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Caro(a) aluno(a)!

Esta avaliação objetiva diagnosticar as competências e habilidades que você desenvolveu até a presente etapa de 
sua escolarização, bem como aproximá-lo(a) das exigências das provas oficiais ao final do Ensino Médio.

Por isso, as questões estão formatadas em cadernos, no estilo do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), distri-
buídas por eixos de conteúdos. 

Ao final de cada caderno, há um cartão-resposta que deve ser devidamente preenchido.
Leia as orientações abaixo:

1. Este CADERNO DE AVALIAÇÃO contém a proposta de produção de texto e 45 questões da área Linguagens, 
Códigos e suas Tecnologias, englobando as seguintes áreas: Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, 
Literatura, Arte, Educação Física, e 45 questões da área Ciências Humanas e suas Tecnologias, englobando as 
seguintes áreas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia.

2. Registre seus dados no CARTÃO-RESPOSTA que se encontra no final deste caderno.
3. Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA. Ele não poderá ser substituído.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras A, B, C, D e E. 

Apenas uma responde corretamente à questão.
5. No CARTÃO-RESPOSTA, marque, para cada questão, a letra correspondente à opção escolhida para a resposta, 

preenchendo, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, todo o espaço previsto. Você deve, portanto, assinalar 
apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das 
respostas esteja correta.

6. Fique atento ao tempo determinado por sua escola para a execução da avaliação.
7. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 

CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados nessa avaliação.
8. Quando terminar a prova, entregue ao professor aplicador este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
9. Durante a realização da prova, não é permitido:

a) utilizar máquinas e/ou relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou 
fontes de consulta de qualquer espécie;

b) ausentar-se da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-RESPOSTA antes do 
prazo estabelecido;

c) agir com incorreção ou descortesia com qualquer participante do processo de aplicação das provas;
d) comunicar-se com outro participante verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma.

Caderno A

Aluno(a)

Chamada

Escola

Turma
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Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua IngLesa >>

Questão 1

12 JOBS THAT WILL VANISH FROM 
WORKFORCE COMPLETELY

People are making their own travel 
arrangements 

Websites like Expedia, Kayak, and 
TripAdvisor have put a lot of these folks out 
of business. Back in the day, you would just go 
to an agent and the agent will tell you what's 
good, book your flight and hotel, and of course 
take a cut for helping you out. Today, you 
can put a little time into planning your trip 
yourself on the web and search for the lowest 
airfare yourself.

In the USA, 91% of travel is already booked 
online. Middlemen of the world, take note, 
your days are numbered. 

JOHMSON, Robert; TRIVETT, Vincent. 12 jobs that will vanish from 
workforce completely. 8 sep. 2011. Available at: <http://www.businessinsider.

com/jobs-that-will-not-exist-in-the-future-2011-8#people-are-making-
their-own-travel-arrangements-5>. Accessed on: 3 mar. 2018.

De acordo com o texto, que trata do possível fim da pro-
fissão de agente de viagens, pode-se inferir que 

( A ) serviços executados por intermediários, como os 
agentes de turismo, estão em decadência em de-
corrência de opções gratuitas na internet.

( B ) a profissão de agente de viagens será reinventada, 
tendo em vista o maior número de serviços simila-
res na internet.

( C ) as agências de turismo poderão fechar em virtude 
do aumento considerável de aluguéis em capitais, 
onde estão localizados os principais clientes desses 
estabelecimentos.

( D ) a tendência do fim de profissões como o agente de 
viagens só poderá ser observada em países desen-
volvidos, como os Estados Unidos.

( E ) somente pessoas sem acesso à internet utilizarão 
serviços de um agente de turismo.

Questão 2

If you say that you are mine

I'll be here 'til the end of time

HEADON, Topper; JONES, Mick; SIMONON; Paul; 
STRUMMER, Joe. Should I stay or should I go? In: THE 

CLASH. Combat Rock. London: CBS, 1982. 1 CD. Faixa 3.

A canção Should I stay or should I go, da banda inglesa 
The Clash, consolidou-se como um dos maiores clássi-
cos do rock dos anos 1980. Em relação ao uso dos con-
dicionais, o trecho citado pode ser classificado como 
pertencente ao

( A ) zero conditional.

( B ) first conditional.

( C ) second conditional.

( D ) third conditional.

( E ) mixed conditional.

Questão 3

PHYSICAL AND SOCIAL EFFECTS OF 
INTERNET USE IN CHILDREN

Children with easy access to the Internet 
may become less able to separate fact from 
fiction. The Internet has no filter and no peer 
review, so anyone can publish anything they 
want. Educators also worry that the informal 
communication common to chat rooms has 
carried over into academic settings. Students 
facing challenging homework tasks and essays 
are becoming more likely to plagiarize from 
Internet sources. The multitasking that 
many children engage in while online reduces 
attention span, making intense concentration 
on a single task more difficult.

PATRICK, Josh. Physical and social effects of internet 
use in children. 18 feb. 2015. Available at: <https://www.

livestrong.com/article/516549-physical-and-social-effects-of-
internet-use-in-children/>. Accessed on: 3 mar. 2018.

Em virtude de uma atribulação excessiva, muitos pais 
optam por permitir que seus filhos pequenos utilizem a 
internet para fins diversos. Em relação aos efeitos do uso 
da internet, o texto sugere que

( A ) a internet tem efeitos positivos na linguagem verbal 
de crianças.

( B ) a internet produz mais efeitos positivos do que ne-
gativos no que se refere à atenção das crianças.
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( C ) a internet produz mais efeitos negativos do que po-
sitivos relativamente à atenção das crianças. 

( D ) a internet produz efeitos negativos somente em 
crianças que a utilizam sem supervisão.

( E ) a internet não produz efeitos sobre a atenção de 
crianças.

Questão 4

No fragmento citado anteriormente, o verbo frasal carry 
over pode ser interpretado como

( A ) materializado.

( B ) resistido.

( C ) adquirido.

( D ) transferido.

( E ) persistido.

Questão 5

[...] How advertising harms the healthy 
development of a child

What characterizes the abusiveness of 
advertising aimed at children is mainly the 
fact that it takes advantage of the naiveté of 
children in order to sell products and services. 
Because of the fact that the majority of children 
believe what they see and hear, they also 
believe that the product or service advertised 
will actually provide the benefits and pleasures 
that advertising promises. Even though it is 
something absolutely unreal and impossible to 
be realized. An adult can understand that an 
advertised tennis brand will not make him/her 
as famous and rich as the sports star acting in 
the television commercial. A child, by its turn, 
will desire the product due to the belief that, 
for example, he/she will have a distinguished 
power upon eating the chocolate; or will 
enter an enchanted world if they bought the 
particular product. It is, therefore, an unequal 
game, in which who advertises to children 
knows what they are doing, while the children 
do not know exactly what they are buying. 

PROJETO CRIANÇA E CONSUMO. Why advertising is bad for children. 
Available at: <http://alana.org.br/wp-content/uploads/2014/08/why-

advertising-is-bad-for-children.pdf>. Accessed on: 16 fev. 2017.

Os anúncios visuais são extremamente relevantes para 
a divulgação e venda de um produto ou serviço; entre-
tanto, pouco é divulgado sobre o poder de influência 
desses anúncios sobre nossas mentes, especialmente 

no que diz respeito às das crianças. Levando essa infor-
mação em consideração, conclui-se que o texto argu-
menta que

( A ) por conta da dificuldade de distinção entre real e 
imaginário, na primeira infância, as crianças são 
mais facilmente manipuladas pelos anúncios.

( B ) a instrução dos pais tem impacto direto sobre a re-
cepção de uma propaganda por uma criança.

( C ) anúncios lógicos, os quais demonstram o real po-
tencial do produto, são mais eficazes em crianças 
do que em adultos.

( D ) crianças alfabetizadas precocemente apresentam 
menor vulnerabilidade a anúncios.

( E ) o nível de influência das propagandas sobre as 
crianças é proporcional ao tempo em que ficam ex-
postas à televisão.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua espanhOLa >>

Questão 1

KRAV MAGA, QUÉ ES, CÓMO 
PRACTICARLO Y CUÁLES 

SON SUS BENEFICIOS

Se trata de un Sistema de Autoprotección 
o Defensa Personal cuya premisa es clara: la 
mejor defensa es un buen ataque. 

[…]

El principal rasgo diferenciador es que 
Krav Maga utiliza técnicas contrastadas para 
su uso en escenarios reales. Cada movimiento 
o habilidad, ha sido evaluado en cualquier 
entorno, desde la guerra hasta en la calle, 
demostrando su eficacia. 

[…]

Este sistema de lucha posee un fuerte 
carácter de protección, nunca de promover ni 
fomentar el uso de la violencia o la agresión. 
Así, los valores y principios por lo que se rige, 
enseña métodos inteligentes y socialmente 
apropiados para evitar o responder al peligro, 
dentro del límite dictaminado por la ley.

COLOMER, Javi. Krav maga, qué es, cómo practicarlo y cuáles son sus 
beneficios. Disponible en: <https://www.hsnstore.com/blog/krav-maga-

que-es-como-practicarlo-cuales-son-sus-beneficios/>. Consulta: 3 mar. 2018.
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Ao apresentar as características do Krav Maga, o texto 
pretende

( A ) incentivar as pessoas a desenvolver um sistema de 
ataque eficaz.

( B ) explicar aos leitores que essa prática esportiva tem 
regras e valores.

( C ) demonstrar como usar técnicas de guerra em si-
tuações cotidianas.

( D ) denunciar a falta de segurança a que as pessoas 
estão expostas.

( E ) promover as escolas e os cursos de luta e defesa 
pessoal.

Questão 2

EL BESO Y LA CULTURA

[…]

Se puede apreciar que incluso existen 
diferencias intraculturales. En Europa, por 
ejemplo, utilizamos el beso de forma diferente, 
[…]. En España somos bastante besucones 
y nos lanzamos a repartir besos con mucha 
facilidad.

[…]

No hace falta irse demasiado lejos para ver 
el revuelo que se forma todavía cuando se ven a 
las parejas dándose besos en público. Y mucho 
más cuando estas parejas son dos mujeres 
o dos hombres. En las ciudades, el entorno 
suele ser más tolerable con las diferentes 
expresiones públicas de afecto. Quizá porque 
se entiende que la diversidad forma parte de 
la idiosincrasia de entorno. Pero en los pueblos 
el control social suele ser mucho mayor y 
todavía se pueden oír expresiones de reproche 
censurando el escándalo. 

[…]

PÉRREZ, M.; BORRÁS, J. J.; ZUBIETA, X. El beso y la cultura. 
Disponible en: <http://www.elmundo.es/elmundo/2007/04/23/

sexo/1177321492.html>. Consulta: 21 abr. 2017.

Ao ler um texto, é possível que algumas palavras não se-
jam conhecidas e outras que não tragam dúvidas de sen-
tido. Nesse caso, é fundamental a compreensão global do 
texto e o uso da interpretação de uma palavra com base 
em seu contexto de aplicação. No caso do texto lido, a 
palavra besucones refere-se pontualmente à ideia de 

( A ) pessoas que cumprimentam com um aperto de 
mãos.

( B ) pessoas contrárias à intimidade em público.

( C ) pessoas com dificuldade para se mostrar informais.

( D ) pessoas abertas ao diálogo com estranhos. 

( E ) pessoas que beijam com frequência. 

Questão 3

PERSONAS POR EL TRATO 
ÉTICO DE LOS ANIMALES

PETA [Personas por el Trato Ético de los 
Animales] es una organización [ONG] por los 
derechos de los animales, lo que quiere decir, 
que además de centrarse en el bienestar animal 
y cuestiones relativas a la protección de estos, 
rechaza la idea de los animales como propiedad, 
y se opone a todas las formas de especismo, los 
ensayos con animales, el consumo de productos 
de origen animal, las granjas factoría, así como 
el uso de animales como entretenimiento o 
vestimenta, adorno o decoración. […]

La página de la organización afirma: 
“PETA cree que los animales tienen derechos 
y merecen tener sus mayores intereses en 
consideración, independientemente de lo 
útiles que sean para los humanos. Como tú, 
ellos son capaces de sufrir y tienen interés en 
dirigir sus propias vidas; así mismo, ellos no 
son nuestros para usarlos — como comida, 
vestimenta, entretenimiento, experimentación, 
o por cualquier otra razón”.

PERSONAS por el Trato Ético de los Animales. Disponible 
en: <https://es.wikipedia.org/wiki/Personas_por_el_

Trato_%C3%89tico_de_los_Animales>. Consulta: 3 mar. 2018.

No texto, a apresentação do excerto entre aspas tem 
como objetivo 

( A ) demarcar a opinião do autor do texto sobre a ONG.

( B ) indicar a fala da própria ONG sobre sua natureza e 
finalidade.

( C ) demonstrar que a ONG trata de uma questão con-
troversa.

( D ) separar as ideias da ONG sobre os animais da opi-
nião do leitor.

( E ) especificar que aquele conteúdo ainda não tem 
comprovação.
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Questão 4

ACTUAL SUNLIGHT, UN JUEGO 
SOBRE JÓVENES DEPRESIVOS

El mundo puede ser muy duro para una 
persona inadaptada. El trabajo, los ratos de ocio, 
el día a día, las tardes en soledad. Todo puede 
llevar a una persona a no querer levantarse: ¿qué 
va a mejorar comenzando una nueva jornada? 
¿Existen acaso motivos para seguir vivo? 

Esto es lo que le pasa a Evan Winter, el 
protagonista de Actual Sunlight, un juego 
realizado con el RPG Maker, una herramienta 
para realizar juegos de rol, y que comenzó a 
distribuirse gratuitamente hace algo más de 
un año. […] Con una estética simplista, nos 
metemos en una historia realmente profunda, 
y que tocará de lleno a muchos jugadores que 
encuentran en el ocio electrónico la única 
respuesta o vía de escape.

ACTUAL Sunlight, un juego sobre jóvenes depresivos. 8 mar. 2017. 
Disponible en: <http://neox.atresmedia.com/games/noticias/

actualidad/actual-sunlight-juego-jovenes-depresivos_2014040457
d2dd260cf29063b1ba54ad.html>. Consulta: 3 mar. 2018.

A percepção do autor do texto sobre o jogo, apresenta-
da no título, é referendada textualmente por meio

( A ) da apresentação do protagonista do jogo.

( B ) do rol de características do personagem Evan 
Winter.

( C ) da indicação da empresa que distribuirá o jogo.

( D ) da necessidade de compartilhar o jogo gratuita-
mente.

( E ) da descrição do perfil de jogadores interessados no 
jogo.

Questão 5

¿QUÉ ES EL VEGANISMO? ¿QUÉ 
COME UN VEGANO? ¿ES EL 

VEGANISMO UNA DIETA SANA?

[…] el veganismo es una forma de entender la 
vida que rechaza cualquier tipo de explotación 
animal. Contrariamente a lo que mucha gente 
piensa, el veganismo no es únicamente un tipo 
de dieta vegana. Existen otras facetas de la 
vida humana en los que también se utiliza a 
los animales para el propio interés, sin tener en 
cuenta su sufrimiento. 

Muchos de los productos estéticos de 
grandes marcas son previamente testados en 
animales, así como se fabrican prendas de 
vestir a partir de la piel de distintas especies. 

El veganismo se opone con fuerza 
al especismo, que se basa en cualquier 
discriminación por el mero hecho de pertenecer 
a una especie en concreto. […]  Pero al fin y 
al cabo todos ellos son animales y como tales, 
deben ser respetados. Así piensan los veganos 
y esto es lo que defienden. […]

PÉREZ, Cristina. ¿Qué es el veganismo? ¿Qué come un vegano? ¿Es el 
veganismo una dieta sana? 1º nov. 2016. Disponible en: <http://cocinillas.

elespanol.com/2016/11/que-es-el-veganismo/>. Consulta: 3 mar. 2018.

Ao tratar do veganismo, o autor do texto argumenta 
contra o senso comum por meio 

( A ) do reforço da ideia difundida de que se trata de 
uma forma de alimentação.

( B ) da denúncia de maus-tratos aos animais presente 
em várias esferas da vida.

( C ) da falta de respeito à opinião dos veganos em rela-
ção à forma como os animais devem ser tratados.

( D ) da discriminação e separação dos seres vivos em 
espécies distintas.

( E ) da busca de convencimento dos leitores a assumi-
rem a causa vegana em favor dos animais.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 6 a 45 |

Questão 6

O Aedes aegypti é o mosquito que transmite 
os vírus causadores de doenças como a dengue, 
a chikungunya e a zika. Muitos casos dessas 
doenças podem evoluir sem sintomas, mas em 
outros as pessoas podem ficar debilitadas por 
vários dias e, até, morrer. 

GOMES, Fábio de Barros Correia. Aedes Aegypti. Consultoria Legislativa da 
Câmara dos Deputados, maio 2016. Disponível em: <http://www2.camara.leg.

br/a-camara/documentos-e-pesquisa/fiquePorDentro/temas/aedes-aegypti/
texto-base-da-consultoria-legislativa-em-pdf>. Acesso em: 9 mar. 2018.

Todo texto produzido, escrito ou falado, tem finalidades 
específicas e está relacionado a uma função de acordo 
com o objetivo da comunicação. No texto apresentado, 
predomina a função
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( A ) referencial.

( B ) expressiva.

( C ) fática.

( D ) metalinguística.

( E ) conativa.

Questão 7

— "Vosmecê é que não me conhece. Damá-
zio, dos Siqueiras... Estou vindo da Serra..."

Sobressalto. Damázio, quem dele não ouvira? 
O feroz de estórias de léguas, com dezenas de 
carregadas mortes, homem perigosíssimo. Cons-
tando também, se verdade, que de para uns anos 
ele se serenara — evitava o de evitar. Fie-se, 
porém, quem, em tais tréguas de pantera? Ali, 
antenasal, de mim a palmo! Continuava:

— "Saiba vosmecê que, na Serra, por o ulti-
mamente, se compareceu um moço do Gover-
no, rapaz meio estrondoso... Saiba que estou 
com ele à revelia... Cá eu não quero questão 
com o Governo, não estou em saúde nem ida-
de... O rapaz, muitos acham que ele é de seu 
tanto esmiolado..." 

ROSA, Guimarães. Famigerado. Disponível em: <http://www.releituras.
com/guimarosa_famigerado.asp>. Acesso em: 9 mar. 2018.

Considerando a linguagem do texto apresentado e seu 
contexto de produção, no que diz respeito ao assunto 
variedade linguística, há pistas que denotam informa-
ções importantes sobre o fazer textual. Tendo como 
ponto de partida a palavra vosmecê, entre outras in-
formações presentes no texto, o que fica em evidência 
quanto à variação 

( A ) são as condições de tempo e espaço.

( B ) são as características dos personagens.

( C ) é a descrição do local.

( D ) é o foco narrativo.

( E ) são as marcas de oralidade.

Questão 8

[...] Para Delcambre e Darras (1992), disser-
tar não é dizer o que se pensa, mas demonstrar 
o que se pensa, com uma opinião progressiva-
mente construída, e não com enunciados im-
provisados [...].

DAVID, Ricardo Santos. Sequência didática com o gênero dissertação escolar. 
Disponível em: <http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/redacao/sequencia-

didatica-com-genero-dissertacao-escolar.htm >. Acesso em: 9 mar. 2018.

O texto dissertativo consiste em um gênero que tem por 
finalidade permitir que o autor debata com a sociedade 
determinado assunto, que, geralmente, é polêmico. Por 
esse motivo, as diversas opiniões devidamente susten-
tadas funcionam como o elemento principal da base de 
construção do texto. Na estrutura e na sustentação de 
uma dissertação, verifica(m)-se

( A ) a contextualização feita em relação ao assunto 
apresentado.

( B ) os argumentos que endossam a opinião do emis-
sor do texto.

( C ) a tomada de posição diante de um assunto delica-
do que gera discussão.

( D ) o diálogo aberto com a sociedade, de modo que 
todos podem opinar.

( E ) a presença de elementos persuasivos para conven-
cer os leitores.

Questão 9

A falta de investimentos em infraestrutura 
no Brasil tem muitas explicações plausíveis, que 
vão desde a escassez de poupança doméstica até 
a inexistência de financiamento em longo prazo, 
para desafios políticos e institucionais.

PUJOL. Eduard. O caminho para a infraestrutura do futuro. Gazeta 
do Povo, 28 dez. 2017. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.
com.br/opiniao/artigos/o-caminho-para-a-infraestrutura-do-futuro-

6zhoewd7a5hoh2g42x3naigdu>. Acesso em: 9 mar. 2018.

O segundo sujeito da frase apresentada para análise é

( A ) a falta de investimentos em infraestrutura.

( B ) explicações plausíveis.

( C ) a escassez de poupança doméstica.

( D ) inexistência de financiamento.

( E ) desafios políticos e institucionais.

Questão 10

Era uma moça de dezesseis a dezessete anos, 
delgada sem magreza, estatura um pouco aci-
ma de mediana, talhe elegante e atitudes mo-
destas. A face, de um moreno-pêssego, tinha 
a mesma imperceptível penugem da fruta de 
que tirava a cor; naquela ocasião tingiam-na 
uns longes cor de rosa, a princípio mais rubros, 
natural efeito do abalo. As linhas puras e seve-
ras do rosto parecia que as traçara a arte reli-
giosa. Se os cabelos, castanhos como os olhos,

3a. série | Regular – 2a. aplicação – Caderno A
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em vez de dispostos em duas grossas tranças 
lhe caíssem espalhadamente sobre os ombros, e 
se os próprios olhos alçassem as pupilas ao céu, 
disséreis um daqueles anjos adolescentes que 
traziam a Israel as mensagens do Senhor. [...].

ASSIS, Machado de. Helena. 17. ed. Ática: São Paulo, 1992. p. 21.

O texto lido é um trecho do romance Helena, de um dos 
autores mais conhecidos da literatura brasileira, Macha-
do de Assis. Quanto à tipologia textual do trecho transcri-
to, é correto dizer que predomina o tipo

( A ) descritivo, pois constrói a imagem da personagem 
para o leitor.

( B ) narrativo, porque trata do início da história de uma 
personagem.

( C ) argumentativo, porque traz a defesa do ponto de 
vista do narrador sobre a personagem.

( D ) expositivo, pois transmite, de maneira objetiva, in-
formações sobre a personagem.

( E ) injuntivo, uma vez que orienta o leitor, ensinando-o 
a lidar com a personagem.

Questão 11

Considerando as diferentes possibilidades existentes 
para que se estabeleça a coesão em frases de um texto, 
o recurso linguístico responsável pela coesão no texto 
lido anteriormente é a

( A ) repetição.

( B ) substituição.

( C ) anáfora.

( D ) catáfora.

( E ) seleção lexical.

Questão 12

[...] De um ponto de vista pragmático, mais 
do que informar, a leitura desenvolve a inteli-
gência crítica. Em um mundo globalizado, em 
que a Revolução Tecnológica torna qualquer 
informação obsoleta a cada minuto, os mais 
“adaptados” não serão os “teleinformados”, 
mas aqueles capazes de reaprender sempre, 
que são os acostumados a ler. Por essa razão, 
subsídios governamentais ao barateamento dos 
livros e à construção de bibliotecas públicas 
são imprescindíveis. [...]

REDAÇÃO ENEM NOTA 1000. Redação 6. Tema: Poder de 
transformação da leitura (ENEM 2006) – A química da leitura. 

Disponível em: <https://cursandomedicina.wordpress.com/2015/06/14/
redacao-enem-nota-1000-veja-exemplos-de-textos-dissertativos-

argumentativos-que-tiraram-nota-maxima/>. Acesso em: 6 fev. 2017.

O parágrafo lido pertence a uma das redações com nota 
máxima no ENEM de 2006. A estrutura destacada é um 
recurso coesivo que retoma, no texto, a ideia de que

( A ) a inteligência crítica só pode ser desenvolvida pela 
constante leitura.

( B ) os leitores são os que mais facilmente se adaptam 
ao mundo tecnológico.

( C ) com a Revolução Tecnológica, a informação fica ul-
trapassada rapidamente.

( D ) os indivíduos da modernidade precisam reapren-
der constantemente.

( E ) a atualização tecnológica atribui sucesso aos indiví-
duos da modernidade.

Questão 13
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O sistema de tecnologia de comunicação via redes so-
ciais tem funções distintas, atinge públicos muito variados 
e registra-se como um gênero textual com características 
específicas. Há, na tecnologia de informação, de acordo 
com a postagem apresentada, também, a função de

( A ) utilidade pública.

( B ) entretenimento.

( C ) comunicação oficial.

( D ) informação profissional.

( E ) mudança de comportamento.
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Questão 14

D. Firmina ainda proferiu algumas palavras 
em continuação da conversa, mas notou que a 
moça não lhe prestava a menor atenção, an-
tes parecia esquivar-se de qualquer impressão 
exterior, para mais profundamente reconcen-
trar-se.

Então com o tacto dessas almas feitas para 
a domesticidade moral, ergueu-se; e trocando 
alguns passos pela sala, disfarçou a reparar nas 
estatuetas de alabastro e vasos de porcelana 
colocados no mármore vermelho dos consolos.

ALENCAR, José de. Senhora. Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/bv000139.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2018.

Sobre a tipologia, como estrutura macro da elaboração 
textual, é correto dizer que ela é o primeiro raciocínio na 
construção de um texto. É necessário ter em mente o 
que se pretende escrever, para quem, em qual veículo, a 
fim de saber que tipo de texto elaborar, qual linguagem 
utilizar, entre outras informações. O texto que você leu é 
um trecho do livro Senhora, de José de Alencar. Quanto 
à tipologia textual, esse texto é de natureza

( A ) injuntiva.

( B ) expositiva.

( C )  argumentativa.

( D ) descritiva.

( E ) narrativa.

Questão 15

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 
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.

Com base no que foi exposto, é correto afirmar que o 
autor do texto o escreveu com a finalidade de

( A ) conceituar, de forma geral, o transtorno da ansieda-
de generalizada e apresentar suas características.

( B ) descrever os sintomas que sentem as pessoas que 
sofrem do transtorno da ansiedade generalizada.

( C ) orientar os pacientes que sofrem de transtorno da 
ansiedade generalizada quanto às formas de trata-
mento.

( D ) instruir a sociedade quanto ao transtorno da ansie-
dade generalizada e, assim, prevenir os cidadãos.

( E ) propor formas de tratamento para o combate e 
controle do transtorno da ansiedade generalizada.

Questão 16

Há anos raiou no céu fluminense uma nova 
estrela.

Desde o momento de sua ascensão ninguém 
lhe disputou o cetro; foi proclamada a rainha 
dos salões.

Tornou-se deusa dos bailes; a musa dos poe-
tas e o ídolo dos noivos em disponibilidade.

Era rica e famosa.

ALENCAR, José de. Senhora. Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/bv000139.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2018.

No trecho lido, início do texto Senhora, de José de Alen-
car, embora o texto pertença à tipologia narrativa, é pos-
sível perceber o caráter descritivo para a composição da 
personagem Aurélia Camargo. De acordo com a apre-
sentação e com o contexto de produção de textos do 
Romantismo, século XIX, por meio da descrição, perce-
be-se que o autor

( A ) menospreza Aurélia.

( B ) elogia a jovem Aurélia.

3a. série | Regular – 2a. aplicação – Caderno A
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( C ) agrada as mulheres leitoras.

( D ) exalta a figura feminina.

( E ) cria um estereótipo de mulher.

Questão 17

Campinas, 28 de fevereiro de 2000.

Exmo. Sr. Deputado,

Nas últimas semanas, tenho acompanhado 
atentamente o debate que tem se desenrolado 
no país em relação à criação da Agência Na-
cional da Água (ANA) e, ciente de sua posi-
ção contrária ao surgimento de tal órgão, lanço 
mão de minha condição de cidadão e dirijo-me 
ao senhor não somente com a intenção de per-
suadi-lo do contrário, como também de con-
vencê-lo a participar ativamente na criação do 
mesmo.

MODELO de carta argumentativa nota 10. Disponível 
em: <https://maiseducativo.com.br/modelo-de-carta-

argumentativa-nota-10/>. Acesso em: 9 mar. 2018

Uma carta argumentativa tem, basicamente, a mesma 
estrutura de uma carta convencional. Porém, como ela 
não corresponde a um texto descontraído, de conver-
sa fluida, tem uma forma especial para que o conteúdo 
seja apresentado. Assim, a introdução, geralmente, traz 
a menção inicial, que precisa contextualizar a situação 
para que o leitor possa se situar quanto ao conteúdo da 
carta. O primeiro parágrafo do texto apresentado refere-
-se à finalidade de seu autor, a qual pode ser compreen-
dida como

( A ) resistir, como membro atuante e consciente que é, 
à criação da Agência Nacional da Água.

( B ) incentivar o deputado quanto à participação na 
criação da Agência Nacional da Água.

( C ) sugerir à população que estimule os deputados 
quanto à criação da Agência Nacional da Água.

( D ) comprovar que sua opinião tem mais fundamentos 
do que a do deputado quanto à Agência Nacional 
da Água.

( E ) aconselhar o deputado a estimular a população 
quanto à criação da Agência Nacional da Água.

Questão 18

[...] a intenção de persuadi-lo do contrário [...]

Há verbos que não precisam de complemento para 
transmitir sua ideia e há verbos que dependem de com-
plementos. Quanto à transitividade, o verbo destacado 
no trecho da carta apresentada é

( A ) intransitivo.

( B ) transitivo direto.

( C ) transitivo indireto.

( D ) transitivo direto e indireto.

( E ) de ligação.

Questão 19

OS ERROS DE PORTUGUÊS DAS 
EMPRESAS NAS REDES SOCIAIS

Neste texto, comento sobre o uso da Língua 
nas mídias sociais. Mais que somente questões 
gramaticais – normativas – demonstrar habili-
dade comunicativa pode abrir valiosas portas 
à sua empresa ou à sua carreira.

É impressionante como a maioria dos cha-
mados “posts” desprezam a pontuação do vo-
cativo, em formas como: “Bem-vindo parcei-
ros” ou “Bem-vindo clientes”.

ARRAIS, Diogo. Os erros de português das empresas nas redes sociais. Exame, 
12 abr. 2016. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/os-erros-

de-portugues-das-empresas-nas-redes-socais/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

O texto apresenta comentário sobre erros, segundo pa-
drão estabelecido para a Língua Portuguesa, cometidos 
em redes sociais. O erro mencionado no texto corres-
ponde ao uso das vírgulas em vocativos. A alternativa 
que apresenta vocativo corretamente pontuado é

( A )  – Joãozinho qual é o tempo da frase: Eu 
procuro um homem fiel?
E então Joãozinho responde
– É tempo perdido!

Disponível em: <https://www.piadas.com.br/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

( B )  Na delegacia
– Seu delegado meu marido saiu de casa 
ontem a noite, disse que ia comprar arroz e 
até agora não voltou. O que eu faço doutor?
– Sei lá, faz macarrão!!

Disponível em: <https://www.piadas.com.br/>. Acesso em: 9 mar. 2018.
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( C )  O médico perguntou:
– Por que você tomou a medicação às seis 
da manhã se eu disse pra você tomar às 
nove?
Eu respondi:
– Doutor, era para ver se eu conseguia 
pegar as bactérias de surpresa.

Disponível em: <https://www.piadas.com.br/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

( D )  Um senhor morre e o seu melhor amigo 
vai ao velório.
Para fazer bonito resolve dizer algumas 
palavras...
mas sua dentadura cai sobre o caixão e 
para não pagar mais mico ainda, diz:
– Vai amigo leva meu último sorriso.

Disponível em: <https://www.piadas.com.br/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

( E )  Um caipira foi visitar o compadre e tendo 
intimidade, entrou na casa sem bater. O 
compadre estava sentado num sofá assis-
tindo televisão. O caipira então cumpri-
menta:
– Oi cumpadre firme?
O compadre responde:
– Nada sô, futebor...

Disponível em: <https://www.piadas.com.br/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

Questão 20

RESERVA DO SALÃO DE FESTAS

Boa Tarde, estou precisando de um domin-
go para fazer um cha de baby da minha sobri-
nha, como ira nascer após o dia 15/3, vi que 
alguns estão com reserva em dois domingos, 
caso possa ceder um domingo, favor me avisar. 
ou caso va cancelar a reserva, favor me avisar.

Grata

Disponível no site do condomínio Praças Residenciais 
Vida Bella. Acesso em: 22 jan. 2018.

A qualidade de comunicação é essencial para que 
quem diz/escreve algo consiga se fazer entender e 
quem ouve/lê algo consiga compreender sem ruído 
de comunicação. Mas é necessário ter muito cuidado, 

pois, para gerar incoerência, não é preciso produzir 
algo extenso. Há vários problemas na composição des-
se texto, porém o motivo que se destaca no quesito (in)
coerência é que

( A ) os interlocutores da mensagem não podem ceder 
um dia da semana para alguém a pedido da solici-
tante.

( B ) a solicitante, por escrever de maneira muito pes-
soal, mistura palavras em língua portuguesa e em 
língua inglesa.

( C ) a palavra alguns presente no texto não encontra re-
ferência com outra palavra para concordância.

( D ) a informação sobre a data do nascimento da crian-
ça, além de estar deslocada, é desnecessária.

( E ) a solicitante faz, em poucas linhas, duas vezes o 
mesmo pedido, que consiste em liberação da vaga 
do salão.

Questão 21

[...] A nossa montanha é vítima de um para-
sita, um piolho da terra, peculiar ao solo bra-
sileiro como o “Argas” o é aos galinheiros [...], 
pois onde ele assiste se vai despojando a terra 
de sua coma vegetal até cair em morna decre-
pitude, nua e descalvada. 

[...] Este funesto parasita da terra é o CA-
BOCLO, espécie de homem baldio, seminôma-
de, inadaptável à civilização [...].

LOBATO, Monteiro. Urupês. In: ______. Urupês. 
São Paulo: Globo, 2007. p. 160-161.

Em relação ao período do Pré-Modernismo no Brasil, o 
trecho do conto Urupês, de Monteiro Lobato (1882-1948), 
revela, como tendência da época, a recorrência de

( A ) um culto à forma literária e uma expressão descriti-
va da Arte pela Arte: há uma descrição do caboclo.

( B ) uma preocupação social, em que o ser humano é 
um agente passivo: é a própria natureza a causa da 
decrepitude do Brasil.

( C ) uma preocupação social, elencando algumas cau-
sas do atraso no Brasil: nesse caso, o atraso é ilus-
trado na figura do caboclo não civilizado. 

( D ) um determinismo em relação ao natural atraso do 
Brasil: a própria geografia brasileira propicia o sub-
desenvolvimento do país. 

( E ) uma comparação para ilustrar de forma mais peda-
gógica o que se deseja expressar: o homem-parasi-
ta que é necessário ao Brasil. 
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Questão 22

PSICOLOGIA DE UM VENCIDO

[...] Já o verme — este operário das ruínas — 

Que o sangue podre das carnificinas 

Come, e à vida em geral declara guerra, 

Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

E há de deixar-me apenas os cabelos, 

Na frialdade inorgânica da terra!

ANJOS, Augusto dos. Eu. Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/bn00054a.pdf> Acesso em: 24 fev. 2018.

Os dois últimos tercetos do soneto Psicologia de um 
vencido, de Augusto dos Anjos (1884-1914), expressam

( A ) uma ideia de otimismo e abertura ao transcen-
dente, revelando uma possível crença na vida para 
além da existência biológica do ser humano.

( B ) uma ideia pessimista, ligada à decomposição bio-
lógica do cadáver humano, mas que, ainda assim, 
espera por algo para além da existência biológica.

( C ) até mesmo pelo uso de um vocabulário específico, 
uma ideia de pessimismo perante a vida, que havia 
de acabar na decomposição do cadáver do eu lírico.

( D ) até mesmo pelo uso do vocabulário científico e pela 
forma clássica do poema, uma crença na ciência 
como forma de salvação para o gênero humano.

( E ) uma ideia não determinista da vida, pois 
nem tudo acabaria com a morte bioló-
gica do eu lírico, porém o vocabulário e 
pregado reforça o pessimismo da obra.

Questão 23

MANIFESTO DA POESIA PAU-BRASIL

A poesia existe nos fatos. Os casebres de 
açafrão e de ocre nos verdes da Favela, sob o 
azul cabralino, são fatos estéticos. [...] 

Contra o gabinetismo, a prática culta da 
vida. Engenheiros em vez de jurisconsultos, per-
didos como chineses na genealogia das ideias. 
A língua sem arcaísmos, sem erudição. Natural 
e neológica. A contribuição milionária de to-
dos os erros. Como falamos. Como somos. [...]

ANDRADE, Oswald de. Manifesto da Poesia Pau-Brasil. In: TELES, 
Gilberto Mendonça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro: 

apresentação e crítica dos principais manifestos vanguardistas, 
de 1857 a 1972. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 326-327.

Os manifestos eram produções que deveriam ser trazi-
das a público, pois afirmavam uma convicção por algo 
e indicavam determinadas intervenções. Foram repre-
sentativos os muitos manifestos para o Modernismo na 
Europa e no Brasil. É perceptível que o Manifesto da Poe-
sia Pau-Brasil, publicado por Oswald de Andrade (1890-
1954) em 1924, propôs que a poesia deveria:

( A ) restringir-se a ambientes de grande cultura erudita 
e, por isso, permear-se com um vocabulário rebus-
cado.

( B ) distanciar-se bastante dos acontecimentos públi-
cos e da vida cotidiana, restringindo-se aos agrupa-
mentos elitizados.

( C ) estar presente nos fatos mais cotidianos e nas pai-
sagens mais simples e pobres, mas ainda com uma 
linguagem erudita. 

( D ) despir-se dos arcaísmos e da erudição, aproximan-
do-se da fala e, portanto, da coloquialidade. 

( E ) ser muito próxima à fala cotidiana, mas tratando 
apenas de assuntos considerados elevados. 

Questão 24

PRONOMINAIS
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido. 

Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro.

ANDRADE, Oswald. Primeiro caderno do aluno de poesia 
Oswald de Andrade. São Paulo: Globo, 2005. p. 167.

Com base nas proposições de Oswald de Andrade por 
meio do Manifesto da Poesia Pau-Brasil e na relação que 
é possível estabelecer com o poema Pronominais, afir-
ma-se que

( A ) há uma discussão no poema acerca das normas 
gramaticais e do uso da Língua Portuguesa falada 
cotidianamente no Brasil.

( B ) há uma representação depreciativa de como os 
brasileiros não seguem as normas gramaticais na 
língua falada no cotidiano. 

( C ) há uma representação depreciativa de algumas et-
nias no poema, apontadas por não falarem confor-
me as normas gramaticais. 
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( D ) há uma discussão acerca da pobreza da Língua 
Portuguesa falada no Brasil por não observar a gra-
mática normativa.

( E ) o título não está concatenado com a temática do 
poema, já que não há menções aos pronomes, mas 
sim referências à língua falada no Brasil.

Questão 25

[...] a sua riqueza de expressão intelectual é 
tão prodigiosa, que falam numa língua e escre-
vem noutra. [...] Nas conversas, utilizam-se os 
paulistanos dum linguajar bárbaro e multifá-
rio, crasso de feição impuro na vernaculidade, 
mas que não deixa de ter o seu sabor e força 
nas apóstrofes. [...] logo que tomam a pena, se 
despojam de tanta asperidade, e surge o Ho-
mem Latino, [...] meigo idioma, que [...] se in-
titula: língua de Camões.

PANDRADE, Mário de. Macunaíma: o herói sem nenhum 
caráter. São Paulo: Martins, 1981. p. 66.

O trecho de Macunaíma, romance de Mário de Andrade 
(1893-1945), é parte de uma carta da personagem que 
dá o título à obra e foi redigida como uma reformulação 
da Carta do Achamento, de Pêro Vaz de Caminha (1450-
1500) ao rei de Portugal, D. Manuel (1469-1521). O excerto 
evidencia que a personagem

( A ) critica a dualidade da língua dos paulistanos, que 
oscilam entre a escrita clássica e a fala bárbara. 

( B ) descreve a riqueza da língua: é falada de maneira 
mais áspera, mas é escrita de forma clássica, seme-
lhante ao poeta Camões (1524-1579/80).

( C ) critica a erudição da escrita e é bastante irônica ao 
citar o poeta português Luís Vaz de Camões.

( D ) opta pelas formas clássicas camonianas e abomina 
o estilo de fala crasso dos paulistanos.

( E ) chega a diferenciar a língua falada da língua escrita 
dos paulistanos e não atribui nada de positivo cul-
turalmente acerca disso.

Questão 26

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 ) o poema conta uma história em que seus persona-
gens são marcados por pessoas letradas.

( B ) a menção feita às palavras pernas e cabeças re-
presenta 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 27

[...] E andavam para o sul, metidos naquele 
sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas 
fortes. Os meninos em escolas, aprendendo 
coisas difíceis e necessárias. [...] Chegariam a 
uma terra desconhecida e civilizada, ficariam 
presos nela. E o sertão continuaria a mandar 
gente para lá. O sertão mandaria para a cida-
de homens fortes, brutos, como Fabiano, sinhá 
Vitória e os dois meninos.

RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. São Paulo: Record, 1980. p. 126.

É comum que a Segunda Geração Modernista, expres-
sada no que se convencionou chamar de Romance de 
1930, tenha discutido muitas questões sociais em suas 
obras, sobretudo a seca no Nordeste brasileiro e a difícil 
condição dos retirantes que saíam do sertão para tentar 
a vida no litoral. Nesse contexto, o trecho de Vidas Secas 
(1938), de Graciliano Ramos (1882-1953), explora

( A ) o caso das personagens Fabiano, Sinhá Vitória e 
dos dois meninos como um fato isolado nos acon-
tecimentos nordestinos.

( B ) a personificação, de forma pejorativa, de muitos re-
tirantes do sertão em Fabiano, Sinhá Vitória e nos 
dois meninos.

( C ) o fato de os retirantes não saberem ao certo por 
que as crianças frequentavam a escola e, por isso, 
não as incentivavam nos estudos. 

( D ) o fato de muitos retirantes, personificados nas per-
sonagens e marcados pela vida dura do sertão, 
buscarem uma vida melhor na cidade. 

( E ) a culpa, que seria dos próprios homens brutos do 
sertão que infestavam as cidades em vez de se con-
servarem em seus locais de origem.
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Questão 28

A FLOR E A NÁUSEA

[...] Crimes da terra, como perdoá-los?

Tomei parte em muitos, outros escondi.

Alguns achei belos, foram publicados.

Crimes suaves, que ajudam a viver.

Ração diária de erro, distribuída em casa. [...]

Uma flor nasceu na rua!

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço 
do tráfego.

Uma flor ainda desbotada

ilude a polícia, rompe o asfalto.

Façam completo silêncio, paralisem os ne-
gócios,

garanto que uma flor nasceu.

[...] Sento-me no chão da capital do país às 
cinco horas da tarde

e lentamente passo a mão nessa forma in-
segura.

Do lado das montanhas, nuvens maciças 
avolumam-se.

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, 
galinhas em pânico.

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o 
tédio, o nojo e o ódio.

ANDRADE, Carlos Drummond. Antologia poética. 
Rio de Janeiro: Record, 1997. p. 25-26.

Nas três estrofes transcritas de A flor e a náusea, poema 
de Drummond de Andrade (1902-1987) publicado em 
1945, percebe-se que

( A ) o eu lírico se mostra apenas pessimista em relação 
à maldade do mundo e assume que ele mesmo já 
não se indignava com isso.

( B ) não existe, na composição poética, qualquer lingua-
gem metafórica ou referências a acontecimentos 
do momento histórico. 

( C ) o nascimento de uma flor feia não é um sinal de 
esperança para o eu lírico, imerso na maldade do 
mundo.

( D ) o fato de a flor “iludir a polícia” e de colocar “as gali-
nhas em pânico” não pode ser lido como uma refe-
rência ao momento histórico.

( E ) o fato de a flor, ainda que disforme e feia, romper 
o asfalto pode ser lido como o nascimento de algo 
novo em meio às atrocidades do mundo.

Questão 29

POEMA TIRADO DE UMA 
NOTÍCIA DE JORNAL

João Gostoso era carregador de feira livre e 
morava no morro

[da Babilônia num barracão sem número.

Uma noite ele chegou no bar Vinte de 
Novembro

Bebeu

Cantou

Dançou

Depois se atirou na lagoa Rodrigo de Frei-
tas e morreu afogado.

BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. 12. ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. p. 107.

No Poema tirado de uma notícia de jornal, Manuel Ban-
deira mostra-se inusitado ao quebrar o ritmo dos versos 
e apresentar um desfecho inesperado. Considerando os 
aspectos relacionados à vida e à obra do poeta, nesse 
texto, ele

( A ) revela sua irreverência ao registrar com humor um 
assunto sério.

( B ) ironiza a vida de uma pessoa cuja identidade não é 
importante.

( C ) chama a atenção por escrever poema-piada, dife-
rente do seu estilo.

( D ) apresenta regularidade na vida do personagem 
tanto quanto nos versos.

( E ) mostra que o que separa a vida da morte pode es-
tar em uma só ação.

Questão 30

A narrativa acompanha o fluxo da memória 
e da consciência de Luís da Silva. O leitor até 
pode imaginar que a história é narrada direta-
mente por um paciente em uma sessão de psi-
canálise, uma vez que os acontecimentos vão 
sendo narrados conforme emergem da memó-
ria do personagem. 
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Esse fragmento trata do romance Angústia, de  
. Nessa obra, as ações são narradas em  
 de modo .

( A ) José Lins do Rego; primeira pessoa; linear.

( B ) José Lins do Rego; terceira pessoa; não linear.

( C ) Érico Veríssimo; primeira pessoa; não linear.

( D ) Graciliano Ramos; terceira pessoa; linear.

( E ) Graciliano Ramos; primeira pessoa; não linear.

Questão 31

PINTURA E FOTOGRAFIA

[…] No século XIX surgiu a fotografia, que 
veio impressionar a sociedade pela sua repre-
sentação extremamente realista das coisas. 
Durante a segunda metade do século XIX pin-
tura e fotografia opuseram-se; a pintura conti-
nuava a ser encarada como arte enquanto que 
a fotografia não obteve logo esse estatuto, por 
ser um processo mecânico que captava ima-
gens através de fenómenos físico-químicos. Os 
fotógrafos eram vistos como técnicos e não 
como artistas. A pintura por sua vez rompia a 
barreira da representação ao recorrer à sensi-
bilidade e ao intelecto do pintor.

RAMOS, Micael António Santos Pereira. Pintura e fotografia. 
8 mar. 2010. Disponível em: <https://digartmedia.wordpress.

com/2010/03/08/pintura-e-fotografia/>. Acesso em 9 mar. 2018.

Quando surgiu, no século XIX, a fotografia não era vista 
como arte, porque

( A ) apresentava muitas imperfeições e eram constan-
tes os erros técnicos no momento de captura.

( B ) popularizou-se pelos retratos, com o estatuto de 
cópia do real, ou seja, como forma de registro e do-
cumentação.

( C ) os pintores tornaram-se adeptos dessa arte como 
esboço de seus retratos, o que a colocou em se-
gundo plano.

( D ) os retratos, primeiras formas de fotos, rompiam 
com a ficção ao manter o modelo com os olhos fi-
xos na câmera.

( E ) a sociedade, em um primeiro momento, usou a ca-
pacidade de registro fiel do mundo para boicotar os 
artistas plásticos realistas.

Questão 32
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DAUMIER, Honoré. O vagão de terceira classe. 1862-
1864. 1 óleo sobre tela: color.; 65,4 cm × 90,2 cm. 

Museu Metropolitano de Arte de Nova Iorque.

A obra do francês Daumier destaca uma das principais 
marcas do Realismo, que

( A ) procurava retratar cenas da vida moderna, com 
destaque para as formas resultantes da incidência 
de luz nos objetos.

( B ) se utilizava das técnicas fotográficas para se aproxi-
mar ao máximo da reprodução da realidade.

( C ) buscava fazer críticas a partir do desmascaramento 
das mazelas sociais.

( D ) procurou um tom mais científico para as artes plás-
ticas, com uma concepção geométrica e estrutura-
da das cores e das formas.

( E ) retratava cenas históricas, literárias e religiosas com 
base em uma visão subjetiva e emocional.

Questão 33

BRUTA SACUDIDELA NAS 
ARTES NACIONAIS!

Em meados de 1921, os poetas viam na ci-
dade de São Paulo a miragem da “Paulicéia”, 
a “girl babilônica” (Oswald de Andrade) com 
sua “grande boca de mil dentes” (Mário de 
Andrade) […]. É preciso esforço para imaginar 
a perplexidade que tomava conta dos artistas 
paulistanos e gerava uma sensibilidade até en-
tão inédita no Brasil, afetada pelo impacto da 
máquina e das vanguardas europeias, em espe-
cial o Futurismo italiano. Essa percepção alte-
rava a visão de mundo e o comportamento. [...]

GIRON, Luís Antônio. Bruta sacudidela nas artes nacionais!. 
Revista Cult. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/

sacudidela-nas-artes-nacionais/>. Acesso em: 9 mar. 2018.
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Com base no texto anterior, pode-se afirmar que o 
Futurismo

( A ) iniciou-se com o manifesto de Marinetti, propondo 
que os artistas ultrapassassem os movimentos clás-
sicos e dessem lugar ao novo cenário de invenções 
advindos da Revolução Industrial.

( B ) teve como principal nome Pablo Picasso, com des-
taque às obras cujas composições foram concebi-
das a partir de formas geométricas, dividindo-se em 
duas fases: a analítica e a sintética.

( C ) previa uma grande liberdade criativa, que revelava 
o lado selvagem, as cores utilizadas eram fortes, e 
as formas, simplificadas. Henri Matisse ficou conhe-
cido como seu maior expoente.

( D ) teve como destaque o nome de Tristan Tzara, pro-
pondo a substituição da razão e da lógica que im-
pulsionavam a guerra pelo irracional e primitivo.

( E ) surgiu em Paris e buscava o que estava além do 
controle da razão, como o sonho, o acaso, o inespe-
rado, destacando-se Salvador Dalí e André Breton.

Questão 34

Auguste e Louis Lumière, cena do filme 
A chegada do trem à estação, de 1895.

A invenção do cinema revolucionou a sociedade. Nesse 
sentido, pode-se afirmar que a imagem retrata uma cena

( A ) do primeiro filme dos irmãos Lumière, que impres-
sionou o público em razão de seus arranjos sonoros.

( B ) da invenção dos irmãos Lumière – o cinetoscópio –, 
que projetou o primeiro filme exibido na história do 
cinema.

( C ) de um dos primeiros filmes dos irmãos Lumière, cuja 
plateia esboçou pouca reação durante sua projeção.

( D ) do primeiro filme expressionista, marcado pela ex-
pressão exagerada dos atores, tornando-se sucesso 
de público.

( E ) do primeiro filme exibido na história, cuja plateia fi-
cou estupefata ao crer que o trem realmente sairia 
da tela.

Questão 35

O FIM DA ALTA QUALIDADE 
DE GRAVAÇÃO NO MERCADO 

FONOGRÁFICO

Alguns anos atrás, o mercado fonográfico era 
monopolizado pelas gravações de alta qualidade, 
gravadas em grandes estúdios, por competentes 
profissionais. 

Se alguma música era veiculada no rádio ou 
na televisão, tínhamos a certeza de que ela pos-
suía um nível muito bom de qualidade de gra-
vação. 

É verdade que nem sempre a qualidade musi-
cal acompanhava a qualidade da gravação. Sem-
pre existiram músicas ruins de grande sucesso 
comercial. Porém, nos últimos anos, um detalhe 
a mais foi incluído: a má qualidade do registro 
fonográfico. 

Em outras palavras, para que uma música 
caia no gosto popular e alcance o sucesso atual-
mente, não é necessário que tenha qualidade mu-
sical, nem qualidade de gravação.

CALIXTO, Ludwig. O fim da alta qualidade de gravação no mercado 
fonográfico. 19 jun. 2015. Disponível em: <clubedohomestudio.

com.br/2015/06/19/o-fim-da-alta-qualidade-de-gravacao-
no-mercado-fonografico/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

O texto faz uma crítica ao mercado fonográfico, que

( A ) previa a industrialização da música a partir do sé-
culo XXI e a entrada do “popular” nas vendas de 
discos.

( B ) ao industrializar a música, relaciona o prestígio da 
obra, seu alcance e sua importância ao sucesso co-
mercial.

( C ) dispensou as músicas populares, que apresenta-
vam gravação de má qualidade.

( D ) trouxe novos paradigmas para o sistema capitalis-
ta e desbancou, assim, outras produções artísticas, 
como o cinema.

( E ) formulou um novo sistema no qual os artistas que 
não cumprissem integralmente a negociação não 
poderiam colocar seus discos à venda.
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Questão 36
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O artista urbano espanhol Okuda produz obras com no-
tável influência das vanguardas europeias. Na obra em 
destaque, é possível notar traços

( A ) do fauvismo e do futurismo, o primeiro por rejeitar 
a arte produzida para a elite, e o segundo, por apre-
sentar características que apontam para o avanço 
tecnológico.

( B ) do dadaísmo e do expressionismo, o primeiro pela 
presença do irracional e do primitivo, e o segundo, 
pela valorização da subjetividade.

( C ) do futurismo e do cubismo, o primeiro pela referên-
cia à Revolução Industrial e aos avanços tecnológi-
cos, e o segundo, pelo uso de formas geométricas 
na pintura.

( D ) do surrealismo e do cubismo, o primeiro pela re-
presentação de estados não racionais, e o segun-
do, pela presença das figuras geométricas na pin-
tura.

( E ) do dadaísmo e do construtivismo, o primeiro pela 
ausência da lógica convencional, e o segundo, pela 
referência científica.

Questão 37

O Modernismo surgiu no início do século XX e não se 
caracteriza como um movimento único, porque, nes-
se período, tanto o modo de compor quanto os ideais 
dos artistas eram diferentes. Porém, há um elemento 
comum aos diferentes estilos do Modernismo, que se 
caracteriza

( A ) pela ilusão tridimensional sobre a tela plana.

( B ) por usar cores fortes e formas realistas.

( C ) pelo rompimento com a perspectiva clássica.

( D ) por abandonar as cores fortes e puras.

( E ) pela rigidez na composição e pelo uso de formas.

Questão 38

JAZZ INSTRUMENTAL À 
BRASILEIRA EM PERSPECTIVA: 

UM PANORAMA HISTÓRICO
Vale lembrar também que a própria ideia de 

jazz, mesmo no contexto estado-unidense e/ou 
europeu, comporta em suas significações o vín-
culo com várias notações estéticas diferenciadas 
e, ao mesmo tempo, até “contraditórias” entre 
si. Isso porque as disputas pela legitimidade do 
que é ou não é jazz acompanham toda história 
da constituição do gênero e se potencializaram 
enquanto debate a partir do final dos anos 1940. 
[…] Ou seja: o jazz enquanto estilo musical 
pode abarcar uma gama bastante diversificada 
de atuações estéticas distintas. […]

RUIZ, Renan. Jazz instrumental à brasileira em perspectiva: 
um panorama histórico. 13 mar. 2017. Disponível em: <http://

www.musicaesociedade.com.br/jazz-instrumental-a-brasileira-em-
perspectiva-algumas-observacoes/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

Mesmo sendo difícil definir o jazz, uma das suas principais 
características é 
( A ) a improvisação, que atribui ao estilo grande desta-

que à performance dos músicos.
( B ) a base rítmica constante, que é uma espécie de 

moldura exclusiva do jazz.
( C ) a base harmônica, ou seja, encadeamento de acordes 

a serem executados do início ao fim, sem alterações.
( D ) o tema, que é a melodia da obra com a qual uma 

banda apresenta a canção ao público.
( E ) a influência da música indígena norte-americana, 

visível em qualquer canção desse estilo.

Questão 39

É TEMPO DE VIVER DIFERENTE!
O Programa Vida Saudável, na sua essên-

cia, visa oportunizar a prática de exercícios 
físicos, atividades culturais e de lazer para o 
cidadão idoso, estimulando a convivência so-
cial, a formação de gestores e lideranças comu-
nitárias, a pesquisa e a socialização do conhe-
cimento, contribuindo para que o esporte e o 
lazer sejam tratados como políticas públicas e 
direitos de todos.

BRASIL. Ministério do Esporte. É tempo de viver diferente! 
23 ago. 2017.Disponível em: <http://www.esporte.gov.br/index.

php/institucional/esporte-educacao-lazer-e-inclusao-social/esporte-
e-lazer-da-cidade/vida-saudavel-vs>. Acesso em: 3 mar. 2018.
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O Programa Vida Saudável é uma ação do governo des-
tinado à população idosa. Um dos objetivos desse tipo 
de programa é

( A ) apropriar-se de espaços públicos para promover 
práticas corporais nos momentos de lazer para a 
população.

( B ) promover diferentes práticas corporais, utilizando-
-se de diversos recursos com vistas a atingir uma 
parte pequena da população.

( C ) destinar à população idosa e de crianças a prática 
do lazer, pois estes são os únicos beneficiários des-
se tipo de programa.

( D ) utilizar o espaço público urbano para realizar práti-
cas corporais com a população aposentada, a fim 
de propiciar ocupação a essas pessoas.

( E ) promover práticas corporais durante o trabalho, 
a fim de que a população possa relaxar enquanto 
está em atividade.

Questão 40

COB E CBJ ORGANIZAM II 
CAMPING DE TREINAMENTO DE 

JUDÔ ESCOLAR EM JULHO

Organizados pelo COB, os Jogos Escolares 
da Juventude são o maior celeiro de atletas 
olímpicos do país, revelando, a cada ano, novos 
talentos para o esporte brasileiro. A competi-
ção reúne milhares de alunos-atletas de insti-
tuições de ensino públicas e privadas de todo o 
país. Consideradas as fases seletivas, os núme-
ros chegam a mais de dois milhões de atletas e 
cerca de 4 mil cidades participantes.

COB – Comitê Olímpico do Brasil. COB e CBJ organizam II Camping 
de Treinamento de Judô Escolar em julho. 2 maio 2017. Disponível em: 
<https://www.cob.org.br/pt/Noticia/cob-e-cbj-organizam-ii-camping-

de-treinamento-de-judo-escolar-em-julho>. Acesso em: 3 mar. 2018.

Os Jogos Escolares da Juventude enquadram-se na or-
ganização de eventos esportivos do tipo

( A ) regional, pois a fase final é realizada em uma cida-
de-sede.

( B ) nacional, uma vez que abrangem todos os escola-
res classificados na fase regional.

( C ) internacional, visto que escolares de outros países 
podem participar se classificados.

( D ) local, pois são realizados sempre em uma cidade 
determinada previamente pela organização.

( E ) nacional, porque são realizados no estilo de um 
campeonato estadual.

Questão 41

A forma de viver da humanidade foi constantemente 
transformada ao longo do tempo, assim como a prática 
esportiva. Uma das possíveis razões dessa transforma-
ção é

( A ) a geração de lucro por parte das transmissões te-
levisivas de esportes de alto impacto social, como 
o futebol.

( B ) o atendimento às demandas, como a adaptação de 
esportes para espaços fechados.

( C ) a transformação das vestimentas utilizadas para di-
vulgação do patrocinador, como no judô.

( D ) a adaptação das regras do esporte para tornar o 
jogo mais difícil, como no caso do voleibol.

( E ) a transformação do modo de vida tecnológico, que 
conduziu a substituição da prática esportiva por jo-
gos digitais.

Questão 42

A HEGEMONIA DO ESPORTE NA 
EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

PROPOSTA DE SUPERAÇÃO ATRAVÉS 
DAS PRÁTICAS CURRICULARES

[...] Atualmente, mesmo com as novas 
propostas teórico-metodológicas presentes 
no campo da Educação Física escolar, a 
influência da perspectiva técnica sobre o 
fenômeno esporte é bastante consistente. 
Com a influência dos meios de comunicação 
em massa, predomina-se uma visão de um 
esporte-espetáculo na sociedade. Assim, com 
toda valorização do esporte na mídia, as 
crianças apresentam certa resistência nas aulas 
de Educação Física quando o tema abordado 
está vinculado a algum elemento da cultura 
corporal que não o esporte. [...]

DE PAULA, Alisson Slider do Nascimento; LIMA, Kátia 
Regina Rodrigues. A hegemonia do esporte na educação física 

escolar: proposta de superação através das práticas curriculares. 
EFDesportes Revista Digital, Buenos Aires, ano 8, n. 184, set. 

2013. Disponível em: <http://www.efdeportes.com/efd184/esporte-
na-educacao-fisica-escolar.htm>. Acesso em: 3 mar. 2018.

Na escola, há a possibilidade de transformação das práti-
cas esportivas hegemônicas, com vistas a 

( A ) reproduzir os esportes de maneira sistematizada, 
não permitindo adaptações de acordo com o espa-
ço e a necessidade dos alunos.
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( B ) cumprir o papel da educação e ensinar tecnica-
mente como realizar os esportes, independente-
mente da condição do aluno na execução.

( C ) possibilitar que todos realizem a atividade, sem a 
necessidade de promover condições adequadas 
para esse fim.

( D ) permitir a participação democrática de todos, rea-
lizando mudanças na forma original das práticas 
corporais.

( E ) aplicar as regras oficiais e, dessa forma, selecionar 
os melhores atletas entre todos os alunos.

Questão 43

FUTEVÔLEI
[...]

A criação do futevôlei se deve, curiosamen-
te, à tentativa de burlar uma lei das praias 
cariocas. Explico: em meados dos anos 60, 
a prática do futebol havia sido proibida nas 
praias do Rio de Janeiro. Na realidade, qual-
quer esporte que não utilizasse rede e um es-
paço seguramente delimitado, não poderia ser 
praticado naquele local. 

Graças à imaginação de alguns amantes da 
prática do futebol na areia, decidiram jogar 
o seu futebol em uma quadra de voleibol de 
praia, esporte que era permitido. [...]

RONDINELLI, Paula. Futevôlei. Brasil Escola. Disponível 
em: <http://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica/

futevolei.htm>. Acesso em: 3 mar. 2018.

O futevôlei é um exemplo de recriação e adaptação 
do esporte. A ressignificação dos esportes tem por 
objetivo

( A ) modificar o esporte para torná-lo mais dinâmico, 
atendendo exclusivamente às necessidades da mí-
dia televisiva.

( B ) transformar o esporte para descentralizá-lo do jogo 
tradicional.

( C ) modificar as regras tradicionais, no intuito de dificul-
tar o jogo original.

( D ) protestar contra o tradicionalismo e a hegemonia 
do esporte oficial.

( E ) desenvolver novas alternativas para a vivência das 
práticas corporais.

Questão 44

FAIR PLAY: CICLISTA NÃO 
ULTRAPASSA ADVERSÁRIO QUE 
TEVE PROBLEMAS MECÂNICOS

Na prova Puente Viesgo, na Espanha, um 
ciclista realizou um bonito ato de Fair Play. 

O ciclista Ismael Esteban estava em terceiro 
lugar quando, a apenas 1 km da linha de che-
gada, sofreu um problema mecânico em sua bi-
cicleta. Ele pegou a bicicleta nas mãos e seguiu 
correndo. A 300 metros do final, seu adversário, 
Agustin Navarro, o alcançou, mas vendo que Is-
mael carregava a bike, decidiu não ultrapassá-lo.

FAIR Play: ciclista não ultrapassa adversário que teve problemas mecânicos. 
Revista Bicicleta. Disponível em: <http://www.revistabicicleta.com.br/
bicicleta_noticia.php?fair_play_ciclista_nao_ultrapassa_adversario_
que_teve_problemas_mecanicos&id=33359>. Acesso em: 3 mar. 2018.

A atitude do ciclista Agustin Navarro é um exemplo de 
fair play. Como exemplo de jogo justo, é possível citar 
também

( A ) aceitar as decisões da equipe de arbitragem e uti-
lizar substâncias banidas da competição para me-
lhorar o desempenho.

( B ) acatar as regras oficiais e as decisões dos árbitros, 
competindo de forma a levar vantagem irrestrita 
em relação aos adversários.

( C ) aplicar imparcialidade das regras, ter controle sobre 
si próprio e ter atitudes igualitárias de competição.

( D ) participar de forma respeitosa, celebrando as vitó-
rias e desprezando o adversário quando derrotado 
em competição.

( E ) utilizar substâncias a fim de melhorar o desempe-
nho esportivo, ainda que proibidas.

Questão 45

O doping é muito utilizado por diversos atletas, que bus-
cam melhorar o condicionamento físico e o desempe-
nho na competição. No entanto, em razão das vantagens 
competitivas que proporciona, o doping é considerado 
ilegal pelo Comitê Olímpico Internacional. São exemplos 
de substâncias utilizadas para melhorar o desempenho:

( A ) diuréticos, betabloqueadores e proteínas naturais.

( B ) betabloqueadores, anabolizantes e carboidratos.

( C ) hormônios, proteínas naturais e narcóticos.

( D ) diuréticos, proteínas naturais e carboidratos.

( E ) anabolizantes, estimulantes e diuréticos.
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Proposta de produção de texto

Com base na leitura dos textos motivadores que seguem e valendo-se de seus conhecimentos construídos ao lon-
go de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, em norma padrão da língua portuguesa, sobre a 
Rejeição generalizada à política, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Sele-
cione as informações, ordene-as e construa relações argumentativas, de forma coesa e coerente, a fim de sustentar 
seu ponto de vista.

Texto I

CLASSE POLÍTICA ENFRENTA REJEIÇÃO GENERALIZADA

[...] os brasileiros manifestam rejeição generalizada à classe política, independentemente de parti-
dos, e ao atual modelo de governo. Segundo pesquisa do instituto Ipsos, apenas 6% dos eleitores se 
sentem representados pelos políticos em quem já votaram. 

Desde novembro do ano passado houve queda de nove pontos porcentuais na taxa dos que se con-
sideram representados. A onda de negativismo contamina a percepção sobre a própria democracia: só 
metade da população considera que esse é o melhor regime para o Brasil, e um terço afirma que não é. 
Quando os eleitores são questionados especificamente sobre o modelo brasileiro de democracia, a taxa 
de apoio é ainda mais baixa: 38% consideram que é o melhor regime, e 47% discordam. A pesquisa 
também mostra que 74% são contra o voto obrigatório.

[...]

Para 94%, os políticos que estão no poder não representam a sociedade. Apenas 4% acham o con-
trário. Quem está na oposição também é alvo de desconfiança. Quando a pergunta é sobre os políticos 
em quem os entrevistados já votaram em algum momento, 86% dizem não se sentir representados. 

BRAMATTI, Daniel. Classe política enfrenta rejeição generalizada. O Estado de S. Paulo, 13 ago. 2017. Disponível em: <http://
politica.estadao.com.br/noticias/geral,classe-politica-enfrentarejeicao-generalizada,70001934388>. Acesso em: 7 mar. 2018.

Texto II

OS OUTSIDERS ESTÃO EM ALTA PARA 2018

[...] nas últimas pesquisas [...] realizadas pelo Instituto Ipsos a pedido da UFPE, o resultado não 
deixa margem a dúvida: 82% dos entrevistados disseram rejeitar os velhos políticos e asseguraram 
que vão em busca de candidatos de fora do establishment.

Mais grave: apenas 17,78% dos que opinaram acreditam que a pessoa mais adequada para condu-
zir o País deveria ser de um partido tradicional. [...]

A maioria deseja os chamados outsiders. E as agremiações que ousarem ir contra essa onda, insis-
tindo em fórmulas tradicionais, podem acabar morrendo na praia. Aos números: 57,05% anseiam por 
um candidato que se oponha ao atual sistema político e 25,17% afirmam que o melhor mesmo seria 
alguém de fora do meio, mas que saiba governar com políticos e partidos.

MARQUES, Carlos José. Os outsiders estão em alta para 2018. Isto É, 27 out. 2017. Disponível em: <https://
istoe.com.br/os-outsiders-estao-em-alta-para-2018/>. Acesso em: 7 mar. 2018. Adaptado. 
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Texto III
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BENETT. As últimas charges. Salmonelas, 26 abr. 2017. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.
com.br/blogs/salmonelas/as-ultimas-charges/>. Acesso em: 7 mar. 2018. 

Instruções:

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

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

Questão 46

[...] Em 1949, a maior parte das tropas es-
trangeiras já tinha saído dos dois países, mas, 
no ano seguinte, a tensão explodiu com a in-
vasão das forças norte-coreanas no lado sul. 
Dois dias depois, o então presidente america-
no Harry Truman mandou tropas para lutar 
ao lado da Coreia do Sul – outros 15 países 
também enviaram soldados. Enquanto essas 
tropas avançavam para o norte, a China co-
munista entrou na história para defender os 
norte-coreanos. [...]

REDAÇÃO Mundo Estranho. O que foi a Guerra da Coreia? 
Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/historia/o-

que-foi-a-guerra-da-coreia/>. Acesso em: 13 fev. 2017.

O texto trata da Guerra da Coreia, um conflito ainda atual 
e iniciado no ano de 1950. Esse conflito ocorreu entre a

( A ) Coreia do Norte, influenciada pelo capitalismo, e a Co-
reia do Sul, pelo comunismo, durante a Guerra Fria.

( B ) Coreia do Sul, apoiada pela China comunista, e a 
Coreia do Norte, pelos Estados Unidos.

( C ) Coreia do Norte, influenciada pelo comunismo, e a 
Coreia do Sul, pelo capitalismo, durante a Guerra Fria.

( D ) Coreia do Sul, influenciada pelos Estados Unidos, e 
a Coreia do Norte, apoiada pelos países capitalistas.

( E ) Coreia do Norte, apoiada pela China comunista, e a 
Coreia do Sul, apoiada pela União Soviética.

Questão 47

MOVIMENTO QUEREMISTA
Movimento popular surgido em maio de 1945 

no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, com o 
objetivo de lutar pela permanência de Getúlio 
Vargas na presidência da República. Seu nome 
originou-se do slogan “Nós queremos Getúlio”.

Com a destituição de Vargas através do 
golpe de Estado de 29 de outubro de 1945, o 
“queremismo” desapareceu.

CALICCHIO, Vera. Movimento queremista. Disponível em: 
<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/

movimento-queremista>. Acesso em: 9 mar. 2018.

O Movimento Queremista evidenciava que

( A ) a força política de Vargas, na época, era oriunda, 
sobretudo, do controle que exercia sobre as Forças 
Armadas brasileiras.

( B ) Vargas era um defensor dos interesses da elite, e 
esses ricos manipulavam a população como massa 
de manobra política.

( C ) setores da população, sobretudo os operários, de-
fendiam a permanência de Vargas no poder mes-
mo que de forma autoritária. 

( D ) Vargas era um golpista que tinha poder militar e 
contava com amplo apoio internacional para per-
manecer no cargo.

( E ) Vargas desejava utilizar sua deposição como justifi-
cativa para deixar a política e se dedicar exclusiva-
mente à sua trajetória militar. 

Questão 48

É certo que o presidente [Juscelino Kubitschek] 
sabia construir a ocasião e tirar proveito dela, 
mas o governo tinha também uma alavanca 
estratégica imbatível – o Plano de Metas ou 
Programa de Metas. Graças a ela, Juscelino 
conseguiu articular, ainda em seu primeiro ano 
de mandato, uma bem-sucedida aliança entre 
grupos sociais de interesses muito diversos que 
aceitaram se unir em torno de um grande projeto 
de planejamento econômico capaz de resumir as 
principais linhas de sua administração.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloísa M. Brasil: uma 
biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. p. 415.

O governo de Juscelino Kubitschek foi classificado como:

( A ) autoritário.

( B ) desenvolvimentista.

( C ) socialista. 

( D ) federalista.

( E ) oligárquico.

Questão 49

[...] É necessário destacar ainda que a 
FNLA, em sua corrida internacional para 
buscar apoios, se aproximou muito dos EUA. 
Esta relação com os norte-americanos foi algo 
bastante questionado pelo MPLA, que, devido 
a este apoio internacional, via na FNLA um 
movimento que objetivava uma saída neocolo-
nialista para Angola após a independência.[...]

PINTO, João Paulo Henrique. Nascimento, vida e morte de um homem novo: 
caminhos para a construção da identidade nacional angolana (1962 a 1992). p. 21. 

Disponível em: <http://www.historia.uff.br/nec/sites/default/files/PINTO_Joao._
Nascimento_vida_e_morte_de_um_Homem_Novo.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2017.
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Na luta pela independência de Angola, colônia

( A ) francesa na África, houve apoio de países capitalis-
tas ao FNLA e de países socialistas ao MPLA.

( B ) portuguesa na África, o MPLA objetivava implantar 
o neocolonialismo no país emancipado, enquanto 
o FNLA, o socialismo.

( C ) francesa na Ásia, os movimentos nacionalistas, 
MPLA e FNLA, tinham apoios internacionais.

( D ) portuguesa na África, houve apoio dos Estados Uni-
dos ao FNLA e da União Soviética ao MPLA.

( E ) francesa na Ásia, o MPLA, com o apoio da União 
Soviética, garantiu a emancipação do país, em 
1975.

Questão 50

Em 1935, Stalin observou com preocupação 
o crescimento dos governos nazifascistas na 
Europa ocidental e central e considerou im-
prescindível apoiar as democracias ocidentais 
como dique de contenção em face do avanço 
da extrema-direita. Começou-se a trabalhar 
na tese segundo a qual os partidos comunis-
tas deveriam liderar coalizões de esquerda, que 
abrangeriam os social-democratas e inclusive 
partidos “pequeno burgueses” com certa orien-
tação progressista. Essas coalizões, denomina-
das “Frentes Populares”, apresentariam listas 
conjuntas de candidaturas e colaborariam para 
que as esquerdas obtivessem apoio suficiente 
nas câmaras legislativas

BUADES, Josep M. A Guerra Civil Espanhola: o 
palco que serviu de ensaio para a Segunda Guerra 

Mundial. São Paulo: Contexto, 2013. p. 57.

A Guerra Civil Espanhola, por meio de um conflito arma-
do, retratou

( A ) as tensões que existiam entre os regimes autoritá-
rios de direita e os comunistas.

( B ) o sentimento anticomunista das democracias libe-
rais que apoiavam as “frentes populares”.

( C ) o desejo de Stalin de, diplomaticamente, aproximar-
-se da extrema-direita alemã e da italiana.

( D ) a reorientação de Stalin para políticas mais abran-
gentes que atendessem aos interesses burgueses.

( E ) a aproximação entre a extrema-esquerda e a extre-
ma-direita contra as democracias liberais.

Questão 51
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Tio Sam está na presença de países da América Latina, dizendo: 
“Agora, jovenzinho, enquanto estou cavando aqui, gostaria de 

um longo período de depressão nesse negócio de Revolução”.

A charge, publicada na década de 1920, revela

( A ) a influência europeia nos rumos políticos da Amé-
rica Latina.

( B ) o intervencionismo dos Estados Unidos, pautado 
pela Doutrina Monroe.

( C ) a dependência econômica do continente america-
no em relação à Europa.

( D ) a relação de equilíbrio entre os países do continen-
te americano.

( E ) a ascensão de regimes autoritários na América 
Central.

Questão 52

[...] Depois de se formar advogado, em 1950, 
e abrir um pequeno escritório, entrou integral-
mente para a política com o Partido Ortodo-
xo, que o designou candidato ao Congresso nas 
eleições que deveriam ser realizadas em junho 
de 1952. [...] planejou uma ação armada que 
deveria provocar uma insurreição popular. 
Mas a tentativa de tomar de assalto o quartel
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Moncada, em Santiago de Cuba, no dia 26 de 
julho de 1953, acabou em fracasso e resultou 
na morte de 67 dos 135 integrantes do coman-
do revolucionário, a maioria deles assassinada 
depois dos combates. [...]

VICENT, Mauricio. Fidel Castro, o último revolucionário. 
Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2014/04/19/

internacional/1397937777_016530.html>. Acesso em: 10 jun. 2017.

O texto se refere à história de

( A ) Fidel Castro, líder da Revolução Cubana, de 1959, e 
falecido no ano de 2016.

( B ) Che Guevara, liderança carismática mundial duran-
te a Guerra Fria e assassinado no Assalto ao Quartel 
Moncada, em 1953. 

( C ) Fidel Castro e de Cuba, relatando o episódio conhe-
cido como Crise dos Mísseis, em 1962.

( D ) Che Guevara, líder da Revolução Cubana, finalizada 
com o Assalto ao Quartel Moncada, em 1953.

( E ) Fidel Castro, última liderança política da Guerra Fria, 
que morreu no episódio conhecido como Assalto 
ao Quartel Moncada, em 1953.

Questão 53

Dizia-se de Emiliano Zapata que ele era “o 
homem mais puro da Revolução Mexicana”. 
A noção de pureza deve ser usada com cuida-
do, sobretudo em matéria de política, em que 
acarretou muitas fantasias e horrores. Contu-
do, se a trouxermos de volta às noções simples 
de sinceridade e honestidade, podemos, com 
efeito, aplica-la a Zapata, que permanece como 
uma das raras figuras verdadeiramente interes-
santes desse período. Íntegro, o que era raro, 
foi também um dos únicos que jamais traiu seu 
campo ou seus ideais. [...] Sem ser um intelec-
tual ou um ideólogo, tem ideias fortes e coe-
rentes. O “plano de Ayala” de reforma agrária, 
sinterizado no lema “Tierra y Libertad”, pro-
põe o confisco de um terço das propriedades 
dos hacendados.

LÖWY, Michel. Revoluções. São Paulo: Boitempo, 2009. p. 271-272.

Durante a Revolução Mexicana na década de 1910, o 
ideal que movia revolucionários como Emiliano Zapata, 
Pancho Villa e seus seguidores era

( A ) a libertação definitiva dos laços de obediência im-
postos pela Espanha, sua antiga metrópole europeia.

( B ) a manutenção dos privilégios adquiridos pelas eli-
tes criollas, considerando legítima sua autoridade.

( C ) a defesa dos interesses dos Estados Unidos na re-
gião a partir da promessa de divisão das rendas ob-
tidas pela exploração do petróleo.

( D ) a luta contra desigualdades sociais construídas des-
de a colonização e materializadas pela concentra-
ção agrária.

( E ) sua transformação em líderes messiânicos, apro-
veitando-se da religiosidade católica do povo me-
xicano.

Questão 54

A Segunda Guerra Mundial não se saldou 
apenas por pavorosas perdas humanas, por 
uma alteração por vezes lamentáveis dos va-
lores morais geralmente admitidos e que, mal 
ou bem, regiam as relações entre os indivíduos 
e por vezes entre as nações, mas também por 
um balanço econômico cuja amplitude atinge 
dimensões desconhecidas. Foi, na verdadeira 
acepção da palavra, uma guerra total, que uti-
lizou recursos até o seu limite e que se traduziu 
por consequências igualmente capitais e diver-
sificadas.

DELMAS, Jean. As linhas diretrizes da economia mundial. In: 
PACAUT, Marcel; BOUJU, Paul. O mundo contemporâneo 

(1945-1975). Lisboa: Estampa, 1979. p. 41.

Apesar de todas as dificuldades que o mundo enfrentou 
com a Segunda Guerra Mundial, ela contribuiu para as 
independências de inúmeras colônias na África e Ásia, 
na medida em que

( A ) as ex-colônias lucraram com os capitais empresta-
dos para os países que estavam em conflito.

( B ) esses continentes, fornecedores de commodities 
durante o conflito, puderam se fortalecer economi-
camente.

( C ) promoveu um enfraquecimento da Europa, que 
passava a ter como prioridade sua reconstrução 
material e política.

( D ) ao ceder soldados para suas metrópoles, barganha-
ram o direito de se tornar independentes.

( E ) contribuiu para o fortalecimento dos nacionalismos 
no solo europeu, os quais defendiam o fim da ex-
ploração colonial.
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Questão 55
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À esquerda, bandeira da Coreia do Norte; à 
direita, bandeira da Coreia do Sul

Ao analisar a imagem, pode-se afirmar que a Guerra da 
Coreia (1945-1953)

( A ) ocorreu devido às disputas armamentistas entre a 
Coreia do Norte e a Coreia do Sul durante a Segun-
da Guerra Mundial.

( B ) foi uma microrrepresentação da Guerra Fria, com 
os Estados Unidos influenciando ideologicamente 
a Coreia do Norte.

( C ) colocou em xeque a paz mundial, devido à iminên-
cia de um ataque nuclear liderado pela Coreia do 
Sul, para conter os avanços da Coreia do Norte.

( D ) perturbou a paz mundial, pois houve o lançamento 
de uma bomba atômica pela Coreia do Sul à Coreia 
do Norte, de influência soviética.

( E ) sofreu os impactos da Guerra Fria, pois a União So-
viética influenciava ideologicamente a Coreia do Sul.

Questão 56

GRUPOS PROCESSAM BANCO 
FRANCÊS BNP PARIBAS POR SEU 

PAPEL NO GENOCÍDIO DE RUANDA
Três associações anunciaram nesta quinta-

-feira (29 de junho de 2017) que entraram com 
uma ação na França contra o banco BNP Pa-
ribas por "cumplicidade de genocídio, crimes 
de guerra e crimes contra a humanidade" no 
genocídio de Ruanda de 1994.

A associação de combate à corrupção Sherpa, 
o Coletivo de Partes Civis para Ruanda (CPCR) e 
a ONG Ibuka France acusam em um comunicado 
o banco de ter permitido o "financiamento 
da compra de 80 toneladas de armas, que 
foram usadas para cometer o genocídio".

"O banco não poderia ter dúvidas sobre as 
intenções genocidas das autoridades do país 
para o qual autorizou a transferência de fun-
dos, em junho de 1994", afirma o texto.

PRESSE, France. Grupos processam banco francês BNP Paribas por seu 
papel no genocídio de Ruanda. G1 Mundo, 29 jun. 2017. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/mundo/noticia/banco-bnp-paribas-sera-processado-
por-seu-papel-no-genocidio-em-ruanda.ghtml>. Acesso em: 9 mar. 2018.

A notícia sobre o genocídio de Ruanda procura eviden-
ciar que

( A ) o país africano financiou atividades ilícitas de gru-
pos guerrilheiros ligados à defesa dos interesses 
europeus na região.

( B ) as instituições bancárias europeias foram engana-
das ao terem seus recursos financeiros desviados 
para financiar o conflito.

( C ) a indústria bélica europeia financiou o conflito com 
o objetivo de potencializar seus lucros com a venda 
de armas.

( D ) mesmo após a independência do país, instituições 
europeias continuaram obtendo vantagens finan-
ceiras.

( E ) o governo francês interferiu na região com apoio 
militar em favor dos Tutsis, pois tinha interesse na 
exploração de Ruanda.

Questão 57

As negociações no sentido da Frente 
[Única da China] se arrastariam até julho 
de 1937, quando o Japão lança uma ofensiva 
geral contra a China, ocupando os principais 
centros urbanos. O acordo será, afinal, 
assinado em setembro de 1937.  O Guomindang 
[Kuomintang] compromete-se a organizar um 
regime democrático e socialmente justo. Os 
comunistas aceitam silenciar sua propaganda 
pela derrubada do regime de Nankin e 
integram nominalmente suas tropas ao exército 
Guomindang [Kuomintang]. Concessões 
formais de ambos os lados. A grande diferença 
da nova Frente Única [da China] em relação 
à de 1924-1927 é exatamente está: os partidos 
conservarão total independência orgânica e 
militar.

REIS FILHO, Daniel Aarão. A revolução chinesa. 
São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 71.
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A invasão japonesa sobre o território chinês durante a 
Guerra Sino-Japonesa resultou, no ano de 1937, na

( A ) união do Partido Comunista Chinês com o 
Kuomintang, sob um governo nacionalista.

( B ) aliança do Japão com o Kuomintang para derrotar 
o Partido Comunista Chinês.

( C ) união do Partido Comunista Chinês com o 
Kuomintang sob o governo socialista de Mao.

( D ) aliança entre Japão e Partido Comunista Chinês 
com o objetivo de retirar o Kuomintang do poder.

( E ) união do Kuomintang com o Partido Comunista 
Chinês, com a submissão do último às tropas 
nacionalistas.

Questão 58

Por causa da destruição do passado per-
petrada pela Revolução Cultural, da censura 
permanente à mídia e do controle sobre os li-
vros escolares, os mais jovens estão perdendo o 
contato com as batalhas de gerações anteriores 
pela dignidade nacional. As pessoas que luta-
ram ao longo do século XX chinês são debo-
chadas ou ignoradas por sua lealdade inque-
brantável a ideais revolucionários hoje fora de 
moda. Ao buscarem novos valores contra as 
incertezas do presente e as desilusões do pas-
sado, muitos jovens se recusaram a acreditar 
que, sem a contribuição de seus avós e bisavós, 
a China autoconfiante e moderna que conhe-
cem hoje não existiria.

XINRAN. Testemunhas da China: vozes de uma geração 
silenciosa. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 17.

O controle exercido pelo governo chinês, dirigido pelo 
Partido Comunista, sobre a mídia e os livros escolares 
durante a Revolução Cultural demonstra

( A ) a criação de um tipo específico de democracia diri-
gida pelo Partido Comunista Chinês.

( B ) a valorização de um sistema educacional capaz de 
emancipar e produzir críticas social e política.

( C ) o perfil reformista do governo chinês, que desejava 
uma modernização dos hábitos burgueses.

( D ) o respeito às tradições milenares que regiam os va-
lores culturais da sociedade chinesa.

( E ) o funcionamento de um Estado totalitário, que im-
pôs uma ostensiva doutrinação à sua população.

Questão 59

A Guerra do Vietnã foi a primeira ação te-
levisionada da História. Da sala de sua casa, 
o cidadão médio americano podia assistir às 
mais sangrentas batalhas, algumas horas após 
ela ter ocorrido – quando não ao vivo. Com o 
tempo, as imagens se tornaram simplesmente 
intoleráveis.

SILVA, Francisco et. al. (Org.). Enciclopédia de guerras e revoluções: 
1945-2014 – a época da Guerra Fria (1945-1991) e da nova ordem 

mundial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. v. III. [s. p.]

O fato de a Guerra do Vietnã ter sido televisionada fez 
com que

( A ) o apoio popular ao conflito fortalecesse as posições 
adotadas pelo Estado americano.

( B ) a opinião pública americana se colocasse contra o 
conflito em razão da violência sofrida pelos civis.

( C ) se tornasse um negócio lucrativo para grandes 
emissores de TV, que, em troca, sempre apoiavam 
o governo.

( D ) o exército americano fosse alvo de duras críticas, 
ao passo que o governo manteve excelentes níveis 
de aprovação.

( E ) os vietcongs tirassem vantagem do conflito, já que 
tinham acesso, por meio da imprensa, às táticas do 
exército americano.

Questão 60
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Charge publicada após a divulgação de Donald Trump 
de mudança da sede da embaixada dos Estados 

Unidos em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.

A decisão do governo Trump

( A ) gerou uma repercussão negativa na opinião públi-
ca internacional, pois o controle sobre Jerusalém é 
um dos pontos mais delicados entre palestinos e 
israelenses.

( B ) resolveu um conflito histórico, que durava várias 
décadas, sobre qual grupo controlaria Jerusalém e 
obteve, finalmente, a paz que a região buscava. 
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( C ) é um passo importante para a adoção da solução 
da ONU para a região: a instalação biestatal, sendo 
Jerusalém a capital de ambos os Estados.

( D ) gerou estabilidade na região, tendo em vista que a 
relação dos Estados Unidos com a Liga Árabe, gran-
des parceiros econômicos, melhorou.

( E ) levou instabilidade à região, pois o controle sobre 
o Canal de Suez foi retirado dos países árabes para 
favorecer o abastecimento de Jerusalém.

Questão 61

5 MUDANÇAS QUE VÃO SACUDIR O 
TABULEIRO ENERGÉTICO MUNDIAL
O mundo deve viver uma revolução na for-

ma como gera e consome energia elétrica. Se-
gundo estudo Energy Outlook (NEO), feito 
pela Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 
cerca de US$ 12,2 trilhões serão investidos na 
geração de energia mundial, entre 2015 e 2040.

As energias renováveis serão responsáveis 
por dois terços desse total. Até 2040, estima-se 
que respondam por 60% da matriz energética 
mundial, que hoje é dois terços composta por 
combustíveis fósseis.

E, falando neles, fontes como carvão e pe-
tróleo ainda estarão em alta, principalmente 
em países emergentes como China e Índia, o 
que mina as perspectivas de melhoras no com-
bate ao aquecimento global.

BARBOSA, Vanessa. 5 mudanças que vão sacudir o tabuleiro 
energético mundial. Exame, 26 jun. 2015. Disponível em: <https://

exame.abril.com.br/economia/5-mudancas-que-vao-sacudir-o-
tabuleiro-energetico-mundial/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

A busca da substituição de fontes energéticas não re-
nováveis pelas renováveis é global e visa melhorar as 
condições econômicas e ambientais do planeta. Entre-
tanto, os combustíveis fósseis são fonte da maior parte 
da energia consumida em nosso planeta na atualidade. 
Sobre as matrizes energéticas, pode-se afirmar que

( A ) a energia geotérmica está se configurando uma al-
ternativa viável aos combustíveis fósseis.

( B ) os combustíveis fósseis representam a maior parce-
la da matriz energética global.

( C ) apesar de mais poluente que o petróleo, o consu-
mo de gás natural está aumentando em razão de 
sua facilidade de transporte por gasodutos.

( D ) o aproveitamento de matrizes hídricas para a gera-
ção de energia mecânica é bastante recente.

( E ) a produção de eletricidade a partir da energia do 
sol é maior nos países de clima tropical.

x

Questão 62

[...] O espaço geográfico, segundo muitas 
abordagens, constrói-se e articula-se a partir 
das redes. Milton Santos fez reconhecidas cons-
tatações sobre a importância, complexidade e 
hierarquização das redes geográficas, forma-
das, segundo ele, por um conjunto de pontos 
fixos interligados por meio dos fluxos. Nesse 
ínterim, formam-se diversos tipos e subtipos, 
como as redes de transportes, as digitais, as 
urbanas, entre outros exemplos.

Portanto, em uma definição mais abran-
gente, podemos entender as redes geográfi-
cas como um conjunto de locais da superfície 
terrestre conectados ou interligados entre si. 
Essas conexões podem ser materiais, digitais 
e culturais, além de envolver o fluxo de infor-
mações, mercadorias, conhecimentos, valores 
culturais e morais, entre outros. [...]

PENA, Rodolfo F. Alves. Redes geográficas. Brasil Escola. 
Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/geografia/

redes-geograficas.htm>. Acesso em: 5  fev. 2017.

As redes virtuais, por onde fluem e se conectam infor-
mações digitais (como texto, som e imagem), são cha-
madas de 

( A ) TV Digital.

( B ) aerovias.

( C ) fibra ótica.

( D ) infovias. 

( E ) hidrovias.

Questão 63

Sem pessoas, a floresta vizinha gradativa-
mente invadiu as ruas e o espaço entre os edi-
fícios. Os únicos moradores agora são animais 
selvagens, cujos números cresceram dramatica-
mente. Observadores falam do retorno de espé-
cies que eram consideradas extintas.

Disponível em: <goo.gl/jD9x6t>. Acesso em: 9 mar. 2018.

O texto descreve as condições atuais de um lugar que 
sofreu o maior desastre ambiental da história, no ano 
de 1986, na Ucrânia, em virtude do mal funcionamento 
de uma usina nuclear. O acidente de que trata o texto 
foi o de

( A ) Three Mile Island.

( B ) Fukushima.

( C ) Chernobyl.

( D ) Goiânia.

( E ) Windscale Pile.
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Questão 64

[...] O geógrafo Milton Santos deixou, como 
um dos seus principais legados teóricos, a no-
ção de Meio técnico-científico-informacional, 
que corresponde à evolução dos processos de 
produção e reprodução do meio geográfico. 
Para compreender o seu conceito, é necessário 
entender a evolução das transformações do es-
paço, que vão desde o meio natural, passando 
pelo meio técnico, até chegar ao período atual, 
em que há uma maior inserção das ciências 
e do meio informacional sobre as formas com 
que as produções espaciais ocorrem.

Portanto, as três etapas mencionadas (meio 
natural, meio técnico e meio técnico-científico-
-informacional) formam uma periodização do 
meio geográfico, conforme a sua apropriação 
pelas atividades humanas. Assim, estabelece-
-se uma melhor noção das relações entre natu-
reza e sociedade ao longo do tempo. [...]

PENA, Rodolfo F. Alves. Meio Técnico-Científico-Informacional. 
Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/
meio-tecnicocientificoinformacional.htm>. Acesso em: 5 fev. 2017.

Com relação ao meio técnico-científico-informacional, 
pode-se entender que o momento atual do processo de 
globalização 

( A ) não representa a ideia de Milton Santos, pois ainda 
não houve avanços da técnica e da ciência  na evo-
lução do processo de globalização.

( B ) não está representado pelo meio técnico-científico-
-informacional, porque ainda não houve união en-
tre a técnica e a ciência.

( C ) representa o momento atual da globalização, pois 
ocorreu uma união entre técnica e ciência, guiadas 
pelo funcionamento do mercado, que, graças aos 
avanços tecnológicos, expande-se e consolida o 
processo de globalização. 

( D ) representa o momento atual da globalização, pois 
há a união entre a técnica e a ciência, embora a 
evolução da comunicação e da informação deixe 
a desejar.

( E ) representa o atual processo de globalização, pois 
as transformações atuais se devem principalmente 
às transformações feitas durante a Primeira Revo-
lução Industrial, principalmente no que se refere à 
informação.

x

Questão 65

CRISE AMBIENTAL E AS 
ENERGIAS RENOVÁVEIS

O monóxido de carbono é um gás tóxico, 
incolor e inodoro emitido pela combustão in-
completa na queima do combustível. Essa 
substância reduz sensivelmente a capacidade 
do sangue de transportar oxigênio causando 
problemas de oxigenação nos tecidos dos ór-
gãos, causando problemas como a diminuição 
do raciocínio e percepção. Verifica-se que a 
mistura com 22% de álcool anidro reduz em 
15% as emissões de CO enquanto que com o 
álcool hidratado, as emissões se reduzem pela 
metade.

BERMANN, Célio. Crise ambiental e as energias renováveis. Ciência 
e Cultura, São Paulo: SBPC, v. 60, n. 3, set. 2008. Disponível 

em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0009-67252008000300010>. Acesso em: 9 mar. 2018.

A busca por matrizes energéticas alternativas menos 
poluentes não é exclusividade dos países mais desen-
volvidos economicamente. O Brasil, por exemplo, lançou 
em 1975 um plano intitulado Proálcool, incentivando o 
uso de uma fonte renovável como combustível para au-
tomóveis, proveniente 

( A ) de fontes fósseis.

( B ) da biomassa.

( C ) da energia nuclear.

( D ) da força hídrica.

( E ) do brilho do sol.

Questão 66

MARCOS TROYJO: UMA "BLACK 
FRIDAY" PARA O BRASIL

Nestes últimos setenta anos, não importa 
se o país é europeu, latino-americano ou asiá-
tico; com regime mais ou menos centralizador; 
se seu passado foi ou não repleto de conflitos 
internos ou guerras externas.

O que se destaca como ingrediente comum 
em diferentes trajetórias ascendentes na cor-
rida internacional por poder, prosperidade e 
prestígio é que em todos os casos de sucesso se 
exige que um país formule e implemente uma 
estratégia de adaptação aos contornos cam-
biantes da globalização.
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Ou, se você não gostar deste último termo 
(globalização), basta sublinhar: países que se 
dão bem são aqueles que aproveitam as opor-
tunidades específicas que se abrem — e depois 
se fecham — particulares a determinado cená-
rio internacional.

NUNES, Augusto. Marcos Troyjo: uma ‘black friday’ para o Brasil. Veja, 9 
dez. 2017. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/augusto-nunes/
marcos-troyjo-uma-black-friday-para-o-brasil/>. Acesso em: 9 mar. 2018.

O texto apresenta uma reflexão sobre a disputa de po-
der entre países no mundo contemporâneo, apontando 
um fator importante para a obtenção de sucesso. Nesse 
contexto, pode-se afirmar que:

( A ) o poderio militar é fundamental para que um país 
tenha poder e prestígio na atualidade.

( B ) as condições gerais do mercado internacional são 
estáveis e favorecem o desenvolvimento regional.

( C ) as oportunidades, durante o período das Grandes 
Navegações, estavam nas colônias.

( D ) as condições históricas de um país determinam sua 
posição no cenário global atual.

( E ) as questões internas devem ser consideradas com 
prioridade em relação às questões externas.

Questão 67

As mudanças recentes na economia mundial 
provocadas pelo rápido crescimento das econo-
mias emergentes lideradas pela China, Índia, 
Rússia e em menor medida o Brasil, os chama-
dos Brics, constitui-se em um grande desafio 
ao sistema global de poder construído no Pós-
-Guerra, sob a hegemonia dos Estados Unidos 
e da Europa. Como afirma, Pisani-Ferry, “uma 
das maiores dificuldades enfrentadas pelos 
Estados Unidos e pela Europa é lidar com a 
integração dos novos participantes – i.e., so-
bretudo os Brics – na economia mundial e no 
sistema multilateral global”.

PAULINO, Luís Antonio. Os BRICS e o equilíbrio de poder 
global. Disponível em: <https://www.marilia.unesp.br/Home/

Extensao/BRICs/Os%20BRICs%20e%20o%20equilibrio%20
de%20poder%20global.pdf>. Acesso em: 4 fev. 2017.

Uma característica comum aos países em destaque no 
texto é 

( A ) a igualdade social.

( B ) o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) elevado.

( C ) o crescimento vegetativo elevado.

( D ) a população absoluta elevada.

( E ) os commodities como principais produtos de ex-
portações.

Questão 68

“Todas as pessoas no mundo se beneficiam 
desse transporte, mas poucas percebem isso. 
Nós enviamos alimentos, tecnologia, medica-
mentos e memórias. Como a população mun-
dial continua crescendo, especialmente nos 
países em desenvolvimento, o transporte [...] 
eficiente e de baixo custo tem um papel essen-
cial no crescimento e desenvolvimento susten-
tável’’.

Disponível em: <goo.gl/DGe5MD>. Acesso em: 9 mar. 2018.

No ranking das malhas [...] mais extensas, 
os Estados Unidos aparecem em primeiro, bem 
a frente dos demais.

Nas primeiras colocações, estão países de 
dimensões continentais – que, pela lógica, te-
riam [...] mais extensas: Estados Unidos, Índia, 
China, Brasil e Rússia aparecem entre os cinco 
primeiros.

Disponível em: <goo.gl/V9QBrL>. Acesso em: 9 mar. 2018.

Os textos contemplam informações que se referem a 
dois diferentes modais de transporte, que são

( A ) aéreo e marítimo.

( B ) rodoviário e aéreo.

( C ) ferroviário e multimodal.

( D ) marítimo e rodoviário.

( E ) ferroviário e rodoviário.
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Questão 69

Brasil: rede de transportes
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Fonte: IBGE. Atlas geográfico escolar. 5. ed. Rio de Janeiro, 2014. Adaptação.

O mapa apresenta características gerais dos modais de transporte adotados no Brasil. Com base na leitura e inter-
pretação cartográfica, pode-se afirmar que

( A ) em virtude da grande dimensão do território brasileiro, a integração de modais é uma maneira eficiente de 
reduzir os custos de transporte.

( B ) o modal rodoviário é o mais utilizado no transporte de passageiros e o segundo em transporte de mercadorias.

( C ) o transporte ferroviário é responsável pelo maior fluxo de mercadorias entre estados.

( D ) as características do relevo do país facilitam o uso do transporte hidroviário.

( E ) a infraestrutura de aeroportos é bem distribuída pelo território nacional, atendendo, além das capitais, a cidades 
do interior de médio porte.

Questão 70

BITCOIN SUPERA US$ 11 MIL EM MEIO A TEMOR QUE A BOLHA EXPLODA

A cotação da moeda virtual bitcoin superou nesta quarta-feira (29), pela primeira vez, a barreira 
de US$ 11 mil, em meio a temores de que a sua bolha exploda, fazendo com que o seu preço, que 
multiplicou por dez em menos de um ano, despenque.

[...]

O vice-governador para a Estabilidade Financeira do Banco da Inglaterra, Jon Cunliffe, res-
saltou que uma eventual queda da cotação da bitcoin representaria um risco leve para a econo-
mia global, embora possa ser um grande perigo para as pessoas físicas que investiram nela.
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“Não se trata de uma divisa no sentido convencional. Não há um banco central que esteja por trás 
dela. Para mim, atua mais como uma matéria-prima”, afirmou Cunliffe. [...]

AGÊNCIA EFE. Bitcoin supera US$ 11 mil em meio a temor que a bolha exploda. Agência Brasil, 29 nov. 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.
ebc.com.br/internacional/noticia/2017-11/bitcoin-supera-us-11-mil-em-meio-temor-de-que-bolha-exploda>. Acesso em: 9 mar. 2018.

Você já ouviu falar em bitcoin? É uma nova “moeda” que apresenta características particulares bastante diferentes 
das moedas convencionais, como o real e o dólar. Em relação ao bitcoin, pode-se afirmar que:

( A ) se trata de um tipo de investimento que financia a produção de mercadorias e serviços, dinamizando a geração 
de empregos.

( B ) são negociados e aplicados em “paraísos fiscais” que oferecem sigilo e baixa taxação.

( C ) incorpora, na economia dos países, bens, recursos e valores de origem ilícita.

( D ) é produto do atual meio técnico-científico-informacional e do ciberespaço.

( E ) o Banco Central da União Europeia garante aos investidores as transações feitas com essa criptomoeda.

Questão 71
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As charges expressam uma crítica, de maneira bem-hu-
morada, por meio de um desenho. A charge apresenta-
da trata da crise grega e mostra um economista local 
cortando colunas gregas. Observando detalhadamente, 
pode-se concluir que

( A ) o personagem corta as colunas para expressar sua 
indignação com a situação de seu país.

( B ) os cortes realizados no orçamento grego podem 
não trazer os resultados esperados.

( C ) o personagem representa o Fundo Monetário Inter-
nacional.

( D ) a globalização reduziu a ingerência de uma nação 
sobre a outra.

( E ) os países europeus estão dispostos a auxiliar a eco-
nomia grega sem contrapartidas.

Questão 72

VENDAS FRACAS DO IPHONE X 
TÊM FEITO FORNECEDORES DA 
APPLE CAÍREM NO MERCADO

O iPhone X tem sido motivo de discórdia 
entre diversos analistas de mercado. Isso porque 

alguns acreditam que o aparelho está vendendo 
abaixo do esperado, enquanto outros acham que 
ele está tendo um bom desempenho no mercado. 

A situação só será resolvida quando a 
Apple liberar seu relatório de vendas em 30 
de janeiro de 2018, mas enquanto isso não 
acontece, as ações de diversos fornecedores da 
gigante de Cupertino tem caído pelo segundo 
dia consecutivo na bolsa de valores.

Segundo revela o Economic Daily de 
Taiwan, grande parte dos investidores estão 
preocupados com o baixo desempenho do 
iPhone X no mercado.

VENDAS fracas do iPhone X têm feito fornecedores da Apple 
caírem no mercado. 26 dez. 2017. Disponível em: <https://www.
tudocelular.com/apple/noticias/n116685/Fornecedores-da-Apple-

queda-na-bolsa-valores.html>. Acesso em: 9 mar. 2018.

O texto se refere a um possível fraco desempenho de 
venda de um dos produtos da gigante das comunica-
ções, a empresa Apple. Com base nas informações do 
texto, comprova-se que

( A ) o mercado de ações não é sensível ao comporta-
mento do consumidor.

( B ) as ações da Apple se desvalorizaram mesmo sem a 
comprovação da baixa venda.

( C ) essa situação ocorreu por influência da Crise de 
2008, o que confirma os riscos de investir em 
ações.

( D ) os fornecedores, que revendem os produtos da 
Apple, são os maiores prejudicados.

( E ) os investidores possuem ações das empresas for-
necedoras, o que justifica a preocupação.
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Questão 73

Principais produtos exportados pelo Brasil (Janeiro)

Produto
Valor

(US$ milhões) Variação
Participação

2015 2016 2015 2016

1. Petróleo em bruto 1.189 811 - 31,8% 8,7% 7,2%

2. Milho em grão 593 735 24% 4,3% 6,5%

3. Minério de ferro 1.197 656 - 45,2% 8,7% 5,8%

4. Celulose 423 491 16,1% 3,1% 4,4%

5. Farelo de soja 408 421 3,2% 3,0% 3,7%

6. Carne de frango 418 387 - 7,4% 3,0% 3,4%

7. Café em grãos 546 363 - 33,5% 4,0% 3,2%

8. Açúcar em bruto 615 319 - 48,1% 4,5% 2,8%

9. Carne bovina 326 305 - 6,4% 2,4% 2,7%

10. Automóveis 114 234 105,3% 0,8% 2,1%

TOTAL 13.704 11.246 - 17,9% - -

REDAÇÃO E CNA COMUNICAÇÃO. Exportações de algodão e soja contribuíram para maior saldo da balança comercial em 
janeiro, nos últimos 5 anos. Disponível em: <http://www.tribunadosertao.com.br/2016/02/exportacoes-de-algodao-e-soja-

contribuiram-para-maior-saldo-da-balanca-comercial-em-janeiro-nos-ultimos-5-anos/>. Acesso em: 23 jan. 2017.

Sobre a tabela que retrata os principais produtos exportados pelo Brasil nos meses de janeiro de 2015 e de 2016, 
pode-se concluir que

( A ) predomina a exportação de produtos manufaturados.

( B ) o ano de 2016 foi melhor, se comparado ao ano de 2015.

( C ) a soja e seus derivados foram os principais produtos exportados pelo Brasil em janeiro de 2016.

( D ) o minério de ferro foi o produto que mais teve queda nas exportações em 2016.

( E ) as commodities são predominantes na pauta de exportações do Brasil.

Questão 74

No fim do século XX, a integração comercial do Brasil ao exterior ocorreu no contexto da forma-
ção dos blocos econômicos regionais. Em 1991, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil assinaram o 
Tratado de Assunção.

REHME, Francisco Carlos Rehme; BRAGA, Mauro Michelotto.Geografia: ensino médio. Curitiba: Positivo, 2016. p. 46.

O tratado referenciado no texto deu origem ao:

( A ) G-20.

( B ) Nafta.

( C ) Mercosul.

( D ) BRICS.

( E ) G-7.
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Questão 75

• Abertura do mercado interno;

• Redução das barreiras protecionistas;

•  Facilitações para a entrada de produtos e 
de investimento externo, como aplicações 
financeiras e participação acionária em em-
presas nacionais;

• Privatização de empresas estatais.

REHME, Francisco Carlos Rehme; BRAGA, Mauro Michelotto.
Geografia: ensino médio. Curitiba: Positivo, 2016. p. 46.

A lista de medidas apresentada foi tomada pelo governo 
brasileiro no início da década de 1990 com o objetivo de 
facilitar a entrada do país no processo de globalização. 
Isso deu mais dinamismo e modernidade à economia 
brasileira, entretanto, a balança econômica ainda hoje se 
apoia, principalmente, na exportação de:

( A ) bens industrializados de elevado valor agregado.

( B ) produtos alimentícios, principalmente os orgânicos.

( C ) máquinas e insumos a serem usados em indústrias 
de ponta em países europeus.

( D ) produtos advindos do setor primário, tendo a China 
como principal importador.

( E ) serviços, como o turismo.

Questão 76 

Assim como a emancipação política (indepen-
dência), a Proclamação da República brasileira 
apresentou características sui generis ao ser insti-
tuída, haja vista o seu caráter golpista e elitista. 
O povo, por sua vez, não só não participou como 
foi tomado de surpresa com a proclamação do 
novo regime. A frase de Aristides Lobo é bas-
tante elucidativa, neste sentido: “O povo assis-
tiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem 
conhecer o que significava. Muitos acreditavam 
sinceramente estar vendo uma parada militar” 
(Lobo, apud Carone, 1969, p. 289). Sobre o cará-
ter golpista da Proclamação da República, assim 
também se expressa Murillo de Carvalho (2002): 
“Além disso, o ato da proclamação em si foi feito 
de surpresa e comandado pelos militares que ti-
nham entrado em contato com os conspiradores 
civis poucos dias antes da data marcada para o 
início do movimento” (p. 80).

CREMONESE, Dejalma. A difícil construção da cidadania 
no Brasil. Desenvolvimento em Questão, Ijuí: Editora 

Unijuí, v. 5, n. 9, p. 59-84, jan./jun. 2007.

No que diz respeito à construção da Administração Pú-
blica no Brasil, é possível afirmar que ela foi marcada 

( A ) pelo corporativismo – uma burocratização desne-
cessária das rotinas administrativas, pautada priori-
tariamente pela impessoalidade.

( B ) pelo universalismo de procedimentos – relações 
administrativas que envolvem concessão de bene-
fícios com base nas relações pessoais. 

( C ) pelo clientelismo – racionalidade técnica e autono-
mia em relação aos políticos, com resultados obje-
tivos eficazes. 

( D ) pelo clientelismo – troca de favores e concessões 
públicas, na forma de empregos, benefícios fiscais e 
isenções em troca de apoio político. 

( E ) pela forte racionalização administrativa – cargos e 
funções públicas distribuídos com base em laços 
sociais, políticos e familiares. 

Questão 77
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Com relação à participação política e aos movimentos 
sociais no Brasil, é possível afirmar que 

( A ) foi alcançado um patamar de envolvimento total da 
população com relação à participação política des-
de a instauração o sufrágio universal.

( B ) há uma pequena participação política ligada ao su-
frágio censitário.

( C ) os movimentos sociais têm pequena atuação polí-
tica, visto que as desigualdades sociais no território 
nacional foram superadas.

( D ) embora exista o sufrágio universal, ainda há um 
grande trabalho a ser feito nos campos da partici-
pação política e  das desigualdades sociais.

( E ) a participação política no país foi expandida a par-
tir da utilização do sufrágio censitário no território 
nacional. 
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Questão 78
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O código de barras, geralmente indicador de preços nas 
mercadorias, passou a ser algo bastante comum em 
nosso cotidiano, já que estamos inseridos em uma so-
ciedade de consumo, que

( A ) foi assim denominada em razão do momento histó-
rico marcado pela autonomia de produção, ou seja, 
os indivíduos são capazes de produzir tudo o que 
consomem. 

( B ) é uma criação publicitária pautada na utopia de 
uma sociedade capaz de produzir e garantir o con-
sumo sustentável para todos os indivíduos que 
compõem a sociedade.

( C ) assim se denomina por fazer alusão às sociedades 
anteriores à Revolução Industrial, que pautavam 
sua produção em manufaturas. 

( D ) é marcada pelo consumo descontrolado de objetos 
que, muitas vezes, são desnecessários, refletindo o 
momento histórico atual.

( E ) foi assim definida porque se refere a sociedades em 
que há o predomínio de produção e consumo sus-
tentáveis.

Questão 79

Durante o século XX, a publicidade tor-
nou-se uma indústria e, para isto, foi preciso 
constituir uma série de condições. Primeiro, as 
revistas e os jornais e, depois, o rádio, a TV 
e os outros meios de comunicação foram e são 
utilizados para divulgar mensagens corporati-
vas. [...]

Com a crescente mecanização e automação 
dos processos produtivos, o volume de produção 
não dependia mais tanto do trabalho. Assim, 
passamos a uma necessidade de vender grandes 

quantidades de mercadorias, mesmo diante de 
cenários econômicos pouco favoráveis. A neces-
sidade da publicidade estava estabelecida.

ALMEIDA JUNIOR, Antônio Ribeiro de; ANDRADE, Thales 
Novaes. Publicidade e ambiente: alguns contornos. Revista 

Ambiente & Sociedade, v. X, n. 1, p. 113, jan./jun. 2007. 

Na lógica de produção capitalista, a ação da indústria 
publicitária

( A ) é meramente informativa, buscando esclarecer o 
consumidor sobre as características dos produtos.

( B ) tem maior impacto no uso de mídias impressas do 
que televisivas, pois o consumo é caracterizado 
como um ato racional.

( C ) objetiva criar expectativas sociais em relação ao 
consumo, a fim de atender à produção em larga 
escala. 

( D ) visa promover hábitos de consumo conscientes, a 
fim de preservar os recursos naturais para as futu-
ras gerações. 

( E ) busca reforçar a responsabilidade das corporações 
com os consumidores, especialmente em momen-
tos de crise.

Questão 80

O desenvolvimento da publicidade esteve 
historicamente atrelado ao surgimento de no-
vas necessidades ligadas à órbita da circulação, 
no capitalismo monopolista. De acordo com 
Maria Arminda do Nascimento Arruda (1985), 
isso se deveu, principalmente a três caracterís-
ticas intrínsecas ao modelo de produção fordis-
ta, que demandava um altíssimo investimento, 
uma escala elevada de oferta e uma rigidez na 
organização da produção, mantendo sempre 
um grande capital fixo.

Assim, a manutenção da demanda a longo 
prazo passa a ser um imperativo na redução 
dos riscos do negócio. Arruda destaca que sus-
tentar um alto nível de demanda é um proble-
ma ainda mais premente quando se tem uma 
capacidade produtiva maior do que a possibi-
lidade de absorção dos produtos pelo mercado 
consumidor, paradoxo que estaria no epicentro 
da Crise de 1929, como visto.

PONTE, Daniel Fonseca Ximenes. O modelo fordista e as funções sociais 
das comunicações. Revista Eptic, v. 17, n. 1, p. 22, jan./abr. 2015.
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A produção em massa e sua relação com a publicidade 
são as condições 
( A ) que estão na base produtiva da sociedade indus-

trializada, que precisa criar um consumo constante 
(não flutuante) de mercadorias.  

( B ) necessárias que antecedem a organização da eco-
nomia agrícola autossustentável das grandes me-
trópoles.

( C ) que pautam a produção que organiza o mercanti-
lismo, a ser superada na terceira fase da Revolução 
Industrial.

( D ) necessárias que antecedem as grandes reformas 
na produção, pautadas na manufatura. 

( E ) que constituem uma política de Estado destinada a 
conter o consumo na busca das sustentabilidades 
social e ambiental.

Questão 81

As razões pelas quais somos levados a 
comprar produtos, desejar marcas, frequentar 
shoppings ou escolher determinados serviços,

passando uma boa parte de nosso cotidiano en-
volvidos com as experiências de consumo, são 
um grande mistério. Existe todo um repertório 
de saberes e práticas envolvidos com a busca 
para descobrir o segredo. Quem dá as regras 
do jogo - desejo? necessidade? instinto? pres-
são? Consumimos por que as coisas são úteis, 
não vivemos sem elas e, simplesmente, temos 
que atender necessidades? Ou será que que-
remos exibir poder e obter prazer, sendo, ir-
remediavelmente, influenciáveis e superficiais? 
As explicações variam, passando, com maior 
ou menor profundidade, mais ou menos ênfase, 
por metáforas psicológicas (desejo), biológicas 
(instinto) e econômicas (necessidade), entre 
outras. [...]

ROCHA, Everardo. Totem e consumo: um estudo antropológico de 
anúncios publicitários. Alceu, v. 1, n. 1, p. 18-37, jul./dez. 2000.

Com relação ao uso intenso de propagandas nas socie-
dades atuais, pode-se afirmar que

( A ) suas raízes são históricas, podendo ser encontra-
das já na Revolução Industrial, quando o Estado 
garantia a toda população os recursos capazes de 
gerar o consumo.

( B ) se trata de um fenômeno relativamente recente, 
ligado à nova fase de desenvolvimento do capitalis-
mo autossustentável e consciente.

( C ) está relacionado às necessidades do desenvolvi-
mento do capitalismo, que precisa incrementar a 
demanda para garantir seu ritmo de produção.

( D ) responde à necessidade do mercado consumidor, 
que precisa de informações objetivas e precisas 
(não indutoras) para orientar seu consumo.

( E ) suas raízes antecedem a própria Revolução Indus-
trial, objetivando a padronização do consumo para 
impulsionar o desenvolvimento da revolução.

Questão 82

[...] 

10. O conceito de espetáculo unifica e expli-
ca uma grande diversidade de fenômenos apa-
rentes. As suas diversidades e contrastes são as 
aparências desta aparência organizada social-
mente, que deve, ela própria, ser reconhecida 
na sua verdade geral. Considerado segundo os 
seus próprios termos, o espetáculo é a afirma-
ção da aparência e a afirmação de toda a vida 
humana, isto é, social, como simples aparência. 
Mas a crítica que atinge a verdade do espetá-
culo descobre-o como a negação visível da vida; 
como uma negação da vida que se tornou visível. 

[...]

12. O espetáculo apresenta-se como uma 
enorme positividade indiscutível e inacessível. 
Ele nada mais diz senão que "o que aparece 
é bom, o que é bom aparece". A atitude que 
ele exige por princípio é esta aceitação passiva 
que, na verdade, ele já obteve pela sua maneira 
de aparecer sem réplica, pelo seu monopólio da 
aparência. [...]

DEBORD, G. Sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2000. p. 4.

Com base no texto de Debord, pode-se afirmar que a 
nossa sociedade

( A ) finalmente superou a fase do “espetáculo”, visto que 
os consumidores, na atualidade, desenvolveram 
práticas de consumo conscientes e sustentáveis.

( B ) está envolta na prática cotidiana de um consumo 
desenfreado, em que, muitas vezes, o consumidor 
compra sem necessidade, influenciado pelas pro-
pagandas. 

( C ) pode ser denominada “sociedade do espetáculo”, 
em razão da superação do consumo de ostenta-
ção, pautado apenas na necessidade da manuten-
ção de aparências e status.
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( D ) conta com produção cultural e artística diversifica-
da e de qualidade exemplar, encontrando sua ex-
pressão máxima no uso intenso das propagandas, 

( E ) encontra-se em uma fase de abandono do uso de 
propagandas, pois os hábitos de consumo neces-
sários para o desenvolvimento da produção estão 
suficientemente difundidos pelo convívio social.

Questão 83

A “Cultura do Narcisismo” (Lasch, 1983) 
refere-se à forma que as culturas capitalistas 
modernas assumiram, principalmente a partir 
das últimas duas décadas. Consiste basica-
mente numa preocupação acentuada, prove-
niente de todos os campos, com a realização 
individual privada em estreita ligação com 
as opções do consumidor. A beleza, a juven-
tude, a felicidade, o sucesso pessoal etc. são 
cada vez mais reivindicados pela indústria 
cultural como um bem a ser adquirido atra-
vés do consumo. Uma enorme gama de no-
vos produtos e serviços passa a ser “oferta-
da” pela publicidade a um público cada vez 
mais segmentado, passando isso a significar: 
“liberdade”, “pluralidade” e “democracia”.

SEVERIANO, Maria de Fátima Vieira. As subjetividades contemporâneas 
sob o signo do consumo: os ideais narcísicos na publicidade da 

TV – produção e consumo. 567 f. Tese (Doutorado em Educação). 
Universidade Estadual de Campinas, 1999. p. 14-15.

Com base na análise do excerto citado, é possível afir-
mar que, atualmente, as propagandas

( A ) mudaram de “tom”, abandonando seu caráter per-
suasivo (impulso à compra) para adotar o infor-
mativo, com dados mais importantes acerca dos 
produtos.

( B ) assumiram características da reason why (razão pela 
qual), abandonando práticas apelativas em seus tex-
tos e imagens, pautando-se pela informação.

( C ) adotaram tons mais persuasivos, levando os con-
sumidores a considerar possível o consumo de 
produtos que garantam quaisquer aspirações, da 
juventude eterna à participação política.

( D ) apropriaram-se do caráter puramente informativo, 
tendo sua regulamentação fortemente controlada 
por órgãos de fiscalização que garantem a não utili-
zação de ferramentas de indução ao consumo.

( E ) estão sendo abandonadas e consideradas dispen-
sáveis, visto que a sociedade desenvolve, cada vez 
mais, práticas de consumo conscientes e autossus-
tentáveis.

Questão 84

[...] Kant busca, nos moldes da revolução 
proposta por Copérnico na astronomia, esta-
belecer uma revolução completa no pensamen-
to filosófico, de modo a encontrar um caminho 
seguro para a metafísica, fazendo com que, em 
seus termos, ela não mais fique no mero tateio. 
[...] [isso] diz respeito a uma analogia que Kant 
faz com a proposta de Copérnico, na passagem 
do antropocentrismo para o heliocentrismo, 
em que o mesmo poderia ser aplicado na me-
tafísica. [...]

SILVA, Felipe Alves da. A revolução copernicana na filosofia de Kant: 
breves considerações a partir do prefácio da segunda edição da Crítica 
da Razão Pura. Revista Enciclopédia de Filosofia, Pelotas: UFPel, v. 6, 

2016. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.
php/Enciclopedia/article/view/9591>. Acesso em: 6 mar. 2018.

A revolução de que trata o texto pode ser designada 
como

( A ) a passagem da realidade externa como a origem 
do conhecimento para uma realidade empírica.

( B ) a passagem da realidade externa como origem do 
conhecimento para a investigação sobre como o 
sujeito conhece essa realidade.

( C ) a retirada do sujeito como centro do conhecimento 
para a realidade externa como centro do conheci-
mento.

( D ) a saída da natureza como origem confiável do co-
nhecimento para o racionalismo como origem con-
fiável do conhecimento

( E ) a origem do conhecimento baseada na observa-
ção dos fenômenos astronômicos, que permitiriam 
compreender a realidade.

Questão 85

an · gús · ti a

[Lat. angustia] sf. 1. Grande ansiedade ou 
aflição; ânsia, agonia. 2. Grande sofrimento ou 
atribulação. 

ANGÚSTIA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: 
o dicionário da língua portuguesa. 8. ed. Curitiba: Positivo, 2010. p. 46.

Heidegger atribuía a esse sentimento grande importân-
cia em suas teorias fenomenológicas e na construção 
do sujeito. Segundo o filósofo, 

( A ) a angústia era o sentimento contra o qual o sujeito 
deveria lutar para eliminar de sua vida.
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( B ) a angústia representava a aceitação da morte.

( C ) uma existência autêntica só poderia vir após o en-
frentamento da angústia.

( D ) a fuga da angústia dava sentido à vida.

( E ) a angústia era um sentimento socialmente criado 
para reprimir a humanidade.

Questão 86
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A tirinha pode ser relacionada à questão da dialética 
marxista. Essa afirmação se justifica porque

( A ) mostra como a realidade histórica progride por 
meio da razão, em um movimento evolutivo

( B ) enseja a reflexão sobre o fim da vida como algo não 
atrelado aos meios de produção.

( C ) provoca a reflexão de como a produção de bens 
materiais está diretamente ligada às relações so-
ciais e interfere na existência humana.

( D ) explicita o conceito marxista de luta de classes ao 
longo da história humana, evidenciando a relação 
entre dominadores e dominados.

( E ) demonstra como a revolução comunista pode ser 
uma alternativa para a quebra da luta de classes.

Questão 87

[...] O que sabe propriamente o homem sobre 
si mesmo? Sim, seria ele sequer capaz de alguma 
vez perceber-se completamente, como se estivesse 
em uma vitrina iluminada? Não lhe cala a na-
tureza quase tudo, mesmo sobre seu corpo, para 
mantê-lo à parte das circunvoluções dos intesti-
nos, do fluxo rápido das correntes sanguíneas, das 
intrincadas vibrações das fibras, exilado e tranca-
do em uma consciência orgulhosa, charlatã! Ela 
atirou fora a chave: e ai da fatal curiosidade que 
através de uma fresta foi capaz de sair uma vez 
do cubículo da consciência e olhar para baixo, e 
agora pressentiu que sobre o implacável, o ávido, 
o insaciável, o assassino, repousa o homem, na in-
diferença de seu não saber, e como que pendente 
em sonhos sobre o dorso de um tigre.

NIETZSCHE, Friedrich. [...]. São Paulo: Nova Cultural, 
1987. p. 32-33. (Coleção Os Pensadores).

Glossário

vitrina: vidraça atrás da qual se guardam objetos para exposição 
e venda.

circunvolução: movimento em torno de um centro.

intrincada: obscura, confusa. 

charlatã: enganosa, trapaceira.

ávido: que deseja ardentemente, ansioso.

Com base no fragmento de texto e considerando seus 
conhecimentos sobre Nietzsche, pode-se afirmar que

( A ) o texto mostra que o homem tem acesso a uma 
verdade absoluta sobre si mesmo.

( B ) Nietzsche afirma o conhecimento de uma verdade 
absoluta por meio de uma perspectiva racionalista.

( C ) Nietzsche supervaloriza a racionalidade, colocan-
do-a como centro da verdade absoluta.

( D ) para o filósofo alemão, o ser humano não tem con-
trole ou acesso a uma verdade absoluta.

( E ) é possível atingir a verdade por meio de saberes de 
cunho religioso e místico, já que a razão não con-
segue.

Questão 88
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Os conceitos freudianos para as estruturas psíquicas re-
presentadas na ilustração, respectivamente, são:

( A ) superego, id e ego.

( B ) ego, superego e id.

( C ) id, superego e ego.

( D ) id, ego e superego.

( E ) ego, id e superego.
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Questão 89

[trata-se de] uma meditação sobre o conhe-
cimento. [esta área] Considera que aquilo que 
é dado à consciência é o fenômeno (objeto do 
conhecimento imediato). Esse fenômeno só 
aparece numa consciência; portanto, é a essa 
consciência que é preciso interrogar, deixando 
de lado tudo o que lhe é exterior. A consciência 
[...] só pode ser entendida como intencional, 
isto é, não está fechada em si mesma, mas de-
fine-se como uma certa maneira de perceber o 
mundo e seus objetos. Mostrar os diversos as-
pectos pelos quais a consciência percebe esses 
objetos e sob os quais eles lhe aparecem, o que 
a sua presença supõe, constitui o estudo e o 
objetivo essencial.

Disponível em: <https://goo.gl/irqJ4j>. Acesso em: 6 mar. 2018.

O fragmento de texto diz respeito a uma corrente de 
pensamento da Filosofia. Que corrente é essa?

( A ) Metafísica.

( B ) Teoria do conhecimento.

( C ) Filosofia da Ciência.

( D ) Empirismo.

( E ) Fenomenologia.

Questão 90

Podemos esclarecer isto de maneira simples 
através da ideologia do hobby. Na naturalida-
de da pergunta sobre qual hobby se tem está 
subentendido que se deve ter um, porventura, 
também já escolhido de acordo com a oferta do 
negócio do tempo livre. Liberdade organizada 
é coercitiva. Ai de ti se não tens um hobby, se 
não tens ocupação para o tempo livre então tu 
és um pretensioso ou antiquado, um bicho raro, 
e cais em ridículo perante a sociedade, a qual te 
impinge o que deve ser o teu tempo livre.

ADORNO, Theodor. [...]. Seleção de textos de Jorge Mattos Brito de Almeida. 
Tradução de Juba Elisabeth Levy et al. São Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 62-64. 

Glossário

hobby: atividade recreativa, geralmente praticada nas horas de 
lazer. 

impingir: impor, obrigar a aceitar. 

coercitiva: que controla, reprime, obriga.

A ideologia do hobby diz respeito a um fenômeno rela-
cionado ao modo de produção capitalista. Que fenôme-
no é esse?

( A ) Luta de classes.

( B ) Revolução comunista.

( C ) Indústria cultural.

( D ) Alienação dos meios de produção.

( E ) Materialismo histórico dialético.


