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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
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Chamada
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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

LEAVING CAREER PLANNING 
UNTIL AFTER UNIVERSITY IS 
A SHORT-SIGHTED CHOICE

[…] Many bright students fail when 
applying for jobs after they graduate because 
they don’t understand the basics of the job 
they are applying for. Employers don’t expect 
to hire polished graduates, but they do expect 
them to demonstrate some understanding and 
motivation for what they are applying for. 
Employers hire people who have done their 
homework and university is the perfect time 
to do that. 

Combining study and career planning isn’t 
about an intolerable level of pressure – it’s about 
doing what you’re already doing at university, 
but with a little extra thought as to what that 
might mean for your career. For example, if 
you are interested in a career in accountancy, 
offer to help a club, charity or association at 
the university manage their money. And read 
newspapers that have finance-related stories in 
them. If you enjoy budgeting and reconciling 
your football team finances or reading industry 
publications, all of this is relevant and worth 
getting involved in. Work experience of any 
kind, even your weekend bar job, is relevant to 
an employer. […]

ISHERWOOD, Stephen. Leaving career planning until after 
university is a short-sighted choice. Available at: <https://www.
theguardian.com/careers/2017/jun/12/leaving-career-planning-

after-university-short-sighted>. Acessed on: 27 Apr. 2018. 

No título da matéria apresentada, sobre carreira e expe-
riência, usou-se a expressão short-sighted choice. Com 
base na leitura, entende-se que a escolha desse termo 
teve o intuito de

( A ) chamar atenção do leitor para o fato de que é uma 
escolha feita por pessoas que têm um campo de 
visão prejudicado pela experiência acadêmica.

LISR3-00029

( B ) convidar o leitor a descobrir por que planejar a car-
reira durante a universidade pode ser interessante. 

( C ) garantir que o planejamento de carreira tardio é 
precipitado. 

( D ) comparar a escolha de carreira com a capacidade 
visual.

( E ) convidar o leitor, se universitário, a esboçar um pla-
no de carreira.

Questão 2

WHY KIDS NEED TO SPEND 
TIME IN NATURE

In the early 1980s, a Harvard University 
biologist named Edward O. Wilson proposed 
a theory called biophilia: that humans are 
instinctively drawn towards their natural 
surroundings. Many 21st century parents, 
however, would question this theory, as they 
watch their kids express a clear preference for 
sitting on a couch in front of a screen over 
playing outside. 

The national panic about kids spending too 
much time indoors has become so extreme that 
the crisis has a name: Nature deficit disorder. 

While calling it a disorder might be merely 
rhetorical, it’s clear kids spend significantly 
more time inside than outside. This shift 
is largely due to technology: The average 
American child is said to spend 4 to 7 minutes 
a day in unstructured play outdoors, and over 
7 hours a day in front of a screen. […]

COHEN, Danielle. Why kids need to spend time in nature. 
Available at: <https://childmind.org/article/why-kids-need-

to-spend-time-in-nature/>. Acessed on: 27 Apr. 2018. 

De acordo com o excerto apresentado, a biofilia ocorre 
quando os seres humanos são

( A ) automaticamente afastados de seu habitat natural.

( B ) instintivamente afastados de seu habitat natural.

( C ) instintivamente atraídos para seu habitat natural.

( D ) instintivamente atraídos pela natureza ao seu redor.

( E ) automaticamente levados à natureza ao seu redor.

x
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Questão 3

WHY WE NEED POLITICAL PARTIES

[…] The disdain for politics as usual — 
and therefore for parties locked in the status 
quo — is intense, widespread, global. This is 
why anti-politics, the rejection of traditional 
politics and its practitioners, is such a popular 
instinct today.

The case of Tiririca vividly illustrates 
why. In 2010 Francisco Everardo Oliveira 
Silva, known professionally as Tiririca the 
clown, ran for a congressional seat in Brazil, 
campaigning in costume. His message was 
honest and straightforward: “I don’t know 
what a representative in Congress does, but 
if you send me there I will tell you.” He also 
explained that his goal was “to help people 
in need in this country … but especially my 
family.”

At the time, it was easy to dismiss Tiririca’s 
run as an extreme anti-political gesture that 
could happen only in a rowdy young democracy 
like Brazil’s. But not for long. The sentiment 
that propelled Tiririca to victory is similar to 
that which drove the political success of the 
comedian Beppe Grillo in Italy, or that of Mr. 
Trump, a reality TV show host. […]

NAÍM, Moisés. Why we need political parties. Available at: 
<https://www.nytimes.com/2017/09/19/opinion/need-

political-parties.html>. Acessed on: 27 Apr. 2018. 

O trecho refere-se a um fato que ocorreu no governo 
de muitos países. O autor usa o exemplo de Tiririca para 
ilustrar

( A ) a ausência de governantes suficientes para eleito-
res que buscam um governo satisfatório.

( B ) o descontentamento dos eleitores, que tomam 
uma atitude antipolítica e preferem eleger celebri-
dades para governá-los. 

( C ) o desdém dos atuais governantes em diversos paí-
ses do mundo. 

( D ) a indiferença da população de países subdesenvol-
vidos com seu governo. 

( E ) a preferência da população pelo carisma das cele-
bridades ao preparo dos políticos.

LISR3-00031

x

Questão 4

TOURISM SAVED ICELAND BUT 
NOW IT’S A HEADACHE

Tourism has been a mixed blessing for many 
destinations across the world. A rise in budget 
travel and an emerging Chinese middle class 
have contributed to a welcome rise in visitor 
spending, but also afflicted fragile locations 
from Bali to Venice. Iceland has come a long 
way back since 2008, when its overleveraged 
banking system collapsed and unemployment 
shot up. The local currency, the krona, has 
strengthened, and the economy grew by 7.2% 
in 2016—the fastest pace among developed 
economies. The government this year removed 
almost all of the remaining capital controls 
imposed in the depths of the crisis.

The influx of tourists, a majority of them 
American and British, dates to the 2010 
eruption of the Eyjafjallajokull volcano, which 
sent ash clouds across Europe and disrupted 
air travel. The government responded with a 
marketing campaign that drew global attention 
to Iceland’s magnificent geysers, milky blue 
waters and craggy moonscapes. Supported 
by a currency still recovering from the crisis 
and airlines offering free stopovers on their 
intercontinental routes, visitors flocked here.

ADAM, Nina. Tourism saved Iceland but now it’s a headache. 
Available at: <https://www.wsj.com/articles/tourism-saved-iceland-

but-now-its-a-headache-1503223203>. Acessed on: 27 Apr. 2018. 

Para melhorar a economia, um país pode optar em in-
vestir no turismo como fonte de renda. No caso da 
Islândia, essa manobra funcionou e foi além do que era 
desejável, tornando o turismo enfadonho aos nativos. 
De acordo com o texto, o movimento turístico foi as-
sim iniciado: “The influx of tourists, a majority of them 
American and British, dates to the 2010 eruption of the 
Eyjafjallajokull volcano, which sent ash clouds across 
Europe and disrupted air travel”. No trecho ora citado, o 
pronome destacado – which – refere-se a

( A ) eruption.

( B ) 2010 eruption.

( C ) the 2010 eruption of the Eyjafjallajokull volcano.

( D ) volcano.

( E ) eruption of the Eyjafjallajokull volcano.

LISR3-00032
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Questão 5

HISTORIC TOWN OF OURO PRETO

[…] With the exhaustion of the gold mines in 
the 19th century, the city’s influence declined but 
many churches, bridges and fountains remain as a 
testimony to its past prosperity and the exceptional 
talent of the Baroque sculptor Aleijadinho.

UNESCO. Historic town of Ouro Preto. Avaiable at: <http://
whc.unesco.org/en/list/124>. Acessed on: 5 Feb. 2017.

Os possessive pronouns são usados para substituir subs-
tantivos nas frases. No fragmento, o possessive pronoun 
its refere-se a

( A ) churches.

( B ) testimony.

( C ) gold mines.

( D ) bridges.

( E ) city’s influence.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua espanhOLa >>

Questão 1

UN LUGAR DONDE LOS ANIMALES 
RESCATADOS PUEDEN SER LIBRES Y 
TENER EL RESPETO QUE MERECEN

Igualdad Interespecie es un santuario para 
animales considerados “de granja”. Nuestra 
misión es dar un hogar seguro y permanente a 
animales esclavizados que han tenido la fortuna de 
ser rescatados de diversos centros de explotación, 
como mataderos y criaderos, o de manos de 
particulares que los utilizan como recursos. 
[…] Dado que la mayor causa de sufrimiento y 
muerte de los animales proviene de su utilización 
como recursos para la obtención de carne, leche 
y huevos, promovemos dejar de utilizarlos en los 
diferentes ámbitos de nuestra vida, como manera 
de terminar con su injusta realidad. Entendemos 
que la situación de cada uno de ellos es gravísima, 
por lo que dedicamos todos nuestros esfuerzos a 
salvar a la mayor cantidad de víctimas posibles y a 
luchar por un mundo mejor y más justo para ellos.

UN LUGAR donde los animales rescatados pueden ser libres 
y tener el respeto que merecen. Disponible en: <http://www.
santuarioigualdadinterespecie.org/>. Consulta: 22 abr. 2018. 

LISR3-00009
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No texto, o acento diacrítico pode ser encontrado na 
expressão

( A ) misión – linha 3 – que designa o objetivo da ONG.

( B ) de – linha 4 – que refere o verbo dar conjugado no 
imperativo.

( C ) explotación – linha 5 – que indica o motivo da exis-
tência da ONG.

( D ) como – linha 7 – pronome interrogativo que intro-
duz as formas de exploração animal.

( E ) más – linha 17 – advérbio usado para intensificar o 
que a ONG deseja para o futuro dos animais. 

Questão 2

LA TERRIBLE REALIDAD DEL 
TRABAJO INFANTIL EN EL MUNDO

En todo el mundo hay aproximadamente 
168 millones de niños que trabajan. Y muchos 
de ellos lo hacen en regiones asoladas por 
conflictos y catástrofes. Más de la mitad de 
ellos, es decir, 85 millones, efectúan trabajos 
peligrosos poniendo en riesgo su vida, pero 
además estos menores no van a la escuela y no 
tienen tiempo de jugar.

Son cifras que denuncian la ONU y las 
organizaciones sociales en el Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil, en el que se insiste 
en la urgencia de abolir el trabajo de los 
menores, que desarrollan en muchos casos en 
condiciones de esclavitud.

LA TERRIBLE realidad del trabajo infantil en el mundo. Disponible 
en: <http://www.nvinoticias.com/nota/61461/la-terrible-realidad-

del-trabajo-infantil-en-el-mundo>. Consulta: 22 abr. 2018.

A partícula destacada no texto – lo – exerce a função de 
pronome, pois se refere ao(s)

( A ) mundo.

( B ) 168 milhões de crianças que trabalham.

( C ) conflitos e às catástrofes.

( D ) 85 milhões de crianças que correm risco de vida.

( E ) menores que não vão à escola.

x

LESR3-00030

x
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Questão 3

IMPORTANCIA DE ESTABLECER UN 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

EN TU PROYECTO

Si decidiste llevar a cabo un determinado 
proyecto ya sea simple, complejo, pequeño 
o grande, es muy importante establecer un 
Cronograma de Actividades previo a su 
ejecución. […] 

El Cronograma de Actividades determina 
el tiempo de ejecución de cada una de las 
tareas a realizar asignando fechas de inicio y 
fin (duración), recursos (materiales, personas, 
servicios, productos) y la secuencia en que 
se llevarán a cabo estas tareas (orden). Así 
mismo te permitirá detectar factores externos 
o internos que impactan en el desarrollo de 
tu proyecto de negocio, ajustando las variables 
necesarias para poder concluir el trabajo en el 
tiempo establecido. […]

IMPORTANCIA de establecer un cronograma de actividades en tu proyecto. 
Disponible en: <https://pymex.com/liderazgo/productividad/importancia-de-

establecer-un-cronograma-de-actividades-en-tu-proyecto>. Consulta: 22 abr. 2018. 

Com base na estrutura do texto e nas ideias ali apre-
sentadas, é possível afirmar que são predominantes as 
sequências

( A ) narrativas, pois o texto busca trazer exemplos para 
o público adolescente.

( B ) descritivas, visto que a reportagem aponta como 
construir um plano de trabalho.

( C ) expositivas, já que o texto está centrado na discus-
são de dados de um estudo sobre a importância de 
cronogramas de trabalho.

( D ) instrucionais, uma vez que a reportagem dá o pas-
so a passo para a construção de cronogramas.

( E ) dialogais, porque faz alusão ao diálogo entre expe-
riências trocadas por distintas gerações sobre exe-
cução de tarefas.

LESR3-00031

x

Questão 4

UN SISTEMA INTEGRADO EN EL 
COCHE MONITORIZA LA CONDUCCIÓN 

DE LOS ADOLESCENTES

La primera causa de muerte entre los jóvenes 
son los accidentes: cada año fallecen por esta 
causa 1,25 millones de personas, de ellas casi 
un 60% jóvenes. Por eso es fundamental 
concienciarles desde pequeños y que los padres 
den un buen ejemplo. Con ese fin de aleccionarles 
pronto, el nuevo Chevrolet Malibu estrena un 
novedoso sistema que ofrece a los progenitores 
una herramienta, llamada Teen Driver, para 
ayudar a fomentar hábitos de conducción segura 
para sus hijos. […] 

Teen Driver registra varios parámetros de 
conducción de los hijos: distancia recorrida, 
velocidad máxima, advertencias de exceso de 
velocidad emitidas, eventos de control de la 
estabilidad, eventos de frenos antibloqueo. Los 
padres pueden ver todos estos registros en una 
pantalla para así comprobar cómo ha conducido 
el adolescente.

UN SISTEMA integrado en el coche monitoriza la conducción de los adolescentes. 
Disponible en: <https://blogmapfre.com/motor/un-sistema-integrado-en-el-

coche-monitoriza-la-conduccion-de-los-adolescentes>. Consulta: 22 abr. 2018. 

Analisando as ideias apresentadas sobre a importância 
da direção defensiva para os adolescentes, é possível 
afirmar que o objetivo do texto é

( A ) alertar os pais sobre os problemas de direção típi-
cos da adolescência.

( B ) apontar as principais infrações cometidas por jo-
vens ao volante.

( C ) informar as estatísticas referentes aos problemas 
de trânsito.

( D ) anunciar para os pais de adolescentes as novida-
des presentes no carro.

( E ) ajudar os pais a controlar a forma como seus filhos 
estão dirigindo.

LESR3-00032
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Questão 5

RAYUELA

“Me miras, de cerca me miras, cada vez más de 
cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos 
cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, 
se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes 
se miran, respirando confundidos, las bocas se 
encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose 
con los labios, apoyando apenas la lengua en los 
dientes, jugando en sus recintos donde un aire 
pesado va y viene con un perfume viejo y un 
silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en 
tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu 
pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la 
boca llena de flores o de peces, de movimientos 
vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el 
dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve 
y terrible absorber simultáneo del aliento, esa 
instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva 
y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento 
temblar contra mí como una luna en el agua”.

CORTÁZAR, Julio. Rayuela. Buenos Aires: Alfaguara, 1963. p. 29.

Na frase do romance de Cortázar, Me miras, de cerca me 
miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope 
[...] , a palavra entonces poderia ser substituída por uma es-
trutura com carga semântica análoga. Trata-se da estrutura

( A ) con el objeto de que…

( B ) de ahí que...

( C ) en vista de…

( D ) debido a… 

( E ) aunque…

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 6 a 45 |

Questão 6

Fazemos o possível para que nos vejam 
como queremos ser vistos, e o Facebook é a 
ferramenta mais popular que a humanidade já 
criou com essa finalidade.

A visão da natureza humana implícita nessas 
ideias é bastante sombria. Se tudo que deseja-
mos é olhar para os outros a fim de podermos 
nos comparar a eles e copiar o que nos der na 
telha – se é esta a verdade final e mais profun-
da sobre a humanidade e suas motivações –, o 
Facebook de fato não precisa se preocupar 

LESR3-00020

x

LPSR3-00085

muito com o bem-estar da humanidade, uma 
vez que tudo de ruim que nos acontece se deve 
enfim a nós mesmos.

LANCHESTER, John. Você é o produto. Piauí, 
São Paulo, n. 132, set. 2017, p. 55.

Ao interpretar a mensagem contida no excerto, pode-se 
afirmar que o sujeito oculto da oração “Se tudo que de-
sejamos é olhar para os outros a fim de podermos nos 
comparar a eles” remete-se

( A ) à humanidade.

( B ) a nós.

( C ) a quem usa o Facebook.

( D ) a quem gosta de vigiar a vida alheia.

( E ) a quem gosta de ser admirado no Facebook.

Questão 7

[...] ler aumenta a capacidade de decodifica-
ção do cérebro, melhora as habilidades linguís-
ticas e expõe leitores a conceitos que ajudam a 
construir a base de seu conhecimento, ampliando 
sua capacidade de resolver problemas - premis-
sas valiosas para um bom líder. “A leitura não 
apenas aprimora a erudição. Resulta também na 
melhora da capacidade de compreensão”, afirma 
a linguista Eni Orlandi, que leciona na Unicamp. 
“E de um governante espera-se que tenha capa-
cidade de compreender sua época.”

FERNANDES, Sofia; BORGES, Laryssa. O que eles têm em comum 
com Trump. Veja, São Paulo: Abril, n. 2565, 17 jan. 2018, p. 72.

Com base no trecho citado, depreende-se que

( A ) a leitura aumenta a inteligência das pessoas.

( B ) a leitura torna as pessoas melhores.

( C ) os governantes devem ser grandes leitores.

( D ) a leitura amplia o vocabulário.

( E ) a liderança é aprendida por meio da leitura.

Questão 8

A culinária traz vantagens não somente pelos sabores 
que podem ser apreciados, mas, por meio dela, outras 
culturas podem ser conhecidas, inclusive valendo-se de 
receitas que apresentam ingredientes típicos dessa ou 
daquela região. O alimento que pode ser reconhecido 
como contribuição indígena é o(a)

( A ) tapioca.

( B ) barreado.

( C ) baião de dois.

( D ) tutu de feijão.

( E ) pizza.

x

LPSR3-00086

x
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Questão 9

SAIBA MAIS SOBRE O LANÇAMENTO DE THIERRY MUGLER

Thierry Mugler lançou a fragrância Angel Étoile des Rêves como especial reinterpretação da len-
dária fragrância gourmand Angel lançada em 1992, feita em específico para a noite e seus rituais.

É um perfume íntimo, sensual e intenso para mulheres que conquistam com elegância. [...]

SAIBA mais sobre o lançamento de Thierry Mugler. 27 out. 2017. Disponível em: <https://macadoamorperfumes.com.
br/index.php?route=magikblog/article/view&mgkblogarticle_id=14>. Acesso em: 13 abr. 2018.

Nesse excerto, percebe-se a predominância da tipologia textual

( A ) descritiva e expositiva.

( B ) descritiva e narrativa.

( C ) argumentativa e narrativa.

( D ) narrativa e injuntiva.

( E ) expositiva e injuntiva.

Questão 10

B
en

et
t

A incoerência que provoca o humor na tira é produzida

( A ) pelo fato de o personagem não conversar com um interlocutor físico.

( B ) pelo desejo do personagem de se tornar um desempregado.

( C ) pelo fato de a criança não ter perspectiva de futuro.

( D ) pela associação entre alta qualificação e desemprego.

( E ) pelo fato de o estudo não garantir desemprego ao personagem.

Questão 11

Andei sozinho na praia
Andei na praia a pensar

No jeito da tua saia
Quando lá estivesse a andar.

PESSOA, Fernando. O amor bate à porta. Seleção e apresentação de Elias José. Paulus: São Paulo, 2007. p. 71.

Quanto à transitividade verbal, existem verbos que não precisam de complementos, outros que têm complementos, 
com ou sem preposição, e alguns que só estabelecem ligação entre o sujeito e uma característica dele. Há três ocor-
rências do verbo "andar" nos versos de Fernando Pessoa. No contexto, esse verbo mostra ser

( A ) transitivo direto.

( B ) transitivo indireto.

( C ) intransitivo.

( D ) bitransitivo.

( E ) de ligação.

LPSR3-00087
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Questão 12

Texto I
N

an
i L

u
ca

s

Texto II

A METAMORFOSE – FRANZ KAFKA (RESENHA)

[...] Franz Kafka, para quem não conhece, é um grande nome do século 20, um dos mais elogiados, 
talvez por apresentar uma escrita ficcional e ao mesmo tempo, muito realista. [...]

O livro começa de cara nos apresentando Gregor Samsa, um caixeiro-viajante (isso até o dia an-
terior) que acorda transformado em um inseto monstruoso. [...]

Uma das coisas que mais me chamou a atenção no decorrer da história é o fato de (pelo menos 
a edição que li) em nenhum momento Kafka utilizou a palavra “Barata” para se referir no Gregor 
transformado, e o que muito se vê em resenhas e sinopses é justamente “Um homem transformado 
em barata”. [...]

MIRANDA, Lucas P. A metamorfose – Franz Kafka (resenha). Disponível em: <http://www.cantodosclassicos.
com/metamorfose-franz-kafka-resenha/>. Acesso em: 27 abr. 2018. Grifo do original.

Ao relacionar o Texto I com o Texto II, depreende-se que

( A ) a charge produz uma intertextualidade bem-humorada com a obra A metamorfose.

( B ) não é possível concluir que haja uma paródia do Texto I em relação ao Texto II, visto que A metamorfose não se 
refere à barata, mas a um inseto genérico.

( C ) “sangue de barata”, a expressão utilizada na charge, foi empregada no sentido “ter sangue frio”.

( D ) a intertextualidade é compreendida porque A metamorfose é uma obra da literatura universal.

( E ) A Metamorfose é um livro com muitas pinceladas de comédia, em razão do tom humorístico da charge.

LPSR3-00089

x
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Questão 13
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O cartum pretende

( A ) ironizar a clássica obra Monalisa, comparando-a a 
um macaco.

( B ) difamar a obra-prima, transformando-a em um pro-
duto menor.

( C ) homenagear Monalisa, exaltando-a como uma 
obra-prima.

( D ) dialogar com Monalisa, estabelecendo uma relação 
de intertextualidade.

( E ) copiar Monalisa, plagiando a obra-prima.

Questão 14

ESPINAFRE E ACELGA

Ricos em magnésio, os alimentos ajudam 
a forjar a sensação de tranquilidade. Estudo 
indica que camundongos que tiveram o mag-
nésio suprimido da alimentação acabaram por 
demonstrar um comportamento ansioso.

SOARES, Laís. Mentes Saciadas. Dossiê SuperInteressante – 
Ansiedade, São Paulo: Abril, n. 373-A, abr. 2017, p. 62.

A oração iniciada pelo primeiro que do excerto é classi-
ficada como 

( A ) subordinada substantiva objetiva direta.

( B ) subordinada substantiva completiva nominal.

( C ) subordinada adverbial final.

( D ) subordinada adverbial causal.

( E ) subordinada adverbial condicional.

LPSR3-00090

x

LPSR3-00091

x

Questão 15

[...] o que caracteriza a prática de bullying 
social é a presença de um forte sentimento em 
relação ao estigma de inferiorização social, ge-
rando a exclusão do outro e toda ordem de 
atitudes que possam representar essa exclusão.

MARTINS, Joseth J.; KÄMPF, Raquel. Preconceito e repetição: diferentes 
maneiras de entender o bullying. Curitiba: Positivo, 2014. p. 67.

Se o período fosse reescrito transformando a oração “ge-
rando a exclusão do outro” em uma oração subordinada 
adverbial proporcional, teríamos

( A ) [...] o que caracteriza a prática de bullying social é 
a presença de um forte sentimento em relação ao 
estigma de inferiorização social, posto que gera a 
exclusão do outro e toda ordem de atitudes que 
possam representar essa exclusão.

( B ) [...] o que caracteriza a prática de bullying social é 
a presença de um forte sentimento em relação ao 
estigma de inferiorização social, ao passo que gera 
a exclusão do outro e toda ordem de atitudes que 
possam representar essa exclusão.

( C ) [...] o que caracteriza a prática de bullying social é a 
presença de um forte sentimento em relação ao es-
tigma de inferiorização social, porque gera a exclu-
são do outro e toda ordem de atitudes que possam 
representar essa exclusão.

( D ) [...] o que caracteriza a prática de bullying social é a 
presença de um forte sentimento em relação ao es-
tigma de inferiorização social, a fim de gerar a exclu-
são do outro e toda ordem de atitudes que possam 
representar essa exclusão.

( E ) [...] o que caracteriza a prática de bullying social é 
a presença de um forte sentimento em relação ao 
estigma de inferiorização social, que gera a exclu-
são do outro e toda ordem de atitudes que possam 
representar essa exclusão.

Questão 16

TAG – TRANSTORNO DA 
ANSIEDADE GENERALIZADA

A ansiedade é uma reação normal diante de 
situações que podem provocar medo, dúvida 
ou expectativa. É considerada normal a ansie-
dade que se manifesta nas horas que antece-
dem uma entrevista de emprego, a publicação 
dos aprovados num concurso, o nascimento de 
um filho, uma viagem a um país exótico, uma

LPSR3-00092

x

LPSR3-00038



Simulado – 2018

10

cirurgia delicada, ou um revés econômico. Nes-
ses casos, a ansiedade funciona como um sinal 
que prepara a pessoa para enfrentar o desafio 
e, mesmo que ele não seja superado, favorece 
sua adaptação às novas condições de vida.

O transtorno da ansiedade generalizada 
(TAG), segundo o manual de classificação de 
doenças mentais (DSM.IV), é um distúrbio 
caracterizado pela “preocupação excessiva ou 
expectativa apreensiva”, persistente e de difícil 
controle, que perdura por seis meses no míni-
mo e vem acompanhado por três ou mais dos 
seguintes sintomas: inquietação, fadiga, irrita-
bilidade, dificuldade de concentração, tensão 
muscular e perturbação do sono. [...]

VARELLA, Drauzio. Transtorno da ansiedade generalizada. Disponível 
em: <https://drauziovarella.com.br/letras/a/tag-transtorno-

da-ansiedade-generalizada/>. Acesso em: 7 fev. 2017.

A oração "mesmo que ele não seja superado", em desta-
que no texto, apresenta a ideia de

( A ) consequência.

( B ) comparação.

( C ) concessão.

( D ) condição.

( E ) proporção.

Questão 17

Pra lavar a roupa, Omo

Para difíceis contas, calculadora

Para lápis ter ponta, apontador

Para que serve a calota, Volkswagen 

Para parecer mais nova, Avon

REIS, Nando. Diariamente. Intérprete: Marisa Monte. In: MONTE, 
Marisa. Mais. Rio de Janeiro: Phonomotor Records, 1991.

Com base nos versos citados da canção Diariamente, é 
possível afirmar que o emprego da metonímia na cons-
trução das ideias

( A ) denota que apenas as marcas mencionadas funcio-
nam para aquela ação.

( B ) confere maior prestígio às marcas mencionadas.

( C ) ironiza as marcas, pois prometem resultados difí-
ceis de serem obtidos.

( D ) associa um possível produto para realizar a ação 
desejada.

( E ) privilegia as marcas em detrimento da ação dos 
produtos.

x

LPSR3-00093

x

Questão 18

Estamos na borda de pedra do mundo,

meio adormecidos,

meio acordados,

sentindo, pressentindo

inundações,

tremores de terra,

bombardeios,

o fim

cada vez mais próximo.

COSMA, Flavia. 3. Rascunho, Curitiba, n. 201, p. 30, jan. 2017.

A respeito da construção dos versos do poema, nota-se 
a presença

( A ) de sinestesia, indicada pelo verbo “sentindo”.

( B ) de hipérbole, indicada pelo substantivo “inunda-
ções”.

( C ) de antítese, indicada pelo par “adormecidos” e 
“acordados”.

( D ) de eufemismo, ao ocultar a palavra “morte”.

( E ) de personificação, pois não se pode afirmar que o 
poema se refere a humanos.

Questão 19

Lolita, luz de minha vida, labareda em mi-
nha carne. Minha alma, minha lama. Lo-li-ta: 
a ponta da língua descendo em três saltos pelo 
céu da boca para tropeçar de leve, no terceiro, 
contra os dentes. Lo. Li. Ta.

NABOKOV, Vladimir. Lolita. Rio de Janeiro: O Globo; 
São Paulo: Folha de S. Paulo, 2003. p. 11.

O início de Lolita foi eleito pelos leitores da Revista Bula 
como um dos mais belos da literatura. A figura de lingua-
gem responsável por torná-lo instigante é

( A ) a ironia com que se descreve a garota.

( B ) a aliteração, o que traz musicalidade ao trecho.

( C ) a sinestesia, ao evocar sensações por meio do 
nome de Lolita.

( D ) o eufemismo, ao enunciar o amor por Lolita de for-
ma velada.

( E ) a metáfora, ao atribuir características humanas à 
língua.

LPSR3-00094
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Questão 20

Uma meia dúzia de enfermeiras, vestidas 
com as calças e os casacos regulamentares de 
pano de viscose branco, os cabelos asseptica-
mente ocultos em gorros brancos, estavam ocu-
padas em dispor no chão, numa longa fila que ia 
de um extremo ao outro da sala, vários vasos de 
rosas. Grandes vasos com muitas flores. Milha-
res de pétalas, completamente desabrochadas e 
de uma suavidade de seda, semelhantes às faces 
de inúmeros e pequenos querubins, mas de que-
rubins que, nessa luz brilhante, não eram ex-
clusivamente róseos e arianos, mas também lu-
minosamente chineses e mexicanos apopléticos 
por terem soprado em demasia nas trombetas 
celestes, e ainda outros pálidos como a morte, 
pálidos como a brancura póstuma do mármore.

HOUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. São Paulo: Abril, 1982. p. 13.

O trecho “mas de querubins que, nessa luz brilhante, 
não eram exclusivamente róseos e arianos, mas tam-
bém luminosamente chineses e mexicanos apopléticos 
por terem soprado em demasia nas trombetas celestes, 
e ainda outros pálidos como a morte, pálidos como a 
brancura póstuma do mármore” é uma metáfora para

( A ) a tristeza sentida pelas enfermeiras com o trabalho 
realizado.

( B ) as diferentes colorações das pétalas das flores.

( C ) as tonalidades das peles de povos de raças diferentes.

( D ) a morte de querubins em virtude de um esforço 
demasiado.

( E ) os anjos que estavam presentes na sala.

Questão 21

O indianismo está de novo a deitar copa, de 
nome mudado. Crismou-se de “caboclismo”. O 
cocar de penas de arara passou a chapéu de 
palha rebatido à testa; o ocara virou rancho 
de sapé; o tacape afilou, criou gatilho, deitou 
ouvido e é hoje espingarda troxadal; o boré 
descaiu lamentavelmente para pio de inambu; 
a tanga ascendeu a camisa aberta ao peito.

Mas o substrato psíquico não mudou: orgu-
lho indomável, independência, fidalguia, cora-
gem, virilidade heroica, todo o recheio em suma, 
sem faltar uma azeitona, dos Peris e Ubirajaras.

Lobato, Monteiro. Urupês. São Paulo: Globo, 2007.

LPSR3-00096

x

LTSR3-00055

O Pré-Modernismo, embora não seja uma escola literá-
ria, mas uma fase de transição, aponta diferentes rumos 
para a literatura do início do século XX. Com base no 
texto citado e nas manifestações artísticas literárias do 
Pré-Modernismo, pode-se afirmar que Lobato

( A ) revitaliza a figura indianista brasileira.

( B ) sobrepõe o caboclo em substituição ao indígena.

( C ) resgata o valor heroico do indígena.

( D ) eleva a figura indianista em detrimento do caboclo.

( E ) rebaixa o valor humano do índio e do caboclo.

Questão 22
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PICASSO, Pablo. Les demoiselles d'Avignon. 1907. 1 óleo sobre tela, 
color., 243,9 cm × 233,7 cm. Museu de Arte Moderna, Nova Iorque.

A imagem Le demoiselles d’Avignon, de Pablo Picasso, 
apresenta características evidentes do

( A ) Futurismo.

( B ) Cubismo.

( C ) Dadaísmo.

( D ) Expressionismo.

( E ) Surrealismo.

Questão 23

MOÇA LINDA BEM TRATADA

Moça linda bem tratada,

Três séculos de família,

Burra como uma porta:

Um amor.

[...]

ANDRADE, Mário de. Moça linda bem tratada. Disponível 
em: <http://escolaeducacao.com.br/melhores-poemas-de-

mario-de-andrade/>. Acesso em: 25 abr. 2018.

x
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A irreverência é uma das características mais evidentes 
da primeira geração modernista. Nos versos lidos, Mário 
de Andrade

( A ) critica a família tradicional.

( B ) engradece a família tradicional.

( C ) diz que a família tradicional é burra.

( D ) ironiza a mulher de família tradicional.

( E ) alega que a família tradicional é um amor.

Questão 24

[...]

Melhor negócio que Judas

fazes tu, Joaquim Silvério:

que ele traiu Jesus Cristo,

tu trais um simples Alferes.

Recebeu trinta dinheiros...

– e tu muitas coisas pedes:

pensão para toda a vida,

perdão para quanto deves,

comenda para o pescoço,

honras, glórias, privilégios.

E andas tão bem na cobrança

que quase tudo recebes! [...]

MEIRELES, Cecília. Romance XXXIV ou de Joaquim Silvério. In:      . 
Romanceiro da Inconfidência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989. p.134.

Cecília Meireles é uma das principais representantes fe-
mininas da literatura brasileira. Exatamente por esse mo-
tivo recebeu críticas, pois muitos estudiosos alegavam 
que sua escrita era sentimental demais. Porém, Meireles 
também tem registros poéticos que revisitam eventos 
históricos brasileiros. Os versos apresentados, embora 
escritos no século XX, retomam passagens da história 
brasileira relativas

( A ) ao Descobrimento do Brasil.

( B ) à Inconfidência Mineira.

( C ) à Independência do Brasil.

( D ) à Abolição da Escravatura.

( E ) à Proclamação da República.

x
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Questão 25

O CAPOEIRA

– Qué apanhá sordado?

– O quê?

– Qué apanhá?

Pernas e cabeças na calçada.

ANDRADE, Oswald de. O Capoeira Pau Brasil. São Paulo: Globo, 1998. p. 87.

A irreverência de Oswald de Andrade é uma de suas 
principais marcas. Essa característica ultrapassa a barrei-
ra pessoal e passa a fazer parte de seus textos. A respeito 
do poema O capoeira, é possível inferir que

( A ) ele conta uma história em que seus personagens 
são marcados por pessoas letradas.

( B ) a menção feita às palavras “pernas” e “cabeças” repre-
senta a metáfora como linguagem figurada no texto.

( C ) os versos curtos simbolizam o momento em que a 
dança cessa e os personagens conversam.

( D ) a linguagem presente em todos os versos do texto 
reflete a fala da massa inculta e iletrada.

( E ) o título se justifica pela dança; de um lado, está a 
autoridade (dominador), do outro, o dominado.

Questão 26

[...] Amanheci um dia pensando em casar. 
Foi uma ideia que me veio sem que nenhum 
rabo de saia a provocasse. Não me ocupo com 
amores, devem ter notado, e sempre me pare-
ceu que mulher é um bicho esquisito, difícil de 
governar.

A que eu conhecia era a Rosa do Marcia-
no, muito ordinária. Havia conhecido também 
a Germana e outras dessa laia. Por elas eu jul-
gava todas. Não me sentia, pois, inclinado para 
nenhuma: o que sentia era desejo de preparar 
um herdeiro para as terras de São Bernardo.

Tentei fantasiar uma criatura alta, sadia, 
com trinta anos, cabelos pretos, mas parei aí. 
Sou incapaz de imaginação, e as coisas boas que 
mencionei vinham destacadas, nunca se juntan-
do para formar um ser completo. [...]

RAMOS, Graciliano. São Bernardo. 88. ed. Rio de Janeiro: Record, 2009.

LTSR3-00035

x

LTSR3-00058

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



Simulado – 2018

13Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Paulo Honório, personagem que narra sua história em 
São Bernardo, tinha pensamento muito peculiar sobre 
as mulheres. O motivo que o levou à decisão de contrair 
matrimônio foi o pensamento de que mulher era

( A ) bicho esquisito, diferente dos homens.

( B ) difícil de governar, pois é mandona.

( C ) ordinária, a exemplo das que conhecia.

( D ) necessária para lhe dar um filho.

( E ) incompleta em sua imaginação.

Questão 27

O TRAPICHE

Sob a lua, num velho trapiche abandonado, 
as crianças dormem.

Antigamente aqui era o mar.

Nas grandes e negras pedras dos alicerces 
do trapiche as ondas ora se rebentavam fra-
gorosas, ora vinham se bater mansamente.  
A água passava por baixo da ponte sob a qual 
muitas crianças repousam agora, iluminadas 
por uma réstia amarela de lua. Desta ponte 
saíram inúmeros veleiros carregados, alguns 
eram enormes e pintados de estranhas cores, 
para a aventura das travessias marítimas. Aqui 
vinham encher os porões e atracavam nesta 
ponte de tábuas, hoje comidas. Antigamente 
diante do trapiche se estendia o mistério do 
mar-oceano, as noites diante dele eram de um 
verde escuro, quase negras, daquela cor miste-
riosa que é a cor do mar à noite. [...]

AMADO, Jorge. Capitães de areia. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

Jorge Amado é um dos mais importantes e conhecidos 
autores da prosa modernista da geração de 30. No tre-
cho apresentado para análise, o tom que o texto assume 
é de 

( A ) ironia, pois o narrador rememora o passado com 
certa maldade.

( B ) nostalgia, pois o narrador relembra quase poetica-
mente o passado.

( C ) satisfação, uma vez que o narrador se mostra com 
mais expectativa do que tinha no passado.

( D ) tristeza, pois o narrador sabe que os melhores mo-
mentos de sua vida não voltarão mais.

( E ) solidão, pois ninguém mais fica no trapiche como 
ficava antigamente.

x
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Questão 28

[...] Foi quando aconteceu, por simples aca-
so, o inesperado: sobrou papel crepom, e mui-
to. E a mãe de minha amiga – talvez atenden-
do a meu apelo mudo, ao meu mudo desespero 
de inveja, ou talvez por pura bondade, já que 
sobrara papel – resolveu fazer para mim tam-
bém uma fantasia de rosa com o que restara de 
material. Naquele carnaval, pois, pela primeira 
vez na vida eu teria o que sempre quisera: ia 
ser outra que não eu mesma. [...]

LISPECTOR, Clarice. Restos do Carnaval. In:      .  
Felicidade Clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

Clarice Lispector é um dos expoentes da literatura brasi-
leira do século XX que mais se valeu do intimismo para 
a composição de seus romances, contos e crônicas. No 
trecho apresentado, percebe-se que a narradora

( A ) mostra sarcasmo, seus sentimentos são cruéis na 
narrativa.

( B ) é dócil ao narrar a reação que a mãe da amiga teve 
com ela.

( C ) revela seus sentimentos, misturados entre desejo e 
inveja.

( D ) mostra-se maldosa pelo sentimento de inveja nutri-
do por ela.

( E ) expõe sua mais pura felicidade diante da fantasia 
que ganhara.

Questão 29

CANSADO DA VIAGEM, O RETIRAN-
TE PENSA INTERROMPÊ-LA POR UNS 
INSTANTES E PROCURAR TRABALHO 
ALI ONDE SE ENCONTRA.

— Desde que estou retirando

só a morte vejo ativa,

só a morte deparei

e às vezes até festiva;

só a morte tem encontrado

quem pensava encontrar vida,

e o pouco que não foi morte

foi de vida Severina

(aquela vida que é menos

LTSR3-00060
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vivida que defendida,

e é ainda mais Severina

para o homem que retira)

MELO NETO, João C. de. Morte e vida Severina. 30. 
ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. 

O poema Morte e vida Severina é um dos mais impac-
tantes registros poéticos sobre o sertão nordestino. 
João Cabral de Melo, conhecido pela engenharia em 
seus poemas, explica nos versos o significado do título 
do poema. Pelo trecho e pela definição do poeta, “vida 
Severina” significa

( A ) a vida do povo nordestino.

( B ) uma vida sofrida, mas compensadora.

( C ) uma vida de mais conforto para o retirante.

( D ) uma questão de sobrevivência apenas.

( E ) menos defendida do que vivida.

Questão 30

[...] O incidente que se vai narrar, e de que 
Antares foi teatro na sexta-feira 13 de dezem-
bro do ano de 1963, tornou essa localidade co-
nhecida e de certo modo famosa da noite para 
o dia – fama um tanto ambígua e efêmera, é 
verdade – não só no Estado do Rio Grande do 
Sul como também no resto do Brasil e mesmo 
através de todo o mundo civilizado. Entretan-
to, esse fato, ao que parece, não sensibilizou 
até agora geógrafos e cartógrafos. [...]

INCIDENTE em Antares. Disponível em: <https://www.companhiadasletras.
com.br/detalhe/trecho.php?codigo=12024/>. Acesso em: 17 fev. 2017.

A prosa urbana também teve espaço em meio a tantas 
narrativas de ordem regionalista. O fragmento transcrito 
da obra Incidente em Antares é um romance que repre-
senta o sul. O(A) autor(a) da obra em questão é

( A ) Rachel de Queiroz.

( B ) Jorge Amado.

( C ) José Lins do Rego.

( D ) Erico Verissimo.

( E ) Graciliano Ramos.

x
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Questão 31

COMO RECONHECER O JAZZ

O jazz é uma música de executantes. Tudo 
nele está subordinado à individualidade dos 
músicos, ou deriva de uma situação em que o 
executante era o senhor. [...]

HOBSBAWM, Eric J. História social do jazz.  
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 45.

Com base nas informações apresentadas no texto, a 
principal característica do jazz é

( A ) a improvisação sobre base rítmica e harmônica.

( B ) uma performance cênica dos músicos.

( C ) uma música popular transformada em erudita.

( D ) a ênfase ao cantor e à letra da canção.

( E ) a transformação de uma canção de sucesso.

Questão 32
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MATISSE, Henri. A dança. [1909-10]. 1 óleo sobre tela, color.,  
260 × 391 cm. The State Hermitage Museum. São Petersburgo.

As transformações ocorridas na Europa, no fim do século 
XIX e início do século XX, como as inovações tecnológicas 
e o desenvolvimento científico, possibilitaram a criação de 
outras práticas artísticas. Tomando como referência a obra A 
dança, de Henri Matisse, é possível concluir que, no Fauvismo,

( A ) a simetria e a proporcionalidade estavam em des-
taque, buscando aproximar-se cada vez mais da 
realidade.

( B ) a orientação clássica ainda é perceptível, especial-
mente na representação das proporções corporais.

( C ) ainda não havia um rompimento com o neoclássi-
co, com a preocupação com o realismo e com te-
mas tradicionais.

( D ) as formas eram simplificadas e se distanciavam 
cada vez mais da representação da realidade.

( E ) as formas eram elaboradas, seguindo as orienta-
ções tradicionais, com cores rebuscadas, distan-
ciando-se da realidade.

ARSR3-00054
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Questão 33
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BRECHERET, Victor. Tocadora de guitarra. 1923. 1 bronze, 76,5 
× 24,5 × 19,8 cm. Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro.

Figura II
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GIORGI, Bruno. Os guerreiros (Candangos). 1959. 
1 bronze. Praça dos Três Poderes, Brasília.

Considerando que tanto a Figura I quanto a Figura II são 
exemplos de obras do modernismo brasileiro, a caracte-
rística marcante na composição das duas é

( A ) a sugestão de movimento e de expressão valori-
zando o emocional dos personagens.

( B ) a utilização de formas repetidas e sobreposição de 
planos.

ARSR3-00055 ( C ) a preocupação com narrativas históricas para uma 
descrição nacionalista. 

( D ) a utilização de estruturas geométricas, com ênfase 
às linhas e aos volumes.

( E ) a abstração formal, com distanciamento da realida-
de, e a criação de novas figuras.

Questão 34

Figura I
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SEGALL, Lasar. Duas amigas. 1913. 1 óleo sobre 
tela, 85 × 79 cm. Museu Lasar Segall.

Figura II
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MALFFATTI, Anita. Homem amarelo. [1915-1916]. 1 óleo sobre tela, 
61 x 51 cm. Instituto de Estudos Brasileiros da USP, São Paulo.

x
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Assinale a afirmativa que relaciona corretamente as pinturas 
da modernidade brasileira apresentadas nas figuras I e II:

( A ) As figuras I e II remetem a realidades do cotidiano, 
em que as formas naturalistas reforçam a intencio-
nalidade dos artistas na representação de curiosi-
dades da cultura brasileira.

( B ) A Figura I, retrato, registra momentos dos persona-
gens como fato histórico, e a Figura II, caricatura, 
expõe características do tropicalismo do período.

( C ) As figuras I e II exemplificam a busca por uma pintu-
ra mais expressiva e inquietante, com maior liberda-
de no uso de linhas e formas, diferenciando-se das 
produções acadêmicas do período anterior.

( D ) A Figura I demonstra preocupação com os sentimen-
tos sombrios e a identificação dos traumas da mo-
dernidade, e a Figura II, como retrato em movimento, 
mostra a influência do cubismo na composição.

( E ) As figuras I e II são composições que sinalizam o 
olhar e a tendência para o abstrato dos artistas e, 
em razão dessa inovação, foram muito bem recebi-
das pelas críticas artística e jornalística.

Questão 35

Figura I
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Machu Picchu (vista geral). Incas. In: HISTÓRIA geral da arte 
(arquitetura III). Madrid: Ediciones Del Prado, 1996. p. 78.

Figura II
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Pirâmide do sol. Astecas. In: HISTÓRIA geral da arte 
(arquitetura III). Madrid: Ediciones Del Prado, 1996. p. 87.

x
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Figura III

©
Sh

u
tt

er
st

o
ck

/S
o

rin
 C

o
la

c

Pirâmide de Kukulkán ou o Castelo. Maias. In: HISTÓRIA geral da 
arte (arquitetura III). Madrid: Ediciones Del Prado, 1996, p. 83.

As figuras I, II e III são exemplos de arquitetura pré-co-
lombiana. Com base na análise das imagens, identifique 
a afirmativa correta:

( A ) As construções pré-colombianas serviram como 
fortaleza e defesa para as diversas populações no 
período de colonização europeia, a exemplo das 
estruturas muradas em pedra.

( B ) A arquitetura pré-colombiana, independentemente da 
civilização, que sobreviveu à colonização europeia, de-
monstra pouco conhecimento na área de construção, 
visto que, na atualidade, se encontram em ruínas.

( C ) As culturas pré-colombianas, embora com caracte-
rísticas particulares, apresentam peculiaridades em 
comum, como a monumentalidade e a proximida-
de entre a arquitetura e a religião.

( D ) Os registros de escrita e as produções de artefatos 
das culturas pré-colombianas são exemplos de maior 
valor artístico do que a arquitetura, pois as constru-
ções são consideradas primitivas e rudimentares.

( E ) A infraestrutura das diversas construções pré-co-
lombianas está vinculada ao conhecimento astro-
nômico, e suas formas são inspiradas na natureza, 
com função puramente estética.

Questão 36

TEATRO UNIVERSITÁRIO, 
TEATRO DE ENGAJAMENTO?

Em artigo na revista aParte de 1968, “Dez 
Teses sobre o Teatro Universitário”, Martin 
Wiebel afirma que, ao contrário do teatro 
profissional, aterrado por compromissos co-
merciais e financeiros de todas as ordens, o 
teatro universitário “seja capaz de engajar-se”. 
Engajamento entendido aqui quase à manei-
ra de Walter Benjamin: um teatro capaz de 
dar seu testemunho sobre temas, experiências

x

ARSR3-00058

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



Simulado – 2018

17Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

históricas e textos ignorados pela tradição he-
gemônica graças à sua capacidade de transfor-
mar conteúdos, formas e modos de produção 
que marcam o teatro profissional, instaurando 
um espaço de reflexão coletiva prolongada. 

DELMANTO, Ivan. Teatro Universitário, teatro de engajamento? aParte XXI: 
Revista do Teatro Universitário de São Paulo, São Paulo, n.3, p. 35, 2º sem. 2010.

Qual característica apresentada no texto para o Teatro 
Universitário também pode ser identificada nos grupos 
de teatro que surgiram na América Latina entra as déca-
das de 1960 e 1970?

( A ) A manutenção das tradições cênica e comercial.

( B ) A exploração do fenômeno político dissociado do 
artístico.

( C ) Um movimento de reprodução da cultura de massa.

( D ) A exaltação do performático e de improviso.

( E ) Uma leitura crítica, de protesto e de resistência da 
realidade.

Questão 37

Figura I
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KLUMB, Revert H. Capela imperial e Igreja do Carmo, 1860. 
Coleção D. Teresa Cristina Maria, Biblioteca Nacional, Rio 

de Janeiro. In: OLIVEIRA, Carlos E. F. de; SILVA, Rodrigo. 
Photographia brasileira dirigida por H. Klumb. São Paulo: 

Conceito Humanidades/Caixa Cultural São Paulo, 2012. p. 23.
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Figura II
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MILLET, Jean-François. O angelus. [1857-1859]. 1 óleo 
sobre tela: 55,5 × 66 cm. Museu d’Orsay, Paris.

O REALISMO E A FOTOGRAFIA

Nessa etapa da história da arte, uma cir-
cunstância imprevista veio dar subitamente ao 
Realismo uma aparência nova de legitimidade: 
foi a invenção da fotografia. Algo verdadeira-
mente maravilhoso, que justificava o entusias-
mo com que foi recebido.

Como não acreditar que a partir de então 
a imitação não seria o objetivo exclusivo da 
arte, quando a simples química dos raios so-
lares conseguia produzir a imagem exata de 
tudo aquilo que nos cerca, com uma perfeição 
de deixar desesperado o artista mais paciente? 
[...]

A realidade triunfara sobre a imagem, mas 
a imagem quis, por sua vez, triunfar sobre a 
realidade.

HYMANS, Henri; RUGGERI, Maria C. D. Realismo. 
São Paulo: PubliFolha, 2017. p. 27-28.

Qual é a relação correta entre o tema da representação 
da realidade presente nas figuras I e II e no texto?

( A ) A realidade identificada na fotografia (Figura I) é a 
mesma buscada pelos pintores realistas (Figura II) 
e, também, a que demonstra o “entusiasmo” consi-
derado no texto pelo movimento do Realismo. 

( B ) A perfeição de aparência legítima da cena de rea-
lidade da Figura I, do ponto de vista técnico, passa 
a mesma reflexão social da Figura II, exemplo de 
pintura realista.
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( C ) A invenção da fotografia, segundo o texto e exem-
plificada na Figura I, inibe a produção de pinturas, 
transparecendo certo desespero nas obras produ-
zidas pelos pintores realistas.

( D ) O triunfo da realidade ocorre, de acordo com o tex-
to, nas possibilidades artísticas que a arte desenvol-
ve para a representação da própria realidade, seja 
em uma fotografia (Figura I), seja em uma pintura 
(Figura II).

( E ) A imitação da realidade obtida pelo processo quími-
co da fotografia, sendo esse seu objetivo exclusivo, 
superou a pintura em todas as suas formas, embo-
ra os pintores a acolhessem de maneira paciente e 
desinteressada.

Questão 38
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DUCHAMP, Marcel. Fonte. [1917-1964]. 
1 porcelana: color.; altura 33,5 cm. Museu de Arte 

da Universidade de Indiana, Bloomington.

VIÚVAS SUBDESENVOLVIDAS

[...] Duchamp foi um dos filhos pródigos de 
uma época em que a ebulição de ideias era 
enorme. Dadaísmo, surrealismo, cubismo, fu-
turismo, suprematismo, etc., fizeram do siste-
ma de arte o grande pêndulo do pensamento. 
Era o projeto moderno que se iniciava com 
suas propostas apoiadas sempre na superação. 
O futuro era o limite. [...]

IVO, Gonçalo. Viúvas Subdesenvolvidas. Bravo!, São 
Paulo, ano 2, n. 19, p. 109, abr. 1999. 

Assinale a afirmação correta sobre a análise da figura 
considerando a produção artística, seu contexto e as in-
formações do texto.

( A ) A obra Fonte estabelece relação com a pintura 
cubista e a representação de formas decompostas.

( B ) Duchamp representou, na obra Fonte, aspectos do sur-
realismo associando objetos à simbologia dos sonhos.

x
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( C ) Fonte, de Duchamp, questiona e contesta o status 
de obras de arte, de sua produção e do próprio ar-
tista.

( D ) A obra Fonte exemplifica, pela reprodução de um 
objeto industrial, o futurismo.

( E ) Duchamp, representante do dadaísmo, apresenta, 
com sua obra Fonte, o aprimoramento técnico dos 
artistas desse movimento artístico.

Questão 39

AVENIDA PAULISTA AOS DOMINGOS 
VIRA CALÇADÃO DEMOCRÁTICO

[...] De segunda a sexta, a Avenida Paulista 
é marcada por um vaivém acelerado. Mistu-
ram-se no pedaço estudantes, engravatados, 
manifestantes, artesãos… E motoristas, mui-
tos motoristas. No pico da manhã, entre 8h45 
e 9h45, cruzam a via em média 3 000 carros, 
de acordo com dados da Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET). 

Quem visita o cartão-postal nos domingos e 
feriados, entretanto, encontra um cenário livre 
das buzinas e da fumaça dos escapamentos. Os 
2,7 quilômetros entre a Praça Oswaldo Cruz, no 
Paraíso, e a Praça Marechal Cordeiro de Farias, 
na Consolação, ficam bloqueados para veículos. 
Apenas pedestres (e ciclistas) tem vez das 9 às 
18 horas.

LEME, Alvaro. Avenida Paulista aos domingos vira calçadão 
democrático. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/

capa-avenida-paulista-passeio/>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Diversas cidades no país contam com esse tipo de ação 
realizada aos finais de semana. Segundo o texto, isso é 
importante porque é uma forma

( A ) de apropriação do espaço público, que privilegia 
apenas uma parte da população, visto que nem to-
dos podem usufruir da estrutura.

( B ) de ressignificação do espaço público, adequando 
as práticas corporais de maneira a ampliar as possi-
bilidades de uso dos espaços.

( C ) alternativa contra o aumento da poluição e do trân-
sito, verificado em virtude do alto fluxo de carros 
nas cidades.

( D ) de resgatar as antigas atividades de rua, buscando 
adaptar o espaço para a população idosa exclusi-
vamente.

( E ) de adequar o estilo de vida contemporâneo, utili-
zada somente em razão do aumento da poluição 
local e do trânsito.

x
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Questão 40

AS TORCIDAS ORGANIZADAS NÃO 
SÃO AS (ÚNICAS) CULPADAS

Torcidas organizadas agora recebem o ró-
tulo de "facções". É uma clara tentativa de re-
lacioná-las ao mundo do crime, como se todas 
as suas atitudes fossem ilícitas. Mas a reali-
dade é diferente. O torcedor organizado não 
é bandido. Ele trabalha (a média de desem-
prego nas torcidas é de 2,8%, em comparação 
com os 8,1% da média brasileira), mora com 
os pais (86,8%) e tem um significativo grau 
de instrução (80,8% possui de 10 a 12 anos 
de escolaridade). Esses números fazem parte 
do resultado de uma pesquisa que realizei com 
813 integrantes das três maiores organizadas 
de São Paulo. São dados que desmentem a vi-
são de que seus filiados são “vagabundos” que 
se associam para o crime.

REIS, Heloisa. As torcidas organizadas não são as (únicas) 
culpadas. Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Revista/

Common/0,,EMI11193617774,00AS+TORCIDAS+ORGANIZADAS+NAO+ 
SAO+AS+UNICAS+CULPADAS.html>. Acesso em: 22 abr. 2018. 

De acordo com o texto, torcedores organizados

( A ) são grupos de torcedores que tentam se impor em 
relação aos outros de forma violenta.

( B ) utilizam de preconceitos ligados à política e à religião 
para realizar a seleção dos integrantes da torcida.

( C ) são grupos que buscam emoções fortes ligadas à 
violência e à agressão física para se impor diante de 
outros grupos.

( D ) continuam violentos, para se igualar a diversos gru-
pos internacionais que apresentam essa caracterís-
tica de agressão.

( E ) se organizam em razão da necessidade de forma-
ção de grupos, porém nem sempre isso se relacio-
na ao uso de violência nos estádios.

Questão 41

TORCIDAS ORGANIZADAS: 
PAIXÃO E FÚRIA

[...] Aqui no Brasil, a ideia de implantação 
de uma torcida única nos clássicos vai ganhan-
do cada vez mais força. Há quem defenda que 
a beleza de uma partida com duas grandes 
torcidas não justifica mais o risco de enfren-
tamentos. Mas um movimento de resistência 
à violência nos estádios vem ganhando espaço.

EFSR3-00058

x
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Torcidas formadas, em sua maioria, por jovens 
que têm como filosofia cantar e apoiar a equipe 
durante os 90 minutos. Utopia ou solução?

TORCIDAS organizadas: paixão e fúria. Disponível em: <http://
tvbrasil.ebc.com.br/caminhosdareportagem/episodio/torcidas-

organizadas-paixao-e-furia>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Segundo o texto, as torcidas organizadas

( A ) existem apenas no Brasil, visto que é o país do fute-
bol por tradição, além da grande violência que faz 
parte do dia a dia da população.

( B ) estão perdendo cada vez mais o aspecto violento 
e passando a ter um novo significado: o de apoiar 
seu time.

( C ) existem em todo o mundo, e os grupos pertencem 
a facções criminais que visam à violência contra 
grupos dentro do estádio.

( D ) assistem aos jogos, que, cada vez mais disputados, 
tornam inevitáveis as transformações e as manifes-
tações de violência.

( E ) são grupos essencialmente criminais, que dispu-
tam poder por meio da violência nos estádios.

Questão 42

©
Sh

u
tt

er
st

o
ck

/T
at

ya
n

a 
D

ze
m

ile
va

A imagem retrata um distúrbio alimentar conhecido como:

( A ) vigorexia, em que a pessoa apresenta uma distor-
ção da imagem corporal e excessiva preocupação 
com o físico.

( B ) bulimia, em que a pessoa, além de ter uma imagem 
corporal distorcida da realidade, tem desejo irresistí-
vel de comida, representado pela imagem.

( C ) anorexia, em que a pessoa tem uma representação 
deturpada de sua imagem corporal, bem distante 
da realidade. 

( D ) ortorexia, em que a pessoa é obcecada por uma 
alimentação saudável, não se permitindo comer 
qualquer alimento industrializado.

( E ) combinação da anorexia com a vigorexia, em que, 
mesmo tendo um corpo forte, a pessoa continua 
vendo sua imagem distorcida.

x
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Questão 43

CIÊNCIA COMPROVA: 
BONECAS BARBIE AFETAM A 
AUTOESTIMA DAS MENINAS

[...] Uma pesquisa divulgada na publica-
ção Body Image confirmou o que todo mundo 
já sabia sobre a Barbie: o modelo de corpo da 
boneca faz mal à imagem que as meninas desen-
volvem de si mesmas. 

De acordo com um levantamento feito pelo site 
Rehabs.com as proporções tradicionais da boneca 
são tão absurdas que, se a Barbie fosse humana, 
o tamanho diminuto de sua cintura só comporta-
ria um rim, o seu pescoço não seria capaz de sus-
tentar sua própria cabeça e, devido a dimensão de 
suas pernas e a configuração de seus pés, ela seria 
obrigada a andar de quatro. Em outras palavras: 
um padrão literalmente impossível de se alcançar, 
enquanto ser humano saudável. [...]

FEIX, Giovana. Ciência comprova: bonecas Barbie afetam a 
autoestima das meninas. Disponível em: <https://mdemulher.abril.

com.br/estilo-de-vida/ciencia-comprova-bonecas-barbie-afetam-
a-autoestima-das-meninas/>. Acesso em: 22 abr. 2018.

O texto trata sobre um tema muito comum: a imagem 
corporal. Na visão do autor,

( A ) é importante seguir o padrão de beleza corporal por jo-
vens e adolescentes, pois a boneca é sucesso mundial.

( B ) é essencial o cuidado em relação ao que a socie-
dade trata como padrão de beleza, visto que está 
longe da realidade e isso afeta adolescentes.

( C ) o padrão de beleza imposto pela mídia é uma das 
únicas possibilidades aceitáveis na sociedade atual.

( D ) é inexistente a singularidade corporal, visto que a 
maioria das pessoas segue o padrão de beleza im-
posto pela mídia.

( E ) diante da necessidade de ser socialmente aceito, é 
preciso seguir o único modelo de beleza valorizado, 
que é o padrão da mídia.

Questão 44

A INDÚSTRIA DA BELEZA CRESCE 
E BRASIL OCUPA 3º LUGAR 
NO RANKING MUNDIAL

[...] Os números são tão altos, que a Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV) já começou a me-
dir os números de inflação da famosa indústria 
da beleza. E, como não poderia deixar de ser, 
constatou que os custos e as despesas com pro-
dutos e serviços estão cada vez mais altos.

EFSR3-00061
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Para se ter uma ideia, o mercado de beleza e 
cosméticos no nosso país cresce 13% ao ano. 

Em 2011, o faturamento do setor chegou à 
marca dos R$ 43 bilhões. E os gastos das bra-
sileiras já colocou o país no terceiro lugar do 
ranking mundial da indústria de beleza, atrás 
apenas dos Estados Unidos e do Japão, conhe-
cidos como grandes potências comerciais. [...]

A INDÚSTRIA da beleza cresce e Brasil ocupa 3º lugar no 
ranking mundial. Disponível em: <http://www.suadieta.com.br/

Materias/2140/estilo--beleza/a-industria-da-beleza-cresce-e-brasil-
ocupa-3-lugar-no-ranking-mundial>. Acesso em: 22 abr. 2018.

O excessivo investimento em produtos e serviços estéti-
cos está associado

( A ) à anorexia, distúrbio em que a pessoa busca exces-
sivamente a redução da massa corporal.

( B ) à necessidade do cuidado com o corpo, visando 
principalmente à saúde, e não somente aos aspec-
tos estéticos.

( C ) ao aumento do mercado fitness, associado ao pa-
drão de beleza que idealiza um corpo saudável.

( D ) à corpolatria, à influência da mídia e à busca de um 
corpo perfeito, a fim de alcançar os padrões estéticos.

( E ) à influência exclusiva da mídia, divulgando inúme-
ros tratamentos estéticos para um corpo saudável.

Questão 45
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O termo selfie tem sido muito utilizado na atualidade. A 
imagem retrata

( A ) a necessidade de realizar uma fotografia para o de-
senvolvimento da personalidade das pessoas.

( B ) a necessidade da exposição do corpo, com a finali-
dade exclusiva de promoção da saúde.

( C ) o costume dos jovens de tirar autorretratos exibin-
do seus corpos em diversas atividades.

( D ) a vulgarização do corpo feminino, exposto de for-
ma a representar a mulher como um produto.

( E ) a influência exclusivamente positiva da tecnologia 
nas atividades de vida diária dos jovens.

x
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Proposta de produção de texto

Com base na leitura dos textos motivadores que seguem e nos conhecimentos construídos ao longo de sua forma-
ção, redija um texto dissertativo-argumentativo, na modalidade de escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema  
A impressão do voto eletrônico, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecio-
ne, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.

Texto I

VOTO IMPRESSO COMEÇA A VALER EM 2018, MAS JÁ É ALVO DE CRÍTICAS

A impressão do voto será obrigatória a partir das eleições gerais de 2018. Na escolha de presidente, go-
vernadores, senadores e deputados, a votação continuará a ser eletrônica, mas um boletim será impresso e 
arquivado em uma urna física lacrada. [...]

OLIVEIRA, Patrícia. Voto impresso começa a valer em 2018, mas já é alvo de críticas. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/
noticias/materias/2016/02/23/voto-impresso-comeca-a-valer-em-2018-mas-ja-e-alvo-de-criticas>. Acesso em: 25 abr. 2018.

Texto II

OPINIÃO: VOTO IMPRESSO NÃO É RETROCESSO, É TRANSPARÊNCIA!

[...] A impressão do voto eletrônico dificulta imensamente as fraudes e pode ainda ser contada pelo com-
putador. Ou seja, o voto impresso não exige necessariamente a contagem manual. E mais: o eleitor não leva o 
voto impresso para casa. O voto é depositado em outra urna. Além disso, caso ocorra uma falha ou suspeita 
de fraude, o voto impresso possibilita a realização de uma auditoria. [...]

LIMA, Luciano. Opinião: voto impresso não é retrocesso, é transparência! Disponível em: <http://agendacapital.
com.br/opiniao-voto-impresso-nao-e-retrocesso-e-transparencia/> Acesso em: 25 abr. 2018.

Texto III

Só 5% das urnas terão voto impresso em 2018, diz Gilmar [...]

‘Fase das cavernas’

[...] Na Justiça Eleitoral, o voto impresso, além de caro, vem sendo classificado como um retrocesso para 
o país. Em julho, o ministro Tarcísio Vieira, do TSE, criticou os gastos decorrentes da medida em um mo-
mento de crise econômica. “O país, destroçado economicamente, agora fica desperdiçando dinheiro com isso? 
É voltar para a fase das cavernas do ponto de vista eleitoral.” [...]

SÓ 5% DAS URNAS terão voto impresso em 2018, diz Gilmar. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/
politica/so-5-das-urnas-terao-voto-impresso-em-2018-diz-gilmar/> Acesso em: 25 abr. 2018.
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Texto IV
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Instruções:

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

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

| Questões de 46 a 90 |

Questão 46

Ao se caracterizar a Revolução de 1930 é 
preciso considerar que as suas linhas mais sig-
nificativas são dadas pelo fato de não impor-
tar em alteração das relações de produção na 
instância econômica, nem na substituição ime-
diata de uma classe ou fração de classe na ins-
tância política. As relações de produção, com 
base na grande propriedade agrária, não são 
tocadas; o colapso da hegemonia da burgue-
sia do café não conduz ao poder político outra 
classe ou fração de classe com exclusividade.

FAUSTO, Bóris. A revolução de 1930: historiografia e 
história. São Paulo: Cia das Letras, 1997. p. 116.

Pode-se afirmar que o grupo que assumiu o poder em 
1930 foi

( A ) a burguesia nacional, representada pelo capital 
mercantil.

( B ) a classe média, representada pelos tenentes.

( C ) a burguesia nacional, representada pelos industriais.

( D ) os proprietários de terras, representados pelas oli-
garquias regionais.

( E ) as camadas populares urbanas, representadas pe-
los operários.

Questão 47

A RESISTÊNCIA JUDAICA 
(ARTIGO RESUMIDO)

[...] Em muitos países, seja os ocupados pe-
los alemães ou as nações a eles aliadas, a re-
sistência judaica foi focalizada na ajuda e no 
resgate de pessoas presas, escondidas ou amea-
çadas. Por toda a Europa ocupada pela Ale-
manha, os judeus auxiliavam os perseguidos 
a encontrarem esconderijos ou alimentos e a 
obterem falsos documentos de identidade que 
poderiam salvar suas vidas.

A RESISTÊNCIA judaica (artigo resumido). Disponível em: <https://www.
ushmm.org/wlc/ptbr/article.php?ModuleId=10007868>. Acesso em: 26 abr. 2018.

HISR3-00093

x

HISR3-00094

Os judeus resistiram ao Holocausto, uma vez que a Solu-
ção Final dos nazistas

( A ) promoveu a agregação dos judeus à comunidade 
alemã.

( B ) contou com amplo apoio dos países ocidentais do 
Bloco dos Aliados.

( C ) previa maus-tratos, como trabalhos estafantes e ali-
mentação deficitária.

( D ) contribuiu para incitar, entre os judeus, manifesta-
ções de ódio e violência.

( E ) impediu qualquer forma de luta por parte dos ju-
deus perseguidos.

Questão 48

A campanha que ficou conhecida pelo slo-
gan “O petróleo é nosso” terminou em 1953 
com a aprovação, pelo Congresso brasileiro, do 
projeto que criava a Petrobras [...]. Após cin-
co anos de acalorado debate público entre os 
que defendiam o monopólio estatal, liderados 
pelo general Horta Barbosa, e os que admitiam 
a participação de empresas privadas, tendo à 
frente o general Juarez Távora, venceu o pri-
meiro grupo. [...]

O GLOBO. Brasil cria Petrobras, em 1953, no embalo da campanha 
‘O petróleo é nosso’. Disponível em: <http://acervo.oglobo.globo.
com/fatos-historicos/brasil-cria-petrobras-em-1953-no-embalo-da-
campanha-o-petroleo-nosso-9676777%3e. Acesso em: 12 dez. 2016.

A Petrobras, grande empresa estatal brasileira, tem esta-
do cotidianamente na mídia devido aos escândalos de 
corrupção investigados pela operação da Polícia Federal 
denominada Lava Jato. Sobre a Petrobras, pode-se afir-
mar que

( A ) foi criada em 1953, no governo de Getúlio Vargas, 
sendo a produção de petróleo controlada pelo Es-
tado e por outras empresas privadas.

( B ) foi criada a partir da campanha “O petróleo é nos-
so”, no governo de Juscelino Kubitschek, e a produ-
ção é de controle do Estado.

( C ) foi criada em 1953, no governo de Getúlio Vargas, 
e a produção do petróleo é de controle do Estado.

( D ) foi criada na campanha “O petróleo é nosso”, mais 
uma das iniciativas nacionalistas de Vargas, e a pro-
dução é controlada por estrangeiros.

( E ) foi criada em 1953, no governo de Juscelino 
Kubitschek, na campanha “O petróleo é nosso”, e a 
produção é de controle do Estado.

x
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Questão 49
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Página de um livro didático no qual Vargas aparece amparando 
as crianças, com o seguinte texto: “Crianças! Aprendendo 

no lar e nas escolas, o culto da Pátria, trareis para a vida 
prática todas as probabilidades de êxito. Só o amor constrói 

e, amando o Brasil, forçosamente o conduzireis nos mais 
altos destinos entre as Nações, realizando os desejos de 

engrandecimento aninhados em cada coração brasileiro.”

A análise da imagem revela que o governo Vargas assu-
miu um perfil

( A ) democrático-liberal, uma vez que almejava inserir 
todos os grupos no poder.

( B ) burguês, pois defendia que a Pátria estava acima de 
todos os cidadãos.

( C ) desenvolvimentista, já que era a favor do empreen-
dedorismo e da livre iniciativa.

( D ) populista, com utilização de propaganda para refor-
çar sua liderança.

( E ) socialista, visto que buscava a inserção da classe 
operária no Estado.

HISR3-00095
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Questão 50
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Cartaz de comemoração do aniversário de Mahatma 
Gandhi, chamado de pai da nação indiana. Gandhi está 
representado manuseando uma roda de fiar artesanal.

A imagem de Gandhi manuseando a roda de fiar refor-
çava a estratégia

( A ) da desobediência civil.

( B ) do boicote aos produtos ingleses.

( C ) das greves de fome.

( D ) do uso de violência contra os ingleses.

( E ) do desrespeito às leis britânicas.

Questão 51
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A Revolução Cubana, de 1959, relacionou-se à Doutrina 
Monroe porque

( A ) assegurou a liberdade cubana perante a Espanha e 
o alinhamento ideológico aos Estados Unidos.

( B ) salvou Cuba das interferências estadunidenses e 
espanholas, tornando-a uma ilha independente.

( C ) tirou Cuba do domínio estadunidense, propondo 
uma nova forma de governo com base capitalista.

( D ) libertou Cuba da dominação imperialista estaduni-
dense, presente na ilha desde sua independência.

( E ) tornou Cuba um território neutro, sem interferência 
ideológica capitalista ou socialista.

Questão 52
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Israelenses com a bandeira do Estado de Israel, comemorando 
o Dia da Independência, em Tel Aviv, em maio de 1948

Tendo em mente que o Estado de Israel foi criado pela 
ONU em 1948, pode-se afirmar que a independência, re-
presentada na fotografia, foi uma vitória do

( A ) nacionalismo judaico, movimento internacional ju-
deu para a criação de uma nação na Europa.

( B ) sionismo, movimento internacional em defesa da 
causa dos indivíduos assassinados nos Campos de 
Concentração nazistas.

( C ) nacionalismo judaico, movimento judeu contra o 
holocausto judeu-alemão na Segunda Guerra Mun-
dial.

( D ) socialismo, movimento político-social em defesa 
dos judeus e do retorno à sua Terra Prometida.

( E ) sionismo, movimento de judeus pela causa do re-
torno de seu povo à Palestina.

x
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Questão 53

Cerca de 50 mil jovens americanos fugiram 
para o Canadá para escapar ao serviço militar. 
Até 1968, manifestações, motins e ocupações 
foram comuns em faculdades por todo o país.

KARNAL, Leandro et al. História dos Estados Unidos: das 
origens ao século XXI. São Paulo: Contexto, 2014. p. 250.

No texto, o historiador Leandro Karnal aborda aspectos 
políticos e sociais da década de 1960-1970 nos Estados 
Unidos. Os jovens americanos fugiram para o Canadá e 
promoveram motins, pois

( A ) tinham receio de morrer na Guerra da Coreia.

( B ) eram contrários à Guerra do Vietnã.

( C ) eram opostos a concessões de direitos civis aos 
afro-americanos.

( D ) desejavam protestar em favor da Revolução Cubana.

( E ) eram contrários ao movimento organizado pelo 
exército em maio de 1968.

Questão 54

[...] Eu tenho um sonho que um dia essa 
nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro sig-
nificado da sua crença: “Consideramos essas 
verdades como autoevidentes que todos os ho-
mens são criados iguais.”

[...] Eu tenho um sonho que meus quatro 
pequenos filhos um dia viverão em uma nação 
onde não serão julgados pela cor da pele, mas 
pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um 
sonho hoje. [...]

KING JUNIOR, Martin Luther. Que a liberdade ressoe! Disponível 
em: <http://anoticia.clicrbs.com.br/sc/mundo/noticia/2013/08/
confira-a-traducao-na-integra-do-discurso-feito-por-martin-luther-

king-ha-50-anos-4248603.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.

O discurso de Martin Luther King Júnior insere-se no 
movimento civil americano de

( A ) abolição da escravidão negra.

( B ) luta por uma distribuição racialmente equilibrada 
de posse da terra.

( C ) promoção da igualdade material entre brancos e 
negros.

( D ) busca por direitos civis aos afro-americanos.

( E ) criação de uma justiça para atuar de acordo com a 
cor da pele.

HISR3-00097
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Questão 55

[...] Todos, até as nossas crianças, desejam 
que o Poder Militar e o Poder Civil se identifi-
quem nesta hora para vivermos na Legalidade. 
Pode significar, também, uma comunicação ao 
governo do Estado da sua deposição. Quero 
vos dizer que será possível que eu não tenha 
oportunidade de falar-vos mais, que eu, nem 
deste serviço, possa me dirigir mais, comuni-
cando esclarecimentos à população. Porque 
é natural que, se ocorrer a eventualidade do 
ultimato, ocorrerão, também, consequências 
muito sérias. Porque nós não nos submetere-
mos a nenhum golpe. A nenhuma resolução 
arbitrária. Não pretendemos nos submeter. 
Que nos esmaguem! Que nos destruam! Que 
nos chacinem, neste palácio! Chacinado esta-
rá o Brasil com a imposição de uma ditadura 
contra a vontade de seu povo. Esta rádio será 
silenciada tanto aqui como nos transmissores. 
O certo, porém, é que não será silenciada sem 
balas. Tanto aqui como nos transmissores es-
tamos guardados por fortes contingentes da 
Brigada Militar.

BRIZOLA, Leonel. Discurso da campanha da legalidade de 28 ago. 1961. 
Disponível em: <HYPERLINK http://www.clicrbs.com.br/especiais/diversos/

popup_legalidade_middle_discursos.htm#topo>. Aceso em: 22 abr. 2018.

Leonel Brizola, em seu discurso na condição de gover-
nador do estado do Rio Grande do Sul, está defendendo

( A ) a resistência armada contra o golpe militar consoli-
dado na década de 1960 por Castelo Branco.

( B ) a separação do Rio Grande do Sul do Brasil após a 
negativa federal de formular um novo pacto fede-
rativo.

( C ) uma intervenção militar no governo federal, com a 
finalidade de interromper a corrupção.

( D ) a expropriação, com uso de força militar, das em-
presas multinacionais instaladas no Brasil. 

( E ) uma luta armada, se necessário, para garantir a pos-
se de João Goulart como presidente.

Questão 56

Nem tudo eram flores no período de Jusceli-
no. Os problemas maiores se concentraram nas 
áreas interligadas do comércio exterior e das fi-
nanças do governo. Os gastos governamentais 
para sustentar o programa de industrialização e

HISR3-00099

x

HISR3-00100

a construção de Brasília e um sério declínio 
dos termos de intercâmbio com o exterior re-
sultaram em crescentes déficits do orçamento 
federal. Ou seja, o governo gastava mais do 
que arrecadava. 

FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2000. p. 432.

Os problemas econômicos e fiscais observados no Go-
verno JK impactaram a vida dos trabalhadores, principal-
mente no que diz respeito

( A ) à perda de direitos trabalhistas, como recebimento 
de férias.

( B ) à crise de desemprego, que atingiu 30% da popula-
ção entre 14 e 60 anos.

( C ) ao aumento da inflação, que reduziu o poder de 
compra do salário-mínimo.

( D ) à escassez de consumo em decorrência das crises 
de carestia.

( E ) à precarização dos sindicatos, que, na crise perde-
ram poder de barganha.

Questão 57

Em 20 de abril de 1959, foi fundado um 
movimento pela candidatura de Jânio Quadros 
à presidência do país, o Movimento Popular 
Jânio Quadros (MPJQ). A campanha para a 
presidência de Jânio Quadros adotou o seguin-
te slogan: “varre, varre, vassourinha, varre, 
varre a bandalheira” [...].

RODRIGUES, Natália. Governo de Jânio Quadros. Disponível 
em: <https://www.infoescola.com/historia/governo-de-

janio-quadros/>. Acesso em: 26 abr. 2018.

Em seu slogan, Jânio Quadros está defendendo o combate

( A ) ao desemprego.

( B ) à corrupção.

( C ) ao autoritarismo.

( D ) ao socialismo.

( E ) ao populismo.

Questão 58

Por um breve período inicial, Gorbatchev 
foi encarado com desconcerto e desconfiança 
no Ocidente. Depois, a partir do segundo ano 
da perestroika, adquiriu a aura de santo [...], 
convertendo-se em ícone midiático e alvo das 
atenções mundiais.

BARBOSA, Elaine S.; MAGNOLI, Demétrio. Liberdade versus igualdade: 
o Leviatã desafiado – 1946-2001. Rio de Janeiro: Record, 2013. v. 2.

x
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O líder soviético Gorbatchev (1986-1991) foi aclamado 
pela comunidade internacional porque

( A ) concedeu independência para os países que fa-
ziam parte da URSS.

( B ) implantou reformas que geraram aberturas política 
e econômica.

( C ) interrompeu a crise dos mísseis, que envolveu Esta-
dos Unidos e Cuba.

( D ) revelou os crimes contra a humanidade cometidos 
por Stalin.

( E ) aconselhou o Partido Comunista a nomear Boris 
Yeltsin presidente.

Questão 59
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Na atualidade, é possível constatar que um dos efeitos 
do neoliberalismo é

( A ) o aumento da concentração de renda. 

( B ) a redução da distância entre países ricos e pobres.

( C ) a redução da produção global.

( D ) o retorno a métodos primitivos de produção.

( E ) o aumento do peso do Estado nas economias des-
sa matriz.

x
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Questão 60
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Ilustração de Peter Sis, representando jovens observando 
cartaz da banda estadunidense de rock Beach Boys, 

na cidade de Praga, capital da ex-Tchecoslováquia.

A imagem remete à história da ex-Tchecoslováquia, 
quando o país

( A ) era livre das pressões ideológicas capitalistas e so-
cialistas, na Guerra Fria.

( B ) estava sob o domínio soviético, durante a Segunda 
Guerra Mundial.

( C ) proibia as manifestações culturais vindas do Oriente.

( D ) compunha a Cortina de Ferro, sob a influência dos 
Estados Unidos.

( E ) vivenciava a repressão na Cortina de Ferro, sob do-
mínio soviético.

HISR3-00038
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Questão 61
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Fonte: CYRNE, Carlos C. da S.; STÜLP, Simone. Da escolha entre fontes de energia renováveis versus não renováveis: uma dicotomia falaciosa – Gráfico 4: 
Dados mundiais de energia (energia por fonte). Disponível em: <http://www.revistaespacios.com/a16v37n26/16372603.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.

O gráfico apresentado, que corresponde à produção de energia mundial conforme cada fonte energética, revela que

( A ) as matrizes energéticas que melhor se enquadram na proposta de desenvolvimento sustentável, quando so-
madas, representam a maior parte da produção mundial.

( B ) a distribuição da produção energética brasileira conforme as fontes que as gera se assemelha, em proporção, 
à mundial.

( C ) as fontes de energia fóssil somadas, não correspondem à metade da produção total de energia no mundo, reve-
lando mudanças no uso atual da energia.

( D ) tais dados contribuem para debates internacionais, como os do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, espe-
cialmente como argumento aos que preconizam a necessidade de redução de gases estufa.

( E ) painéis solares e geradores eólicos são estruturas bem dispersas em todos os continentes, e suas fontes são 
predominantes na produção e no consumo mundial de energia.

Questão 62

DO LIXO À ENERGIA

[...] se o que temos acumulado é lixo com alto potencial de gerar calor, como plástico e papelões, po-
demos queimá-lo em usinas apropriadas e, assim, gerar eletricidade. Já se o lixo contém mais matéria 
orgânica, como restos de alimentos e plantas, ele naturalmente se decompõe e, durante a decomposição, 
libera gases que também podem gerar energia elétrica. [...]

TURINO, Fernanda. Do lixo à energia. Disponível em: <http://chc.org.br/do-lixo-a-energia/>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Entre os aspectos que relacionam a fonte de energia tratada no texto e os espaços urbanos, destaca-se

( A ) a possibilidade de eliminação da emissão de gases estufa a partir da área urbana.

( B ) sua desvinculação mediante a formação das ilhas de calor e de outros fenômenos climáticos urbanos.

( C ) a necessidade de investimentos de custos mais elevados do que os de outras fontes para a instalação de usinas.

( D ) a ausência de quaisquer formas de impacto ambiental por ela gerada.

( E ) a possibilidade de redução do volume de lixo nos aterros sanitários ou em lixões a céu aberto.

GESR3-00103
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x
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Questão 63

Principais países na geopolítica mundial do petróleo (2013)

Maiores produtores
Produção anual 
(em milhares de 

barris/dia)
Maiores reservas mundiais

Volume comprovado  
(em bilhões de barris)

1º. Arábia Saudita 11 525 1º. Venezuela 298,3

2º. Rússia 10 788 2º. Arábia Saudita 265,9

3º. EUA 10 003 3º. Canadá 174,3

4º. China 4 180 4º. Irã 157,0

5º. Canadá 3 948 5º. Iraque 150,0

13º. Brasil 2 114 15º. Brasil 15,6

Fonte: BP. Bp statistical review of world energy 2014. Disponível em: <http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/Energy-
economics/statistical-review-2014/BP-statistical-review-of-world-energy-2014-full-report.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2015.

Os dados apresentados permitem concluir que 

( A ) a Venezuela é, na atualidade, o maior exportador mundial de petróleo.

( B ) o Canadá ocupa papel de destaque no contexto energético mundial.

( C ) os Estados Unidos estão entre os maiores exportadores de petróleo do mundo.

( D ) os países considerados desenvolvidos lideram a produção de petróleo.

( E ) Estados Unidos e China são autossuficientes em petróleo.

Questão 64

Texto I

“COLOMBO” CHINÊS TERIA CHEGADO PRIMEIRO À AMÉRICA

[...] Segundo os chineses, Zheng He, foi um navegador que comandou a esquadra de quatro navios, que 
acabou estabelecendo colônias chinesas ao redor do mundo.

A esquadra teria partido de Nanquim, então capital do Império Chinês, em 1421, em direção ao es-
treito de Málaca (entre a Indonésia e a Tailândia). Dali a esquadra teria seguido para o Caribe, passando 
antes pela Índia, Península Arábica e pelo Cabo da Boa Esperança. [...]

“COLOMBO” chinês teria chegado primeiro à América. Disponível em: <http://www.bbc.com/
portuguese/ciencia/021023_cholomboamt.shtml>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Texto II

CHINA APRESENTA-SE COMO CAMPEÃ DA GLOBALIZAÇÃO

[...] É o acontecimento diplomático do ano na China. Começou ontem e termina hoje em Pequim. É 
a cimeira da Nova Rota da Seda, um projeto definido pelo presidente Xi Jinping como uma "plataforma 
aberta de cooperação" para desenvolver e reforçar "uma economia mundial aberta", promovendo a paz e a 
estabilidade num arco geográfico que vai das fronteiras da China ao Sudeste Asiático, Golfo Pérsico, mares 
Vermelho e Mediterrâneo, Europa e Ásia Central, onde volta a encontrar território chinês. [...]

MORAIS, Abel C. de. China apresenta-se como campeã da globalização. Disponível em: <https://www.dn.pt/mundo/
interior/china-apresenta-se-como-campea-da-globalizacao-8476162.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.
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Embora os textos apresentem temas distintos e sejam de épocas diferentes – o primeiro refere-se ao século XV, e o 
segundo, à atualidade –, um aspecto em comum nas relações da China com outras regiões do mundo corresponde

( A ) à tendência de explorar territórios distantes, porém mantendo seu isolamento político e econômico.

( B ) à manutenção da China em uma forma de socialismo conservador, pautado no Estado como único empreen-
dedor, permanecendo à margem das relações comerciais internacionais.   

( C ) ao atraso chinês em relação ao desenvolvimento tecnológico se comparado a outras regiões do globo.

( D ) à ânsia da China em dominar e colonizar regiões dispersas pelo mundo, estabelecendo suas leis e impondo seu 
idioma, entre outros aspectos.

( E ) ao êxito chinês nos diferentes processos de globalização, seja nas explorações de reconhecimento do passado, 
seja nos trâmites comerciais atuais.

Questão 65

Principais bolsas de valores do mundo
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Fonte: MAPS of World. Disponível em: <https://www.mapsofworld.com/stock-exchange/>. Acesso em: 1 mar. 2018. Adaptação.

A importância das cidades que sediam as principais bolsas de valores do mercado mundial, como as 20 destacadas 
no mapa,

( A ) deve-se ao fato de corresponderem às megacidades, as mais populosas cidades do mundo.

( B ) cresceu muito com a globalização, pela intensa ampliação dos fluxos de capitais, informações e de pessoas 
entre elas.

( C ) está baseada principalmente no turismo, setor que mais movimenta a economia local.

( D ) deve-se à sua estratégica localização geográfica: em canais ou baías de grande fluxo de embarcações.

( E ) reside no êxito obtido para solucionar seus principais problemas socioambientais, com estratégias baseadas no 
desenvolvimento sustentável. 
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Questão 66

Fonte: G1. Ciberataques em larga escala atingem empresas no mundo e afetam Brasil. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/
noticia/hospitais-publicos-na-inglaterra-sao-alvo-cyber-ataques-em-larga-escala.ghtml>. Acesso em: 29 jun. 2017.

As informações do mapa permitem concluir que os locais mais atingidos pelos ataques cibernéticos têm relação 
com a(o)

( A ) população absoluta.

( B ) sede de empresas globais.

( C ) acesso à rede mundial.

( D ) Produto Interno Bruto (PIB).

( E ) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Questão 67

Sobre o Fórum Social Mundial, 
que foi realizado pela primeira 
vez em janeiro de 2001, na ci-
dade de Porto Alegre (RS), po-
de-se afirmar que

( A ) assegura inúmeros privi-
légios econômicos e po-
líticos aos pequenos agri-
cultores do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra com os diri-
gentes do G7.

( B ) define a orientação de 
políticas sociais interna-
cionais a serem seguidas 
pelos  governos latino-americanos.

( C )  discute novas diretrizes comerciais que devem ser adotadas pelos países integrantes dos blocos econômicos.

( D ) se trata de um espaço de debates democrático de ideias e de formulação de propostas opositoras ao neolibe-
ralismo, bem como ao processo de globalização comandado pelas grandes corporações.

( E ) se trata de um acordo firmado entre as organizações que representam os interesses econômicos da sociedade 
dos países subdesenvolvidos para combater as ações imperialistas e globalizantes do capitalismo.
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Questão 68

Texto I

LEI DA TERCEIRIZAÇÃO: MUDA 
PARA PIOR OU PARA MELHOR 
A VIDA DO TRABALHADOR?

“[...] Em vez de a empresa ter que fazer ela 
mesma as atividades em que ela não é boa, ela 
poderá contratar outra empresa especializada 
naquela tarefa, que tem knowhow e experiên-
cia em fazer exatamente aquilo”,[...]

FRABASILE, Daniela. Lei da terceirização: muda para pior ou para 
melhor a vida do trabalhador? Disponível em: <http://epocanegocios.

globo.com/Economia/noticia/2017/03/entenda-o-efeito-da-lei-da-
terceirizacao-para-o-trabalhador.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Texto II

LEI DA TERCEIRIZAÇÃO: MUDA 
PARA PIOR OU PARA MELHOR 
A VIDA DO TRABALHADOR?

[...] a terceirização permite a precarização 
do trabalho. “Se a empresa terceiriza um tra-
balho, ela dispensa dez trabalhadores e con-
trata [por meio de uma empresa terceirizada] 
outros dez para fazer o trabalho daqueles, e 
por que ela faz isto? Porque vai sair mais ba-
rato para ela. Se vai sair mais barato para ela, 
de onde sai a diminuição de custo? Do salário 
do trabalhador, obviamente”,[...]

FRABASILE, Daniela. Lei da terceirização: muda para pior ou para 
melhor a vida do trabalhador? Disponível em: <http://epocanegocios.

globo.com/Economia/noticia/2017/03/entenda-o-efeito-da-lei-da-
terceirizacao-para-o-trabalhador.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Os textos I e II, que tratam da terceirização no Brasil – 
uma das características do mundo do trabalho globali-
zado –, revelam

( A ) posicionamentos distintos em relação aos benefí-
cios da terceirização. 

( B ) opiniões diferentes, contudo, ambos consideram a 
terceirização um avanço para a economia e para a 
sociedade. 

( C ) considerações sob diferentes aspectos, mas co-
mungam da ideia de retrocesso trazida pela lei.

( D ) posicionamentos de modo favorável, enaltecendo 
a modernização da economia e das relações de tra-
balho provenientes da lei.

( E ) que o debate em torno do tema apresenta certa 
unanimidade, tanto por parte da esfera política 
quanto pelos demais setores da sociedade. 

GESR3-00107

x

Questão 69

N
ei

l W
eb

b

A crise financeira que assolou, no final da primeira déca-
da deste século principalmente, os países do Norte trou-
xe inúmeras consequências. Uma delas está sugerida na 
imagem e corresponde

( A ) aos fluxos intensos de imigrantes provenientes do 
Oriente Médio para a Europa Ocidental.

( B ) à recessão na Europa e à migração, principalmente 
de expatriados, para a China, o novo e promissor 
mercado.

( C ) à busca de planejamentos e estratégias econômi-
cas por parte dos países europeus baseada no mo-
delo chinês.

( D ) à integração da União Europeia ao bloco asiático, 
sob hegemonia chinesa.

( E ) ao temor de uma nova Guerra Fria e da bipolariza-
ção do mundo, desta feita, entre China e Ocidente.

Questão 70

ÍNDIA É DESTAQUE ENTRE 
BRICS, COM CRISE NO BRASIL E 

DESACELERAÇÃO DA CHINA

[...] a Índia “tem uma população enorme, 
mas um terço dessas pessoas são absolutamen-
te miseráveis. Têm muita dificuldade para en-
contrar um prato de comida por dia e não têm 
onde morar. É um problema muito sério, são 
cerca de 400 milhões de pessoas”. O país tem 
mais de 1,3 bilhão de habitantes, segundo da-
dos de 2015 do FMI. [...]

TREVIZAN, Karina. Índia é destaque entre Brics, com crise no Brasil 
e desaceleração na China. Disponível em:<http://g1.globo.com/

economia/noticia/2016/09/india-e-destaque-entre-brics-com-crise-no-
brasil-e-desaceleracao-da-china.html>Acesso em:22 abr.2018.
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Fonte: TREVIZAN, Karina. Índia é destaque entre Brics, com crise no 
Brasil e desaceleração na China. Disponível em: <http://g1.globo.com/

economia/noticia/2016/09/india-e-destaque-entre-brics-com-crise-no-
brasil-e-desaceleracao-da-china.html>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Com base no texto e no gráfico, é possível concluir que 
a Índia

( A ) se destaca no Brics, e seus dados socioeconômicos 
já a classificam como um país do Norte.

( B ) revela índices altos do PIB, que, no entanto, não são 
capazes de posicionar o país no grupo dos que 
apresentam alto desenvolvimento humano. 

( C ) apresenta, a despeito da elevada população e diversi-
dade étnica, uma condição social muito homogênea.

( D ) se destaca no desempenho anual de seu PIB, fato 
que tem contribuído para um avanço na qualidade 
de vida em todas as suas camadas sociais.

( E ) apresenta percentual de crescimento populacional 
superior às médias do PIB nos últimos anos, razão 
que mantém muitos indianos abaixo da linha da 
pobreza.

Questão 71

BRASIL ABRE QUEIXA NA 
OMC CONTRA SUBSÍDIOS DO 

CANADÁ À BOMBARDIER

O governo brasileiro entrou [...] com uma 
queixa contra o Canadá na Organização Mun-
dial do Comércio, acusando o país de distorcer a 
indústria aeroespacial global com subsídios con-
cedidos à fabricante de aeronaves Bombardier, 
principal concorrente da brasileira Embraer. O 
pedido de consultas aberto questionará mais 
de 30 programas canadenses de apoio à Bom-
bardier, disse o subsecretário-geral de Assuntos

x
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Econômicos e Financeiros do Itamaraty, em-
baixador Carlos Márcio Cozendey. [...] "Alguns 
são proibidos pelas normas da OMC, como os 
vinculados à exportação. Outros são permiti-
dos, mas não a ponto de causar efeitos adver-
sos a outros competidores", explicou Cozendey.

REUTERS. Brasil abre queixa na OMC contra subsídios do Canadá 
à Bombardier. Disponível em:<https://g1.globo.com/economia/
negocios/noticia/brasil-abre-queixa-na-omc-contra-subsidios-do-

canada-a-bombardier.ghtml>. Acesso em: 22 abr. 2018.

A Organização Mundial do Comércio (OMC) atua como 
mediadora de debates e situações conflituosas nas re-
lações comerciais internacionais, a exemplo da que se 
apresenta no texto, em que o Brasil se considera

( A ) excluído das decisões de cúpula da ONU ou do 
encontro do G7, grupo das sete mais fortes econo-
mias do mundo.

( B ) temporariamente isolado e comercialmente desva-
lorizado pelo bloco econômico ao qual pertence.

( C ) prejudicado pela alta do dólar e do euro, moedas 
usadas como referência no mercado internacional.

( D ) prejudicado por ações protecionistas, como o em-
prego de subsídios, o que torna desleal a concor-
rência de determinados produtos.

( E ) afetado por espionagem industrial e perda de 
direitos relacionados à propriedade científica, ao 
knowhow e às tecnologias.

Questão 72

SEM VENEZUELA E MAIS 
AFINADO, MERCOSUL PODE 

DESTRAVAR ACORDOS EM 2017

[...] A aproximação [do Mercosul] com outros 
blocos só começa a ser possível devido à suspensão 
da Venezuela - afastada oficialmente por não cum-
prir as exigências para ser parte do grupo. Segun-
do a ministra das Relações Exteriores da Argenti-
na, Susana Malcorra, a Venezuela não era a favor 
das negociações do Mercosul com outros blocos. 

O afastamento foi criticado pelo ex-ministro 
das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, 
que [...] disse durante palestra em Buenos Aires 
que a participação venezuelana fortalecia o bloco e 
que em 2016 o Mercosul "viveu sua pior crise". [...]

CARMO, Maria. Sem Venezuela e mais afinado, Mercosul pode 
destravar acordos em 2017. Disponível em: <http://www.bbc.com/

portuguese/internacional-38464593>. Acesso em:22 abr.2018.
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Quanto às opiniões expressas no texto a respeito da sus-
pensão da Venezuela do Mercosul, em 2016, é possível 
afirmar que

( A ) são concordantes, uma vez que se referem à pouca 
importância econômica da participação desse país 
no Mercosul, em razão de estar imerso em profun-
da crise política e financeira.

( B ) são afinadas, pois consideram uma perda para 
o Mercosul, acarretando mudanças drásticas no 
rumo do bloco econômico que se revelava, até en-
tão, tendente a uma integração maior e ao fortale-
cimento interno. 

( C ) são discordantes, visto que destacam, por um lado, 
a possibilidade de ampliação da abertura a outros 
mercados e, por outro, o enfraquecimento do bloco.

( D ) discordam entre si, pois a ministra argentina defen-
de que as relações comerciais do Mercosul ocor-
ram mais no âmbito interno, ou seja, entre seus 
próprios membros, ao contrário do que pensa o 
ex-ministro brasileiro.

( E ) são complementares e, ao mesmo tempo, afinadas, já 
que ambas consideram a saída da Venezuela como 
uma quebra na economia do bloco, que agora passa 
a ter necessidade de buscar novos parceiros.

Questão 73
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Fonte: EUROSTAT. Disponível em: <http://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/images/9/93/Shares_in_the_world_market_

for_exports_of_goods%2C_2015_%28%25_share_of_world_
exports%29_YB17.png>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Com base no gráfico, pode-se concluir que

( A ) o mercado asiático vem se projetando no cenário 
econômico mundial, e três de seus países somaram 
mais do que ¼ de todas as exportações mundiais 
em 2015.

( B ) a liderança chinesa nas exportações mundiais se 
deve, principalmente, ao mercado do petróleo e a 
seus derivados.
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( C ) a disputa pela hegemonia do comércio mundial su-
gere uma retomada da Guerra Fria e da bipolariza-
ção entre o Leste e o Oeste.

( D ) as quotas das exportações no mercado mundial 
em 2015 refletem o tamanho da população de seus 
países.

( E ) somadas, as quotas das exportações dos demais 
países em 2015, entre elas a do Brasil, da Índia e do 
México, são proporcionalmente pouco relevantes.

Questão 74

ATAQUE REBELDE MATA 
SOLDADOS DA ONU NO CONGO

Ao menos 14 soldados das Nações Unidas 
foram mortos e outros 53 ficaram feridos num 
ataque perpetrado por um grupo rebelde na 
República Democrática do Congo, segundo in-
formou a organização nesta sexta-feira (08/12). 
Cinco soldados congoleses também morreram 
no atentado.

"Foi um ataque muito grande, certamente o 
pior da história recente", afirmou FarhanHaq, 
porta-voz da ONU. Segundo ele, o incidente 
ocorreu na noite de quinta-feira contra uma base 
da missão de paz da ONU no país, a Monusco, a 
cerca de 45 quilômetros da cidade de Beni.

ATAQUE rebelde mata soldados da ONU no Congo. Disponível 
em: <http://www.dw.com/pt-br/ataque-rebelde-mata-soldados-

da-onu-no-congo/a-41720077>. Acesso em: 22 abr. 2018.

As missões desempenhadas pelos “capacetes azuis”, os 
soldados da ONU, em geral, têm como objetivo atuar em 
áreas de conflito armado para

( A ) intervir na política e economia local, estabelecendo 
e apoiando um dos grupos em confronto.

( B ) intervir nos combates, atuando como um braço da 
Otan, a fim de garantir a ordem mundial em vigor.

( C ) observar os confrontos, analisar suas causas e julgar 
os líderes militares envolvidos em crimes de guerra.

( D ) estabelecer campos de refugiados e socorrer as ví-
timas dos conflitos, sem intervir nos embates e na 
organização social da região. 

( E ) monitorar o cessar-fogo e a retirada de tropas, contri-
buindo para a retomada da ordem social na região.
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Questão 75

A Organização Mundial do Comércio (OMC) 
iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1995 
e desde então tem atuado como a principal ins-
tância para administrar o sistema multilateral 
de comércio. A organização tem por objetivo 
estabelecer um marco institucional comum para 
regular as relações comerciais entre os diversos 
Membros que a compõem, estabelecer um me-
canismo de solução pacífica das controvérsias 
comerciais, tendo como base os acordos comer-
ciais atualmente em vigor, e criar um ambiente 
que permita a negociação de novos acordos co-
merciais entre os Membros. [...]

 MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. Organização 
Mundial do Comércio. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/

pt-BR/politica-externa/diplomacia-economica-comercial-e-financeira/132-
organizacao-mundial-do-comercio-omc>.  Acesso em: 17 fev. 2017.

Uma das principais funções da Organização Mundial do 
Comércio (OMC) é

( A ) a busca de acordos internacionais para aumentar 
as exportações, especialmente com os mercados 
de maior potencialidade.

( B ) o combate às políticas protecionista e de subsídios 
praticadas principalmente pelos países desenvolvidos. 

( C ) o estímulo aos países a  procurar o órgão para apre-
sentar intervenções militares aos países que não 
seguem as regras. 

( D ) a permissão de taxações mais elevadas para os 
produtos importados, a fim de estimular a indústria 
nacional.

( E ) a intervenção na política econômica dos países, a 
fim de regular suas economias e diminuir o déficit 
público. 

Questão 76

Weber analisa o processo de racionaliza-
ção da sociedade na passagem da Idade Média 
para a Idade Moderna. O desencantamento do 
mundo, baseado no cálculo utilitário de con-
sequências, substitui a mediação das relações 
sociais que antes estavam baseadas na tradi-
ção e no carisma. Uma racionalidade instru-
mental-legal se institui e modifica as relações 
na sociedade, fazendo com que a burocracia 
moderna se consolide como razão materializa-
da desse processo histórico. Para chegar a essa 
compreensão, Max Weber analisou a burocra-
cia do sistema de produção asiático e de outras
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sociedades deslocadas e dentro de seu tempo 
histórico. [...] A vantagem técnica da organiza-
ção burocrática no capitalismo é a superiorida-
de puramente técnica sobre qualquer outra for-
ma de organização. O mecanismo burocrático 
plenamente desenvolvido compara-se às outras 
organizações exatamente da mesma forma pela 
qual a máquina se compara aos modos não me-
cânicos de produção (WEBER, 1982, p. 249).

FARIA, José H. de; MENEGHETTI, Francis K. Burocracia como 
organização, poder e controle. RAE – Revista de Administração 

de Empresas, v. 51, n. 5, p. 424-439, set./out, 2011.

De acordo com o texto, para Weber, a burocracia

( A ) é uma exclusividade das sociedades capitalistas de-
senvolvidas e não pode ser encontrada em outro 
momento histórico.

( B ) está pautada no caráter teocêntrico das sociedades 
modernas capitalistas.

( C ) caracteriza-se, nas sociedades capitalistas, por sua 
natureza técnica e pelo uso da razão na administra-
ção da sociedade.

( D ) é exclusiva das formações pré-capitalistas, portanto 
superada com o desenvolvimento do capitalismo.

( E ) não se diferencia das burocracias dos períodos 
anteriores, e o desenvolvimento do capitalismo se 
deve apenas aos aspectos religiosos da reforma 
protestante.

Questão 77

Bauman (2001, p. 95) afirma que “a compul-
são-transformada-em-vício de comprar é uma 
luta morro acima contra a incerteza aguda e 
enervante e contra um sentimento de inseguran-
ça incômoda e estupidificante”, [...]. Assim como 
Fontenelle, o que o autor quer dizer é que fren-
te à angústia de não saber que caminho adotar 
para se constituir, e ao discurso constante de 
que é preciso mudar, adquirir o novo, entoado 
pelas diversas mídias ou simplesmente por meio 
da apresentação de novidades mercadológicas su-
cessivas viabilizadas pelos avanços tecnológicos, 
o indivíduo dos tempos atuais lança-se à busca 
do prazer que mais rapidamente irá sanar o seu 
mal-estar, ou seja, o prazer imediato, valendo-se 
principalmente da variedade de produtos e mar-
cas existentes, que fácil e constantemente che-
gam aos seus olhos (BAUMAN, 2001, p. 39-40).

BRAGAGLIA, Ana Paula. Comportamentos de consumo na contemporaneidade. 
Comunicação, mídia e consumo, São Paulo, v. 7, n. 19, p. 107-112, jul. 2010.
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Acerca do consumo nas sociedades contemporâneas, é 
possível afirmar que 

( A ) sempre ocorre com base na necessidade real dos 
indivíduos, sendo definido como consciente.

( B ) alcançou um patamar marcado pela sustentabilida-
de, portanto, apenas o que é produzido observan-
do padrões sustentáveis está apto a ser consumido.

( C ) consumir passou a ser uma forma de identificação 
dos indivíduos, portanto, o que uma pessoa conso-
me define o que ela é.

( D ) cada vez mais conscientes, os indivíduos têm pro-
curado produzir boa parte do que consomem. 

( E ) o consumo exagerado é proibido legalmente em boa 
parte dos países com alto grau de desenvolvimento.

Questão 78

[...] A peça comemorativa da coroação de 
dom Pedro 1º, em ouro, foi arrematada em 2014 
por US$ 499.375 na casa de leilões Heritage. 

Mas qual é o prazer em gastar tanto dinhei-
ro para comprar mais dinheiro? 

Karl Marx, autor de "O Capital", tem um 
palpite: é o fetiche da mercadoria. Simplifica-
damente, o conceito designa a atribuição de 
um valor ao produto independentemente de 
sua utilidade ou processo de produção. Uma 
mistificação, de certa forma. 

Para os numismatas, que se definem não só 
como colecionadores, mas também como estudio-
sos, o que torna uma moeda ou cédula valiosa é 
essa aura ligada à sua história e à sua raridade. [...]

PERRIN, Fernanda. Colecionadores de cédulas e moedas movimentam 
milhões de reais. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/

mercado/2016/12/1840336-colecionadores-de-cedulas-e-moedas-
movimentam-milhoes-de-reais.shtml>. Acesso em: 19 jan. 2017. 

O fetiche da mercadoria, conceito apresentado por Karl 
Marx, caracteriza-se pelo(a)

( A ) valorização do trabalho intelectual e artístico em 
detrimento do trabalho manual. 

( B ) capacidade de ocultar a força de trabalho e os pro-
cessos de produção das mercadorias.

( C ) exploração da força de trabalho por meio de meca-
nismos de extração da mais-valia. 

( D ) definição do valor econômico das mercadorias em 
razão de sua utilidade para os indivíduos. 

( E ) consumo de mercadorias de luxo, uma vez que os 
produtos cotidianos escapam à lógica de consumo 
supérfluo.

x
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Questão 79

Por outro lado, a compulsão pelo consumo 
desenfreado tem acarretado consequências mui-
to negativas para o meio ambiente. O consumo 
em excesso tem levado a um descontrole dos 
recursos naturais, comprometendo a harmonia 
ambiental. O ato de consumir, além disso, pode 
gerar alguma preocupação para o sujeito (Leite, 
2009). Esta preocupação com as consequências 
do seu consumo também pode ser chamada de 
consumo consciente. O consumo consciente é 
um modo de vida que valoriza a responsabilida-
de ambiental como forma de preservar e manter 
um meio social com maior qualidade de vida.

DE TONI, Deonir; LARENTIS, Fabiano; MATTIA, Adilene. Um estudo sobre 
a configuração da imagem do conceito de consumo consciente. Revista de Gestão 

Social e Ambiental – RGSA, São Paulo, v. 6, n. 3, p. 113-128, set./dez. 2012.

Com base no conceito de consumo consciente, é possí-
vel dizer que, na contemporaneidade, 

( A ) todos os países estão envolvidos em uma política 
preservacionista efetiva por meio de ações públicas 
orientadas pelo Estado.

( B ) já superado o patamar do consumo exagerado, os 
indivíduos agora buscam apenas consumir o im-
prescindível. 

( C ) o consumo consciente tem causado crises econô-
micas significativas, pois há exigências incompatíveis 
com a necessidade do crescimento do capitalismo.

( D ) embora muito já tenha sido discutido, ainda há muito 
trabalho a ser feito rumo ao consumo consciente.

( E ) o patamar de sustentabilidade do consumo se en-
contra perfeitamente desenvolvido na maior parte 
do globo terrestre.

Questão 80

Este fato não significa um desligamento dos 
processos de industrialização e urbanização. É 
que se está constituindo, com o mercado na-
cional, um sistema industrial, tomando não só 
intimamente solidárias as mais dispersas par-
tes da sociedade, como também irradiando por 
toda ela um modo de vida urbano criado nas 
metrópoles, isto é, com os efeitos a que já cha-
mamos de “modernização”. É o sistema indus-
trial, com tais características, que é responsável 
pela forma como se vem dando a urbanização 
brasileira no período recente. O crescimento de

SOSR3-00052
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grande número de cidades independe do apare-
cimento nelas de indústrias e passam a decorrer 
de um lado das mudanças na economia rural, 
que se fazem em função das mudanças de todo 
o sistema econômico, e do outro, do “efeito de 
demonstração”, propiciado pela nova socieda-
de que surge (comunicações de massa, crescen-
te mobilidade da população, enfraquecimento 
das relações patrimonialistas, etc.).

LOPES, Juarez R. B. Desenvolvimento e mudança social: 
formação da sociedade urbano-industrial no Brasil. Rio de Janeiro: 

Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 28.

Com relação à industrialização e à urbanização no Brasil, 
é possível afirmar que

( A ) embora se verifique um acelerado processo de urba-
nização, isso não significa que o modo de vida urbano 
tenha também se instituído no território nacional.

( B ) ainda que se constate o desenvolvimento de indús-
trias, a configuração rural não sofreu influências de 
um processo de urbanização.

( C ) são processos recentes no território nacional, mar-
cadamente na segunda metade do século XX.

( D ) o país, mesmo urbanizado, encontra-se bastante 
atrasado no tocante à sua industrialização, tendo, 
portanto, uma produção industrial insignificante.

( E ) o país, predominantemente industrializado, hoje im-
porta a maior parte do que consome em termos de 
agricultura e pecuária.

Questão 81

A modernização da agricultura é um fe-
nômeno que se fez presente no Brasil desde o 
pós-guerra (1950), com a utilização de equipa-
mentos mecânicos e produtos da indústria quí-
mica. No entanto, somente a partir da década 
de 1970, em razão da instalação de empresas 
produtoras destes bens materiais no país, é que 
a “industrialização da agricultura” difundiu-
-se, e as atividades agropecuárias passaram a 
constituir ramos de produção semelhantes aos 
da indústria. Porém, é válido ressaltar que as 
transformações nas atividades agrícolas não fo-
ram consolidadas uniformemente por todas as 
regiões do país, abrangeram primeiramente as 
regiões Sul e Sudeste do Brasil.

LEMES, Kátia da C.; MENDES, Estevane de P. P.; LEMES, Carla 
da C. Modernização do campo e transformações rurais: município de 

Orizona (GO). In: XIX ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA 
AGRÁRIA, 2009, São Paulo, Anais... 2009, p. 1-20.

x
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Sobre a modernização da agricultura brasileira, pode-se 
afirmar que

( A ) trata-se de processo já consolidado, que teve início 
no período imperial e hoje alcança todas as locali-
dades no território nacional.

( B ) ocorreu de forma organizada e equitativa em todas 
as regiões agrícolas do país, em razão da forte polí-
tica pública desenvolvida na área.

( C ) em virtude das várias instituições nacionais de fo-
mento na área, o país encontra-se totalmente de-
senvolvido nessa área da economia.

( D ) é fenômeno relativamente recente no país (meados 
do século XX), apresentando desenvolvimento dife-
rente em várias localidades do território nacional.

( E ) fortemente tradicional, a agricultura nacional resiste 
à modernização agrária por meio de movimentos 
sociais ligados às culturas tradicionais.

Questão 82

Ao contrário do que ocorreu na origem do am-
bientalismo, o objeto de escolha do pensamento 
ecológico atualmente não se situa mais entre de-
senvolvimento ou proteção do meio ambiente. A 
escolha se coloca precisamente entre que tipo de 
desenvolvimento se deseja implementar de agora 
em diante, uma vez que, após a criação das tecno-
logias limpas – a nova vantagem competitiva no 
mercado –, desenvolvimento e meio ambiente dei-
xaram de ser considerados como duas realidades 
antagônicas, e passaram a ser complementares. 
Situa-se a escolha entre que estilo de desenvolvi-
mento se deseja, pois, desde que o modelo conven-
cionalmente adotado pelo ocidente mostrou sinais 
crescentes de fraqueza na resolução dos problemas 
econômicos no Terceiro Mundo, ao mesmo tempo 
em que a crise ambiental também revelou a ne-
cessidade de alteração deste modelo, despontaram 
vários cenários alternativos em elaboração teórica 
para novos estilos de desenvolvimento.

LAYRARGUES, Philippe P. Do ecodesenvolvimento ao desenvolvimento 
sustentável: evolução de um conceito. Proposta, v. 25, n. 71, p. 5-10, 1997.

Pode-se dizer que, no Brasil,

( A ) no tocante ao desenvolvimento sustentável, não 
há ações públicas ou privadas no sentido de sua 
implementação, já que nem mesmo movimentos 
sociais aderiram à causa.

( B ) desde a Proclamação da República, todas as políti-
cas públicas ligadas à economia têm como orienta-
dor máximo o alcance da sustentabilidade ambien-
tal.

x
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( C ) tendo em vista o teor conservador das atividades 
agrícolas, as discussões sobre a sustentabilidade 
não alcançaram o território nacional. 

( D ) embora já existam discussões avançadas acerca 
do desenvolvimento sustentável, a distância entre 
teoria e prática ainda é uma característica da eco-
nomia do país.

( E ) o tema está superado, pois o país é considerado 
exemplo a ser seguido quando se trata de desen-
volvimento sustentável e práticas ambientais bem-
-sucedidas.

Questão 83

As chuvas ácidas sobre os países nórdicos 
levaram a Suécia, em 1968, a propor ao Con-
selho Econômico e Social das Nações Unidas 
(Ecosoc) a realização de uma conferência mun-
dial que possibilitasse um acordo internacional 
para reduzir a emissão de gases responsáveis 
pelas chuvas ácidas. O resultado foi a aprova-
ção da Conferência de Estocolmo, em 1972. Du-
rante seus preparativos – ocorridos em mais de 
três anos – foram colocados face a face países 
desenvolvidos e não desenvolvidos (o Terceiro 
Mundo, conforme a nomenclatura da época). 
Os primeiros, preocupados com a crescente de-
gradação ambiental que ameaçava sua quali-
dade de vida. Os outros, preocupados em não 
sofrerem restrições à exportação de seus produ-
tos primários e não terem seu desenvolvimento 
obstruído. Essa oposição era ainda mais tensa 
se imaginarmos que países do Terceiro Mundo 
atribuíam ao seu pouco crescimento econômico 
parte dos problemas ambientais. Portanto, para 
eles a solução dos problemas ambientais passa-
va pela extinção da pobreza.

NASCIMENTO, Elimar P. do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental ao 
social, do social ao econômico. Estudos avançados, v. 26, n. 74, p. 51-64, 2012.
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Com relação aos problemas ambientais e ao desenvolvi-
mento sustentável, pode-se afirmar que 

( A ) a sustentabilidade do planeta só será garantida 
com políticas efetivas de superação das desigual-
dades econômicas em todo o globo terrestre.

( B ) países do mundo todo deverão estabelecer um 
acordo, para que seja possível a sustentabilidade 
do planeta, dividindo-se entre países produtores e 
países consumidores.

( C ) fica clara a impossibilidade de garantir a sustentabi-
lidade em âmbito mundial, assim, os países mais de-
senvolvidos assumiram o compromisso de refrear 
o crescimento de outras nações.

( D ) tratados internacionais, na atualidade, marcam os 
limites de desenvolvimento a que cada nação pode 
chegar, a fim de evitar maiores problemas ambien-
tais no mundo.

( E ) várias nações abandonaram os tratados internacio-
nais acerca do tema diante da comprovação cientí-
fica de que não existe relação entre desenvolvimen-
to econômico e problemas ambientais (tais como 
aquecimento global).

Questão 84
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Para a fenomenologia, sobretudo para Husserl, os fenô-
menos da consciência apresentam uma característica 
que pode ser comparada com o esporte retratado na 
imagem – o arco e flecha. Que característica é essa?

( A ) A disparidade da consciência, segundo a qual esta 
não se relaciona com nenhum fenômeno.

( B ) O arco significa a consciência de si mesmo, e o alvo 
representa as relações humanas.

( C ) A flecha significa a consciência, e ela é intencional. A 
consciência sempre é consciência de algo, visa a algo, 
como a flecha, que está direcionada para o alvo.

( D ) A consciência representa o alvo, e os fenômenos, 
a flecha. Os fenômenos sempre estão visando ser 
significados pela consciência.

( E ) A consciência representa o alvo, e os fenômenos, 
a flecha. Há intencionalidade nos fenômenos para 
com a consciência.

x
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Questão 85
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Em uma analogia com a infância, a juventude e a maturi-
dade do ser humano, a Lei dos Três Estados de Auguste 
Comte representa as três fases da existência humana. Para 
o pensador francês, essas “fases” podem ser comparadas a 
um tipo de progresso na realidade. Esse é o progresso

( A ) das ciências.

( B ) da razão.

( C ) da História.

( D ) da Filosofia.

( E ) da Arte.

Questão 86

“A consciência é livre?”

Karl Marx foi um filósofo que tentou responder a essa 
pergunta por meio de suas teorias. Qual foi sua resposta?

( A ) A consciência é livre para consumir o que bem en-
tender.

( B ) A consciência é forjada por instituições de ordem 
religiosa.

( C ) A consciência é influenciada pelas condições meta-
físicas de existência.

( D ) A consciência é determinada por condições feno-
menológicas.

( E ) A consciência é determinada pelas condições ma-
teriais de existência.

Questão 87

Zenão era discípulo de Parmênides e criou algu-
mas teorias relacionadas ao movimento para cor-
roborar as ideias de seu mestre.

FLSR3-00045
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Há um paradoxo relacionado à corrida que Aquiles dispu-
taria com uma tartaruga. Nesse caso, segundo as ideias de 
Parmênides e Zenão, Aquiles nunca alcançaria a tartaruga 
se ela iniciasse a corrida com uma vantagem à frente, pois 
sempre que ele atingisse o ponto antes ocupado pela tarta-
ruga, esta já estaria em outro ponto à frente, e assim suces-
sivamente, ao infinito. Zenão utilizava de paradoxos para 
demonstrar a tese do eleatismo de que o movimento é

( A ) impossível, e que o ser é e o não ser não é. 

( B ) possível, pois tudo estava dentro do devir do uni-
verso.

( C ) improvável, pois o espaço é indivisível infinitamente.

( D ) possível, pois o ser pode ser e não ser ao mesmo 
tempo.

( E ) possível, mas apenas formalmente.

Questão 88

Uma cadeira não pode ser uma mesa.
Uma cadeira não pode existir e não existir como 

cadeira.
Não há uma terceira possibilidade para a existên-

cia de uma cadeira: ou ela é ou não é uma cadeira.

As frases em destaque revelam três princípios aristotélicos 
sobre a realidade. São, respectivamente,

( A ) identidade, terceiro excluído e não contradição.

( B ) identidade, não contradição e terceiro excluído.

( C ) não contradição, identidade e terceiro excluído.

( D ) terceiro excluído, identidade e não contradição.

( E ) não contradição, terceiro excluído e identidade.

Questão 89

Todo humano é mortal.
Sócrates é humano.
Logo, Sócrates não é mortal.

A regra que não foi observada no silogismo apresentado 
é a de que

( A ) o silogismo deve ter três termos.

( B ) a conclusão de duas premissas afirmativas não 
pode ser negativa.

( C ) as premissas não devem ser todas particulares.

( D ) o termo médio não pode aparecer na conclusão.

( E ) a conclusão não deve ter maior extensão do que 
as premissas.

x

FLSR3-00048

x

FLSR3-00049

x



Simulado – 2018

40

Questão 90

[...]

(4) A teoria que não for refutada por qualquer acontecimento concebível não é científica. A irre-
futabilidade não é uma virtude, como frequentemente se pensa, mas um vício. 

(5) Todo teste genuíno de uma teoria é uma tentativa de refutá-la. A possibilidade de testar uma 
teoria implica igual possibilidade de demonstrar que é falsa. Há, porém, diferentes graus na capaci-
dade de se testar uma teoria: algumas são mais “testáveis”, mais expostas à refutação do que outras; 
correm, por assim dizer, maiores riscos. 

[...]

(7) Algumas teorias genuinamente “testáveis”, quando se revelam falsas, continuam a ser sus-
tentadas por admiradores, que introduzem, por exemplo, alguma suposição auxiliar ad hoc, ou re-
interpretam a teoria ad hoc de tal maneira que ela escapa à refutação. Tal procedimento é sempre 
possível, mas salva a teoria da refutação apenas ao preço de destruir (ou pelo menos aviltar) seu 
padrão científico. [...]

POPPER, Karl. Conjecturas e refutações. Brasília: UnB, 1980. p. 4-5. Disponível em: <https://docs.
ufpr.br/~borges/publicacoes/notaveis/Popper.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2018.

Pode-se dizer que, para Popper, o critério que define uma teoria científica é provar

( A ) sua verificabilidade.

( B ) sua cientificidade.

( C ) sua incompatibilidade.

( D ) seus paradigmas.

( E ) sua falseabilidade.
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