um 
nome, mas Júpiter lhe proibiu, querendo ele 
impor o nome. Começou uma discussão entre 
ambos. Nisso apareceu a Terra alegando que 
o barro é parte de seu corpo e, que por isso, 
tinha o direito de escolher um nome. Gerou-se 
uma discussão generalizada e sem solução. En-
tão todos aceitaram chamar Saturno, o velho
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deus ancestral, para ser o árbitro. Este tomou 
a seguinte sentença, considerada justa: Você, 
Júpiter, deu-lhe o espírito, receberá o espírito 
de volta quando essa criatura morrer. Você, 
Terra, que lhe forneceu o corpo, receberá o 
corpo de volta, quando esta criatura morrer. 
E você, Cuidado, que foi o primeiro a moldar 
a criatura, acompanhá-la-á, por todo o tem-
po em que viver. E como vocês não chegaram 
a nenhum consenso sobre o nome, decido eu: 
chamar-se-á homem que vem de humus que 
significa terra fértil.”

BOFF, Leonardo. O ethos que cuida. Disponível em: <http://www.
leonardoboff.eco.br/site/vista/2003/jul25.htm>. Acesso em: 2 fev. 2018.

O texto apresenta uma relação importante entre ho-
mem e cuidado. Heidegger trabalhou essa relação pelo 
viés do existencialismo. De que forma ele fez isso?

( A ) Objetivando o ser humano, de forma a tratá-lo 
como um instrumento.

( B ) Mostrando que existir significa cuidar de si.

( C ) Afirmando que o ser humano não necessita de cui-
dados.

( D ) Trazendo o cuidado como negação da existência.

( E ) Objetivando o cuidado como condição da existên-
cia.

Questão 87 

[...] estabelecemos que, por natureza, o ho-
mem é um animal político. Os homens têm 
um desejo natural pela vida em sociedade, até 
mesmo quando não sentem necessidade de pro-
curar ajuda. Todavia, o interesse comum os 
mantém unidos, desde que o interesse de todos 
contribua para a vida virtuosa de cada um. [...]

[...] Claro está, então, que as constituições 
que objetivam o bem comum estão certas, de 
acordo com a justiça absoluta, enquanto as 
que objetivam somente o bem dos governan-
tes estão erradas. São desvios, divergências do 
padrão correto. São como o governo do senhor 
sobre o escravo, quando o interesse do senhor 
é supremo. Mas o Estado é uma associação de 
homens livres.

ARISTÓTELES. Politica. In: ______ . Aristóteles. São Paulo: 
Nova Cultural, 2004. p. 222 e 223. (Os pensadores). 

x
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As teorias aristotélicas sobre a Política afirmam que

( A ) a Política não é uma disposição natural do ser hu-
mano.

( B ) o ser humano deve tomar atitudes instintivas na 
política.

( C ) a política decorre da natureza do ser humano.

( D ) na Política, é preferível o bem particular ao bem co-
mum.

( E ) não há racionalidade na Política.

Questão 88 

ma·qui·a·vé·li·co 
([Nicolau] Maquiavel, antropônimo + -ico)

adjetivo
1. Do maquiavelismo ou a ele relativo.
2.  Em que predomina a astúcia, a má-fé e o 

oportunismo.
3. Pérfido, ardiloso, velhaco.

MAQUIAVÉLICO. In: DICIONÁRIO Priberam da Língua 
Portuguesa, [2008-2013]. Disponível em: <https://www.priberam.

pt/dlpo/maquiav%C3%A9lico>. Acesso em: 2 fev. 2018.

Considerando as teorias de Maquiavel e a definição do 
termo maquiavélico, pode-se afirmar que

( A ) a definição do dicionário está de acordo com as 
teorias de Maquiavel, visto que o Príncipe precisa 
sempre realizar o mal para manter-se no poder.

( B ) a definição do dicionário está em desacordo com 
as teorias de Maquiavel, visto que o Príncipe deve 
preferir ser amado do que ser temido.

( C ) o Príncipe, apesar de poder tomar algumas atitudes 
visando apenas a manutenção do poder, deve levar 
em conta qual o melhor governo para o povo.

( D ) o principal objetivo do Príncipe deve ser realizar um 
mandato apenas, da maneira mais corrupta possí-
vel, como indica a definição do dicionário.

( E ) o Príncipe não deve ter outro objetivo a não ser go-
vernar para si mesmo, visando se manter no poder 
o maior tempo possível.

Questão 89 

“Como a mortalidade lhes é comum, entre 
ambas as cidades há concórdia com relação 
a tais coisas. Acontece, porém, que a cidade

x
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terrena teve certos sábios condenados pela 
doutrina de Deus, sábios que, por conjeturas 
ou por artifícios dos demônios, disseram que 
deviam amistar muitos deuses com as coisas 
humanas. Encomendaram-lhes à tutela diver-
sos seres, a este o corpo, àquele a alma e, 
no mesmo corpo, a um a cabeça, a outro a 
cerviz; quanto às demais partes, a cada um 
deles a sua. De igual modo na alma. A este 
encomendaram o espírito, àquele a ciência, a 
um a cólera, a outro a concupiscência e, quan-
to às coisas necessárias à vida, a um o gado, 
a outro o trigo, a outro o vinho, a outro o 
azeite, a outro as selvas, a outro o dinheiro, 
a outro a navegação, a outro as guerras e as 
vitórias, a outro os matrimônios, a outro os 
partos e a fecundidade, a outro os seres. A 
cidade celeste, ao contrário, conhece um só 
Deus, único, a quem se deve o culto e a servi-
dão, em grego chamada latreia, e pensa com 
piedade fiel não ser devido senão a Deus. Tais 
diferenças deram motivo a que essa cidade e a 
cidade terrena não possam ter em comum as 
leis religiosas.”

AGOSTINHO. A Cidade de Deus. São Paulo: Edameris, 1964. v. III. 
p. 176-177. (Livro 19, cap. 17 – Biblioteca de Cultura Cristã).

Glossário

Amistar: ficar amigo, fazer amigos, reconciliar-se.

Cerviz: região posterior do pescoço, cachaço, nuca.

Considerando o fragmento de texto e as teorias de 
Agostinho, pode-se afirmar que

( A ) na Cidade de Deus residiam as virtudes ideais para 
o bom governante.

( B ) na Cidade dos Homens era possível encontrar o 
amor ao todo, fundamento da comunidade social 
perfeita.

( C ) há uma concordância política entre a Cidade de 
Deus e a Cidade dos Homens.

( D ) as duas cidades são iguais, na medida em que uma 
é reflexo da outra.

( E ) o bom político leva em consideração as leis da Ci-
dade dos Homens.
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Questão 90 

Peito: Leis que eram ob-
servadas pelo magistrado 
e por alguns conselheiros.

Cabeça: Direito de go-
vernar pertencente ao 
Rei. Este direito era con-
cedido por Deus.

Membros superiores: 
defesa da cidade, reali-
zada pelo exército.

Membros inferiores: sustento. Garantido pe-
los trabalhadores, artesãos e camponeses.
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O corpo-místico-político do Rei mostra a hierarquia so-
cial desejável, segundo Tomás de Aquino, trazendo a 
comparação de uma comunidade política a um corpo. 
Há uma relação entre essa teoria e a teoria que aborda 
o(a): 

( A ) animal político, de Aristóteles.

( B ) mundo das ideias, de Platão.

( C ) reminiscência, de Sócrates.

( D ) divisão da alma, de Platão.

( E ) Neoplatonismo, de Pirro.
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