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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
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Na imagem, o verbo modal can tem o mesmo significado de

( A ) supposed to.

( B ) be able to.

( C ) be possible to.

( D ) to have permission to.

( E ) to know how to.

Questão 2 

WORLD CUP RECORDS

Since the World Cup was first held in 1930, 
Brazil — the only team to have competed in 
every tournament — has won five times; Italy 
and Germany have won four times; Argentina 
and Uruguay two times; and England, Fran-
ce, and Spain have each won once. Brazil's le-
gendary Pele holds the record for winning the 
most World Cups, in 1958, 1962 and 1970. The 
top goal scorer at the World Cup is Germany's 
Miroslav Klose with 16 goals, followed by Bra-
zil's Ronaldo with 15 goals and Germany's 
Gerd Müller with 14.

WORLD Cup Vocabulary. Available at: <https://www.englishclub.com/
vocabulary/sports-football-world-cup.htm>. Accessed on: 12 Apr. 2018.

LISR2-00019

x

LISR2-00033

De acordo com as informações apresentadas no texto, é 
possível afirmar que

( A ) Pelé é o maior goleador da história das Copas do 
Mundo.

( B ) a única seleção que participou, até agora, de todas 
as Copas do Mundo é o Brasil.

( C ) o Brasil sediou a Copa do Mundo em 1958, 1962 e 
1970.

( D ) o Brasil sediou a primeira Copa do Mundo, em 
1930.

( E ) o único time que ganhou todos os torneios foi o 
Brasil.

Questão 3 

A palavra since, em destaque no texto anterior, traz a 
ideia de que a Copa do Mundo

( A ) ocorreu apenas nas cinco ocasiões citadas no texto. 

( B ) acontecerá em breve, nos mesmos moldes do tor-
neio de 1930.

( C ) é uma competição anual, disputada por Itália, Ale-
manha, Argentina, Uruguai, França, Espanha e Bra-
sil.

( D ) foi disputada no Brasil, em 1930, mas nunca mais 
se repetiu.

( E ) começou a ser disputada, em 1930, e os torneios 
ainda ocorrem atualmente.

Questão 4 

You used to talk to me like

I was the only one around.

You used to lean on me like

The only other choice was falling down.

You used to walk with me like

We had nowhere we needed to go,

Nice and slow, to no place in particular. 

DAUGHTRY. Available at: <https://www.letras.mus.br/
chris-daughtry/851143/>. Accessed on: 12 Apr. 2018.

Na letra da música Used to, pode-se inferir que

( A ) cada uma das ações aconteceu apenas uma vez.

( B ) as ações aconteciam com certa frequência, porém, 
não acontecem mais.

( C ) são ações que ocorreram no passado, e podem vir 
a acontecer no presente.

x

LISR2-00034

x

LISR2-00035

x
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( D ) o verbo “to use”, no passado, tem o mesmo significa-
do de “usar”.

( E ) cada uma das ações aconteceu apenas uma vez, 
porém há a possibilidade de acontecerem no fu-
turo.

Questão 5 

In DC Universe films, superheroes such 
as Batman and the Man of Steel carry all 
the weight of humanity on their shoulders. 
Christopher Nolan’s version of Batman is 
the darkest superhero adaptation as well as 
the most realistic on screen. Batman goes 
through whatever dubious means to catch a 
villain. DC universe also follows a certain dark 
cinematography in its movies. […] Marvel 
films tend to take on a lighter note. The heroes 
are ultimately virtuous (and mostly human) 
and shining rays of hope – even with vivacious 
playboy-types like Iron Man and Star-Lord. 
Both characters often lighten the mood, 
joking around in the midst of action, which is 
entirely absent in BvS. Even Captain America 
is never ruthless in his quest for justice. 

SAGAR, Abhishek. Which is better: DC or Marvel? 
Available at: <https://www.quora.com/Which-is-better-

DC-or-Marvel>. Accessed on: 12 Apr. 2018.

Utilizando as informações do texto, é possível estabele-
cer algumas comparações entre os heróis da Marvel e 
da DC, por exemplo

( A ) Batman movies are darker than Iron Man movies.

( B ) Iron Man is the funniest super-hero.

( C ) Batman and the Man of Steel are the most realistic 
super-heroes.

( D ) Iron Man is lighter than Batman.

( E ) Capitain America is the darkest super-hero.

LISR2-00036

x

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua espanhOLa >>

Questão 1

O modo subjuntivo é caracterizado por expressar dese-
jos e probabilidades que podem acontecer em nossas 
vidas. Na frase Espero que nosotros _____________ las pró-
ximas vacaciones, o verbo conjugado apropriado para 
preencher a lacuna é 

( A ) hemos viajado.

( B ) viajaremos.

( C ) viajamos. 

( D ) viajaríamos. 

( E ) viajemos.

Questão 2 

LA MÚSICA Y SU ROL EN LA 
FORMACIÓN DEL SER HUMANO

“La música es una de las expresiones 
creativas más íntimas del ser, ya que forma 
parte del quehacer cotidiano de cualquier 
grupo humano tanto por su goce estético como 
por su carácter funcional y social. La música 
nos identifica como seres, como grupos y como 
cultura, tanto por las raíces identitarias como 
por la locación geográfica y épocas históricas. 
[…]

El fenómeno musical no es tan solo 
importante por su valor cultural, sino también 
por ser un elemento dinámico que participa en 
la vida social de la persona, y al mismo tiempo 
la configura. 

ALVARADO, Rolando Angel.  La música y su rol en la formación del 
ser humano. Disponible en: <http://repositorio.uchile.cl/bitstream/

handle/2250/122098/La_musica_y_su_rol_en_la_formacion_
del_ser_humano.pdf;sequence=1>. Acceso: 27 feb. 2018.

No texto, o uso do pronome "la" é um recurso coesivo 
utilizado para fazer referência 

( A ) ao fenômeno musical.

( B ) à vida social.

( C ) à pessoa.

( D ) ao valor cultural.

( E ) ao elemento dinâmico.

LESR2-00020

x

LESR2-00033

x
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Questão 3 

HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES

Un hábito es un proceso gradual y se 
adquiere a lo largo de los años mediante una 
práctica repetida. Un hábito alimentario son 
patrones de consumo de alimentos que se han 
enseñado o se van adoptando paulatinamente 
de acuerdo con los gustos y preferencias.

Los hábitos alimentarios saludables, son 
aquellas prácticas de consumo de alimentos por 
medio de las cuales las personas seleccionan 
su alimentación en función de mantener 
una buena salud. Esto incluye adoptar un 
patrón de consumo que incluya todos los 
grupos de alimentos, según lo enseñan las 
guías alimentarias para Costa Rica y además 
respetar horarios y tiempos de comida. […] 

HIDALGO, Kattia.  Hábitos alimentarios saludables. Disponible en: <http://
www.mep.go.cr/noticias/habitos-alimentarios-saludables>. Acceso: 27 feb. 2018. 

Considerando a estrutura e a forma como o tema hábi-
tos alimentares é tratado textualmente, pode-se conside-
rar que a função desempenhada pelo texto é

( A ) informativa – já que ele apresenta dados que po-
dem ajudar o leitor a compreender melhor o tema.

( B ) prescritiva – uma vez que o texto apresenta deter-
minadas formas de alimentação que devem ser 
adotadas pelo leitor.

( C ) crítica – pois o texto aponta como os hábitos ali-
mentares estão desconfigurados nas práticas coti-
dianas.

( D ) satírica – uma vez que o autor descreve para o pú-
blico leitor, de forma muito detalhada, como se con-
forma um hábito.

( E ) publicitária – pois os dados sobre hábitos saudáveis 
servem apenas para promover determinados ali-
mentos. 

Questão 4 

LA IMPORTANCIA DE TENER UN 
PLAN DE ACCIÓN EN TU VIDA

¿Conoces la importancia de tener un 
Plan de Acción en tu vida? Nuestro tiempo 
y nuestra atención están siendo asediados 
continuamente por todas partes. Las ideas y 
las metas que nos aparecen hoy de forma clara 

LESR2-00034

x

LESR2-00035

y cristalina posiblemente vayan perdiendo 
fuerza con el paso de los días o se nos olviden 
completamente por la fuerza de la corriente 
de nuestro día a día (urgencias, imprevistos, 
problemas, interrupciones).  

Es vital elaborar un plan de acción por 
escrito para poder lograr nuestras metas. 
Tener un plan que nos indique el camino 
hacia nuestras metas nos mantiene en el curso 
correcto, en la ruta del progreso y nos ayudará 
a eliminar distracciones e interrupciones. […] 

OLASAGASTE, Aritz U. La importancia de tener un Plan de Acción en 
tu vida. Disponible en: <http://aritz-urresti.com/2013/02/la-importancia-

de-tener-un-plan-de-accion-en-tu-vida/>. Acceso: 27 feb. 2018. 

No texto, a importância de construir um plano de ação 
para a vida se baseia na ideia de que ela terá como re-
sultado a(o)

( A ) escrita de um plano de metas.

( B ) clareza sobre as ideias no presente. 

( C ) eliminação de distrações e interrupções.

( D ) perda do empenho de forças nas metas presentes.

( E ) esquecimento, devido às urgências do dia a dia. 

Questão 5 

VIAJAR PARA VIVIR

Mi nombre es Pata de Perro, pero también 
me conocen como Alonso Vera y mi oficio 
es viajar. Comencé cuando era niño, y al 
terminar la preparatoria la vida me llevó a 
dejarlo todo para darle mi primera vuelta al 
mundo. Sobreviví trabajando como granjero 
y lavatrastes. Viviendo como monje y músico 
callejero. Como buzo de barcos hundidos y 
hasta de médico brujo. Eventualmente regresé. 
Sin embargo, volver de un viaje es imposible. 
Al menos como uno se fue.

De vuelta era como habitar una novela de 
ciencia ficción, como cuando un astronauta se 
pierde al interior de un hoyo negro y luego 
de haber vivido mil años y más de mil vidas 
vuelve para encontrarse que solo han pasado 
unos cuantos minutos. Poco ha cambiado.

VERA, Alonso. Viajar para Vivir.  Disponible en: 
<https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/editoriales 

editorialaspx?id=111761&md5=547917192a0df4992c983951807bb3aa&ta= 
0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe>. 

 Acceso: 27 feb. 2018.

x

LESR2-00036
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Uma hipótese sobre o ‘sentido de viajar’ que o autor de-
fende se materializa textualmente por meio da(do)

( A ) apresentação analógica feita pelo autor em “Mi 
nombre es Pata de Perro”. 

( B ) descrição do passado em “la vida me llevó a dejarlo 
todo”.

( C ) relato das aventuras presente em “Sobreviví traba-
jando como granjero y lavatrastes”.

( D ) necessidade de voltar expressa pelo trecho “Even-
tualmente regresé”. 

( E ) exposição de como o autor se sente ao regressar, 
descrito em “como cuando un astronauta se pierde 
al interior de un hoyo negro”. 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 6 a 45 |

Questão 6 

PROFUNDAMENTE

Quando ontem adormeci

Na noite de São João

Havia alegria e rumor

Estrondos de bombas luzes de Bengala

Vozes, cantigas e risos

Ao pé das fogueiras acesas.

No meio da noite despertei

Não ouvi mais vozes nem risos

Apenas balões

Passavam, errantes

[...]

BANDEIRA, Manuel. Antologia poética. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 81.

Embora esteja escrito em versos, o poema apresenta 
uma sequência narrativa, cuja dimensão se comprova 
pela

( A ) personagem apresentada nos versos.

( B ) presença do narrador em 1ª. pessoa.

( C ) evolução do tempo dos acontecimentos.

( D ) caracterização do espaço apresentado.

( E ) delimitação do enredo nas primeiras estrofes.

x

LPSR2-00041

x

Questão 7

JOVENS ESPERTOS

O jovem queria entrar para a polícia. Ins-
creveu-se e foi chamado para um teste.

– Neste teste é necessário ter raciocínio rá-
pido – disse o examinador.

– O que foi que o senhor disse?

– Disse que está dispensado…

AS MELHORES PIADAS. Jovens espertos. Disponível em: <http://
piadas.online4biz.net/jovens-espertos/>. Acesso em: 30 jul. 2017.

O pronome pessoal do caso oblíquo em Inscreveu-se foi 
utilizado após o verbo porque

( A ) é facultativo no caso apresentado.

( B ) está no início de frase.

( C ) é obrigatório com verbos no passado.

( D ) refere-se a uma piada.

( E ) existe uma conjunção (e) após o verbo.

Questão 8

ENROLAR A COLUNA 
PROMOVE A SERENIDADE

 No processo de relaxamento, projetar o 
corpo para baixo enrolando a coluna alonga 
os músculos e ajuda a liberar a tensão. Este 
movimento aumenta a mobilidade da coluna, 
alonga a musculatura das costas, trabalha o 
abdômen e alonga as panturrilhas.

Sinta-se tranquilo, finalmente!

COLLARD, Patrizia; CHAVES, Débora (Trad.). Atenção plena 
em poucas palavras. Rio de Janeiro: Sextante, 2016.

A letra a, quando exerce a função de preposição, não so-
fre flexão. Porém, quando artigo ou pronome, concorda 
com outros termos em gênero e número. No texto em 
questão, o a como preposição encontra-se na estrutura

( A ) a coluna.

( B ) a liberar.

( C ) a tensão.

( D ) a mobilidade.

( E ) a musculatura.

LPSR5-00002

x

LPSR2-00060

x
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Questão 9
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Disponível em: <http://pucrs.br/manualred/homonimos.php>. Acesso em: 25 jan. 2018.

Sobre a função textual de um dos advérbios de modo empregado no primeiro quadro da tira:

( A ) indica textualmente a aproximação da personagem Susie.

( B ) descreve textualmente a careta feita pelos personagens Calvin e Haroldo.

( C ) sugere textualmente qual interpretação os personagens esperam que Susie faça sobre o porquê da “nova aparência”.

( D ) sinaliza textualmente onde o pretenso acidente dos personagens Calvin e Haroldo ocorreu.

( E ) expressa textualmente a indignação da personagem Susie quanto ao visual da dupla.

Questão 10

Alcancei meu currículo e ele colocou os óculos, e enquanto isso eu olhava para trás dele, onde se 
podia enxergar o vale e as casinhas do vale, e fiquei brincando de imaginar que na verdade ninguém 
morava naquelas casinhas, que elas existiam apenas para serem admiradas através das grandes jane-
las do hotel, e quem sabe algum funcionário descia até lá diariamente para fazer uma fumaça bonita 
sair pelas chaminés. Mas o Gerente agora já estava falando comigo, e ele dizia você sabe que temos 
um plano de carreira por aqui, e me olhou por cima dos óculos. Você pode vencer. Achei que “vencer” 
era uma coisa um tanto exagerada, porque era só um emprego para cuidar de crianças, mas entendi 
que ele tinha lido muito sobre marketing na sua vida, e disse, fingindo, é o que eu mais quero, senhor, 
que era verdadeiramente a resposta certa para essas coisas.

BENSIMON, Carol. Pó de parede. Porto Alegre: Não Editora, 2010, p. 88.

Considerando-se apenas o trecho apresentado, é possível identificar

( A ) o local em que o conto se passa, um hotel.

( B ) a narradora feminina em primeira pessoa.

( C ) o tempo da ação, concomitante à narrativa.

( D ) o Gerente como uma figura antagônica à ação do narrador.

( E ) a presença de humor na narrativa.

LPSR2-00097

x

LPSR2-00098

x
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Questão 11

NEOLOGISMO

Beijo pouco, falo menos ainda. 

Mas invento palavras 

Que traduzem a ternura mais funda 

E mais cotidiana. 

Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 

Intransitivo: 

Teadoro, Teodora.

BANDEIRA, Manuel. Meus poemas preferidos. São Paulo: Ediouro, 2002. 

A respeito da construção do poema, é correto afirmar 
que

( A ) o “mas” (2º. verso) foi empregado equivocadamen-
te, porque não liga ideias antagônicas. 

( B ) o “mas” poderia ser substituído por “tampouco”.

( C ) o “e” (4º. verso) mantém valor de conjugação coor-
denativa no contexto.

( D ) a palavra “Intransitivo” está solta no 6º.  verso, por-
que não há nenhuma ligação com os outros versos.

( E ) o “que”, do 3º. verso, poderia ser substituído por 
“pois”.

Questão 12

[...] Diferente do estereótipo “einsteiniano” 
que a maioria das pessoas tem do cientista e 
da ciência, ela é simplesmente a curiosidade 
humana moldada na forma de raciocínio, uma 
maneira única que temos de interrogar o uni-
verso frente à falibilidade da compreensão hu-
mana. O cientista, por sua vez, não é nada 
mais que uma pessoa curiosa que busca enten-
der as questões pertinentes ao universo que o 
cerca por meio do ceticismo e da experimen-
tação. Todo esse processo de curiosidade, ex-
perimentação e descoberta é algo fundamental 
em nossas vidas e está presente em nós desde 
o nascimento. [...]

TINCANI, Flavio. Analfabetismo científico ou desprivilégio democrático? 
Gazeta do Povo, 29 nov. 2016. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.

com.br/opiniao/artigos/analfabetismo-cientifico-ou-desprivilegio-
democratico-amrbixvb19vbbc3waiblrldjv>. Acesso em: 5 ago. 2017.

LPSR2-00099

x

LPSR5-00008

Como se pode justificar o uso da crase, no trecho destacado?

( A ) A palavra falibilidade necessita do uso da preposi-
ção a antes dela.

( B ) O termo frente, pela regência, demanda um artigo 
feminino depois dele.

( C ) A expressão à corresponde à fusão de uma preposi-
ção e de um pronome oblíquo feminino.

( D ) A expressão à está entre um termo masculino e 
uma palavra feminina.

( E ) O termo frente pede preposição e a palavra falibili-
dade admite artigo feminino.

Questão 13

Pollyana é a personagem de um livro ame-
ricano de 1913, sobre uma menina que era o 
epítome do otimismo. Para ela, tudo ia dar 
certo, tudo era cor-de-rosa. Talvez seja com 
esse espírito em mente que surgiu a ideia da 
capa desta edição. 

Habituados a ouvir nossos leitores reclama-
rem como os carros estão caros no Brasil, nós, 
da redação, resolvemos espantar de vez essa 
fase pessimista que vivemos nos últimos anos. 
Por que não fazer uma reportagem com mo-
delos baratos e decentes para entrar com o pé 
direito em 2018?

Quatro Rodas, p. 5, 2018.

A estratégia empregada na abertura do editorial tem a 
intenção de

( A ) ilustrar um possível comportamento dos compra-
dores de automóveis 

( B ) levar cultura aos leitores da revista. 

( C ) desviar-se do assunto principal, que é a crise econô-
mica brasileira. 

( D ) sinalizar uma postura a ser adotada pela revista na-
quela edição. 

( E ) chamar atenção para um clássico da literatura 
mundial. 

Questão 14

O ato é da mais extrema simplicidade: a 
mãe ou o pai senta-se com o filho pequeno e lê 
com ele um livrinho. O hábito é universalmen-
te aceito como uma alavanca para o desenvol-
vimento infantil, mas até este momento não

x

LPSR2-00101

x

LPSR2-00102
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havia nenhuma grande pesquisa no Brasil que 
mostrasse quanto a leitura pode ser decisiva para 
estimular a inteligência desde os primeiros anos 
de vida. Agora há. Um estudo que acaba de ser 
publicado pela prestigiada revista americana Pe-
diatrics, conduzido por especialistas do Instituto 
Alfa e Beto (IAB), de São Paulo, em parceria 
com a Universidade de Nova York (NYU), revela 
que ler em voz alta para a criança não apenas 
contribui para afiar o raciocínio e formar futuros 
leitores como também melhora a vida de todos 
em casa, dependendo da frequência e do empe-
nho dos pais.

BUSTAMANTE, Luisa. Hora da historinha. Veja, São Paulo, p. 84., 2018. 

O trecho apresentado corresponde

( A ) à introdução de uma reportagem sobre leitura.

( B ) à introdução de um artigo de opinião sobre leitura.

( C ) ao desenvolvimento de um texto sobre hábitos in-
fantis.

( D ) ao desenvolvimento de um artigo de opinião sobre 
leitura.

( E ) à conclusão de uma reportagem sobre leitura.

Questão 15

– Mais emigrantes têm nível superior

Levantamento realizado pela consultoria es-
pecializada em expatriação JBJ Partners sobre 
uma base de dados composta de 240 clientes 
revela que, nos últimos quatro anos, o por-
centual de pessoas com formação superior que 
se mudaram para os Estados Unidos subiu de 
83% para 93%.

– A faixa etária dos expatriados aumentou

Hoje, a massa migratória majoritária, que 
chega a 57% do total, tem entre 30 e 49 anos 
— justamente a fase em que os indivíduos 
tendem a ter uma carreira mais consolidada e 
maior poder aquisitivo.

VEJA. Quatro sinais que o país vive [...]. Veja, São Paulo, p. 30, 2018.

x
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Os argumentos apresentados podem ser empregados 
em um texto sobre

( A ) as dificuldades de se fazer ciência no Brasil.

( B ) a xenofobia enfrentada pelos brasileiros em outros 
países. 

( C ) o aumento do grau de especialização do jovem bra-
sileiro. 

( D ) a insegurança pública, que leva à migração.

( E ) a saída de mão de obra qualificada do Brasil.

Questão 16

Este homem pegou uma nação destruída, 
recuperou sua economia e devolveu o orgulho 
a seu povo.

Em seus quatro primeiros anos de governo, 
o número de desempregados caiu de 6 milhões 
para 900 mil pessoas.

Este homem fez o produto interno bruto 
crescer 102% e a renda per capita dobrar. Au-
mentou os lucros das empresas de 175 milhões 
para 5 bilhões de marcos.

E reduziu uma hiperinflação a no máximo 
25% ao ano. Este homem adorava música e 
pintura, e quando jovem imaginava seguir a 
carreira artística.

Esse homem é Adolf Hitler.  É possível con-
tar um monte de mentiras dizendo só a ver-
dade.

PROPAGANDA vencedora – Folha de São Paulo. Publicidade no Ato, 18 jun. 
2007. Disponível em: <http://publicidadenoato.blogspot.com.br/2007/06/

propaganda-vencedora-folha-de-so-paulo.html?m=1>. Acesso em: 15 jun. 2018.

A construção dessa propaganda visa provar que

( A ) Adolf Hitler foi, apesar de tudo, uma boa pessoa.

( B ) fatos descontextualizados podem comprovar men-
tiras. 

( C ) há erros históricos nos números que mostram o 
bom trabalho de Adolf Hitler. 

( D ) uma argumentação sem uma autoridade para em-
basá-la é inverídica. 

( E ) relações lógicas são incontestáveis.

x
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Questão 17
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A respeito do texto apresentado na imagem, pode-se 
afirmar que

( A ) “aprendeu” tem bitransitividade.

( B ) “a adolescência inteira” é objeto direto do verbo 
“passou”.

( C ) “causa” possui um objeto direto e um objeto indireto. 

( D ) “tem” é um verbo de ligação.

( E ) “esconder” possui um objeto indireto.

Questão 18

Com a expansão da educação básica e 
o percentual de crianças na escola acima de 
99%, o desafio é assegurar que estudantes te-
nham acesso aos mesmos padrões de quali-
dade de ensino. Levantamento feito pelo Nu-
pede (Núcleo de Pesquisa em Desigualdades 
Escolares) da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), porém, mostra que fatores 
como classe, raça e gênero afetam desempenho 
e acesso a diferentes padrões de qualidade na 
educação básica. [...]

MUNIZ, Andressa. Educação básica é universal, mas também 
desigual. Gazeta do Povo, 3 mar. 2018. Disponível em: <http://www.

gazetadopovo.com.br/educacao/educacao-basica-e-universal-mas-tambem-
desigual-86nw7j550cjukss8tdppyl28c>. Acesso em: 3 mar. 2018.

LPSR2-00105

x
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A informação trazida pelo parágrafo lido anteriormente 
é a de que 

( A ) as crianças brasileiras, independentemente da 
origem, têm as mesmas oportunidades escolares.

( B ) o desempenho escolar é desigual por causa de 
oportunidades diferentes.

( C ) o Nupede anunciou que há igualdade nos padrões 
de educação brasileira.

( D ) o obstáculo – já vencido – era assegurar os mesmos 
padrões de educação.

( E ) a expansão da educação brasileira garantiu aos es-
tudantes oportunidades de qualidade escolar.

Questão 19

Romeu e Julieta é uma tragédia do escritor 
inglês William Shakespeare (1564-1616) escri-
ta no final do século XVI. A obra de drama-
turgia relata a história de amor entre Romeu 
e Julieta. [...]

DIANA, Daniela. Romeu e Julieta. Disponível em: <https://www.
todamateria.com.br/romeu-e-julieta/>. Acesso em: 3 mar. 2018.

O pequeno trecho lido, bem como as alternativas que 
seguem, compõem um texto que traz informações acer-
ca do livro Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Um 
resumo é uma síntese de outro texto, que de forma clara 
e objetiva, mantém as informações do texto base. Com 
base nessa informação, a alternativa que resume o con-
teúdo da obra clássica Romeu e Julieta é:

( A ) Romeu e Julieta, do escritor inglês William Shakespeare, 
vivem uma história de amor. Eles se apaixonam, mas 
acabam mortos em trágico fim, por causa de brigas 
entre as suas famílias.

( B ) Romeu e Julieta representa um dos maiores clás-
sicos da literatura mundial e uma das obras mais 
emblemáticas de Shakespeare.

( C ) Até os dias atuais, o texto é encenado e possui di-
versas paródias. São filmes, músicas, poesias, pintu-
ras, todos inspirados na obra de um dos maiores 
atores britânicos: William Shakespeare.

( D ) A tragédia Romeu e Julieta é uma obra de drama-
turgia que está dividida em 5 atos, cada qual com-
posto de diversas cenas.

( E ) Proibidos de viverem essa história de amor, eles es-
colhem a separação. Diante disso, as famílias, que 
antes viviam em discórdia, passam por um mo-
mento de paz.

x
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Questão 20

[...] Em um bairro de Manaus (AM), foram 
distribuídos 100 pequenos baldes com um pou-
co de água para atrair as fêmeas do mosquito 
para desovar. As paredes internas dos baldes 
foram cobertas com um pano preto aveludado, 
no qual foi aplicado o larvicida pyriproxyfen, 
triturado até a consistência de um pó muito 
fino. Esses baldes foram denominados de es-
tações de disseminação, muito potentes contra 
as larvas dos mosquitos, mas sem efeito sobre 
os adultos. Quando o mosquito adulto pousa 
na superfície da "estação de disseminação", 
partículas do inseticida grudam nas pernas e 
no corpo do inseto. Como as fêmeas de Aedes 
visitam muitos criadouros para depositar seus 
ovos, elas levam o inseticida para esses cria-
douros, que se tornam armadilhas letais para 
as larvas do mosquito. [...]

AEDES aegypti combatendo a dengue? Disponível em: <http://
www.canalciencia.ibict.br/pesquisa/0287_Aedes_aegypti_

combatendo_a_dengue.html>. Acesso em: 3 mar. 2018.

A natureza do texto apresentado é de divulgação cientí-
fica. Ele recebe esse nome, porque

( A )  trata da informação de maneira científica.

( B ) faz o relato descritivo de uma opinião.

( C ) revela uma profecia à população.

( D ) traduz, em termos simples, uma doutrina.

( E ) usa termos leigos para explicar a experiência.

Questão 21

ADEUS!

Adeus, para sempre adeus!

Vai-te, oh! vai-te, que nesta hora

Sinto a justiça dos céus

Esmagar-me a alma que chora.

Choro porque não te amei,

Choro o amor que me tiveste;

O que eu perco, bem no sei,

Mas tu... tu nada perdeste;

Que este mau coração meu

Nos secretos escaninhos

LPSR1-00108

x
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Tem venenos tão daninhos

Que o seu poder só sei eu.

GARRET, Almeida. Adeus! Disponível em: <http://www.blocosonline.com.
br/literatura/poesia/pidp/pidp010703.htm>. Acesso em: 31 ago. 2018.

Nesses versos sentimentais do poeta português Almei-
da Garret, o eu lírico

( A ) mostra sofrimento pela amada que morreu.

( B ) coloca-se em uma posição inferior em relação à 
mulher do texto.

( C ) apresenta-se como vítima de um amor fracassado.

( D ) está triste porque seu amor não é correspondido.

( E ) revela-se bondoso contra a maldade da mulher.

Questão 22

[...]

Valsavas:

— Teus belos

Cabelos,

Já soltos,

Revoltos,

Saltavam,

Voavam,

Brincavam

No colo

Que é meu;

E os olhos

Escuros

Tão puros,

Os olhos

Perjuros

Volvias,

Tremias,

Sorrias,

P'ra outro

Não eu!

[...]

ABREU, Casimiro de. A valsa. Disponível em: <http://www.
jornaldepoesia.jor.br/casi1.html#avalsa>. Acesso em: 1 abr. 2017.

x
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Essa estrofe do texto A valsa, de Casimiro de Abreu, apre-
senta-se em formato diferente para os padrões estéticos 
poéticos do século XIX. Com base nessa informação, con-
clui-se que a representação gráfica do texto sugere a(o)

( A ) inovação de padrões estéticos românticos.

( B ) uso exagerado de aspectos sentimentais.

( C ) movimento ocorrido na execução da valsa.

( D ) temática social por meio de uma cena em um baile.

( E ) situação de sedução e conquista entre jovens.

Questão 23

[...] Além, muito além daquela serra, que 
ainda azula no horizonte, nasceu Iracema.

Iracema, a virgem dos lábios de mel, que ti-
nha os cabelos mais negros que a asa da graú-
na e mais longos que seu talhe de palmeira.

O favo da jati não era doce como seu sorri-
so; nem a baunilha recendia no bosque como 
seu hálito perfumado.

Mais rápida que a ema selvagem, a morena 
virgem corria o sertão e as matas do Ipu onde 
campeava sua guerreira tribo da grande nação 
tabajara, o pé grácil e nu, mal roçando alisava 
apenas a verde pelúcia que vestia a terra com 
as primeiras águas. [...]

ALENCAR, José de. Iracema: lenda do Ceará. São Paulo: 
Penguin Classics; Cia. das Letras, 2016. p.17.

Iracema, de José de Alencar, é uma das obras mais re-
presentativas do romance indianista. O estilo narrativo 
do autor, ao descrever Iracema, é cheio de

( A ) contradições, pois traz a virgindade como incompa-
tível com a sedução dos lábios de mel.

( B ) comparações, uma vez que faz referências apenas 
a elementos da natureza.

( C ) desejo, porque descreve Iracema apenas com ele-
mentos e requintes de sedução.

( D ) metáforas, porque tece comparações entre a jovem 
Iracema e diversos elementos positivos.

( E ) admiração, porque realça a beleza e a inteligência 
de uma heroína indígena chamada Iracema.

Questão 24

[...] Inácio ia comendo devagarinho, não ou-
sando levantar os olhos do prato, nem para 
colocá-los onde eles estavam no momento em

x
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que o terrível Borges o descompôs. Verdade é 
que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs 
os olhos nos braços de D. Severina que se não 
se esquecesse de si e de tudo. 

Também a culpa era antes de D. Severina 
em trazê-los assim nus, constantemente. Usava 
mangas curtas em todos os vestidos de casa, 
meio palmo abaixo do ombro; dali em diante 
ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade, 
eram belos e cheios, em harmonia com a dona, 
que era antes grossa que fina, e não perdiam 
a cor nem a maciez por viverem ao ar; mas é 
justo explicar que ela os não trazia assim por 
faceira, senão porque já gastara todos os vesti-
dos de mangas compridas. [...]

ASSIS, Machado de. Uns braços. In:    . Várias histórias.  
Rio de Janeiro: Laemmert & C., 1896. p. 53-54.

O Realismo, especialmente nos textos de Machado de 
Assis, coloca a mulher em uma condição muito diferen-
te do movimento anterior, o Romantismo. Com base no 
texto lido, pode-se considerar que a mulher no Realismo 
é

( A ) exaltada por seus dotes físicos.

( B ) submissa perante a figura masculina.

( C ) sedutora em caso de triângulo amoroso.

( D ) responsável pela boa conduta do homem.

( E ) graciosa e religiosa, ao mesmo tempo.

Questão 25

[...]  As janelas da frente da casa foram fe-
chadas; no corredor escuro, sobre um banco, 
um candeeiro de latão ficou dando a sua lu-
zinha de capela, fumarenta e mortal. Ventava 
e chovia. Pela vidraça da cozinha, enquanto a 
Mariana, choramingando, abanava o fogareiro, 
eu vi passar, no Largo da Senhora da Agonia, o 
homem que trazia às costas o caixão do papá. 
No alto frio do monte a capelinha da Senho-
ra, com a sua cruz negra, parecia mais triste 
ainda, branca e nua entre os pinheiros, quase 
a sumir-se na névoa; e adiante, onde estão as 
rochas, gemia e rolava, sem descontinuar, um 
grande mar de inverno. [...]

QUEIRÓS, Eça de. A relíquia. Capítulo I. Disponível em: 
<https://www.luso-livros.net/wp-content/uploads/2013/03/A-

Rel%C3%ADquia.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2017.

x
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O trecho selecionado faz parte de uma obra de Eça de 
Queirós, autor do Realismo português. Uma das princi-
pais características do Realismo pode ser vista no trecho 
em questão. Essa característica é

( A ) descrição objetiva da realidade.

( B ) denúncia de problemas sociais.

( C ) personagem próximo da realidade.

( D ) valorização de elementos históricos.

( E ) representação das mazelas sociais.

Questão 26

[...] O __________________ manifesta 
preferência por temas ligados às patologias so-
ciais, tais como a miséria, o adultério, a crimi-
nalidade, o desequilíbrio psicológico, problemas 
ligados ao sexo, entre outras coisas. O romance 
naturalista acentua, mais que o Realismo, o 
determinismo do comportamento humano que 
seria guiado por leis físico-químicas, pela here-
ditariedade e pelo meio físico e social. [...]

NASCIMENTO, Paulo de Oliveira. Disponível em: 
<http://www.unicap.br/coloquiodehistoria/wp-content/

uploads/2013/11/4Col-p.353.pdf>. Acesso em: 21 ago. 2017.

O trecho lido faz parte de um artigo científico relaciona-
do a uma escola literária com ênfase em determinada 
obra. As informações apresentadas correspondem ao 
estilo conhecido por

( A ) Realismo.

( B ) Naturalismo.

( C ) Parnasianismo.

( D ) Simbolismo.

( E ) Pré-Modernismo.

Questão 27

PALAVRAS

As palavras do amor expiram como os versos,

Com que adoço a amargura e embalo o pen-
samento:

Vagos clarões, vapor de perfumes dispersos,

Vidas que não têm vida, existências que in-
vento;

[...]

BILAC, Olavo. Palavras. Disponível em: <http://www.jornaldepoesia.
jor.br/bilac2.html#pala>. Acesso em: 4 mar. 2018.

x
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Os versos apresentados são de Olavo Bilac e fazem par-
te do Parnasianismo brasileiro. Com relação ao estilo e 
às características do movimento, a estrofe apresentada 
evidencia a

( A ) descrição um tanto vaga de um termo.

( B ) rima pobre presente no formato ABAB.

( C ) simbologia dos termos, voltados à transcendência.

( D ) descrição derretida e cheia de lirismo sobre o amor.

( E ) presença da subjetividade nos versos.

Questão 28

Estranho mimo aquele vaso! Vi-o,

Casualmente, uma vez, de um perfumado

Contador sobre o mármore luzidio,

Entre um leque e o começo de um bordado.

[...]

OLIVEIRA, Alberto. Vaso chinês. Disponível em: <http://www.
jornaldepoesia.jor.br/ao06.html>. Acesso em: 4 mar. 2018.

Considerando os versos apresentados e suas caracterís-
ticas, pode-se concluir que o grande legado das poesias 
parnasianas brasileiras foi a

( A ) necessidade de conhecer alguns vasos vindos de 
outras nacionalidades.

( B ) importante retomada da objetividade na escrita 
dos versos.

( C ) aproximação dessa literatura com a população 
mais simples.

( D ) estruturação de um poema perfeito, a arte pela arte.

( E ) intenção de poetizar coisas simples do dia a dia. 

Questão 29

As asas que Deus lhe deu

Ruflaram de par em par...

Sua alma, subiu ao céu,

Seu corpo desceu ao mar...

GUIMARAENS, Alphonsus. Ismália. Disponível em: <http://www.
jornaldepoesia.jor.br/al1.html#ismalia>. Acesso em: 4 mar. 2018.

x
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O trecho apresentado é a última estrofe de um dos mais 
bonitos poemas do Simbolismo brasileiro. O tema e o 
desfecho indicam que uma das características do Sim-
bolismo foi a(o)

( A ) transcendência.

( B ) musicalidade.

( C ) racionalismo.

( D ) precisão nas descrições.

( E ) arte pela arte.

Questão 30

DANÇA DO VENTRE

Torva, febril, torcicolosamente,

numa espiral de elétricos volteios,

na cabeça, nos olhos e nos seios

fluíam-lhe os venenos da serpente.

Ah! que agonia tenebrosa e ardente!

que convulsões, que lúbricos anseios,

quanta volúpia e quantos bamboleios,

que brusco e horrível sensualismo quente.

CRUZ E SOUZA, João da. Dança do ventre. Disponível em: <http://www.
jornaldepoesia.jor.br/csousa.html#ventre>. Acesso em: 4 mar. 2018.

Uma das mais importantes características do Simbo-
lismo é a sugestão deixada por versos de poemas.  
Por meio da estrofe lida, é possível depreender que o 
poema, pela musicalidade e pela sonoridade, sugere que

( A ) os movimentos correspondem a experiências se-
xuais.

( B ) a prática era de uma dança nobre dos grandes sa-
lões.

( C ) os movimentos eram lentos e permitiam análise 
demorada.

( D ) a dança oferecida era de muita sensualidade.

( E ) os pés eram a prioridade dos movimentos de dança.

x
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DA VINCI, Leonardo. Mona Lisa. Cerca de 1503-06. Óleo 
sobre madeira, 77 cm x 53 cm. Museu do Louvre, Paris.

Na obra de Leonardo da Vinci é possível observar deta-
lhes impressionantes da anatomia humana. Durante o 
Renascimento, o ser humano

( A ) foi valorizado, reflexo do antropocentrismo, que era 
central no movimento humanista.

( B ) foi substituído pelo vislumbre da máquina, o que se 
refletiu na perfeição da espécie humana.

( C ) foi colocado em segundo plano, reflexo do teocen-
trismo, movimento que figurou durante o período.

( D ) se voltou para a Idade Média, onde o homem era o 
centro da Arte e da sociedade.

( E ) foi intensamente estudado, pois a anatomia era 
uma disciplina obrigatória para os pintores.

ARSR2-00061
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Questão 32

Sabe-se que a teoria ou doutrina dos afetos 
deu-se no período Barroco por volta do século 
XVII, baseada em uma antiga analogia entre 
música e retórica (disciplina que tem por obje-
tivo estudar a produção e análise do discurso). 
A inovação do recitativo deu aos teóricos uma 
ampla ocasião para observar o paralelismo en-
tre a música e o discurso (BUKOFZER, 1947, 
p.388). Os músicos do Período Barroco busca-
vam novas tendências de expressão musical e, 
sobretudo nesse período apareceu uma de suas 
principais características […].

MELO, Fábio de. Doutrina dos afetos. Concertino, 29 jul. 2016. 
Disponível em: <http://www.concertino.com.br/index.php?option=com_

content&view=article&id=7373>. Acesso em: 28 fev. 2018.

A característica da música barroca – relacionada à teoria 
ou doutrina dos afetos – que o texto aborda é a

( A ) execução da música instrumental sem o elemen-
to vocal, portanto esse contexto se refere ao surgi-
mento da ópera.

( B ) busca por uma linguagem musical que servisse ao 
texto, de maneira que os sons pudessem exprimir 
os sentimentos.

( C ) sobreposição da retórica sobre a música instrumental, 
devido aos avanços das teorias da linguagem.

( D ) exploração da individualidade do solista, pois du-
rante esse período houve grande valorização dos 
sentimentos do indivíduo.

( E ) mescla entre instrumento e voz, contexto este que 
se refere ao surgimento do gênero concerto.

Questão 33
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DAVID, Jacques-Louis. O juramento dos Horácios, 1782. 1 
Óleo sobre tela: 330 x 425 cm. Museu do Louvre, Paris.

ARSR2-00062
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A obra O juramento dos Horácios pode ser considerada 
um marco da pintura neoclássica, pois

( A ) valoriza o movimento tanto dos personagens quan-
to do seu entorno.

( B ) demonstra forte apelo decorativo, com destaque 
para os trajes e o ambiente representado.

( C ) constrói, de maneira realista, uma temática clássica 
com uma estrutura racional.

( D ) se utiliza de formas arredondadas, transmitindo 
emoção e vivacidade à cena.

( E ) se concentra na narrativa heroica, com o objetivo 
de trazer uma cena agradável e prazerosa.

Questão 34

O teatro romântico refletia os gostos da burguesia, que 
investia em construção de edifícios, na cultura e nos va-
lores da aristocracia, classe que ela havia sobrepujado. 
Sendo assim, os escritores do teatro romântico defen-
diam a(o)

( A ) representação de personagens sublimes, sem de-
formidades de caráter.

( B ) não representação de personagens nobres, reis e 
aristocratas nas peças.

( C ) reconstituição real da vida, sem idealizações e men-
sagens moralistas.

( D ) uso de mensagens moralistas e a luta entre o bem 
e o mal.

( E ) uso de personagens locais, valorizando os costu-
mes e as tradições locais.

Questão 35

A arte popular tem diferentes manifesta-
ções, sempre complementares e interligadas: 
dança, música, comida, festa; mas entre todas 
se destaca a produção artesanal, que tem re-
cebido o reconhecimento tanto do público lo-
cal quanto espectadores internacionais por sua 
qualidade e condição de arte genuinamente 
representativa do ser complexo e plural ibero-
-americano.

A atividade artesanal faz parte das redes 
sociais, econômicas e culturais do meio rural, 
das áreas populares das cidades e, certamente, 
das múltiplas etnias originárias da América. 
[...]

Estas obras-primas da arte popular 
ibero-americana são testemunhos eloquentes

x
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da imensa capacidade criadora e da vitalidade 
inesgotável da arte dos povos americanos.

GRANDES mestres da arte popular Ibero-Americana: In: CARDOSO, 
Ruth. Madero, [México]: Fomento Cultural Banamex, A. C.; São Paulo: 
SESI-SP, 2013. p. 5-6. (Coleção Fomento Cultural Banamex: catálogo).

Considerando as informações do texto, qual a definição 
correta para arte popular?

( A ) Produção humana de boa qualidade referente às 
culturas primitivas em que a construção de objetos 
é seu patrimônio exclusivo.

( B ) Artefatos oriundos do artesanato que reproduzem 
características culturais e tradicionais de popula-
ções étnicas.

( C ) Produções culturais autorais em que características 
tradicionais são utilizadas na criação de obras úni-
cas com valor e expressividade estéticos.

( D ) Peças de alto processo técnico-industrial, com influên-
cia da tradição cultural de povos íbero-americanos.

( E ) Manifestações culturais com livre expressão e sen-
sibilidade artística que representam fenômenos his-
tóricos.

Questão 36

O BRASIL INDÍGENA DE 
VLADIMIR KOZÁK

[...] Encantado pelo povo e pelas paisagens 
brasileiras, dedicou a maior parte de sua vida à 
documentação de grupos indígenas do nordeste 
da Amazônia, do Brasil Central e especialmen-
te do Paraná, além de aspectos da natureza 
e do cotidiano de diversas cidades brasileiras.

Cineasta, fotógrafo, desenhista, pintor e 
pesquisador, Kosák foi incansável em seu tra-
balho de documentação, o que o levou a formar 
um acervo composto por fotografias, desenhos, 
aquarelas, filmes e registros escritos, além de 
rico material etnográfico como arcos, flechas, 
plumária e esculturas representando animais 
(zoomorfas) confeccionadas em cera de abelha. 
Sua perseverança e sensibilidade foram funda-
mentais para a compreensão de muitos aspec-
tos da vida dos povos indígenas brasileiros.

CORRÊA, Maria Celeste. Museu vivo: guia ilustrado da história 
do Paraná. Curitiba: Olhar Brasileiro, 2007. p. 27.

x
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Sobre arte indígena, é correto afirmar que

( A ) é uma modalidade dos fazeres de diversas etnias 
dentro do território brasileiro, e prioriza a produção 
de acessórios para indumentária utilizada em festi-
vidades e rituais.

( B ) engloba as produções em diversos suportes e as 
linguagens envolvidas nas celebrações e rituais, 
com função representativa e utilitária.

( C ) as produções extraídas de grupos indígenas e en-
contradas em acervos de museus são considera-
das a arte indígena, pois, para as sociedades indíge-
nas, esses objetos são elementos do cotidiano.

( D ) concentra-se na produção de artefatos e na pintura 
corporal que, embora perecíveis, possuem confec-
ção minuciosa, detalhista, com objetivo estético e 
artístico.

( E ) suas produções de objetos e manifestações sociais 
possuem valor diferenciado para as etnias indíge-
nas, pois recebem a classificação de arte apenas os 
artefatos em argila, fibras e plumária.

Questão 37

A VISÃO DOS VIAJANTES 
ESCLARECIDOS

Deixe seu olhar solto por dentro desses 
olhares distantes. Deslumbrante, ingênua, lu-
xuriante, sensual, exótica, assombrada, delica-
da, lúbrica, assustada, às vezes preconceituo-
sa. É a nossa paisagem. Pintores, gravuristas 
e fotógrafos vieram da Europa, em épocas 
diferentes, atraídos pelo paraíso, pela aventu-
ra (adrenalina, poderíamos dizer), buscando a 
descoberta, o diferente, a emoção, e serenidade. 
Chegaram em missões ou enviados por seus reis 
e imperadores. Viajaram por conta própria, fi-
caram pouco tempo ou se demoraram. E regis-
traram o que viram, transmitiram suas sensa-
ções. Esse olhar distante revela como a Europa 
contemplava o mundo novo e desconhecido

BRASIL + 500: mostra do redescobrimento. In: A visão dos viajantes 
esclarecidos. São Paulo: Associação Brasil 500 anos, 2000. p. 46.

x
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ECKHOUT, Albert. A mameluca, 1641. 1Óleo sobre 
tela: 271 x 170 cm. Museu Nacional, Copenhague.

Considerando a análise do texto e da imagem, pode-se 
considerar que a produção do artista holandês Albert 
Eckhout representa

( A ) uma visão realista das sociedades e populações do 
Brasil Colônia. 

( B ) a exploração do imaginário europeu segundo o 
olhar do estrangeiro.

( C ) uma reflexão das condições sociais e econômicas 
da população que se formava no século XVII.

( D ) a exaltação da natureza, do desconhecido para a 
Europa, por meio de formas e temas.

( E ) um registro histórico da miscigenação do povo bra-
sileiro como exercício artístico.

Questão 38

OS GESTOS DO CÉU
[...] O frenesi, a abundância, a demasia: que 

é isto senão o próprio Céu, [...]? E os gordos 
anjinhos, as lágrimas, os deslumbrantes mati-
zes, os raios de luz! E as gordas nuvens entre 
colunas, e os capitéis ciclópicos, o excesso, a 
loucura, o esplendor? De duas uma, sim: ou o 
Céu inspirou-se em tal barroco, ou se inspirou 
o barroco no Céu. Sendo o Céu, dentre os dois,

x
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o mais antigo, há de caber-lhe a precedência, 
e fica provado ser o barroco de origem divina; 
tal como os monarcas absolutos, as Sagradas 
Escrituras, o poder dos papas e mesmo, na 
Igreja, a tradição oral.

LEMOS, Sergio. A duquesa e o céu: romance. Rio de Janeiro: Record, 2000, p. 84.

As características da arte do período barroco, apresenta-
das no texto, podem ser relacionadas a qual alternativa?

( A ) O barroco foi um estilo com preocupação religiosa 
e decorativa, com ênfase na razão sobre a emoção.

( B ) A pintura barroca dedicou-se aos retratos da nobre-
za em situações dramáticas. 

( C ) O barroco nas artes visuais buscou retratar a vida 
cotidiana, comparando-a com descrições bíblicas.

( D ) A escultura barroca, por sua conotação religiosa, é 
considerada rústica e primitiva, pelo exagero de for-
mas e cores aplicadas nas obras.

( E ) A arte barroca é reconhecida pela sugestão de mo-
vimento em suas obras; pinturas e esculturas pos-
suem linhas curvas, expressando sentimentos.

Questão 39

SEDENTARISMO: O MAL 
DO SÉCULO XXI

Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), as pessoas sedentárias são aquelas que 
fazem menos de 90 minutos de atividade física na 
semana. E segundo indicam seus informes o se-
dentarismo é um mal que afeta pelo menos 60% 
da população mundial adulta. Calcula-se que 
todo ano morrem cerca de 2 milhões de pessoas 
devido à prática insuficiente de exercício físico.

SEDENTARISMO: o mal do século XXI. Disponível 
em: <https://amenteemaravilhosa.com.br/sedentarismo-

mal-seculo-xxi>. Acesso em: 31 ago. 2018.

Sabe-se que os benefícios dos exercícios físicos são di-
versos, já o sedentarismo pode levar ao desenvolvimen-
to de inúmeras doenças. A respeito desse tema, pode-
mos afirmar que

( A ) a inatividade física não potencializa os fatores de risco.

( B ) as principais doenças crônicas associadas ao sedenta-
rismo são doenças cardiovasculares, diabetes e câncer.

( C ) os fatores de risco mutáveis são: estresse, má ali-
mentação, etnia e obesidade.

( D ) a maior parte dos fatores de risco não possui rela-
ção entre si, mesmo entre os fatores mutáveis.

x
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( E ) a presença de um ou mais fatores de risco não au-
menta a chance de se desenvolver determinadas 
doenças crônicas.

Questão 40

DANÇA NA ESCOLA: UMA 
EDUCAÇÃO PRA LÁ DE FÍSICA

Dançar é uma das maneiras mais divertidas 
e adequadas para ensinar, na prática, todo o 
potencial de expressão do corpo humano. En-
quanto mexem o tronco, as pernas e os braços, 
os alunos aprendem sobre o desenvolvimento 
físico. Introduzir a dança na escola equivale a 
um tipo de alfabetização.

ARAÚJO, Paulo. Dança na escola: uma educação pra lá de física. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/199/danca-escola-educacao-pra-la-fisica>. 

 Acesso em: 31 ago. 2018.

A dança é uma atividade bastante dinâmica e pode ser 
implementada em diversos ambientes. Seus principais 
benefícios são:

( A ) melhorar a flexibilidade e diminuir o estresse e o 
condicionamento físico.

( B ) auxiliar no emagrecimento, no fortalecimento mus-
cular e aumentar a tensão.

( C ) combater o estresse e a analgesia e diminuir a fle-
xibilidade.

( D ) melhorar o condicionamento, a coordenação mo-
tora e fortalecer a musculatura.

( E ) aumentar a flexibilidade, o estresse e fortalecer a 
musculatura.

Questão 41

CIRCO FITNESS ALIA TÉCNICAS DO 
PICADEIRO A ACADEMIA E QUEIMA 

ATÉ 700 CALORIAS POR AULA

Respeitável público, o espetáculo vai começar! 
Mas, dessa vez, espacates, piruetas e acrobacias 
não estão somente sob as lonas multicoloridas 
nas quais palhaços, trapezistas e bailarinas se 
apresentam. O conjunto destes exercícios chegou 
às academias, recebeu o nome de circo fitness e 
vem conquistando cada vez mais mulheres. 

GOMES, Marilise. Circo fitness alia técnicas do picadeiro a academia 
e queima até 700 calorias por aula. Disponível em: <https://extra.

globo.com/mulher/corpo/circo-fitness-alia-tecnicas-do-picadeiro-
academia-queima-ate-700-calorias-por-aula-17092781.html>. 

 Acesso em: 31 ago. 2018.

EFSR2-00065
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A cada dia, as práticas relacionadas às atividades cir-
censes vêm ganhando mais espaço e adeptos. Sobre o 
tema, pode-se afirmar que

( A ) a prática da atividade circense envolve obrigato-
riamente a presença de seu personagem principal 
nas aulas: o palhaço.

( B ) o circo não tem utilizado conhecimentos de outras 
áreas para se manter no mercado, como a ginásti-
ca, o teatro e a dança.

( C ) o circo é praticado exclusivamente por mulheres, de-
vido às características corporais exigidas pela prática.  

( D ) o circo fitness não pode ser considerado uma adap-
tação da atividade circense, mas, sim, uma nova 
modalidade totalmente diferente.

( E ) é possível realizar adaptações das atividades circen-
ses não somente para o ambiente de academias, 
mas para o escolar também.

Questão 42

Muitos nutricionistas afirmam que, para termos um cor-
po saudável, devemos manter uma dieta alimentar equi-
librada. Para isso, na alimentação, devemos priorizar

( A ) produtos industrializados e naturais, na mesma pro-
porção.

( B ) uma combinação de pães brancos e integrais, açú-
cares e frutas.

( C ) alimentação a base de carne vermelha, cereais e 
produtos lights.

( D ) leites e derivados, refrigerantes e produtos naturais.

( E ) produtos naturais em maior proporção que outros 
produtos..

Questão 43
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Os índices de obesidade infantil têm aumentado a cada 
ano e gerado inúmeras preocupações. São considera-
das consequências da obesidade para a saúde:

( A ) as alterações psicológicas e a diminuição da pres-
são arterial.

( B ) a disfunção hormonal, o diabetes e a desnutrição.

( C ) o sedentarismo, a diminuição do estresse e as dislipi-
demias.

( D ) o diabetes, a alteração emocional e a hipertensão 
arterial.

( E ) o aumento da pressão arterial, o diabetes e a desnu-
trição.

Questão 44

INFÂNCIA NA BALANÇA

Até 2050, a obesidade e o sobrepeso podem 
se tornar o principal problema de saúde dos 
catarinenses. O alerta é dado por pelo menos 
dois estudos recentes que apontam o aumento 
significativo do excesso de peso entre crianças 
e adolescentes no Estado. Hoje, a obesidade 
atinge uma em cada dez crianças de seis a 10 
anos de idade em Santa Catarina. Entre quem 
tem quatro e seis anos, o índice é de 7,5%. 
Apenas em Florianópolis, o sobrepeso chega a 
30% de todos os alunos do ensino fundamental.

BELLO, Paola. Infância na balança. Disponível em: <http://www.clicrbs.com.
br/sites/swf/obesidade_infantil/index1.html>. Acesso em: 31 ago. 2018.

A obesidade pode ser desencadeada por diversos fato-
res, tanto externos quanto internos. Os principais parâ-
metros antropométricos para avaliá-la são:

( A ) massa, idade, altura, envergadura e circunferência 
de quadril.

( B ) peso, altura, circunferência de cintura e pressão arterial.

( C ) idade, altura, circunferência de quadril e cintura.

( D ) índice de massa corporal, circunferência de quadril 
e temperatura.

( E ) massa, altura, I.M.C. e circunferência de cintura e 
quadril.

x
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Questão 45

DIETA NA INFÂNCIA AFETA 
DESENVOLVIMENTO ESCOLAR

Uma dieta inadequada nos primeiros anos de 
vida tem efeitos no futuro desenvolvimento esco-
lar das crianças. Uma pesquisa das universidades 
britânicas de Londres e Bristol observou que os 
pequenos que até os 3 anos consumiam muitos ali-
mentos processados e com alto teor de sal e açú-
car tinham um desempenho pior no colégio. Os 
especialistas ressaltam que, em comparação com 
outras crianças, aquelas que mantinham uma die-
ta pouco saudável tinham 10% a menos de chan-
ces de alcançar os níveis de desenvolvimento entre 
os 6 e os 10 anos.

DIETA na infância afeta desenvolvimento escolar. Disponível em: 
<https://extra.globo.com/noticias/saude-e-ciencia/dieta-na-infancia-

afeta-desenvolvimento-escolar-558326.html>. Acesso em: 31 ago. 2018.

Para que a criança tenha um desenvolvimento satisfató-
rio, a alimentação adequada deve fazer parte da sua roti-
na. Sobre a alimentação na infância, pode-se afirmar que

( A ) o aumento do consumo de alimentos processados 
é um problema que têm afetado as crianças com 
menos acesso à educação. 

( B ) no desempenho escolar de crianças, a alimentação é 
a única responsável pela diminuição dos resultados.

( C ) alimentos com muito açúcar auxiliam na melhoria 
da atenção e do desempenho escolar das crianças.

( D ) a alimentação infantil deve privilegiar uma grande 
variedade de alimentos, incluindo porções diárias 
de alimentos processados. 

( E ) a alimentação infantil deve privilegiar uma grande 
variedade de alimentos, evitando-se, sempre que 
possível, alimentos ricos em açúcar, sal e muito pro-
cessados.

EFSR2-00070
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Proposta de produção de texto 

Com base na leitura dos textos motivadores, e valendo-se dos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o 
tema Gravidez precoce, 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

GRAVIDEZ PRECOCE AINDA É ALTA, MOSTRAM DADOS

No Brasil, em 2015, foram cerca de 574 mil crianças nascidas vivas de mães entre 10 e 19 anos. 
Em todo o mundo, uma em cada cinco mulheres será mãe antes de terminar a adolescência. Os dados 
são do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, do Ministério da Saúde, divulgado este ano, e 
do relatório Maternidade precoce: enfrentando o desafio da gravidez na adolescência, do Fundo de 
População das Nações Unidas, de 2013.

Segundo o relatório, a taxa de natalidade das adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos foi de 71 
em cada mil, não tão distante assim do Afeganistão, de 90 em cada mil, país muçulmano onde ainda 
é tradição casar cedo as meninas. Na França, o número ficou em 12 para cada mil.

Apesar de a taxa de fecundidade no Brasil estar abaixo da média mundial, na faixa etária entre 10 
a 19 anos de idade essa média é elevada, diz Anna Cunha, oficial das Nações Unidas.

A gravidez precoce tem consequências sérias para a vida das jovens e para o país. Segundo especialis-
tas, além de riscos para a mãe e o bebê, a gestação precoce leva as jovens a enfrentar conflitos psicológicos 
e familiares, abandonar os estudos e ter maior dificuldade para se encaixar no mercado de trabalho.

— Voltamos ao passado quando permitimos que meninas engravidem nessa fase. Isso é da época 
das nossas avós e bisavós. Passamos anos tentando sair desses casamentos arranjados, para ainda 
termos número tão expressivo de adolescentes grávidas — afirma Ana Carolina Linhares, psicóloga 
do Centro de Atenção Integral a Adolescentes de Brasília (Adolescentro).

A ginecologista do Adolescentro Cecília Vianna diz que as causas da gravidez na adolescência são 
múltiplas, podendo ser, inclusive, o desejo da própria adolescente. A médica explica, no entanto, que 
a maioria dos casos se deve à desestruturação familiar. Contam igualmente o histórico de gravidez 
adolescente na família e falhas na orientação sobre a sexualidade. [...]

BRITO, Débora. Gravidez precoce ainda é alta, mostram dados. Senado Notícias, 10 out. 2017. Disponível em: <https://www12.senado.
leg.br/noticias/especiais/especial-cidadania/gravidez-precoce-ainda-e-alta-mostram-dados>. Acesso em: 13 mar. 2018.

Texto II

CAUSAS DA GRAVIDEZ PRECOCE

As causas mais prováveis para a gravidez em adolescentes são:

• atividade sexual precoce;

• falta de comunicação em casa;

• estrutura familiar;

• questões psicológicas;

• maior exposição à banalização sexual;

• influência de amigos e conteúdos midiáticos;

• falta de informação a respeito dos métodos contraceptivos;

• inconsequência e violência sexual etc.
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Segundo pesquisas, a atividade sexual precoce entre os adolescentes está relacionada ao contexto 
familiar, onde os próprios pais possuem históricos semelhantes. A ausência do conservadorismo, a 
independência desmedida, a falta de cumplicidade e a vergonha de abordar assuntos sexuais em mo-
mentos de reunião familiar, são fatores que implicam consideravelmente neste aspecto.

Quando não há jogo de cintura para equilibrar os limites impostos aos filhos, o início de transtor-
nos familiares torna-se bastante eminente. Deixar por conta exclusiva deles o acesso a locais impró-
prios, em horários inadequados, acompanhados de pessoas que os influenciem negativamente, sem 
orientação, os deixam vulneráveis às tentações mundanas.

A falta de aproximação quebra uma barreira de segurança entre pais e filhos. O excesso dela e a 
invasão de privacidade, também. As iniciativas tomadas em casa devem ser feitas com muito bom 
senso. Vasculhar gavetas, mochilas e roupas em busca de indícios de atividade sexual não é uma ati-
tude aconselhável. Reprimir assuntos relacionados à sexualidade do adolescente faz com que apareça 
um distanciamento maior entre os dois lados. 

Portanto, para não ter constrangimento de ambas as partes, as conversas sobre o assunto devem 
ser tratadas de maneira natural e sutil, sem uma postura ditatorial ou investigativa. O pai que exerce 
o papel de amigo é um conselheiro mais ativo e menos preocupado com os relacionamentos do filho. 
Ele passa a representar um “modelo” de vida a ser seguido, onde todos os questionamentos podem 
ser esclarecidos e a confiança é mais presente.

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA. Causas da gravidez precoce. Disponível em: <http://gravidez-na-
adolescencia.info/causas-da-gravidez-precoce.html>. Acesso em: 13 mar. 2018.

Texto III

Instruções:

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

de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
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| Questões de 46 a 90 |

Questão 46

Não faltam autoridades contemporâneas emi-
nentes que nos assegurem de que os portugueses 
nunca tiveram preconceito racial digno de nota. 
O que essas autoridades não explicam é por que, 
nesse caso, os portugueses, durante século. De-
ram tanta ênfase ao conceito de “limpeza” ou 
“pureza de sangue”, não só de uma classe mas 
também de uma perspectiva racial, nem o mo-
tivo por que se encontram com tanta frequência 
expressões como “raças infectas” em documen-
tos oficiais e na correspondência privada até o 
último quartel do século XVIII. Há um indício, 
ainda que inconsciente, da situação real, que está 
implícito na afirmação do falecido professor Ed-
gar Prestage, em 1923: “Deve-se levar em consi-
deração que Portugal, exceto no caso de escravos 
e de judeus, não fazia nenhuma distinção de raça 
ou cor, e que todos os seus súditos, uma vez con-
vertidos ao catolicismo, eram elegíveis para pos-
tos oficiais”. Dado que os escravos negros e indi-
víduos de origem judaica constituíam, de modos 
diferentes, segmentos muitos importantes da so-
ciedade no império português, tal reconhecimen-
to contribui bastante para solapar a afirmação 
acerca da ausência de preconceito de raça e cor.

BOXER, Charles Ralph. O império marítimo português. 
São Paulo: Cia das Letras, 2002. p. 262.

Pode-se considerar como uma das características da so-
ciedade colonial portuguesa 

( A ) a ausência de preconceito em relação aos povos 
nativos coloniais.

( B ) a igualdade jurídica no acesso a cargos e benesses 
do Estado.

( C ) as práticas sociais racistas, que, por sua vez, não 
estavam em conformidade com as práticas do Es-
tado.

( D ) a conversão religiosa como elemento capaz de ex-
tirpar estigmas sociais.

( E ) a hierarquia social determinada pelo nascimento e 
pelo “sangue”.

HISR2-00104
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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 
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

Com o final do século XVI, o primeiro ciclo 
de relações luso-indígenas chegou a seu tér-
mino. No curto espaço de duas gerações, os 
principais habitantes da região de São Paulo 
tinham vivido a destruição de suas aldeias e a 
desintegração de suas sociedades. E os poucos 
que haviam conseguido sobreviver a estas ca-
lamidades achavam-se completamente subor-
dinados aos colonos ou aos jesuítas. Já para 
os portugueses, o significado da conquista era 
duplo. Se, por um lado, havia liberado terras
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para a ocupação futura pelos invasores, por 
outro, ao destruir as reservas locais de mão 
de obra, havia imposto a necessidade da in-
trodução de trabalhadores de outras regiões, 
fato que implicaria a redefinição do papel e da 
identidade do índio na sociedade colonial.

MONTEIRO, John Manuel. Negros da terra: índios e bandeirantes 
nas origens de São Paulo. São Paulo: Cia das Letras, 1994. p. 55.

Como foi equacionado pelos colonos luso-brasileiros, o 
problema da queda na reserva de mão de obra, a que o 
texto se refere, 

( A ) se tornou um grande incentivo para a vinda de imi-
grantes europeus, sobretudo italianos, portugueses, 
espanhóis e alemães.

( B ) deu início à organização de expedições para o inte-
rior do continente, com o objetivo de aprisionar e 
escravizar indígenas.

( C ) fez com que o Estado português concedesse gran-
des incentivos para a importação de africanos, após 
a proibição da escravização indígena.

( D ) gerou a separação do território em Capitanias Here-
ditárias, o que fez com que os capitães donatários 
incentivassem a vinda de famílias portuguesas para 
o território.

( E ) deu origem à institucionalização do uso da mita 
indígena, quando foi dada permissão para que os 
colonos encomenderos explorassem os indígenas.

Questão 49

[...] 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: 1.o 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.

x
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( 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.

( 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 confli-
tos como a Guerra de Canudos no Brasil República.

Questão 50

[...] A impressão do “Excelsior” [Ópera eu-
ropeia apresentada no Brasil em 1883] foi bri-
lhante. Cerca de 200 mulheres (a maior parte 
bonitas), entre as quais dançarinas de primeira 
ordem, lindos costumes, magníficas decorações, 
magníficos efeitos de luz, artísticos movimentos, 
não deixam a gente se cansar. O motivo do bai-
lado é a luta da treva contra a luz. A treva (o 
obscurantismo) é representada por um cavaleiro 
da Idade Média, e a luz pelo Gênio do Progres-
so. No começo do bailado o Gênio do Progresso 
está acorrentado aos pés do obscurantismo; a 
Inquisição floresce e a miséria e a decadência 
reinam sobre o mundo. Então começa a luta; 
o Gênio se liberta das cadeias e se levanta em 
toda a beleza, coroado pelas luzes elétricas. A 
um gesto abre-se o fundo da cena e aparece o 
Templo da ciência; a Luz e a Civilização se dão 
as mãos e numerosos gênios seguem bailando.

COSTA, Angela M. da; SCHWARCZ, Lilia M. 1890-1914: no tempo das 
certezas. São Paulo: Cia das Letras, 2000, p. 7-8. (Virando Séculos). 

O contexto da La Belle Époque foi permeado

( A ) por uma crença no progresso e pelo maior acesso 
das classes abastadas às facilidades industriais.

( B ) pela nostalgia em relação ao passado somada a um 
pessimismo diante das mudanças.

( C ) por uma busca pelo bucólico e pela resistência à 
velocidade e à rapidez dos novos tempos. 

( D ) pela popularização do acesso à arte e ao entreteni-
mento, juntamente com críticas à Idade Média.

( E ) pelo fim de uma cultura erudita, com a vulgarização 
da arte nos centros urbanos.

x
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Questão 51

Portugal, a pátria-mãe, demorou a aceitar a 
Independência, e só o fez em 1825. Não é preci-
so ser oráculo para adivinhar que a Inglaterra 
se ofereceu para intermediar as negociações, 
enviando um representante especial, Sir Char-
les Stuart, com o fito de conseguir, em Portu-
gal, os termos de negociação para a indepen-
dência do Brasil. Começava então uma série de 
conferências em Lisboa, com direito a agenda 
repleta.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa. Brasil: uma 
biografia. São Paulo: Cia das Letras, 2015. p. 229. 

O reconhecimento internacional da independência do 
Brasil era um dos desafios do novo Estado chefiado por 
D. Pedro I. Durante esse processo, Inglaterra e Portugal 
conseguiram, respectivamente

( A ) interromper a Doutrina Monroe e obter privilégios 
para seus comerciantes.

( B ) apoio contra as tropas Napoleônicas e promover o 
retorno de D. João VI.

( C ) proibir a escravidão e recolonizar o Brasil.

( D ) obter vantagens comerciais e receber uma indeni-
zação.

( E ) monopólios de comércio e a devolução dos objetos 
deixados no Brasil.

Questão 52

Os Romanov [dinastia dos czares russos] go-
vernavam tártaros e letos, alemães e armênios, 
russos e finlandeses. Os Habsburgo [dinastia 
do Império Austro-Húngaro] dominavam ma-
giares e croatas, eslovacos e italianos, ucrania-
nos e austro-germânicos. A casa de Hanover 
[dinastia dos imperadores britânicos] coman-
dava bengalis e quebequianos, escoceses e ir-
landeses, ingleses e galeses. 

ANDERSON, Benedict. Comunidades imaginadas. 
São Paulo: Cia das Letras, 2008. p. 127.

A grande diversidade étnica que configurou os Impérios 
Coloniais acabou por fortalecer

( A ) o neocolonialismo, a partir da vantagem dos gru-
pos dominados de terem acesso à tecnologia dos 
dominadores.

HISR2-00107
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( B ) a formação de sociedades mais cosmopolitas, em 
razão da convivência entre os diferentes grupos.

( C ) sentimentos de nacionalismo, que objetivavam in-
dependências e a constituição de novos Estados.

( D ) o desejo de adoção do liberalismo como uma for-
ma de garantir a liberdade de escolha de todos os 
povos.

( E ) a formação de sociedades anárquicas, que basea-
vam sua produção nas pequenas propriedades 
rurais.

Questão 53

[...] A queda do Muro de Berlim, em 1989, 
não representou o fim do socialismo. Os ideais 
de uma sociedade justa, igualitária e sem a 
exploração do homem pelo homem ainda estão 
muito arraigados na atual sociedade alemã. 

Uma em cada três pessoas acredita que o 
capitalismo leva, inevitavelmente, à fome e à 
pobreza. Por isso, 59% dos alemães da parte 
oriental e 37% do lado ocidental acreditam que 
o socialismo e o comunismo são uma boa ideia, 
segundo revelou uma pesquisa do Instituto In-
fratest Dimap, encomendada pela Universida-
de Livre de Berlim e publicada em fevereiro 
deste ano. [...]

DIÁRIO LIBERDADE. Povo alemão não acredita no capitalismo e boa parte 
prefere o socialismo. Disponível em: <https://www.diarioliberdade.org/

mundo/reportagens/55623-povo-alem%C3%A3o-n%C3%A3o-acredita-no-
capitalismo-e-boa-parte-prefere-o-socialismo.html>. Acesso em: 3 ago. 2017.

De acordo com o texto, atualmente, uma parcela subs-
tancial dos alemães prefere o socialismo ao capitalismo, 
pois acredita que o

( A ) capitalismo, embasado na não exploração do traba-
lho, leva à fome e à miséria das sociedades.

( B ) socialismo é um regime mais humanitário, inspira-
do na iniciativa e no esforço individual dos mem-
bros de uma sociedade.

( C ) socialismo, tal como em sua concepção original, no 
século XIX, é um sistema mais igualitário, justo e de 
reação às desigualdades.

( D ) capitalismo, pela sua teoria de ausência de distin-
ção econômica entre as classes sociais, leva as so-
ciedades à pobreza e à fome.

( E ) socialismo é um regime político-econômico mais 
justo, que visa a supremacia do capital de uma na-
ção sobre a outra.
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Questão 54

[...] este segmento conservador impunha 
sérias restrições à interferência do Estado em 
assuntos da Igreja. [...] defendiam a presença 
das ordens religiosas no Brasil, uma vez que 
estas eram consideradas por eles como impor-
tantes guardiãs dos valores ortodoxos católi-
cos e importantes combatentes dos inimigos da 
verdade divina, tais como os protestantes, os 
deístas, os maçons, os cientistas e os liberais, 
ou seja, todos aqueles que depositaram sua fé 
na razão individual.

SOUZA, Françoise Jean de Oliveira. Religião e Política no Primeiro 
Reinado e Regências: a atuação dos padres políticos no contexto de 

formação do Estado imperial brasileiro. Informes Almanack Braziliense, 
n. 08, p. 132-133, nov. 2008. Disponível em: <http://webcache.
googleusercontent.com/search?q=cache:DL76b6_wdHoJ:www.

revistas.usp.br/alb/article/download/11700/13471+&cd=1&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em: 2 jun. 2017.

O texto trata de posicionamentos políticos de católicos 
conservadores, durante o Segundo Reinado, que se co-
locaram

( A ) contra D. Pedro II, gerando a Questão Religiosa, pois 
não eram favoráveis à inclusão de maçons ao cato-
licismo.

( B ) a favor do Império, demonstrando serem favoráveis 
ao Padroado e ao decreto da Bula Syllabus, pelo 
Papa Pio IX.

( C ) como aliados do imperador, mostrando serem con-
trários à aplicação da Bula Syllabus no Brasil.

( D ) favoráveis ao Império, causando a Questão Religio-
sa, que, com o apoio da Questão Militar, derrubou 
a República.

( E ) contrários a D. Pedro II e favoráveis à instalação do 
Padroado no Brasil, durante a Questão Religiosa.

Questão 55

O primeiro ano da República foi marcado 
por uma febre de negócios e de especulação 
financeira conhecida como Encilhamento. Não 
se sabe com certeza por que essa expressão foi 
consagrada. A explicação mais plausível é a 
de que se tomou um dos sentidos da palavra 
“encilhamento” – local onde são dados os úl-
timos retoques nos cavalos de corrida antes de 
disputarem os páreos. Por analogia, teria sido 
aplicada à disputa entre as ações das empresas
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na Bolsa do Rio de Janeiro, trazendo em si a 
ideia de jogatina. Desde os últimos dias do Im-
pério, constatava-se que o meio circulante [...] 
era incompatível com as novas realidades do 
trabalho assalariado e do ingresso em massa 
de imigrantes.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2000. p. 252. (Didática).

A crise do encilhamento foi provocada 

( A ) pelo fechamento da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.

( B ) em virtude do desemprego acentuado entre os imi-
grantes.

( C ) pelos vícios em apostas de corridas de cavalos en-
tre os brasileiros.

( D ) pelo excesso de papel moeda em circulação na 
economia.

( E ) pela crise no mercado de trabalho causada pela 
abolição.

Questão 56
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Charge do início do século XX representando o voto de cabresto

O voto de cabresto pode ser definido como

( A ) um mecanismo eficiente de propaganda política 
que garantia votos ao ludibriar os eleitores.

( B ) o controle dos processos eleitorais locais exercidos 
pelos coronéis via clientelismo e violência.

( C ) um fechamento do processo eleitoral, já que nin-
guém participava dele, conforme representa a ima-
gem do cavalo.

( D ) um momento de baixo nível intelectual dos eleito-
res, que votavam em políticos corruptos.

( E ) o momento em que as mulheres, representadas 
pela soberania, passaram a participar do processo 
eleitoral.
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Questão 57

Se declarar a guerra não enobrece biografias, a 
tarefa de construir a paz está longe de significar 
reconhecimento. Exemplo disso é o Tratado de 
Versalhes. Assinado em 1919 após a Grande Guer-
ra, o acordo tem má reputação. Mas que outros 
caminhos poderiam ter seguido os artífices desse 
tratado? Seria o acordo obra exclusiva do britâni-
co Lloyd George, do francês Georges Clemenceau 
e do norte-americano Woodrow Wilson?

Becker, Jean-Jacques. O Tratado de Versalhes. São 
Paulo: Editora Unesp, 2011.  224 p.

Por que o Tratado de Versalhes tem má reputação?

( A ) Porque causou entre os alemães o sentimento de 
revanche, que foi um dos fatores que colaborou 
para a chegada dos nazistas ao poder.

( B ) Porque promoveu a extinção da Liga das Nações, o 
que acabou colaborando para o desencadeamento 
de uma nova guerra, pois não havia mais um orga-
nismo internacional de diplomacia.

( C ) Porque manteve os governos imperiais da Alema-
nha e Austro-Hungria, responsáveis por novos con-
flitos posteriores.

( D ) Porque se eximiu de tomar precauções quanto aos 
futuros investimentos alemães, americanos e rus-
sos em armamentos.

( E ) Porque foi ineficaz, uma vez que não teve força po-
lítica para interferir no estabelecimento de novos 
países e delimitação de novas fronteiras.

Questão 58

A luta contra a especulação deve ser trans-
formada em luta contra os roubos e contra o 
modo de enganar a vigilância, o registro e o 
controle do Estado. Com esse controle dirigire-
mos o capitalismo, em certo grau indispensável 
e imprescindível para nós, para a vida do capi-
talismo de Estado.

LENIN, V. Sobre o imposto em espécie. Apud: MARQUES, Adhemar; 
BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História Contemporânea 

através de textos. São Paulo: Contexto, 2013. p. 129.

Pode-se concluir que a NEP (Nova Política Econômica), 
adotada por Lenin após a Guerra Civil (1917-1921),

( A ) atuou com princípios puramente socialistas, com a 
abolição da propriedade, fato que finalmente efeti-
vou a revolução.
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( B ) mesclou princípios capitalistas com socialistas na or-
ganização econômica, cabendo ao Estado o papel 
regulador.

( C ) retirou o caráter socialista da revolução e transfor-
mou a Rússia em uma economia puramente capi-
talista.

( D ) retirou do Estado o poder de intervir na economia, 
cabendo a ele apenas regular as relações entre pa-
trões e empregados.

( E ) assumiu a posição Anarquista de que o Estado é o 
grande explorador da classe operária e que, portan-
to, devia se manter alheio à economia.

Questão 59

A Rússia é muito grande, suas necessidades 
mui variadas e importantes para que os fun-
cionários possam governar para eles sozinhos. 
[...] Ordene imediatamente a convocação dos 
representantes da terra russa, de todas as clas-
ses e de todas as ordens [...] E para isto, ordene 
que as eleições à Assembleia Constituinte se 
façam baseadas no sufrágio universal, secreto 
e igual.

PETIÇÃO redigida em 8-21 de janeiro de 1905. Journal L’Européen, 4 février 
1905. Apud: MATTOSO, Kátia M. de Q. Textos e documentos para o estudo da 

história contemporânea: (1789-1963). São Paulo: Hucitec-Edusp, 1977. p. 141.

A Petição que os trabalhadores desejavam entregar ao 
Czar Nicolau II, no dia conhecido como “Domingo San-
grento”, sinalizava o desejo da população de

( A ) transformar a Rússia em um país socialista.

( B ) modificar a monarquia absolutista para constitu-
cional.

( C ) dividir o território russo para facilitar a administra-
ção.

( D ) restringir a participação política dos trabalhadores 
rurais.

( E ) demitir os funcionários do Estado czarista.

Questão 60

Art. 70 – São eleitores os cidadãos maiores 
de 21 anos que se alistarem na forma da lei. 

§ 1.o – Não podem alistar-se eleitores para as 
eleições federais ou para as dos Estados: 

1.o os mendigos; 

2.o os analfabetos; 
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3.o as praças de pré, excetuados os alunos 
das escolas militares de ensino superior; 

4.o os religiosos de ordens monásticas, com-
panhias, congregações ou comunidades de 
qualquer denominação, sujeitas a voto de obe-
diência, regra ou estatuto que importe a re-
núncia da liberdade individual. 

§ 2.o – São inelegíveis os cidadãos não alis-
táveis. [...].

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 
24 de fevereiro de 1891). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 30 mar. 2018.

Considerando o texto constitucional de 1891 da Repú-
blica dos Estados Unidos do Brasil, pode-se determinar 
que a política nacional

( A ) assegurou o sufrágio universal para a população 
adulta e masculina. 

( B ) restringiu o direito de voto, mas universalizou o di-
reito de ser eleito.

( C ) promoveu a união entre poder temporal e poder 
espiritual.

( D ) ao contrário das outras nações, garantiu o direito 
de voto às mulheres.

( E ) assumiu uma conotação restritiva, ao limitar o direi-
to ao voto.

Questão 61

O crescimento demográfico não é causa 
primeira do subdesenvolvimento, mas ele con-
tribui poderosamente para o desenvolvimento 
das contradições econômicas, sociais e polí-
ticas. O número de camponeses sem terra e 
dos desempregados não cessa de crescer, certa-
mente para o maior lucro, a curto prazo, dos 
industriais e proprietários fundiários, mas as 
tensões sociais não param de se ampliar. O 
aumento da população não é excessivo senão 
em relação a um crescimento econômico restri-
to, e o impulso demográfico não teria tomado 
tal velocidade e engendrado tais dificuldades 
se a natalidade tivesse progressivamente sido 
reduzida pelos efeitos de um desenvolvimento 
econômico e social.

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

x
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O fragmento de texto associado às teorias demográficas 
permitem afirmar que o autor defende a Teoria

( A ) Ecomalthusiana.

( B ) Neomalthusiana.

( C ) Malthusiana. 

( D ) Reformista. 

( E ) Antinatalista. 

Questão 62

[...] O Brasil é um grande produtor e expor-
tador de commodities. As principais commo-
dities produzidas e exportadas por nosso país 
são: petróleo, café, suco de laranja, minério de 
ferro, soja e alumínio. [...]

SUA PESQUISA.COM. Commodities. Disponível em:  
<http://www.suapesquisa.com/o_que_e/commodities.htm>.

 Acesso em: 2 jul. 2017.

Há vantagens e desvantagens em se produzir 
commodities para o mercado internacional. A principal 
desvantagem está relacionada

( A ) à dependência do país exportador dos preços que 
são estabelecidos por esse mercado.

( B ) ao fato de esses produtos geralmente apresenta-
rem preços altos nesse mercado.  

( C ) ao fato de esses produtos serem fundamentais para 
a exportação de países como Alemanha, França e 
Argentina. 

( D ) ao fato de os países ricos serem grandes concorren-
tes dos países pobres, uma vez que commodities 
têm grande participação na balança comercial des-
ses países. 

( E ) ao fato de esses produtos não terem grande par-
ticipação na balança comercial de países como o 
Brasil, grande exportador de tecnologia de maior 
valor agregado e, consequentemente, de maior 
peso na balança comercial. 

Questão 63

São Paulo é o Estado brasileiro mais afe-
tado por erosões urbanas e rurais que estão 
destruindo o meio ambiente, segundo estudo 
do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), 
órgão do governo estadual. O estudo foi di-
vulgado [...] em Bauru (345 km a noroeste 
de SP), no 5.o Simpósio Nacional de Controle

x

GESR2-00058

x

GESR2-00030

2a. série | Regular – 4a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

27Ciências Humanas e suas Tecnologias

de Erosão, promovido pela Associação Brasi-
leira de Geologia de Engenharia. Segundo o 
presidente do simpósio, Fernando Kertzman, 
32, geólogo do IPT, São Paulo necessitaria de 
R$ 100 milhões para combater as 400 erosões 
urbanas que atingem 160 cidades do Estado. 
Para o secretário estadual do Meio Ambiente, 
Fábio Feldman, o avanço das erosões é o mais 
sério problema ambiental de São Paulo. Ele 
disse que, apesar das dificuldades financeiras, 
o governo vai buscar recursos internacionais 
para combater as erosões. [...]

MALAVOLTA, Luiz. Erosão atinge mais SP, diz estudo. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/10/24/

cotidiano/6.html>. Acesso em: 4 fev. 2017

Um processo presente em ambientes urbanos e retrata-
do no texto refere-se à

( A ) laterização.

( B ) lixiviação.

( C ) salinização.

( D ) arenização.

( E ) voçoroca.

Questão 64

Toda a área encontra-se em avançado pro-
cesso de arruinamento e está tomada pelo co-
mércio e consumo de crack e pela prostitui-
ção. A pesquisa visa, portanto, não só desvelar 
como a vida ali se desenvolvia no passado, 
como auxiliar na região, hoje muito violenta 
e degradada. Esperamos que pelo menos essa 
área retorne ao seu caráter predominantemen-
te residencial, distinta do restante do Centro 
Histórico, ocupado hoje quase em sua totalida-
de por atividades ligadas ao turismo.

NAJAR. Rosana (Org.). Arqueologia no Pelourinho. Brasília, 
DF: Iphan/Programa Monumenta, 2010. Disponível em: 

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/ColReg_
ArqueologiaPelourinhov3_m.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2018. 

O texto se refere a uma determinada área na região do 
Pelourinho, em Salvador (BA), em que se desenvolvem 
escavações arqueológicas em busca de registros da 
história da antiga capital colonial. A recuperação do es-
paço urbano degradado e uma de suas consequências 
socioespaciais correspondem à

( A ) cidade informal e à valorização imobiliária.

( B ) cidade sustentável e à arborização e jardinagem 
das áreas pavimentadas.

x
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( C ) gentrificação e à remoção da população de corti-
ços e edificações precárias.

( D ) conurbação e ao acesso da população carente aos 
imóveis ali situados.

( E ) desmetropolização e à migração das áreas de lazer 
e cultura para outras áreas.

Questão 65
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A recuperação do rio Cheonggyecheon, de 
Seul, Coreia do Sul, é um exemplo de ação in-
tegrada, que levou em conta, além de requisitos 
técnicos e econômicos para a despoluição e des-
cobrimento do rio, requisitos ambientais, cultu-
rais e sociais, com: a criação de um parque linear 
com 400 hectares de áreas verdes, distribuídas ao 
longo do rio; a melhoria do sistema de transporte 
coletivo (ampliação e interligação), que reduziu a 
quantidade de veículos nos arredores; a melhoria 
do conforto ambiental, com um aumento de ven-
tilação e redução de temperatura; a redução da 
poluição do ar, com consequentemente redução 
de doenças respiratórias; a promoção do turismo 
e outros negócios em Seul.

CUIDE dos rios. Recuperação do rio Cheonggyecheon. Cuide dos 
Rios. Disponível em: <http://www.cuidedosrios.eco.br/recuperacao-

do-rio-cheonggyecheon/>. Acesso em: 24 fev. 2018.

Uma das consequências da recuperação do rio 
Cheonggyecheon e de suas margens foi a(o)

( A ) criação de uma reserva ecológica urbana, visando 
à proteção de espécies locais; para tanto, inibiu a 
presença humana em seu entorno.

( B ) aumento da lixiviação do solo urbano e dos proces-
sos de assoreamento no leito e nas margens do rio.

( C ) ampliação da circulação de veículos nas áreas pró-
ximas ao rio, ao longo do parque linear, para melho-
ria da mobilidade urbana da cidade.

x
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( D ) aumento na percepção das várias modalidades de fenômenos climáticos urbanos, com a intensificação da ilha 
de calor e da inversão térmica.

( E ) reaproximação da população com os elementos naturais componentes do espaço urbano e a ressignificação 
da hidrografia urbana.

Questão 66

RELAÇÃO ENTRE A POPULAÇÃO DE UMA ÚNICA CIDADE E O TOTAL DA POPULAÇÃO URBANA DO PAÍS

País Cidade População (2016)
Proporção da população da cidade em 
relação à população urbana do país em 

2016 (em %)

1 – China/Hong Kong Hong Kong 7.365.000 100

2 – Cingapura Cingapura 5.717.000 100

3 – Kuwait Al Kuwait 2.874.000 79,4

4 – Porto Rico/EUA San Juan 2.460.000 71,5

5 – Mongólia Ulan Bator 1.421.000 65,8

6 – Panamá Cidade do Panamá 1.708.000 63,1

7 – Congo Brazzaville 1.949.000 61,9

8 – Libéria Monróvia 1.305.000 56,5

9 – Paraguai Assunção 2.406.000 56,2

10 – Armênia Ierevan 1.040.000 55,6

Fonte: NAÇÕES UNIDAS. The World’s Cities in 2016. Disponível em:<http://www.un.org/en/development/desa/population/
publications/pdf/urbanization/the_worlds_cities_in_2016_data_booklet.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2018.

As cidades apresentadas na tabela estão entre os principais exemplos de um fenômeno relacionado à urbanização, 
trata-se da 

( A ) macrocefalia urbana, em que a cidade e seu aglomerado urbano têm população muito maior do que as demais 
em seu país.

( B ) formação de cidades globais, cujas relações com as diversas regiões do mundo ocorrem principalmente devido 
à importância e à intensidade de seus fluxos financeiros e informacionais.

( C ) megalópole, originada da junção das áreas urbanas de duas ou mais metrópoles devido ao elevado crescimen-
to populacional na região.

( D ) origem das megacidades, as mais populosas aglomerações urbanas do globo.

( E ) conurbação, processo caracterizado pelo encontro das manchas urbanas de dois ou mais municípios.

Questão 67

O crescimento econômico que o Brasil tem vivido nos últimos anos exige que os governos, em todas 
as esferas, repensem políticas de desenvolvimento. Questões como melhoria nas condições de moradia, 
mobilidade urbana, saneamento, entre outras, tornam-se centrais. O debate sobre o Plano Diretor, 
peça-chave do Estatuto da Cidade, deixa claro os parâmetros que devem ser seguidos para se atingir 
um desenvolvimento urbano inclusivo. [...]

POMPE, Carlos. Estatuto democratiza a cidade e induz o desenvolvimento. Disponível em: <http://inacio.
com.br/2013/02/estatuto-democratiza-a-cidade-e-induz-o-desenvolvimento/>.  

Acesso em: 12 fev. 2017.

x
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Com relação ao Plano Diretor e ao Estatuto da Cidade, pode-se afirmar que o

( A ) Estatuto da Cidade garante o acesso à educação, energia elétrica, saúde, cultura e segurança aos moradores 
das classes menos favorecidas.

( B ) Plano Diretor e o Estatuto da Cidade não são apenas documentos técnicos para organização do espaço urbano. 
Eles têm um importante papel político e social para a transformação da cidade em um espaço ambientalmente 
sustentável, justo e de boa qualidade de vida para toda a sua população.

( C ) Estatuto da Cidade expropria dos proprietários legais os terrenos que se localizam em áreas de grande infraes-
trutura.

( D ) Estatuto da Cidade cria instrumentos que facilitam a intervenção dos governos das metrópoles nas pequenas 
e médias cidades. 

( E ) Estatuto da Cidade não permite que associações de moradores e representantes da comunidade tenham par-
ticipação nas audiências públicas que definem normas para a política socioambiental das cidades. 

Questão 68
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SOUZA, Adriane Aparecida Moreira de; COSTA, Wanderley Messias da. Análise da reestruturação do parque industrial e da 
consolidação do município de São José dos Campos, SP, em centro da tecnologia aeroespacial do Brasil. Scripta Nova, v. XIV, n. 331 

(18), 1 ago. 2010. Disponível em <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-331/sn-331-18.htm>. Acesso em: 25 fev. 2018.

O conjunto de indústrias, institutos de pesquisa científica e academias, representado na imagem aérea, corresponde 
à parte do município paulista de São José dos Campos que se caracteriza 

( A ) pela produção destinada preferencialmente ao mercado interno, em função das barreiras tecnológicas e de 
logística para competir no mercado internacional. 

( B ) pela presença predominante de maquiladoras, empresas ligadas a grandes corporações em que se realiza a 
montagem de um produto final. 

( C ) pelo predomínio de indústrias leves ou de bens de consumo e de instituições de ensino a ela relacionadas. 

( D ) pela concentração de empresas e instituições que desenvolvem tecnologia de ponta, fato que constitui espa-
cialmente um tecnopolo. 

( E )  pela limitação da atividade industrial em um único setor, o que dificulta a expansão econômica regional. 
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Questão 69
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[...] Nova York, cidade de imigrantes por 
excelência. De 1820 (ano em que as chegadas 
começaram a ser registradas) até 1892 (ano 
em que entrou em atividade o posto da ilha 
de Ellis, na entrada do porto de Nova York, 
junto à Estátua da Liberdade, instalada em 
1886), os imigrantes chegavam de navio aos 
ancoradouros da extremidade de Manhattan e 
depois passavam pelo Castle Garden (o pri-
meiro centro de recepção de imigrantes dos 
EUA), próximo dali. Mais de 100 milhões de 
norte-americanos descendem desses imigrantes 
(em sua maioria, europeus), que formaram a 
primeira onda de imigração.

RUMBAUT, Rubén G. Imigração nos Estados Unidos: da 
grande inclusão à grande expulsão? El País, 15 jan. 2017. 

Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/13/
internacional/1484322393_809504.html>. Acesso em: 26 fev. 2018.

Os grandes fluxos de imigrantes europeus que desem-
barcaram no porto de Nova York constituíram, em gran-
de parte, a mão de obra que desenvolveu a atividade in-
dustrial nos Estados Unidos, em meados do século XIX. 
No entanto, na atualidade 

( A ) a atividade industrial se estagnou no país, desde a 
crise de 2008, principal motivo pelo qual o governo 
local tem dificultado a entrada de imigrantes.

( B ) há frequente migração de indústrias, como as ma-
quiladoras, que se instalaram no México, benefi-
ciando-se de mão de obra mais barata, onde atuam 
como montadoras de bens para o mercado exter-
no.   

( C ) a valorização da mão de obra nas fábricas atrai um 
número ainda maior de trabalhadores imigrantes, 
que chegam aos país em grupos cada vez maiores.

( D ) a região da costa leste não se beneficia mais da ati-
vidade industrial, que se deslocou totalmente para 
a costa oeste, na Califórnia.

GESR2-00118
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( E ) o fluxo se inverteu, com o porto de Nova York se 
caracterizando pela grande emigração de operá-
rios norte-americanos, que buscam melhores con-
dições de trabalho no outro lado do Atlântico, na 
Europa.    

Questão 70

A invasão de importados, principalmente da 
China, tem prejudicado a indústria têxtil e de 
confecções no Brasil, que está perdendo mer-
cado para esses produtos.[...] Outros proble-
mas internos apontados por especialistas são a 
alta carga tributária do país (o que encarece o 
preço final das roupas), a valorização do real 
(o que facilita a entrada dos importados), o 
preço da energia elétrica (uma das mais caras 
do mundo), a infraestrutura ineficiente do país 
(que faz com que o transporte da mercadoria 
seja muito deficiente), a falta de mão de obra 
especializada e os encargos sociais elevados.

NEHER, Clarissa. Indústria brasileira de roupas sofre com concorrência 
asiática. Carta Capital, 26 jun. 2013. Disponível em:  <https://www.

cartacapital.com.br/economia/industria-brasileira-de-roupas-sofre-
com-concorrencia-asiatica-3793.html>. Acesso em: 26 fev. 2018.

A forte concorrência sofrida pela indústria têxtil nacional 
em relação aos produtos chineses também se explica 

( A ) pela baixa qualidade da matéria-prima dos tecidos 
nacionais, se comparada aos de origem chinesa.

( B ) pela escassez de mão de obra para a produção têx-
til e industrial do vestuário no Brasil, decorrente do 
processo de envelhecimento da população nacio-
nal.

( C ) pelo forte investimento do governo chinês, a partir 
das últimas décadas do século XX, na produção de 
bens de consumo, aliado à disponibilidade de mão 
de obra numerosa e preparada. 

( D ) pela ausência de ensino técnico e de preparação 
para o trabalho fabril nas principais cidades brasi-
leiras, em especial nas que concentram indústrias 
têxteis.

( E ) pelo longo período e experiência chinesa no mer-
cado globalizado, fator que torna o produto made 
in China mais barato do que em outras partes do 
mundo.

GESR2-00119
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Questão 71
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Estações ferroviárias do Brasil. Disponível em: <http://
www.estacoesferroviarias.com.br/pr-cur-paran/

curitiba.htm>. Acesso em: 26 fev. 2018.

Em 1905, a legislação municipal definiu 
como áreas industriais as regiões do Portão e 
do atual Rebouças, para facilitar tanto a che-
gada de matérias-primas como o escoamento 
da produção próximas da estrada de ferro. 
“As medidas adotadas (até a década de 1920) 
surtiram efeito na região do Rebouças, e efe-
tivamente formou-se um setor industrial que 
aglutinava empresas importantes, atuando em 
diferentes áreas de produção: cervejarias, en-
genhos de erva-mate, fábrica de fósforos, ma-
deireiras e construtoras”, detalha o Boletim da 
Casa Romário Martins. Estava, então, defini-
da a vocação fabril e industrial do Rebouças.

NUNES, André. Rebouças foi a primeira cidade industrial de 
Curitiba. Gazeta do Povo, 2 out. 2017. Disponível em: <http://www.

gazetadopovo.com.br/haus/reacao-urbana/bairro-reboucas-foi-a-
primeira-cidade-industrial-de-curitiba/>. Acesso em: 26 fev. 2018.

No Brasil, nos primeiros anos do século XX, a localização 
espacial das indústrias pioneiras, ocorria, em geral, 

( A ) nas margens de um rio, para uso de hidrovia, e na 
área central e histórica da cidade.

( B ) no cruzamento de antigas estradas carroçáveis e em 
áreas periféricas, até então desocupadas e distantes 
do centro da cidade.

( C ) em áreas urbanas de municípios vizinhos que, déca-
das depois, passariam a compor parte de sua região 
metropolitana.     

( D ) nos locais de entrada para a cidade, ao longo do his-
tórico caminho das tropas de mulas.  

( E ) em bairros próximos ao centro da cidade, junto a 
uma estação ou via ferroviária. 
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Questão 72

O laudo do Instituto Evandro Chagas 
(IEC) divulgado nesta quinta-feira (22), em 
Belém, confirma contaminação em diversas 
áreas de Barcarena, nordeste do Pará, provo-
cada pelo vazamento das barragens de rejeitos 
de bauxita da mineradora norueguesa Hydro 
Alunorte. Em nota, a empresa informou que 
"acaba de tomar conhecimento sobre o laudo 
e irá analisar o material para se pronunciar 
sobre o assunto". [...] O vazamento afetou as 
áreas das comunidades de Bom Futuro, Vila 
Nova e Burajuba. "A empresa fez uma ligação 
clandestina para eliminar esses efluentes con-
taminados que estavam acumulados dentro da 
fábrica para fora da área industrial, contami-
nando o meio ambiente e chegando às comuni-
dades", destacou Marcelo Lima.

Laudo confirma vazamento de rejeitos de mineradora em Barcarena, 
no PA. G1, 22 fev. 2018. Disponível em:<https://g1.globo.com/pa/
para/noticia/laudo-confirma-vazamento-de-rejeitos-de-mineradora-

em-barcarena-no-pa.ghtml>. Acesso em: 26 fev. 2018.

Assim como no desastre ambiental de Mariana, em 2015, 
que afetou dezenas de comunidades situadas em parte 
de Minas Gerais e do Espírito Santo, além de devastar a 
fauna e flora regional, o vazamento da indústria de mine-
ração de alumina, em Barcarena

( A ) foi resultado do desabamento de parte de uma 
mina, devido à ação de fortes chuvas.

( B ) fugiu do controle e da prevenção humana, por ser 
improvável e inesperado.

( C ) provocou impactos de forma muito localizada, sem 
causar preocupação para outras áreas, ainda que 
próximas.

( D ) se espalhou pela via fluvial, atingindo populações e 
ecossistemas ribeirinhos.

( E ) encontrou nas correntes marítimas seu principal 
agente de transporte e disseminador dos danos 
socioambientais.

Questão 73

[...] Foi inaugurada [...] no Polo Industrial 
de Camaçari, região metropolitana de Salva-
dor, a primeira fábrica de motores da região 
Nordeste. A nova instalação da Ford ocupa, no 
complexo da empresa inaugurado em 2001, um 
prédio de 24 mil m² e recebeu um investimento 
de cerca de R$ 400 milhões. 
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O empreendimento produzirá motores flex 
1.0 e de três cilindros, que é considerado mais 
moderno e com melhor desempenho e econo-
mia do que o de quatro cilindros, presente na 
maioria dos carros atuais. [...] 

MELO, Ruan. Ford inaugura 1.ª fábrica de motores do Nordeste em 
Camaçari, na BA. G1, 9 abr. 2014. Disponível em: <http://g1.globo.
com/bahia/noticia/2014/04/primeira-fabrica-de-motores-do-nordeste-

e-inaugurada-em-camacari.html>. Acesso em: 11 mar. 2017.

A escolha da localização da Ford levou em considera-
ção, principalmente

( A ) a proximidade com a matéria-prima.

( B ) a abundância de energia.

( C ) a proximidade com o mercado consumidor.

( D ) os sindicatos de trabalhadores bem organizados.

( E ) os incentivos fiscais.

Questão 74

O presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, disse que não cogitará restaurar o pro-
grama imigratório de Ação Diferida para Che-
gados na Infância (Daca, na sigla em inglês) 
que protegia jovens da deportação dos EUA, 
sem um compromisso dos democratas de cons-
truir um muro na fronteira com o México e 
encerrar certos programas de imigração.

TRUMP exige muro com México e reforma em vistos para mudar a política 
imigratória. Agência Brasil, 29 dez. 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.

ebc.com.br/internacional/noticia/2017-12/trump-exige-muro-com-mexico-
e-reforma-em-vistos-para-mudar-politica >. Acesso em: 22 jan. 2018.

A notícia demonstra a ação agressiva do atual governo 
estadunidense em relação aos imigrantes. Esse texto 
exemplifica a(o)

( A ) necessidade de reduzir a migração de cérebros dos 
países pobres para os ricos.

( B ) tipo de migração motivada por fatores sociopolíti-
cos.

( C ) aumento da xenofobia no mundo contemporâneo.

( D ) migração forçada que os povos da América Latina 
sofrem.

( E ) abertura promovida pelo processo de globalização 
nesse século.
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Questão 75

As unidades de [...] estão em processo de 
especialização. Oferecem matéria-prima sob 
critérios da indústria, processam parte da pro-
dução e chegam a distribuir alimentos emba-
lados diretamente aos consumidores finais. Ao 
assumirem papéis que tradicionalmente são da 
prestação de serviços, do comércio e da indús-
tria, agregam valor à produção.

Segundo a lei 11.326, de 24 de julho de 
2006, a unidade produtiva não pode ter mais 
de quatro módulos fiscais – unidade que varia 
de 5 a 110 hectares, dependendo do município.

SAIBA o que é [...]. Gazeta do Povo, 11 set. 2015. Disponível 
em: <https://bit.ly/2yv0CIi>. Acesso em: 23 jan. 2018.

A matéria se refere a um tipo específico de agricultura 
chamada de

( A ) subsistência.

( B ) comercial.

( C ) Plantation.

( D ) familiar.

( E ) moderna.

Questão 76

Etnocentrismo é um preconceito que cada 
sociedade ou cada cultura produz, ao mesmo 
tempo que procura incutir em seus membros 
normas e valores peculiares. Se sua maneira 
de ser e de proceder é a certa, então as outras 
estão erradas, e as sociedades que as adotam 
constituem "aberrações". Assim o etnocentris-
mo julga os outros povos e culturas pelos pa-
drões da própria sociedade, que servem para 
aferir até que ponto são corretos e humanos os 
costumes alheios. Desse modo, a identificação 
de um indivíduo com sua sociedade induz à 
rejeição das outras. O idioma estrangeiro pare-
ce "enrolado" e ridículo; seus alimentos, asque-
rosos; sua maneira de trajar, extravagante ou 
indecente; seus deuses, demônios; seus cultos, 
abominações; sua moral, uma perversão, etc. 

MENESES, Paulo. Etnocentrismo e relativismo cultural: algumas 
reflexões. Síntese: Revista de Filosofia. v. 27, n. 88, p. 245-254, 2000.  

GESR2-00124
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Quando se fala sobre cultura, é possível afirmar que

( A ) a intolerância com costumes diferentes é bastante 
incomum, assim, é possível dizer que o etnocentris-
mo está totalmente superado atualmente.

( B ) a comparação e a hierarquização são as formas 
mais corretas de se perceber o desenvolvimento e 
o progresso de uma sociedade.

( C ) o conceito de etnocentrismo foi superado na medi-
da em que se chegou ao consenso de que há um 
modelo de sociedade ideal que deve ser almejado 
por todos os povos.

( D ) embora o etnocentrismo tenha sido identificado 
historicamente quando havia grupos humanos 
com costumes muito diferentes, na contempora-
neidade ele está totalmente superado, em razão da 
noção de multiculturalidade.

( E ) o etnocentrismo se pauta no fato de que a nossa 
cultura se torna a referência para olharmos o mun-
do e outros grupos, ou seja, o outro causa estra-
nhamento, o que pode dar margem a avaliações e 
julgamentos. 

Questão 77

No segundo pós-guerra deste século, o qua-
dro das percepções havia se alterado de modo 
dramático. A dolorosa experiência da crise dos 
anos 30 havia mostrado as limitações da ordem 
liberal, que havia predominado no século XIX. 
Ao contrário do que havia ocorrido em 1919, na 
Conferência de Bretton Woods não se pensava 
em “reconstruir” a ordem econômica. KEYNES 
e WHITE tinham pontos de vista diferentes a 
respeito de como estruturar a nova ordem eco-
nômica internacional, mas ambos, assim como 
praticamente todos os demais participantes da 
Conferência, concordavam em que essa ordem 
deveria ser substancialmente diferente daquela 
que havia fracassado nos anos 30. O comércio 
de commodities deveria ser administrado e as 
finanças internacionais deveriam ser manejadas 
pelas autoridades nacionais e agências interna-
cionais que, dessa forma, evitariam as oscilações 
danosas dos preços nos mercados de commodi-
ties e a volatilidade dos capitais, que haviam 
estado no âmago do processo de desencadea-
mento da crise dos anos 30. 

SATO, Eiiti. A agenda internacional depois da Guerra Fria: novos temas e 
novas percepções. Rev. Bras. Polít. Int., v. 43, f. 1, p. 138- p. 169, 2000.

x
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Sobre o cenário politico/econômico do segundo pós-
-guerra, é correto afirmar que

( A ) assim como no primeiro pós-guerra, a centralidade 
econômico/política do velho continente não foi dis-
putada/contestada por nenhuma nação.

( B ) apesar de existirem propostas diferentes, houve 
consenso sobre a necessidade de garantir paz e 
desenvolvimento econômico para todas as nações.

( C ) levando em consideração os fracassos anteriores, 
consensualmente definiu-se a extinção de organi-
zações/agências internacionais que atuavam na 
definição das economias nacionais.

( D ) na Conferência de Bretton Woods, definiu-se que 
não haveria consenso nas propostas de recupera-
ção econômica; assim, essa tarefa coube a cada na-
ção, individualmente. 

( E ) como se absteve de participar da Segunda Guerra, a 
economia dos EUA se tornou central no pós-guerra. 

Questão 78

O poder disciplinar é fruto de transforma-
ções da sociedade burguesa, do deslocamento 
do poder soberano para o corpo social. A par-
tir de então, o poder se exerceria, na forma 
de micropoderes ou de uma micropolítica. Tal 
poder se exerce sobre os corpos individuais por 
meio de exercícios especialmente direcionados 
para a ampliação de suas forças. Estes exercí-
cios tinham como objetivo, o adestramento e 
a docilização dos corpos. “É dócil um corpo 
que pode ser submetido, que pode ser utiliza-
do, que pode ser transformado e aperfeiçoado” 
(FOUCAULT, 2005, p.118). Assim, a partir 
da segunda metade do século XVIII, surgiu o 
poder disciplinar, o qual controlou a sociedade 
burguesa nascente. Surgiram também as dis-
ciplinas que garantiram a articulação harmo-
niosa da sociedade. Desse modo, a disciplina 
passou a controlar os indivíduos estabelecendo 
relações de poder reguladas pelas normas. 

SOUSA, Noelma Cavalcante de; MENESES, Antonio Basílio 
Novaes Thomaz de. O poder disciplinar uma leitura em vigiar 

e punir. Saberes, Natal (RN), v. 1, n. 4, jun./2010.

Sobre o controle e a disciplina pensados por Foucault, é 
correto afirmar que 

( A ) o autor acredita que o poder disciplinar exercido 
sobre as pessoas é fator essencial na busca da au-
tonomia moral dos sujeitos.

x
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( B ) Foucault afirma que a sociedade pautada pelo po-
der disciplinar só será transformada por meio de 
uma revolução, assim, é possível afirmar que o au-
tor é partidário do pensamento marxista.

( C ) o autor faz uma crítica contundente sobre a natu-
reza opressiva da sociedade disciplinar e do Esta-
do, que criam mecanismos para a domesticação e 
adestramento dos sujeitos. 

( D ) para o autor, a domesticação e a docilização dos 
corpos e mentes das sociedades contemporâneas 
trouxe avanços importantes no controle da violên-
cia que marcou períodos anteriores.

( E ) Foucault afirma que a domesticação dos corpos se 
dá por uma vontade coletiva de controle frente ao 
aumento da violência criado pela urbanização, ou 
seja, a sociedade abre mão de sua liberdade em tro-
ca de segurança. 

Questão 79

O princípio é conhecido: na periferia uma 
construção em anel; no centro, uma torre: esta 
é vazada de largas janelas que se abrem sobre 
a face interna do anel; a construção periférica 
é dividida em celas, cada uma atravessando 
toda a espessura da construção; elas têm duas 
janelas, uma para o interior, correspondendo 
às janelas da torre; outra, que dá para o ex-
terior, permite que a luz atravesse a cela de 
lado a lado. Basta então colocar um vigia na 
torre central, e em cada cela trancar um louco, 
um doente, um condenado, um operário ou um 
escolar. [...] O dispositivo panóptico organiza 
unidades espaciais que permitem ver sem pa-
rar e reconhecer imediatamente.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da 
prisão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. p. 190.

Segundo Michel Foucault, o panóptico é um conjunto 
arquitetônico projetado com a finalidade de  

( A ) exercer o poder disciplinar por meio do monitora-
mento constante dos comportamentos individuais.

( B ) reinserir os indivíduos na sociedade por meio de 
oportunidades educacionais e de capacitação pro-
fissional. 

( C ) garantir a segurança dos espaços públicos por 
meio do isolamento dos indivíduos transgressores. 

( D ) oferecer tratamento terapêutico especializado aos 
pacientes com transtornos psíquicos. 

( E ) infligir tratamentos cruéis, degradantes e desuma-
nos aos indivíduos condenados.

x
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Questão 80

A grande indústria fordista, construída a 
partir de um processo de desqualificação pro-
funda do trabalho, e empregadora de grande 
quantidade de trabalhadores, teria gerado o 
que Fergus Murray chamou de mass-collective 
worker. Essa grande indústria marcaria a pró-
pria natureza da produção capitalista: o capi-
tal exige o emprego de um elevado número de 
trabalhadores, justamente com o objetivo de 
extrair em grande volume a mais-valia. Essa 
característica genérica da produção industrial 
teria permitido também um desenvolvimento 
importante da luta capital x trabalho, na me-
dida em que levaria a um fortalecimento da 
atividade sindical e dos partidos ligados aos 
interesses da classe trabalhadora. Esse elemen-
to já estava presente como potencialidade a 
explorar no célebre Americanismo e Fordismo 
de Gramsci, pois, ao lado de uma crítica à con-
cepção taylorista-fordista de trabalho, o que se 
tem é uma crítica acerba aos resquícios feudais 
europeus que, ao contrário do que se observa-
va nos Estados Unidos, travavam o desenvolvi-
mento do fordismo. 

NETO, Benedito Moraes. O século XX e a teoria marxista do processo 
de trabalho. Crítica Marxista, São Paulo, n. 15, out./2002.

Sobre os modelos produtivos taylorismo e fordismo, que 
marcaram o início da “administração científica” do capi-
talismo, pode-se afirmar que

( A ) ambos trazem como característica marcante a 
preocupação com o respeito aos direitos trabalhis-
tas e à saúde dos trabalhadores.

( B ) os dois têm como pauta um processo massivo de 
qualificação da mão de obra, já que o trabalho pas-
sa a ter características cada vez mais intelectuali-
zadas.

( C ) ambos foram marcados por um forte controle dos 
trabalhadores, que eram obrigados a realizar as 
atividades em tempos cronometrados, constante-
mente monitorados como forma de garantir a efi-
ciência da produção. 

( D ) os dois modelos apostavam na livre criação dos 
trabalhadores, visto acreditarem que eles eram os 
mais aptos a controlarem sua própria produção.

( E ) ambos propunham que o aumento da produção 
estava diretamente ligado ao aumento da qualida-
de do ambiente de trabalho – quanto mais satisfei-
tos, mais produtivos eram os trabalhadores. 

SOSR2-00060
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Questão 81

Fruto de uma luta social que, não sem di-
ficuldades e retrocessos, foi sendo travada em 
várias frentes e, no caso específico do Direito 
do Trabalho, da compreensão de uma profunda 
desigualdade fundante da relação capital e tra-
balho, dá-se início a um processo de positiva-
ção dos direitos sonegados à classe proletária. 
Inicialmente, na esfera dos direitos individuais; 
depois, dos coletivos. Para certa vertente teó-
rica, é precisamente dessas lutas e da pressão 
dos grupos organizados diante do Estado Li-
beral que foi sendo impulsionado um proces-
so de transformação da natureza do Estado, o 
qual, de abstencionista, passou a intervir nas 
relações sociais, positivando normas. Nascia, 
assim, o Direito do Trabalho, um ramo novo 
do Direito que, emerso de uma realidade social 
singular e diferenciada, preocupava-se com a 
instituição de mecanismos legais de proteção 
aos trabalhadores. [...] Para compensar a as-
simetria nas relações de poder na indústria, 
passou, objetivamente, a colocar diques à ação 
trituradora do movimento do capital. [...] Daí 
porque seu princípio básico ou nuclear é o da 
proteção, da tutela [...]. Quando se compreen-
de o Direito do Trabalho como um  estatuto 
nascido, basicamente, das lutas sociais a partir 
da segunda revolução industrial pressionando 
o Estado a introduzir mecanismos extramerca-
do de compensação das desigualdades  criadas 
pelo processo de acumulação capitalista, per-
cebe-se que o princípio que o cimenta,  imbri-
cando-se com essa realidade viva, é o da pro-
teção, do qual são expressões todos os demais.

BIAVASCHI, Magda Barros. O direito do trabalho no Brasil 
–1930/1942: a construção do sujeito de direitos trabalhistas. 

Tese (Doutorado), Unicamp, Campinas. 2005.

Sobre a construção histórica dos direitos trabalhistas, é 
correto afirmar que

( A ) é um equívoco conceitual considerar que os di-
reitos trabalhistas são fruto de lutas históricas; na 
verdade, eles são fruto das transformações sócio/
econômicas de cada período.

( B ) os direitos trabalhistas não foram instituídos de for-
ma espontânea, na realidade, eles advêm de um 
longo processo de lutas e ações dos trabalhadores. 

( C ) as lutas dos trabalhadores eram aceitas de forma pa-
cífica pelas classes dominantes, que consideravam as 
demandas vindas desses movimentos bastante justas.

SOSR2-00061

x

( D ) conscientes das necessidades dos trabalhadores, 
os movimentos operários eram não só aceitos 
como incentivados pelas classes dominantes, que 
se caracterizavam pelo idealismo social.

( E ) as transformações no sistema produtivo eram 
acompanhadas pari passu pelas mudanças jurídi-
cas, no sentido de garantir condições de vida dig-
nas para os trabalhadores. 

Questão 82

Uma segunda modalidade remete à figura 
dos trabalhadores informais assalariados sem 
registro, ao arrepio da legislação trabalhista, 
uma vez que perderam o estatuto de contra-
tualidade e que passam da condição de assa-
lariados com carteira assinada para a de assa-
lariados sem carteira, excluindo-se do acesso 
das resoluções presentes nos acordos coletivos 
de sua categoria [...]. A indústria de têxtil, de 
confecções e de calçados, por exemplo, entre 
tantas outras, têm acentuado essa tendência 
(Antunes, 2006). Isto porque a racionalidade 
instrumental do capital impulsiona as empre-
sas à flexibilização do trabalho, da jornada, da 
remuneração, aumentando a responsabilização 
e as competências, criando e recriando novas 
relações e formas de trabalho que frequente-
mente assumem feição informal. Nos exemplos 
de Alves e Tavares [...] encontram-se “os casos 
de trabalho em domicílio que se especializam 
por áreas de ocupação, prestando serviços às 
grandes empresas, que também se utilizam da 
subcontratação para a montagem de bens, pro-
dução de serviços, distribuição de bens através 
do comércio de rua ou ambulante”. Muitas ve-
zes este modo de trabalho se realiza também 
em galpões — como na indústria de calçado 
—, onde a informalidade é a norma.

ANTUNES, Ricardo. Os modos de ser da informalidade: rumo 
a uma nova era da precarização estrutural do trabalho? Serv. 

Soc. Soc., São Paulo, n. 107, p. 405-419, jul.-set/2011.

Sobre a precarização do trabalho na contemporaneida-
de, pode-se afirmar que

( A ) a contemporaneidade assiste ao recrudescimento 
de leis protetivas aos trabalhadores, visto ter com-
preendido a centralidade desse mecanismo para o 
desenvolvimento pacífico das sociedades.

( B ) nas sociedades contemporâneas, a regulamen-
tação das relações trabalhistas, por meio de legis-
lações protetivas aos trabalhadores, é entendida 
como central no desenvolvimento econômico.

SOSR2-00062
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( C ) na atual fase do capitalismo, o emprego pleno é 
uma realidade na maior parte das sociedades.

( D ) o novo arranjo produtivo da contemporaneidade, 
que permitiu a substituição da mão de obra pela in-
corporação de tecnologias, tem como uma de suas 
consequências o enfraquecimento das legislações 
protetivas aos trabalhadores.

( E ) com os novos arranjos produtivos, é cada vez mais 
comum que antigos trabalhadores assalariados se 
tornem trabalhadores autônomos, visto que a tec-
nologia possibilitou a todos uma maior capacidade 
de empreender. 

Questão 83

O quinto tipo de precarização pode ser iden-
tificado nas dificuldades da organização sindi-
cal e das formas de luta e representação dos 
trabalhadores, decorrentes da violenta concor-
rência entre eles próprios, da sua heterogenei-
dade e divisão, implicando uma pulverização 
dos sindicatos, criada, principalmente, pela 
terceirização. Dados sobre número de greves, 
sindicatos, sindicalização, acordos, etc. são 
importantes, mas não explicam tudo. Indicam 
tendências, mudanças e redefinições que tam-
bém precisam ser explicadas. O menor número 
de greves nos anos 2000 em relação às duas dé-
cadas anteriores, o crescimento do número de 
centrais sindicais – são hoje 11 centrais, 8 de-
las formadas nos anos 200014 –, a permanência 
ou mesmo queda das taxas de sindicalização, 
como ocorreu em 2009 em relação a 2008 (16,5 
milhões de sindicalizados contra 17,5 milhões, 
cf. dados IBGE/PNAD, 2009), o tipo de estra-
tégia de ação da maioria das direções sindicais, 
tudo isso só pode ser compreendido no con-
texto da “perplexidade ideológica”, conforme 
já foi referido anteriormente e que será mais 
explicitado a seguir.

DRUCK, Graça. Trabalho, precarização e resistências: novos e 
velhos desafios. Caderno CRH (UFBA), Salvador, v. 24, 2011.

Sobre o trabalho nas sociedades contemporâneas, é 
correto afirmar que 

( A ) as relações trabalhistas, orientadas na contempora-
neidade pelo neoliberalismo, se pautam pela práti-
ca protetiva dos trabalhadores.

( B ) com relação ao trabalho, o neoliberalismo busca 
organizar de forma equilibrada/equitativa a acumu-
lação de capital, por isso investe em políticas sociais 

x
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e de regulamentação protetiva das relações traba-
lhistas.

( C ) com relação ao trabalho, o neoliberalismo prega a 
flexibilização, ou seja, propõe um Estado em que se 
possa “flexibilizar” direitos e benefícios já historica-
mente estabelecidos na forma de lei. 

( D ) na contemporaneidade, a consciência de que o tra-
balho é uma categoria central na organização das 
sociedades faz com que os movimentos sociais li-
gados aos trabalhadores sejam cada vez mais for-
talecidos.

( E ) fortemente garantidos por legislações trabalhistas, 
os trabalhadores contemporâneos gozam de plena 
segurança com relação a seus postos de trabalho. 

Questão 84

1. Filos. Conjunto de regras de conduta con-
sideradas como válidas, quer de modo ab-
soluto para qualquer tempo ou lugar, quer 
para grupo ou pessoa determinada

FERREIRA, Aurélio B. de H. Dicionário Aurélio da língua 
portuguesa. 5. Ed. – Cureitiba: Positivo, 2010. p. 1424.

A definição acima apresentada corresponde à definição de

( A ) Justiça.

( B ) Ética.

( C ) Norma.

( D ) Moral.

( E ) Política.

Questão 85

− Do mesmo modo que um leitor de hoje não 
lê todas as palavras (ou muito menos sílabas) 
de uma página – em vez disso tira, de vinte 
palavras, mais ou menos cinco ao acaso, e “ad-
vinha” o sentido que supostamente compete a 
essas cinco palavras −, tampouco vemos uma 
árvore exata e completamente, tendo em vista 
folhas, ramos, cor, figura; é-nos tão mais fácil 
fantasiar um mais ou menos de árvore. Mes-
mo em meio às mais raras vivências, fazemos 
ainda o mesmo: inventamos a maior parte da 
vivência e dificilmente somos coagidos a não 
contemplar como “inventores” algum evento.

NIETZSCHE, Friedrich. Para além do bem e mal. 
São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 60.

x
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O texto traz um dos principais conceitos de Nietzsche 
acerca da moral e da ética. Que conceito é esse?

( A ) Moral de rebanho.

( B ) Amor fati.

( C ) Além do homem.

( D ) Antirracionalismo.

( E ) Bem.

Questão 86
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"É preciso, todavia, disfarçar muito bem tal 
qualidade, e ser bom simulador e dissimulador. 
E tão simples são os homens, e obedecem tanto 
às necessidades presentes, que aquele que en-
gana sempre achará a quem enganar."

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. In:      . Maquiavel. São Paulo: 
Nova Cultural, 2004. p. 109-110. cap. XVIII. (Os pensadores).

Levando em consideração as teorias de Nicolau Maquia-
vel, tanto a imagem quanto o fragmento de texto trazem 
características que devem estar relacionadas

( A ) à fortuna.

( B ) à ética. 

( C ) à moral.

( D ) à religião.

( E ) ao príncipe.

Questão 87

Portanto tudo aquilo que é válido para um 
tempo de guerra, em que todo homem é inimi-
go de todo homem, o mesmo é válido também 
para o tempo durante o qual os homens vivem 
sem outra segurança senão a que lhes pode 
ser oferecida por sua própria força e por sua 
própria invenção. [...]

x
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Desta guerra de todos os homens contra 
todos os homens [...] isto é consequência: que 
nada pode ser injusto. [...] Onde não há poder 
comum não há lei, e onde não há lei não há 
injustiça. [...] Outra consequência da mesma 
condição é que não há propriedade, nem do-
mínio, nem distinção entre o meu e o teu; só 
pertence a cada homem aquilo que ele é capaz 
de conseguir, e apenas enquanto for capaz de 
conservá-lo. É pois esta a miserável condição 
em que o homem realmente se encontra, por 
obra simples da natureza. Embora com uma 
possibilidade de escapar a ela, que em parte 
reside nas paixões, e em parte em sua razão.

HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico 
e civil. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 109-118; 143-144. (Os pensadores).

A frase que melhor retrata o estado de natureza relatado 
no texto é

( A ) o homem é o lobo do homem.

( B ) o homem é um bom selvagem.

( C ) não existem semelhanças entre os homens.

( D ) o estado de natureza é paz.

( E ) há harmonia relativa entre os homens.

Questão 88

As paixões que fazem os homens tender 
para a paz são o medo da morte, o desejo da-
quelas coisas que são necessárias para uma 
vida confortável e a esperança de consegui-las 
através do trabalho. E a razão sugere adequa-
das normas de paz, em torno das quais os ho-
mens podem chegar a acordo. 

[...] A única maneira de instituir um tal po-
der comum, capaz de defendê-los [os homens] 
das invasões dos estrangeiros e das injúrias 
uns dos outros, garantindo-lhes assim uma 
segurança suficiente para que, mediante seu 
próprio labor e graças aos frutos da terra, pos-
sam alimentar-se e viver satisfeitos, é conferir 
toda sua força e poder a um homem, ou a uma 
assembleia de homens, que possa reduzir suas 
diversas vontades, por pluralidade de votos, a 
uma só vontade. O que equivale a dizer: desig-
nar um homem ou uma assembleia de homens 
como representante de suas pessoas [...]; todos 
submetendo assim suas vontades à vontade do 
representante, e suas decisões a sua decisão.
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Isto é mais do que consentimento, ou concór-
dia, é uma verdadeira unidade de todos eles, 
numa só e mesma pessoa, realizada por um 
pacto de cada homem com todos os homens, de 
um modo que é como se cada homem dissesse 
a cada homem: Cedo e transfiro meu direito de 
governar-me a mim mesmo a este homem, ou 
a esta assembleia de homens, com a condição 
de transferires a ele teu direito, autorizando de 
maneira semelhante todas as suas ações. Feito 
isso, a multidão assim unida numa só pessoa se 
chama Estado, em latim civitas. [...]

HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico 
e civil. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p. 109-118; 143-144. (Os pensadores).

O texto de Hobbes mostra a necessidade da constitui-
ção de

( A ) uma guerra.

( B ) um direito de propriedade.

( C ) um pacto social.

( D ) um Estado democrático.

( E ) novas relações de trabalho.

Questão 89

Para entender o poder político corretamen-
te, e derivá-lo de sua origem, devemos consi-
derar o estado em que todos os homens natu-
ralmente estão, o qual é um estado de perfeita 
liberdade para regular suas ações e dispor de 
suas posses e pessoas do modo como julgarem 
acertado, dentro dos limites da lei da natureza, 
sem pedir licença ou depender da vontade de 
qualquer outro homem. [...]

Cada um está obrigado a preservar-se, e não 
abandonar sua posição por vontade própria; 
logo, pela mesma razão, quando sua própria 
preservação não estiver em jogo, cada um deve, 
tanto quanto puder preservar o resto da huma-
nidade, e não pode, a não ser que seja para 
fazer justiça a um infrator, tirar ou prejudicar 
a vida ou o que favorece a preservação da vida, 
liberdade, saúde, integridade ou bens de ou-
trem. [...] Deus certamente designou o governo 
para conter a parcialidade e a violência dos ho-
mens. Admito sem hesitar que o governo civil 
é o remédio adequado para as inconveniências 
do estado de natureza, que certamente devem 
ser grandes quando aos homens é facultado
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serem juízes em suas próprias causas, pois é 
fácil imaginar que aquele que foi injusto a pon-
to de causar injúria a um irmão dificilmente 
será justo o bastante para condenar a si mes-
mo por tal.

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São 
Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 381-392.

Segundo Locke, o estado de natureza era

( A ) um estado de igualdade e liberdade, no qual cada 
um buscava seu próprio bem.

( B ) um estado de guerra de todos contra todos, em 
que a disputa pela propriedade era o principal fator 
de discórdia.

( C ) marcado apenas pelas diferenças físicas entre os 
homens.

( D ) designado pela construção de uma sociedade civil.

( E ) constituído por bons selvagens.

Questão 90

Quando se confunde o Estado com a socie-
dade civil, destinando-o à segurança e prote-
ção da propriedade e da liberdade pessoais, o 
interesse dos indivíduos enquanto tais é o fim 
supremo para que se reúnam, do que resulta 
ser facultativo ser membro de um Estado.

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. Tradução 
de Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 217-218. (Clássicos).

Ao ler o fragmento de texto, percebe-se que Hegel

( A ) está de acordo com a existência de um contrato 
social.

( B ) coloca em pé de igualdade o Estado e a sociedade 
civil.

( C ) aceita o contratualismo como uma boa forma de 
governo.

( D ) diferencia o estado da sociedade civil.

( E ) atribui a soberania a um governante.
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