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e Ciências Humanas e suas Tecnologias

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.
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Turma
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| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua IngLesa >>

Questão 1

LIFE AFTER HIGH SCHOOL

[…] "When you get to be our age, you all of 
a sudden realize that you are being ruled by 
people you went to high school with... You all 
of a sudden catch on that life is nothing but 
high school."

It's a chilling vision. The cutthroat 
competition, ruthless power plays and rigid 
status hierarchy all extended into eternity? 
Even those of us who liked high school wouldn't 
want to spend a lifetime there.

Or maybe we do. Popular culture is 
dominated by depictions of high school: Glee 
and Gossip Girl, High School Musical and 
Prom. Earlier generations mined the same 
terrain, from Grease and The Breakfast Club 
to Beverly Hills, 90210 and My So-Called 
Life. Our educational system is fixated on the 
performance of high school students, the key to 
their all-important college admissions. Social-
networking sites mean you never have to lose 
touch with your friends from high school. […]

PAUL, Annie Murphy. Life after high school. Available at: <http://content.time.
com/time/magazine/article/0,9171,2076739,00.html>. Accessed on:  10 jan. 2017.

A adolescência tende a ser um período complexo, no 
qual somos sujeitos a muitas novas experiências. Com 
base nisso, o texto ressalta que

( A ) a fraqueza emocional na adolescência pode preju-
dicar a vida adulta de forma latente.

( B ) a influência da cultura pop aumenta, de forma con-
siderável, a importância (positiva e negativa) da 
adolescência.

( C ) embora complicada, a adolescência é uma fase 
passageira e a maturidade faz com que deixemos 
a insegurança.

( D ) filmes hollywoodianos demonstram, de forma clara, 
a vida complicada de adolescentes e o sucesso de-
les em decorrência disso.

( E ) a adolescência pouco se difere da vida adulta, espe-
cialmente no que diz respeito à competição e aos 
jogos de poder.

LISR3-00006

x

Questão 2 

ALADDIN

[…] Aladdin sat in the dark and cried. Then 
he saw the old lamp and decided to light it. 
While cleaning it, he rubbed the lamp and 
out came a genie! “Master, I shall grant you 
three wishes,” he said. Aladdin said, “Take 
me home!” In seconds, Aladdin was with his 
mother, counting the gems he had brought 
from the cave. Aladdin also brought the ring 
along with him and when he rubbed it, out 
came another genie! “Master, I shall grant you 
three wishes!” said the genie. “Make us rich 
and happy!” said Aladdin. And Aladdin and 
his mother lived happily. […]

ALADDIN. Available at: <http://shortstoriesshort.com/
story/aladdin/>. Accessed on: 5 Aug. 2018.

No trecho apresentado, Aladdin faz dois desejos ao Gê-
nio que encontrou ao esfregar uma lâmpada mágica. 
Outra forma de Aladdin fazer seus pedidos ao Gênio po-
deria ser

( A ) “I want to go home”; “I want money”.

( B ) “I wish I could go home”; “I wish we were rich and 
happy”.

( C ) “I wish I were home”; “I wish I have money and 
happy”.

( D ) “I want I were home”; “I want to become happy”.

( E ) “I wish home”; “I wish money and happiness”.

LISR3-00033

x
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Questão 3 
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Com base em seus conhecimentos sobre conditionals, é possível compreender, na tirinha apresentada, que

( A ) Charlie Brown pergunta a Snoopy se comida enlatada faz mal para a saúde.

( B ) Snoopy demonstra insatisfação com sua comida, retratada no terceiro quadrinho.

( C ) Snoopy demonstra estar interessado em entrar para uma matilha de lobos.

( D ) Charlie Brown pergunta a Snoopy o que o cão faria se tivesse de preparar a própria comida.

( E ) Snoopy acha que Charlie Brown quer que ele se junte a uma matilha.

Questão 4 

MEET THE WOMAN WHO WROTE THE TOYS 'R' US JINGLE

Linda Kaplan Thaler wasn't entirely sure how her Toys "R" Us jingle would go over at first.

It was the early 1980s and she was a junior copywriter at the J. Walter Thompson ad agency, 
which was tasked with inventing a catchy tune for the toy company. The song that Thaler whipped 
up used a slogan — "I'm a Toys 'R' Us Kid" — co-created by James Patterson, the future crime 
novelist who at the time was a colleague of hers.

"I didn't know if it was good enough," Thaler said. But her boss encouraged her to make the pitch. 
"He said, 'Well, I can't stop singing it.'"

As it turned out, neither could the rest of the country. 

[…] But Thaler's "I'm a Toys 'R' Us Kid" remains one of the most enduring jingles in retail history. 
[…]

DISIS, Jill. Meet the woman who wrote the Toys 'R' Us jingle. CNN Money, 14 Mar. 2018. Available at: <http://money.
cnn.com/2018/03/13/news/companies/toys-r-us-jingle/index.html>. Accessed on: 5 Aug. 2018.

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

( A ) Thaler ficou muito orgulhosa com o resultado final de seu trabalho desde o princípio.

( B ) a empresa Toys ‘R’ Us pagou a um de seus funcionários para escrever a canção.

( C ) o chefe de Thaler disse que não conseguia cantar a canção.

( D ) o chefe de Thaler disse que ela não conseguia mais parar de cantar a canção, mas o resto do país não gostou.

( E ) a canção fez sucesso, pois o chefe de Thaler não conseguia mais parar de cantar, e o restante do país também não.

LISR3-00034

x
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Questão 5 

A palavra destacada no texto exerce uma função que 
permite compreender que

( A ) James Patterson era um colega de Thaler, e agora 
é um romancista.

( B ) o autor do texto não sabe quem é James Patterson.

( C ) Patterson foi um romancista, que agora é colega de 
Thaler.

( D ) James Patterson perguntou quem é o colega ro-
mancista de Thaler.

( E ) Thaler tirou o slogan de um romance escrito por 
Thaler.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 1 a 45 |

| Questões de 1 a 5 |

<< OpçãO | Língua espanhOLa >>

Questão 1

TÚ ME VUELVES LOCO

[…]

Viéndote a la distancia 

me pongo a alucinar 

respiro tu fragancia 

me quedo hechizado inmovilizado 

y me pongo a pensar 

Que me vuelves loco 

tú me vuelves loco 

[...]

SOLÍS, Marco Antonio. Tú me vuelves loco. Disponible en: <http://
www.musica.com/letras.asp?letra=1889925>. Consulta: 21 dez. 2016.

Desde o título Tú me vuelves loco, há na canção alguns 
exemplos dos chamados verbos de câmbio da língua 
espanhola. São também verbos de câmbio:

( A ) acostarse, convertirse, levantarse.

( B ) cepillarse, maquillarse, volverse. 

( C ) mirarse, volverse, olvidarse.

( D ) hacerse, quedarse, ponerse.

( E ) llamarse, convertirse, irse.

LISR3-00036

x

LESR3-00008

x

Questão 2 

PODEMOS LAS ONG HACER 
MARKETING EN LAS REDES SOCIALES?

[…] Pienso que debido a las funcionalidades 
que ofrecen las Redes Sociales Virtuales son 
muchas las posibilidades que nos ofrecen, una 
muestra:

Crear comunidad e interactuar con otras 
personas y entidades a través de grupos de 
debate. Esto nos permite crear una comunidad 
entorno a un tema de interés, una causa, una 
problemática compartida… O bien, crear 
estructuras de coordinación y comunicación 
interna. […]

LLANOS, Adrian Aguayo. ¿Podemos las ONG hacer Marketing en las 
Redes Sociales? 13 jul. 2017. Disponible en: <http://hablemosdegestion.
org/2017/07/13/marketing-redes-sociales-ong/>. Consulta: 5 ago. 2018.

A apresentação do gráfico referenda as ideias defendi-
das no texto, na medida em que

( A ) demonstra o grande número de usuários que usam 
tais dispositivos de comunicação.

( B )  mostra os interesses que cada pessoa tem ao aden-
trar uma comunidade virtual.

( C ) defende que há redes sociais que são mais adequa-
das para quem atua em ONGs.

( D ) expõe a diversidade de uso das redes sociais que exis-
tem atualmente.

( E ) possibilita que as ONGs sejam defendidas pelas redes 
sociais.

LESR3-00033

x

3a. série | Regular – 4a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

5Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Questão 3 

¿QUÉ DERECHOS TIENE UN JUGADOR 
PROFESIONAL DE ESPORTS?

Muchos empleados están acostumbrados a 
una jornada laboral de 40 horas durante las 
que apenas se levantan de un escritorio en el 
que trabajan con ordenador, ratón y teclado 
como principales — y, en ocasiones, exclusi-
vas — herramientas de trabajo. Si sumamos 
a la ecuación unos cascos, tenemos el material 
que necesitan los jugadores profesionales de 
eSports para ejercer su oficio.  Porque, aun-
que a muchos les escueza escuchar esto, es una 
profesión en el sentido estricto de la palabra e 
involucra a un gremio cada vez más amplio. La 
falta de una normativa específica ha derivado 
en una suerte de autorregulación que deja mu-
chas puertas abiertas. […]

CORTÉS, Javier. ¿Qué derechos tiene un jugador profesional de eSports?  
30 nov. 2017. Disponible en: <https://retina.elpais.com/retina/2017/11/10/

tendencias/1510307679_782395.html>. Consulta: 5 ago. 2018.

Ao versar sobre o tema gamers, o texto defende a tese 
de que

( A ) gamers estão acostumados a trabalhar 40 h por 
semana.

( B ) trabalhadores de escritórios e gamers usam as 
mesmas “ferramentas”.

( C ) gamers são profissionais que precisam de regula-
mentação.

( D ) as pessoas não gostam de discutir a situação traba-
lhista nos eSports.

( E ) os eSports têm regras de trabalho muito flexíveis.

Questão 4 

DIFERENCIAS CULTURALES 
EN LA PAREJA

Los desacuerdos en las parejas son muy 
habituales y éstos se producen, generalmente, 
por las diferencias de opiniones, creencias o 
problemas que genera la misma convivencia. 
A muchos les resulta difícil acostumbrarse a 
la diferente concepción de familia o de la vida 
misma que tiene cada uno y esto se puede ver 
un poco más acentuado en parejas que vienen 
de diferentes culturas. Sin embargo, esto no 
es negativo simplemente que cuando las cultu-
ras son muy distintas, lo ideal es encontrar un

LESR3-00034

x

LESR3-00035

equilibrio y llevar las discusiones por el camino 
que ayuden más bien a enriquecer y a mejorar 
la relación y por tanto la vida en familia. […]

DIFERENCIAS culturales en la pareja. Los Tiempos, 26 jun. 2014. 
Disponible en: <http://www.lostiempos.com/oh/tendencias/20140621/

diferencias-culturales-pareja>. Consulta: 5 ago. 2018.

O uso do termo “sin embargo”, em destaque, exerce fun-
ção opositiva porque

( A ) expõe o quanto é negativa a falta de equilíbrio nas 
relações.

( B ) demonstra o motivo pelo qual há relações complexas.

( C ) apresenta a concepção de família que gera desen-
tendimentos.

( D ) descreve as diferenças de opinião, crença e proble-
mas de convivência. 

( E ) explicita que há dificuldades de convivência não 
apenas em culturas muito diferentes.

Questão 5 

IMPORTANCIA DE LAS TRADICIONES

Las tradiciones son conocimiento vivo y 
existente. Un conjunto de ideas relacionadas 
que han permanecido a través de los años. 
Se considera que son dinámicas, pues con el 
paso del tiempo éstas van cambiando, aunque 
en algunos casos, la atención se centra en 
mantenerlas exactamente cómo son.

La razón por la que las tradiciones son 
importantes es que transmiten valores 
compartidos, historias y objetivos de una 
generación a otra. Ellas motivan a las 
sociedades a crear y compartir una identidad 
colectiva, que a su vez sirve para dar forma a 
las identidades individuales. […]

IMPORTANCIA de las Tradiciones. Disponible en: <https://www.
importancia.org/tradiciones.php>. Consulta: 5 ago. 2018.

A expressão destacada em “aunque en algunos casos” 
pode ser substituída, sem perda do sentido proposto, 
por

( A ) “por lo tanto”, porque expressa explicação.

( B ) “sin embargo”, em virtude do sentido de oposição 
proposto.

( C )  “pues”, porque apresenta uma retificação.

( D ) “tanto que”, já que expressa consequência.

( E ) “con todo”, porque explicita uma concessão.

x

LESR3-00036

x



Simulado – 2018

6

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

| Questões de 6 a 45 |

Questão 6 

AR LIVRE

A menina translúcida passa.

Vê-se a luz do sol dentro dos seus dedos.

Brilha em sua narina o coral do dia.

Leva o arco-íris em cada fio de cabelo.

Em sua pele, madrepérolas hesitantes

Pintam leves alvoradas de neblina.

Evaporam-se lhe os vestidos, na paisagem.

É apenas o vento que vai levando seu corpo 
pelas alamedas.

A cada passo, uma flor, a cada movimento, 
um pássaro.

E quando para na ponte, as águas todas vão 
correndo,

Em verdes lágrimas para dentro dos seus 
olhos.

MEIRELES, Cecília. Ar livre. In:      . Antologia 
Poética. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. p. 99.

A respeito da construção do poema, é correto afirmar 
que

( A ) no verso “Leva o arco-íris em cada fio de cabelo”, o 
sujeito é “o arco-íris”.

( B ) no verso “Brilha em sua narina o coral do dia”, o su-
jeito é “A menina translúcida”.

( C ) no verso “Pintam leves alvoradas de neblina”, o su-
jeito é composto.

LPSR3-00097

( D ) no verso “Evaporam-se lhe os vestidos, na paisa-
gem”, o sujeito é “madrepérolas hesitantes”.

( E ) o verso “A cada passo, uma flor, a cada movimento, 
um pássaro.” não tem orações, logo, não tem sujeitos.

Questão 7

O ALFABETO NO PARQUE

Eu sei escrever.

Escrevo cartas, bilhetes, lista de compras,

composição escolar narrando o belo passeio

à fazenda de vovó que nunca existiu

porque ela era pobre como Jó.

Mas escrevo também coisas inexplicáveis:

quero ser feliz, isto é amarelo.

E não consigo, isto é dor.

[...]

PRADO, Adélia. O alfabeto no parque. In:       . 
Poesia reunida. Siciliano: São Paulo, 191. p. 260.

A função da linguagem que predomina nesses versos 
iniciais do poema O alfabeto no parque é a

( A ) emotiva, porque o texto está em primeira pessoa e 
revela os sentimentos do eu lírico do texto.

( B ) conativa, porque procura convencer o leitor quanto à 
beleza do ato de escrever.

( C ) poética, porque a subjetividade está escrita em versos 
que transmitem sentimento.

( D ) fática, porque retoma o próprio código para se asse-
gurar do aspecto comunicativo.

( E ) metalinguística, porque se volta ao próprio código lin-
guístico para explicar sua escrita.

x

LPSR3-00018

x

Questão 8
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Analisando-se a charge, é possível reconhecer que

( A ) as imagens pouco contribuem para a progressão 
da cena narrada.

( B ) as falas são indispensáveis para compreender a in-
tenção do autor da tira.

( C ) o segundo quadro, por apresentar uma persona-
gem feminina, é a chave para compreender que o 
tema da charge é a questão de gênero.

( D ) a última cena atribui importância máxima ao uso 
de recursos tecnológicos desde a primeira infância; 
texto e imagem colaboram para isso.

( E ) a repetição da fala denota falta de criatividade do 
criador da imagem.

Questão 9

[...] Febre entre a garotada, e agora ferra-
menta para a sala de aula, são os sites de re-
lacionamento e os blogs. Com atividades di-
rigidas e objetivos claramente estabelecidos, 
é possível levar para a escola oportunidades 
reais de uso da língua estrangeira ou mesmo da 
língua materna. Não podemos esquecer os si-
tes de atividades interativas, especialmente os 
jogos on-line. Atividades como bingo, anagra-
mas, caça-palavras, palavras cruzadas e forca 
são alguns exemplos de exercícios interativos. 
[...]

SOUZA, Renata Beduschi de. O uso das tecnologias na educação. 
Disponível em:  <https://loja.grupoa.com.br/revista-patio/artigo/5945/o-

uso-das-tecnologias-na-educacao.aspx>.  Acesso em: 14 dez. 2016.

Segundo a autora do texto, o uso de ferramentas tecno-
lógicas em sala de aula

( A ) deve ser evitado, especialmente sites de conteúdo 
pessoal, porque não contribuem com o aprendiza-
do.

( B ) é necessário, porque cabe à escola ensinar a usar 
adequadamente ferramentas, como sites de rela-
cionamento.

( C ) não deve acontecer, porque, assim como na vida 
fora da escola, vira febre e o aluno não consegue 
mais aprender.

( D ) é adequado, porque atualiza a vida acadêmica com 
o gosto dos alunos da atualidade, dando liberdade 
de escrita.

( E ) só deve ser autorizado se for para trabalhar com 
atividades interativas, de maneira que o professor 
controle a turma.

x

LPSR3-00015

x

Questão 10

ANALFABETISMO E HIPOCRISIA

No início dos anos 70, foi criado o Mobral, 
com muito dinheiro, boa gestão e material di-
dático de primeira classe. Pouco depois, pre-
parei um relatório para o Ipea, em que an-
tecipava que, a despeito do foguetório, não 
melhorariam os números. [...]

[...] Mas ignoramos a lição da história. [Em 
2017], voltamos à carga, com programas de 
concepção velha. [...]

É insensato e perdulário repetir os progra-
mas de massa que sistematicamente falharam. 
É hipocrisia ou ingenuidade insistir na mesma 
tecla e, pior, oferecer programas “meias-bo-
cas” e curtos. Gasta-se uma fortuna, criam-se 
frustrações em todos os azimutes e não apare-
cem os benefícios tangíveis – como não apare-
ceram antes.

MOURA CASTRO, Claudio de. Analfabetismo e hipocrisia. 
Revista Veja, São Paulo, p. 87, 30 ago. 2017.

O excerto apresentado foi extraído de um artigo de 
Claudio de Moura Castro sobre a situação do analfa-
betismo no Brasil, em que ele compara os programas 
desenvolvidos pelo governo para tentar sanar esse 
problema com as tentativas passadas e malsucedidas. 
O autor usa o termo “perdulário” para defini-los, e a ex-
plicação para o emprego desse adjetivo relaciona-se a

( A ) programas “meias-bocas”.

( B ) programas curtos.

( C ) gasta-se uma fortuna.

( D ) criam-se frustrações.

( E ) não aparecem os benefícios tangíveis.

LPSR3-00098

x
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Questão 11

Figura I
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Ao analisar as figuras apresentadas, é possível supor que

( A ) a Figura I esteja presente em um texto argumentativo 
sobre manifestação, e a Figura II possa ilustrar um tex-
to conversacional.

( B ) a Figura I esteja presente em um texto conversacional, 
e a Figura II possa ilustrar um texto argumentativo.

( C ) a Figura I esteja presente em um texto jornalístico, e a 
Figura II possa ilustrar um texto narrativo.

( D ) as figuras I e II possam ilustrar uma notícia jornalística.

( E ) as figuras I e II possam ilustrar um texto instrutivo.

Questão 12

CONSELHOS DE UM VELHO 
APAIXONADO

Quando encontrar alguém e esse alguém fi-
zer seu coração parar de funcionar por alguns 
segundos, preste atenção: pode ser a pessoa 
mais importante da sua vida.

Se os olhares se cruzarem e, neste momento, 
houver o mesmo brilho intenso entre eles, fique 
alerta: pode ser a pessoa que você está espe-
rando desde o dia em que nasceu.

LPSR3-00099

x

LPSR3-00044

Se o toque dos lábios for intenso, se o beijo 
for apaixonante, e os olhos se encherem d’água 
neste momento, perceba: existe algo mágico 
entre vocês.

Se o primeiro e o último pensamento do seu 
dia for essa pessoa, se a vontade de ficar juntos 
chegar a apertar o coração, agradeça: algo do 
céu te mandou um presente divino: O AMOR.

[...]

Não deixe que as loucuras do dia a dia o 
deixem cego para a melhor coisa da vida: o 
AMOR !!!

Ame muito... muitíssimo...

ANDRADE, Carlos Drummond de. Conselhos de um velho apaixonado. Disponível 
em: <https://osegredo.com.br/2015/01/conselhos-de-um-velho-apaixonado-
uma-cronica-de-carlos-drummond-de-andrade/>.  Acesso em: 11 fev. 2017.

O trecho do texto Conselhos de um velho apaixonado, de 
Carlos Drummond de Andrade, revela uma abordagem 
bastante emotiva. O que, linguisticamente, dá suporte a 
isso é

( A ) a escolha vocabular relacionada a aspectos senti-
mentais.

( B ) o uso das orações subordinadas adverbiais por pri-
meiro.

( C ) a opção pela escrita do texto em terceira pessoa 
do singular.

( D ) a identificação do autor com as sensações descri-
tas na crônica.

( E ) a proximidade estabelecida entre o autor da crôni-
ca e seu leitor.

Questão 13

Não acredite em dietas que prometem per-
da de peso e mudança de hábitos sem nenhum 
esforço e em poucos dias. Isso não existe.

CURITIBA. Prefeitura. Alimentação saudável. Panfleto.

De acordo com o enunciado apresentado,

( A ) o leitor não deve acreditar em nenhuma dieta.

( B ) todas as dietas prometem perda de peso.

( C ) apenas as dietas que se dizem milagrosas não exis-
tem.

( D ) o leitor precisa desconfiar de todas as dietas.

( E ) nenhuma dieta pode prometer perda de peso ins-
tantânea.

x

LPSR3-000100

x

3a. série | Regular – 4a. aplicação – Caderno A



Simulado – 2018

9Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Questão 14

QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo 

que amava Maria que amava Joaquim que 
amava Lili 

que não amava ninguém. 

João foi pra os Estados Unidos, Teresa para 
o convento, 

Raimundo morreu de desastre, Maria ficou 
para tia, 

Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. 
Pinto Fernandes 

que não tinha entrado na história.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Quadrilha. In:      . 
Antologia Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.

CLOSER – PERTO DEMAIS

Mike Nichols resolveu contar uma história de 
amor [...] e conta esta história de uma forma bas-
tante cruel e impactante. Sem falsos moralismos 
ou superficialidades. Sua lente de aumento mos-
tra-nos a dor da separação, a difícil convivência 
entre casais que se amam (ou se odeiam). Rela-
cionamentos sempre no fio da navalha entre a 
verdade (que nem sempre redime) ou a mentira 
(que atormenta, mas que aproxima). Quatro des-
tinos que se cruzam, como no poema de Drum-
mond: Alice que amava Dan que amava Anna 
que amava Larry … um círculo de amantes e 
relacionamentos conflituosos de diálogos sar-
cásticos onde a verdade pode não ser a melhor 
escolha. Tudo muito perto. Perto demais como 
sugere o título deste ótimo filme. [...]

SOUZA, Valdeci. Closer – Perto demais. Mais de 140 caracteres, 22 
abr. 2011. Disponível em: < https://maisde140caracteres.wordpress.

com/2011/04/22/closer-perto-demais-2/: Acesso em 5 ago. 2018.

Com base nas leituras do poema e da resenha do filme, 
pode-se afirmar que

( A ) o longa-metragem é inspirado nos versos, trocando 
apenas os nomes dos personagens.

( B ) há um trabalho de intertextualidade entre ambos, 
pois o filme se baseia nas relações amorosas cita-
das no poema.

LPSR3-000101 ( C ) ambos falam de amor e de relacionamento, mas 
não há diálogo entre eles. 

( D ) apesar de a temática ser comum, a intertextuali-
dade não existe, porque são obras produzidas em 
épocas e locais diferentes.

( E ) não há relação entre eles, visto que o poema apre-
senta sete personagens, e o filme, apenas quatro.

Questão 15

A moto é um veículo muito prático e que 
proporciona grande economia de tempo e com-
bustível, porém exige atenção redobrada dos 
motociclistas.

CURITIBA. Prefeitura. Vida no Trânsito. Folheto.

O “que” no enunciado apresentado tem a função de

( A ) sujeito da oração anterior.

( B ) complemento nominal da oração anterior.

( C ) adição à oração anterior.

( D ) retomar “a moto”.

( E ) causalidade da oração anterior.

Questão 16

— Estou triste porque você vai nos deixar 
— disse-lhe a freirinha ajudando-a a guardar 
os livros no caixote. — Mas, ao mesmo tempo, 
estou satisfeita porque apesar de tudo creio 
que você foi feliz aqui. 

Apesar de tudo. Que significaria para a frei-
ra aquele “apesar de tudo”? A perseguição de 
Irmã Flora? A proibição de ter Ofélia como 
amiga constante? Os longos castigos que supor-
tara com o coração cheio de ódio? As sucessivas 
hóstias recebidas com o coração vazio de fé? 
Não, evidentemente Irmã Mônica se referia ape-
nas às medalhinhas e fitas. Saía do colégio como 
entrara, com a blusa branca sem nenhuma con-
decoração, e para aquelas mulheres devia ser 
esse o maior impedimento à sua felicidade.

TELLES, Lygia Fagundes. Ciranda de pedra.  
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 75.

O trecho apresentado, extraído do romance Ciranda de 
pedra, de Lygia Fagundes Telles, traz uma inferência ela-
borada pela personagem Virgínia com base em uma fala 
de sua interlocutora. Sobre as suposições produzidas 
por ela, depreende-se que

x

LPSR3-00102

x
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( A ) a freira Mônica estava feliz com a saída da meni-
na, porque Virgínia apresentou, de modo geral, um 
comportamento bondoso e dócil.

( B ) a freira Mônica, na verdade, não estava feliz com a 
saída de Virgínia, pois esperava que ela ficasse mais 
anos no convento.

( C ) a freira Mônica não se importava com o sofrimento 
de Virgínia, apenas desejava que ela tivesse apre-
sentado um desempenho mais brilhante.

( D ) a freira Mônica entendia que Virgínia sofrera no 
convento e, por isso, ficava feliz com a partida da 
menina.

( E ) a freira Mônica se desculpava pelos maus-tratos e 
pelas perseguições experimentadas por Virgínia.

Questão 17

SAMBA-ENREDO 2007 – MINHA 
PÁTRIA É MINHA LÍNGUA, 

MANGUEIRA MEU GRANDE AMOR

[...]

Caravelas ao mar partiram

Por destino encontraram Brasil...

Nos trazendo a maior riqueza

[ ]

Se misturou com o tupi, tupinambrasileirou

Mais tarde o canto do negro ecoou

E assim a língua se modificou

[...]

LEQUINHO; JÚNIOR FIONDA; ANIBAL; AMENDOIM DO SAMBA. 
Minha pátria é minha língua, Mangueira, meu grande amor. Disponível em: 

<https://www.vagalume.com.br/mangueira/samba-enredo-2007-minha-patria-
e-minha-lingua-mangueira-meu-grande-amor.html>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Por meio da análise do trecho do samba-enredo apre-
sentado e de seu contexto, é possível inferir que o verso 
propositalmente retirado da transcrição trata da

( A ) gênese da história do Brasil.

( B ) língua portuguesa.

( C ) cultura indígena.

( D ) cultura afro-brasileira.

( E ) chegada dos portugueses.

x

LPSR3-00057
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Questão 18

Eu espero acontecimentos

Só que, quando anoitece,

É festa em outro apartamento

LIMA, Marina; CÍCERO, Antônio. Acontecimentos. In: 
LIMA, Marina. Marina Lima. EMI-Odeon, 1991.

Na letra de Marina Lima e de Antônio Cícero, o sentimen-
to subentendido é de

( A ) inveja, por não haver festa na casa do eu-lírico.

( B ) raiva, porque não há festas na casa do eu-lírico.

( C ) alegria, por haver festa em outro apartamento.

( D ) introspecção, porque o eu-lírico não deseja agito 
em sua residência. 

( E ) melancolia, porque o eu-lírico está solitário em casa.

Questão 19

[...] Muito da linguagem corporal é incons-
ciente – e o movimento da sobrancelha, a in-
clinação da cabeça, a virada do braço podem e 
costumam dizer muito mais do que a palavra 
falada. Esses movimentos estão no coração de 
nossa comunicação no papel de estranhos, co-
legas de trabalho, amigos e namorados. Então, 
é sensato tentar entender melhor a linguagem 
corporal. Ao ler os outros com maior precisão 
e controlar mais o que projetamos, nossa vida 
profissional, social e amorosa só têm a se enri-
quecer. [...]

COHEN, David. A linguagem do corpo: o que você precisa saber. Tradução 
de Daniela Barbosa Henriques. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. p. 16-17.

Está subentendido nesse fragmento de texto que é ne-
cessário

( A ) ser o mais natural possível numa situação comuni-
cativa.

( B ) manipular as reações corporais dos interlocutores 
da conversa.

( C ) falar a verdade sempre e deixar transparecer a emoção.

( D ) ter controle sobre as informações transmitidas pelo 
corpo.

( E ) estudar os sinais corporais emitidos pelas pessoas 
para controlá-las.

LPSR3-00105

x
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Questão 20

Em dado momento, ele (Felipe Neto) convi-
da alguns para participar de um jogo popular de 
seu canal, o Casa, Mata ou Beija (quando sua 
audiência era um pouco mais madura, a coisa 
se chamava Casa, Mata ou Trepa). A brincadei-
ra consiste em escolher, entre três celebridades, 
uma para casar, outra para matar e a terceira 
para beijar. Essa é a hora em que o astro apro-
veita para criticar desafetos, como [...] políticos 
com os quais não simpatiza, como o deputado 
Jair Bolsonaro (PSC-RJ). “Você não vai matar 
o Bolsonaro? Como tem coragem de beijá-lo?”, 
pergunta a uma mãe em Brasília. “É que eu 
trabalho no Senado”, retruca ela, que, depois de 
certa pressão, muda de ideia e decide “matar” o 
pré-candidato ao Planalto. Ufa!

VILICIC, Felipe. Ele faz a cabeça de seus filhos. Revista 
Veja, São Paulo: Abril, n. 2.570, p. 83, 21 fev. 2018.

A interjeição “Ufa!”, localizada no fim do trecho, sugere

( A ) alívio do repórter com o fim da brincadeira.

( B ) desprezo do repórter em razão do teor da brinca-
deira. 

( C ) concordância do repórter com a mulher que acei-
tou “matar” o pré-candidato.

( D ) sarcasmo do repórter relativo à situação a que a 
mulher foi exposta.

( E ) felicidade do repórter diante do fato de a mulher 
não ter aceitado beijar o pré-candidato.

Questão 21

A GÊNESE DO JAGUNÇO

A demonstração é positiva. Há um notável 
traço de originalidade na gênese da população 
sertaneja, não diremos do Norte, mas no Brasil 
subtropical.

Esbocemo-lo; e para não nos delongarmos 
demais, afastemo-nos pouco do teatro em que 
se desenrolou o drama histórico de Canudos, 
percorrendo rapidamente o rio de S. Francisco, 
“o grande caminho da civilização brasileira”, 
conforme o dizer feliz de um historiador. [...]

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br/download/texto/bn000153.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017.

LPSR3-00109

x
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A narração do capítulo chamado A gênese do jagunço 
apresenta um importante personagem da oficial história 
do Brasil. O sertanejo é a referência de brasileiro, que sur-
giu como um forte na obra

( A ) Urupês, de Monteiro Lobato.

( B ) Canaã, de Graça Aranha.

( C ) Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto.

( D ) Eu, de Augusto dos Anjos.

( E ) Os Sertões, de Euclides da Cunha.

Questão 22

[...] O subúrbio propriamente dito é uma 
longa faixa de terra que se alonga [...].

Há casas, casinhas, casebres, barracões, 
choças, por toda a parte onde se possa fincar 
quatro estacas de pau e uni-las por paredes 
duvidosas. Todo o material para essas cons-
truções serve: são latas de fósforos distendidas, 
telhas velhas, folhas de zinco, e, para as ner-
vuras das paredes de taipa, o bambu, que não 
é barato.

Há verdadeiros aldeamentos dessas barra-
cas, nas coroas dos morros, que as árvores e os 
bambuais escondem aos olhos dos transeuntes. 
Nelas, há quase sempre uma bica para todos os 
habitantes e nenhuma espécie de esgoto. Toda 
essa população, pobríssima, vive sob a amea-
ça constante da varíola e, quando ela dá para 
aquelas bandas, é um verdadeiro flagelo.

[omissis]. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/bn000048.pdf> Acesso em: 5 ago. 2018.

Uma das intenções dos autores do momento literário 
conhecido por Pré-Modernismo era pesquisar sobre o 
homem brasileiro. E cada autor, a seu modo, traçou o 
perfil do brasileiro do início do século XX. O suburbano, 
para o autor ora citado, é a representação de

( A ) Monteiro Lobato.

( B ) Euclides da Cunha.

( C ) Lima Barreto.

( D ) Augusto dos Anjos.

( E ) Graça Aranha.

x
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Questão 23

Diante do tema e de como foi exposta a ideia do autor, é 
possível compreender seu intuito. Ao descrever o subúr-
bio, o autor tinha como objetivo

( A ) mostrar que, apesar das dificuldades, é possível 
construir suas casas.

( B ) evidenciar a falta de vontade que não deixa os su-
burbanos prosperarem.

( C ) sentenciar o destino fatal de pessoas que moram 
no subúrbio.

( D ) realçar diferenças entre quem mora no subúrbio e 
quem mora no centro.

( E ) revelar as condições precárias sobre as quais vivem 
os suburbanos.

Questão 24

RELICÁRIO

No baile da Corte

Foi o Conde d’Eu quem disse

Pra Dona Benvida

Que farinha de Suruí

Pinga de Parati

Fumo de Baependi

É comê bebê pitá e caí

Andrade, Oswald de. Relicário. In:      . Cadernos de 
Poesia do Aluno Oswald (Poesias Reunidas). São Paulo: Círculo 
do Livro, s.d. Disponível em: <http://www.algumapoesia.com.

br/poesia2/poesianet171.htm>. Acesso em: 12 fev. 2017.

O poema Relicário é de autoria de Oswald de Andrade, 
o poeta mais irreverente da primeira fase modernista. O 
maior traço de irreverência do poeta, nesse poema, está 
no fato de que Oswald

( A ) apresentou o poema em única estrofe, versos me-
trificados e a pontuação convencional.

( B ) usou palavras bastante diversas, registrando tanto 
termos nobres quanto populares.

( C ) rebaixou a hierarquia do conde ao apresentá-lo 
com marcas linguísticas de oralidade.

( D ) valeu-se do humor literário para criticar passagens 
da história do Brasil e seus personagens.

( E ) ridicularizou a cultura indígena, usando repertório 
do vocabulário da língua tupi.

LTSR3-00063

x
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Questão 25

No fundo do mato-virgem nasceu Macunaí-
ma, herói da nossa gente. Era preto retinto e 
filho do medo da noite. Houve um momento 
em que o silêncio foi tão grande escutando o 
murmurejo do Uraricoera, que a índia tapa-
nhumas pariu uma criança feia. Essa criança é 
que chamaram de Macunaíma.

Já na meninice fez coisas de sarapantar. De 
primeiro passou mais de seis anos não falando. 
Si o incitavam a falar exclamava: – Ai! que 
preguiça!...

[...]

E Macunaíma se lembrou de tomar ba-
nho. Porém no rio era impossível por causa 
das piranhas [...]. Então Macunaíma enxergou 
numa lapa bem no meio do rio uma cova cheia 
d’água. E a cova era que nem a marca dum 
pé gigante. Abicaram. O herói depois de mui-
tos gritos por causa da água entrou na cova e 
se lavou inteirinho. Mas a água era encantada 
porque aquele buraco na lapa era marca do 
pezão do Sumé, do tempo em que andava pre-
gando o evangelho de Jesus pra indiada bra-
sileira. Quando o herói saiu do banho estava 
branco loiro e olhos azuizinhos, água lavara o 
pretume dele. E ninguém não seria capaz mais 
de indicar nele um filho da tribo retinta dos 
Tapanhumas.

ANDRADE, Mário de. Macunaíma. Rio de Janeiro: Agir, 2007. p. 13, 49-50.

Escrita em 1928, a obra Macunaíma, de Mário de Andra-
de, tornou-se um ícone que representa a construção da 
identidade nacional na Primeira Geração do Modernis-
mo brasileiro. Pela descrição feita, o brasileiro do início 
do século XX representava

( A ) o índio “apagado” pela história.

( B ) o negro, a exemplo do escravo.

( C ) o branco, representado pelo europeu.

( D ) a mistura de crenças e etnias.

( E ) o cafuzo, indicado pelo negro e pelo índio.

Questão 26

[...]

Quando voltou para a sala de trabalho Glória 
riu-se dela:

LTSR3-00015
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– Você endoidou, criatura? Pintar-se como 
uma endemoniada? Você até parece mulher de 
soldado.

– Sou moça virgem! Não sou mulher de solda-
do e marinheiro.

– Me desculpe eu perguntar: ser feia dói?

– Nunca pensei nisso, acho que dói um pou-
quinho. Mas eu lhe pergunto se você que é feia 
sente dor.

– Eu não sou feia!!!. Gritou Glória.

Depois tudo passou e Macabéa continuou a 
gostar de não pensar em nada. Vazia, vazia. 
Como eu disse, ela não tinha anjo da guarda. 
Mas se arranjava como podia. Quanto ao mais, 
ela era quase impessoal.

[...]

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 62.

Macabéa é uma personagem emblemática da obra de 
Clarice Lispector. Conhecida por ser uma “sentidora”, 
Lispector cria em sua personagem-chave uma

( A ) menina cheia de sonhos.

( B ) ausência de expectativas.

( C ) personagem preocupada com a aparência.

( D ) personagem preocupada com a amiga.

( E ) menina tensa quanto aos perigos de existir.

Questão 27

D’BARROS, Tchello. Poema visual. Disponível em: <http://
tchellodbarros-poesiavisual.blogspot.com.br/2007_02_01_

archive.html>. Acesso em: 12 fev. 2017.

x
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O título do poema foi propositalmente escondido para 
que o texto possa ser analisado em seu conteúdo. Quan-
to à mensagem que ele transmite, é possível alegar que 
o poema

( A ) mostra o negro em maioria e superioridade na so-
ciedade, a qual se diz combater o preconceito.

( B ) aborda o preconceito, denunciando a posição do 
negro na sociedade em relação à do branco. 

( C ) distingue os papéis sociais de mulheres e homens, 
evidenciando preconceito de gênero.

( D ) apresenta o tema de forma injusta e desigual em 
relação à distribuição de recursos entre negros e 
brancos.

( E ) faz com que, pelas características, o negro seja visto 
em condições elevadas na sociedade.

Questão 28
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LEMINSKI, Paulo. Toda poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Paulo Leminski é um dos mais conhecidos expoentes da 
poesia marginal. A respeito desse estilo poético e com 
base na análise da imagem, o conceito que melhor re-
trata o poema em análise é

( A ) um poema gráfico, que encontra no leitor uma es-
pécie de coautor.

( B ) a voz das pessoas da periferia como uma espécie 
de protesto social.

( C ) a resistência máxima ao estilo concretismo, surgido 
no final dos anos 50.

( D ) o desenvolvimento de uma palavra-conceito que 
se junta a outras para ter sentido.

( E ) uma poesia musicada, cheia de figuras de lingua-
gem para não evidenciar a crítica.

x
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Questão 29

CORO

Liberdade! Liberdade! 

Abre as asas sobre nós, 

Das lutas, na tempestade,

Dá que ouçamos tua voz...

(Acende-se um refletor sobre Paulo Autran. 
Ele diz.)

PAULO: Sou apenas um homem de teatro. 
Sempre fui e sempre serei um homem de tea-
tro. Quem é capaz de dedicar toda a vida à 
humanidade e à paixão existentes nestes me-
tros de tablado, esse é um homem de teatro. 
Nós achamos que é preciso cantar (Acordes da 
Marcha da Quarta-feira de Cinzas)

– Agora, mais que nunca, é preciso cantar.

FERNANDES, Millôr. Liberdade, Liberdade. Disponível em: <http://static.
recantodasletras.com.br/arquivos/5228350.pdf> Acesso em: 5 ago. 2018.

O pequeno trecho do texto teatral apresentado perten-
ce ao autor Millôr Fernandes. O recurso utilizado na fala 
de Paulo faz compreender que a função da linguagem 
nesse texto é

( A ) apelar para o leitor, convencendo-o da verdade.

( B ) verificar se o leitor continua como interlocutor.

( C ) emocionar o leitor, uma vez que o tema é liberdade.

( D ) usar um recurso de linguagem para elaborar um 
discurso falado.

( E ) valer-se exclusivamente da linguagem denotativa 
no texto.

Questão 30

CRITICAR TAMBÉM É 
FAZER LITERATURA

[...] O senso comum diz que “quem criti-
ca é quem não sabe fazer”. A velha analogia 
com o eunuco no harém também é repetida. 
Para mim, no entanto, a crítica literária, assim 
como qualquer tipo de crítica, é sempre válida. 
O crítico pode não escrever uma obra literá-
ria de qualidade. Como leitor, porém, e leitor 
que deve ler muito, ele sabe quando a obra 
é boa ou não. Conhece os mecanismos, sabe

LTSR3-00067

x
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comparar os novos com os velhos livros. Quem 
desqualifica seu trabalho, só o faz quando o 
crítico escreve verdades que incomodam. [...]

NOGY, Gustavo. Criticar também é fazer literatura. Gazeta do Povo, 14 
fev. 2018. Disponível em: < https://www.gazetadopovo.com.br/colunistas/
gustavo-nogy/criticar-tambem-e-fazer-literatura/> Acesso em: 5 ago. 2018.

No que diz respeito às manifestações literárias 
contemporâneas, novas ferramentas têm sido utilizadas, 
entre elas os blogs. O texto apresentado foi retirado de 
um blog e traz uma discussão sobre o que é e o que 
não é literatura. Quanto às tecnologias de comunicação, 
o texto

( A ) é informal, apresenta termos coloquiais.

( B ) revela visão coletiva a respeito do assunto.

( C ) baseia-se em referências literárias para se expor.

( D ) assume verdade única diante dos fatos.

( E ) mostra opinião particular do emissor.

Questão 31
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MUYBRIDGE, Eadweard. Mulher Seminua em Movimento. 
1887. Museu Internacional da Fotografia, George Eastman 

House, Nova York. In: JANSON, H. W. Iniciação à história 
da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 432.

A figura exemplifica a proposta da fotografia experimen-
tal. Selecione a alternativa que apresenta o texto que me-
lhor explicita a caracterização desse tipo de fotografia.

( A ) As fotos guardadas são recordações de um 
tempo que se foi, mas que se torna presente cada 
momento quando elas são mostradas a alguém. 
(BETTEGA NETTO, Francisco. Imagens da memória 
operária. Curitiba: CDG/SEEC Paraná. p. 8.) 

( B ) Trata-se de um olhar da morte como “a grande 
viagem da passagem e da vida”, na qual a 
fotografia, em um resgate da memória, promove 
a ressurreição da extinção. (AZEVEDO, Orlando. 
Marinhas: arqueologia da morte. Curitiba: Museu 
Oscar Niemeyer, ago. 2010. p. 3.) 

( C ) As imagens resultantes apresentam uma 
profundidade de campo quase infinita, com focos 
suaves em todos os planos de cenas únicas. 
(OLIVEIRA, Cildo. Cidade múltipla: Ricardo Hantzschel. 
São Paulo: Caixa Cultural, maio 2010. p. 20.) 

x
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( D ) Banalizada, a fotografia tornou-se para o grande 
público um artigo de consumo rápido, descartável, 
a serviço de necessidades efêmeras. (OLIVEIRA, 
Carlos Eduardo França. Klumb: a corte e o Brasil. 
São Paulo: Caixa Cultural, nov. 2012/jan. 2013. p. 6.)

( E ) As vistas simultâneas apresentam um tratamento 
inteiramente novo do movimento no tempo e no 
espaço, capaz de desafiar a imaginação. (JANSON, 
H. W. Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins 
Fontes, 1996. p. 432.)

Questão 32

Figura I
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BRAQUE, Georges. Mulher com Violão. 1913. 1 óleo e 
carvão sobre tela: 130 cm × 73 cm. Museu Nacional de 

Arte Moderna – Centre Pompidou, Paris, França.

Figura II

BALLA, Giacomo. Automobile in Corsa. 1913. 1 óleo e tinta 
sobre papel: 74 cm × 104 cm. Coleção particular.

Considerando as figuras I e II como exemplos de pro-
duções visuais representantes do período da História 
da Arte denominado Modernismo, assinale a alternativa 
que apresenta uma análise correta das obras.

x
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( A ) A Figura I, exemplo de pintura cubista, explora os 
múltiplos pontos de vista em um único plano bidi-
mensional, e a Figura II, exemplo de pintura futuris-
ta, concentra sua proposta no interesse pela tecno-
logia e seu movimento.

( B ) A Figura I, exemplo de cubismo sintético, com a 
utilização de aplicações em colagem, estimulou a 
produção de pinturas como a Figura II, exemplo de 
pintura fauvista, com a composição abstrata e geo-
metrizada.

( C ) A Figura I, exemplo de pintura dadaísta, experi-
mentou a representação de objetos do cotidiano, 
e a Figura II, exemplo de obra futurista, valoriza as 
conquistas da modernidade na produção de bens 
de consumo.

( D ) A Figura I, exemplo de pintura surrealista, considera 
os aspectos da imaginação e do sonho na repre-
sentação dos objetos e recebeu influência de pro-
duções cubistas, como a Figura II, e seu rompimen-
to com a arte tradicional.

( E ) As figuras I e II, representantes do futurismo, aproxi-
mam-se quanto aos temas relacionados ao cotidia-
no e diferem apenas no que se refere às influências 
pictóricas de seus autores, Braque, com traços afri-
canos, e Balla, com olhar cubista.

Questão 33

A adaptação do livro A invenção de Hugo Cabret, de 
Brian Selzinick, para o cinema conta a história de um dos 
maiores nomes da história cinematográfica, Georges 
Méliès. No filme, é possível ver como ele criou os efei-
tos especiais para uma de suas obras mais conhecidas 
Viagem à Lua. Pode-se constatar que George Méliès é 
uma referência mundial, especialmente por

( A ) ter criado um aparelho capaz de reproduzir o movi-
mento, por meio de uma sequência de fotografias.

( B ) criar um filme em que um trem chegava à estação, 
causando medo na plateia, que saiu correndo.

( C ) ter feito as primeiras exibições cinematográficas, 
que caíram no gosto do povo, surgindo, assim, o 
cinema.

( D ) realizar experimentos para a projeção de imagens 
em uma grande tela, criando o cinematógrafo.

( E ) ter criado filmes que exploraram o efeito de ilusão, 
a ficção e a fantasia, com truques visuais criativos.

x
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Questão 34

A PROSPERIDADE 
ECONÔMICA E A ARTE

A mudança do século e a prosperidade na 
agricultura do café promovem o enriqueci-
mento das metrópoles, principalmente de São 
Paulo. Surgem fábricas. Muitos imigrantes da 
Itália e Alemanha vêm trabalhar nas fazendas 
e nas indústrias. Sua influência se faz sentir em 
todos os aspectos da cultura.

Na arquitetura pode-se observar que as ca-
sas – durante muito tempo com uma feição 
simples e feita de taipa – recebem novos dese-
nhos e materiais. A modernização das cidades 
é simultânea à modernização da arte. Abrem-
-se diversas salas de cinema no Rio e em São 
Paulo e surge o primeiro centro brasileiro de 
produção de filmes: comédias e policiais. O 
contato com o que acontece na Europa é mais 
estreito e as influências são imediatas.

GARCEZ, Lucília. Explicando a arte brasileira. 
Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. p. 104.

O contexto brasileiro de mudança apresentado pelo tex-
to pode ser observado, no campo das artes visuais, pela 
obra dos seguintes artistas:

( A ) Victor Meirelles, com a obra Combate naval do Ria-
chuelo, por exemplo, e Di Cavalcanti, como grande 
caricaturista.

( B ) Anita Malfatti, com a obra A Boba, de 1915, por 
exemplo, e Lasar Segall, artista lituano que expôs 
no Brasil nesse período.

( C ) Oswald da Andrade, com a pintura Antropofagia, 
por exemplo, e Tarsila do Amaral, artista organiza-
dora da Semana de Arte Moderna de 1922.

( D ) Vicente do Rego Monteiro, com a obra Operários, 
por exemplo, e com Candido Portinari, escultor par-
ticipante da Semana de Arte Moderna de São Paulo.

( E ) Mário de Andrade, com a obra Macunaíma, por 
exemplo, e Victor Brecheret, criador do conceito 
para a obra Abaporu.

Questão 35

Texto I

Judy Pfaff utiliza pintura, juntamente com 
a escultura e outros materiais, para ativar o

ARSR3-00063

x
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espaço arquitetônico. Suas obras podem ser 
comparadas a exóticos interiores.

JANSON, H. W. Iniciação à história da arte.  
São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 415.

Texto II

O gesto era espontâneo, o corpo do artista 
definia o movimento e o ritmo provocando o 
resultado totalmente inesperado, obtido por 
manchas e pontos em diferentes combinações.

ROSA, Nereide S. Santa. Retratos da arte: história 
da arte. São Paulo: Leya, 2012. p. 333.

Texto III

[...], seu interesse voltou-se para o dia a dia 
das grandes cidades norte-americanas: as ima-
gens, o ambiente, a vida proporcionada pela 
tecnologia industrial.

PROENÇA, Graça. Descobrindo a história da arte. São Paulo: Ática, 2005. p. 216.

Identifique as propostas ou os movimentos artísticos 
descritos nos textos I, II e III, respectivamente, que se si-
tuaram no contexto histórico pós-Segunda Guerra Mun-
dial:

( A ) videoarte, happenings, existencialismo.

( B ) arte degenerada, realismo socialista, performance.

( C ) instalação, expressionismo abstrato, pop art.

( D ) arte da terra (earthworks), action painting, 
comunicação de massa. 

( E ) arte conceitual, abstracionismo, futurismo.

Questão 36

A HISTÓRIA DO TEMPO

Certa vez Andy Warhol disse: “No futuro 
todos serão famosos durante 15 minutos”. A 
frase ficou célebre e suscitou longas análises 
sociológicas sobre a sociedade de consumo, a 
produção em massa de produtos e a função 
da Arte nesse contexto. Com formação em 
design e trabalhando no meio publicitário em 
Nova York, na década de 1960, Warhol pro-
duziu uma série de obras baseadas nos arti-
gos de consumo. Os ready-made de Duchamp 
foram referências importantes na concepção

x
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artística pós-moderna, mas a essência da obra 
de Warhol eram os objets trouvés e a redução 
mecânica de suas próprias obras em serigrafia, 
traçando um paralelo crítico com os produtos 
comerciais, também feitos em série.

ROSA, Nereide S. Santa. Retratos da arte: história 
da arte. São Paulo: Leya, 2012. p. 341.

Glossário

Objet trouvé: objetos “interpretados”; objetos do cotidiano e 
naturais que são incorporados à obra de arte sem intervenção ou 
modificação; componente essencial da arte objetual.

WARHOL, Andy. Lata de sopa Campbell I. 1968. 1 serigrafia 
sobre tela: color; 91,5 cm × 61 cm. Coleção particular.

Com base no texto e na imagem, a proposta do artista 
estadunidense Andy Warhol é considerada arte contem-
porânea, pois,

( A ) ao investigar elementos do expressionismo abstra-
to, suas obras refletem formas animadas e diverti-
das para o público e a crítica.

( B ) ao recusar o estranhamento e a curiosidade da arte 
conceitual, suas obras mantinham interação com o 
espectador e com o espaço expositivo.

( C ) ao explorar imagens publicitárias e midiáticas, o artista 
liderou o movimento da pop art, e suas obras repre-
sentavam uma arte assemelhada à vida cotidiana.

( D ) ao estudar as relações ópticas do observador com 
a produção visual da action painting, suas obras su-
geriam profundidade.

( E ) ao questionar conceitos da sociologia e da comu-
nicação de massa do futurismo, suas obras redu-
ziram a quantidade de elementos na composição.

x

Questão 37

O MAIS CÉLEBRE DOS ESQUECIDOS

No cinema de hoje, há mais auto-estradas 
do que trilhas, diz Jean-Luc Godard. O enfant 
terrible da Nouvelle Vague, [...], sobrevive à sua 
maneira às encruzilhadas, sem esconder uma 
certa nostalgia de tempos em que o cinema lhe 
parecia se embrenhar por caminhos menos per-
corridos e mais aventurosos. Nos anos [19]60, 
Godard integrou a avant-garde que projetou a 
transgressão estética do cinema francês [...]. É 
ele o autor de Acossado (1959), [...]

[...] filme que se tornou manifesto da Nou-
velle Vague. Os jovens diretores refutavam o 
“cinema de papa” e pregavam a subversão da 
forma, a renovação dos temas, a segmentação e 
desconstrução narrativa, a autonomia da ima-
gem e uma revolução no uso dos diálogos, da 
luz, do som e da direção dos atores.

EICHENBERG, Fernando. O mais célebre dos esquecidos. 
Bravo!. São Paulo: D’Ávila, ano 6, n. 61, p. 60, out. 2002.

A proposta estética descrita no texto influenciou o Cine-
ma Novo brasileiro nas produções de Glauber Rocha e 
de Nelson Pereira dos Santos, principalmente quanto às 
seguintes características:

( A ) temas relacionados à atualidade do período, como 
as guerras e a exploração exagerada de questões 
sociais.

( B ) produções épicas e ambientação em cenários lo-
cais e acessíveis ao público.

( C ) crítica social e produção com custo mais reduzido 
que as de Hollywood, rejeitando boa parte das pro-
duções anteriores no Brasil. 

( D ) controle dos estúdios com intuito de melhor co-
mercialização e com temáticas polêmicas. 

( E ) desenvolvimento de técnicas apuradas e utilização 
de cenários sofisticados e glamorosos.

Questão 38

ROMEU E JULIETA – LARGO DA ORDEM
TEATRO DE RUA – DRAMA

A mais bela história de amor de todos os tem-
pos em uma montagem contemporânea, mas 
com o olhar particular do Cena IV, dentro do

ARSR3-00066
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projeto “Um Olhar Brasileiro Para Shakespea-
re”, no qual o texto original e a estrutura de 
montagem são conservados, mas com a essên-
cia brasileira e adequada para a modernidade.

Cena IV – Shakespeare Cia.

FESTIVAL de Curitiba: Guia Oficial 2018. Curitiba: Plural 
Indústria Gráfica Ltda., p. 75. mar./abr. 2018.

Observando-se as informações do texto, pode-se afirmar 
que, para esse espetáculo, a proposta cênica do grupo 
Cena IV é

( A ) a utilização de espaço público, demonstrando a ne-
cessidade de aproximação com o público e a so-
ciedade.

( B ) um resgate do teatro elisabetano, com a escolha de 
um texto original e sua montagem conservadora.

( C ) a manutenção do estilo e da ocupação de palco do 
período de Shakespeare, unindo o espaço físico ao 
cênico.

( D ) uma representação das potencialidades do teatro 
moderno, com temática do cotidiano e ocupação 
claramente circundante do espaço físico.

( E ) uma proposta contemporânea comparada a um 
happening, com a utilização de diversas linguagens 
apresentadas simultaneamente.

Questão 39

A OLIMPÍADA NOS DEIXA COMO 
LEGADO A ESPERANÇA

Enquanto o BRT, como são chamados no 
Rio de Janeiro os ônibus com ar condicionado 
que circulam em vias expressas, avança rapi-
damente, um grupo de torcedores brasileiros 
comemora o ouro do boxeador Robson Con-
ceição, conquistado minutos antes. Eles estão 
felizes, cheios de revigorado orgulho nacional, 
e cantam a plenos pulmões palavras que reve-
renciam o País onde nasceram. “Brasil, Brasil, 
Brasil”, gritam, para espanto – e certa inveja 
– dos estrangeiros que dividem o coletivo. [...]

SEGALLA, Amauri; LOBATO, Eliane. A olimpíada nos deixa como legado 
a esperança. Isto É, 19 ago. 2016. Disponível em: <https://istoe.com.br/o-

brasil-sonhou-alto-e-atingiu-grandes-metas/>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Diversas medidas podem ser tomadas visando ao apro-
veitamento estrutural deixado pelos Jogos Olímpicos, 
entre elas

x
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( A ) a reestruturação local, visando à transformação do 
legado esportivo em cultural, tornando-o acessível 
somente a uma parte da população.

( B ) a demolição do complexo esportivo, alugando a 
área para ressarcir gastos e excluindo o desenvolvi-
mento local do esporte e da infraestrutura.

( C ) o reaproveitamento da estrutura para a construção 
de novos estádios e ginásios mais simples e exclu-
sivos para escolares.

( D ) a utilização dos ginásios para o desenvolvimento 
do esporte de base no país, bem como a implemen-
tação de áreas de lazer.

( E ) as reformas dos locais de competição, deixando de 
lado o desenvolvimento esportivo e visando ao de-
senvolvimento exclusivamente econômico.

Questão 40

ITÁLIA E TAILÂNDIA DÃO AULA 
DE FAIR PLAY EM PARTIDA 
DO GRAND PRIX DE VÔLEI

[...] A espera de uma solução da arbitragem 
do jogo, as atletas das duas equipes resolveram 
animar a torcida, em Bari. E com uma aula de 
animação as jogadoras resolveram realizar um 
“manchetão”, disputa levada bastante a sério 
nos treinos de vôlei e serve como uma compe-
tição interna para os times. 

Além disso, as jogadoras fizeram uma volta 
olímpica na quadra e dançaram durante quase 
duas horas de paralisação da partida. Ainda 
teve tempo para a jogadora da Tailândia as-
soprar as velas em um bolo improvisado pela 
comissão técnica. Mesmo sem ter um jogo os 
torcedores que comparecem ao ginásio se di-
vertiram bastante com as duas seleções.

FELIX, Raul. Itália e Tailândia dão aula de fair play em partida do 
Grand Prix de Vôlei. 18 jun. 2016. Disponível em: <https://www.

torcedores.com/noticias/2016/06/italia-e-tailandia-dao-aula-de-fair-
play-em-partida-do-grand-prix-de-volei>. Acesso em: 5 ago. 2018.

O fair play é uma atitude de verdadeiro espírito olímpico 
e um conjunto de princípios éticos no esporte. Na notícia 
apresentada, o fair play pode ser identificado no texto 
em razão

( A ) do reconhecimento da superioridade das adversá-
rias, respeitando a decisão da interrupção do jogo.

( B ) da integração de atletas adversárias em quadra, de-
monstrando o espírito de coletividade no esporte.
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( C ) da comemoração da vitória, mesmo antes da divul-
gação do resultado definitivo respaldado pela arbi-
tragem.

( D ) da competição com as adversárias, mantendo a ri-
validade presente em quadra mesmo no intervalo 
de jogo.

( E ) da aceitação da decisão da arbitragem e do des-
respeito com os torcedores diante da paralisação 
do jogo.

Questão 41

Judô (caminho suave, ou caminho da sua-
vidade) é uma arte marcial, praticada como 
esporte de combate e fundada por Jigoro Kano 
em 1882. Os seus principais objetivos são for-
talecer o físico, a mente e o espírito de forma 
integrada, além de desenvolver técnicas de de-
fesa pessoal. [...]

JUDÔ. In: Wikipedia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://
pt.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%B4>. Acesso em: 5 ago. 2018.

O atleta de judô deve desenvolver, além da mente e do 
espírito, o lado físico, envolvendo assim habilidades mo-
toras para a luta. São exemplos de habilidades motoras 
básicas:

( A ) caminhar, saltar, chutar, socar e defender.

( B ) lançar, caminhar, socar, chutar e passar.

( C ) caminhar, correr, defender, chutar e arremessar.

( D ) correr, saltar, chutar, arremessar e receber.

( E ) socar, pular, tocar, defender e arremessar.

Questão 42

MELHORE SUA QUALIDADE DE VIDA 
– PENTÁCULO DO BEM-ESTAR

O estilo de vida corresponde a várias ações 
que refletem as atitudes, os valores e as opor-
tunidades das pessoas. Essas ações têm grande 
influência na saúde geral e na qualidade de 
vida de todos os indivíduos. 

[...] O equilíbrio desses cinco pilares – que 
formam o Pentáculo do Bem-Estar – nos ajuda 
a levar uma vida mais saudável. [...]

BILEK, Eduardo. Melhore sua qualidade de vida: pentáculo do bem-estar. 28 
dez. 2011. Disponível em: <http://exercite-se.com.br/2011/12/melhore-sua-

qualidade-de-vida-em-2012-pentaculo-do-bem-estar/>. Acesso em: 5 ago. 2018.
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Para uma existência mais equilibrada e saudável, ter qua-
lidade de vida é essencial. Os cinco pilares da qualidade 
de vida são

( A ) atividade física, alimentação, boa relação com os ou-
tros, controle do estresse e, cuidados com a saúde.

( B ) atividade sexual, bens materiais, bem-estar mental, 
desenvolvimento físico e atividades sociais.

( C ) bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar so-
cial, bem-estar emocional e estresse.

( D ) bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar emo-
cional, atividade sexual e atividades laborais.

( E ) desenvolvimento de atividades diversas, bens ma-
teriais, bem-estar emocional, bem-estar físico e ali-
mentação.

Questão 43

©
Sh

u
tt

er
st

o
ck

/C
re

at
iv

a 
Im

ag
es

A imagem ora apresentada pode ser associada a fatores 
importantes que visam combater a obesidade. Sobre o 
tema, é possível afirmar que essa imagem enseja uma 
reflexão sobre

( A ) a importância da atividade física associada a uma 
dieta balanceada.

( B ) a necessidade de as pessoas excluírem a alimenta-
ção baseada em fast-food, sem se importar com a 
atividade física.

( C ) o combate da obesidade associado exclusivamen-
te à atividade física.

( D ) a obesidade originária da hereditariedade e da as-
sociação de uma dieta não equilibrada.

( E ) a exposição da mulher, associando a importância 
do ideal de corpo imposto pela sociedade.
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Questão 44
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O gráfico apresentado indica o índice de obesidade em um ranking de dez países. Analisando o gráfico, é possível 
inferir que

( A ) a obesidade ocorre exclusivamente nos países desenvolvidos, como Estados Unidos e Alemanha, em razão do 
alto nível de desenvolvimento.

( B ) a obesidade não pode ser associada ao índice de desenvolvimento do país nem à sua localização geográfica.

( C ) países subdesenvolvidos como o Brasil e a Índia não estão relacionados a uma alta taxa de obesos. 

( D ) somente o alto desenvolvimento econômico pode ser associado a um menor índice de obesidade no país. 

( E ) a obesidade é hereditária, não dependendo dos hábitos de vida do indivíduo nem do país em que vive.

Questão 45

A ARMA DE GUERRA CHAMADA BARBIE

[...] Embora já esteja ficando quase velha, essa boneca esguia e eternamente jovem continua sendo 
o ícone de um padrão de beleza dos mais insistentes. Tendo habitado a infância das meninas do mun-
do inteiro há quase meio século, a Barbie tornou-se um verdadeiro clássico na imposição das leis do 
“corpo bom” em nossa sociedade. Todo um baluarte pedagógico, a famosa boneca é uma pioneira na 
configuração de um modelo corporal que provavelmente seja o mais tirânico da história ocidental. [...]

SIBILA, Paula. A arma de guerra chamada Barbie. Revista Trópico, 26 jul. 2007. Disponível em: <http://
www.revistatropico.com.br/tropico/html/textos/2891,1.shl>. Acesso em: 5 ago. 2018.

O ideal de beleza mudou com o passar do tempo. Contudo, a reportagem chama a atenção para um padrão que 
transcende os anos. Sobre a imagem corporal, pode-se afirmar que

( A ) para serem aceitas pela sociedade, as pessoas não devem buscar o desenvolvimento de um corpo que se 
assemelhe ao ideal.

( B ) o desenvolvimento de um corpo ideal deve ser associado à prática de exercícios físicos e alimentação neces-
sariamente restritiva.

( C ) a preocupação excessiva com a imagem corporal pode levar ao desenvolvimento de distúrbios como anorexia 
e bulimia.

( D ) a prática de cuidados com o corpo na sociedade atual não está relacionada ao desejo estético e ao padrão de 
beleza midiático.

( E ) a busca pelo ideal corporal é exclusivamente voltada ao público feminino em razão da exigência social da ex-
posição da mulher.

EFSR3-00069

x

EFSR3-00070

x
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Proposta de produção de texto 

Com base na leitura do conteúdo dos textos motivadores a seguir e nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo-argumentativo, em norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema A exclusão 
digital e suas consequências, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

Texto I
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Texto II

EXCLUSÃO DIGITAL

Condição em que as pessoas ficam à margem da evolução tecnológica e, consequentemente, for-
mam uma massa de analfabetos tecnológicos. Estes caracterizam-se pela incapacidade em “ler” o 
mundo digital e mexer com a tecnologia moderna, principalmente com relação ao domínio dos conteú-
dos da informática como planilhas, internet, editor de texto, desenho de páginas web etc. A exclusão 
digital é denunciada em todo o mundo como a forma mais moderna de violência e modalidade sutil 
de manutenção e ampliação das desigualdades. Tal exclusão não se dá apenas no interior das classes 
sociais de um país, mas também entre nações e continentes. Os números são assustadores e os efeitos 
devastadores, não só no que diz respeito a fossos econômicos, como também culturais. Os professores 
que não dominam os conhecimentos que o computador exige fazem parte deste analfabetismo que 
cresce em todo o mundo.

EXCLUSÃO DIGITAL. In: MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Dicionário interativo da educação brasileira – 
Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001. Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/exclusao-digital/>. Acesso em: 21 jul. 2017.

Texto III

EXCLUSÃO DIGITAL, SUAS CAUSAS E SEUS EFEITOS, OBSERVADOS NO SEU DIA A DIA

[...] A relação entre exclusão digital e pobreza é uma realidade mundial. De acordo com o Mapa 
da Exclusão Digital, que analisou os dados do Censo 2000, o nível de escolaridade é ponto de impor-
tância não só na geração de renda, mas também no nível de inclusão digital dos estados brasileiros: 
os cinco mais incluídos são o Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, 
e os cinco mais excluídos são o Maranhão, Piauí, Tocantins, Acre e Alagoas.

A exclusão digital atinge as partes mais pobres do país, onde ainda não chegaram computado-
res, internet, celular etc. As pessoas que nunca viram ou usaram um computador são denominadas
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Sem-Tela no popular. Muitas escolas já aderiram a laboratórios de informática, porém ainda há es-
colas nas regiões mais pobres que ainda não têm esse tipo de recurso. 

No processo de educação o excluído digital terá mais dificuldade de adaptação no futuro estudantil 
e até profissional. É o que está acontecendo com os excluídos digitalmente [...].

COSTA, Jucineide de Sousa. Exclusão digital, suas causas e seus efeitos, observados no seu dia a dia. 26 fev. 2010. Disponível 
em: <multidiversidade.blogspot.com/2010/02/exclusao-digital-suas-causas-e-seus.html>. Acesso em: 5 ago. 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.

3a. série | Regular – 4a. aplicação – Caderno A
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Ciências Humanas e suas Tecnologias

| Questões de 46 a 90 |

Questão 46

[...]

Ah, ouve essas fontes murmurantes

Aonde eu mato a minha sede

E onde a lua vem brincar

Ah, este Brasil lindo e trigueiro 

É o meu Brasil, brasileiro

Terra de samba e pandeiro

[...]

BARROSO, Ary. Aquarela do Brasil. Disponível em: <http://
arybarroso.com.br/sec_musica_letra_obra.php?language=pt_

BR&id=43>. Acesso em: 14 dez. 2016.

Glossário

trigueiro: moreno; de cor escura.

O samba Aquarela do Brasil foi composto por Ary Bar-
roso, em 1939. A partir da análise do trecho da canção, é 
possível identificar o(a)

( A ) utopia de um Brasil encantador que não existia na 
realidade.

( B ) nacionalismo ufanista expresso em sua letra.

( C ) realismo das belezas naturais do Brasil.

( D ) surrealismo dos adjetivos utilizados.

( E ) naturalismo utilizado para caracterizar o Brasil.

Questão 47
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Charge do cartunista brasileiro Belmonte representando 
Truman, líder dos Estado Unidos da América, e Stálin, chefe 

do governo soviético, publicada em setembro de 1946

HISR3-00006

x

HISR3-00104

A charge aborda

( A ) a aliança entre as duas potências para derrotar os 
nazistas.

( B ) os acordos de Potsdam, que definiram a divisão do 
território alemão. 

( C ) a configuração bipolar global entre potências com 
grande poder militar.

( D ) a conferência de Yalta, que demarcou as áreas de 
influência dos blocos.

( E ) as indefinições quanto à região do pacífico diante 
da resistência japonesa.

Questão 48
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Selo comemorativo da Revolução Mexicana, de 1910 
a 1960. No selo está escrito: “Reforma agrária com 45 

milhões de hectares repartidos” (tradução livre da autora)

Analisando o selo mexicano, é possível afirmar que o 
principal objetivo da Revolução Mexicana, de 1910, foi a 
implementação da

( A ) reforma agrária, pois, mesmo após a Independên-
cia, o sistema de distribuição de terras permaneceu 
desigual no México.

( B ) mecanização do campo mexicano, tendo em vista 
a política de distribuição igualitária de terras no go-
verno de Porfirio Díaz.

( C ) reforma agrária no país, uma vez que camponeses, 
indígenas e mestiços desejavam se inserir no siste-
ma mexicano de latifúndio. 

( D ) mecanização do campo, incentivando a implanta-
ção de latifúndios para produções agrícolas desti-
nadas à exportação.

( E ) reforma agrária para a distribuição igualitária de ter-
ras entre a elite local e a Igreja Católica.

x

HISR3-00020

x
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Questão 49

A evolução dos nacionalismos nas colônias 
foi marcada pelas características específicas das 
sociedades colonizadas em suas diversidades, 
conjugadas com o interesse imperialista. É o que 
explica os diferentes processos de descolonização 
e libertação, marcados ora pelo caráter pacífi-
co, ora pela violência, ora por preocupações com 
transformações profundas na sociedade, ora evi-
tando essas transformações em favor de regimes 
conservadores. Em suma, fatores internos e ex-
ternos contribuíram para os diversos caminhos 
dos movimentos nacionalistas de independência, 
na Ásia e na África, e para a formação do que 
ficou conhecido como “Terceiro Mundo”.

CANÊDO, Letícia Bicalho. A descolonização da Ásia e África. 
Processo de ocupação colonial. Transformações sociais nas colônias. 

Os movimentos de libertação. São Paulo: Contexto, 1985. p. 32.

O processo de descolonização da Ásia e África desenca-
deou

( A ) uma homogeneidade estrutural, que assegurou o 
apoio da comunidade internacional via Organiza-
ção das Nações Unidas. 

( B ) na Argélia uma experiência pacífica na qual a Fran-
ça reconheceu a necessidade de autodetermina-
ção dos argelinos.

( C ) resistências por parte de metrópoles indispostas a 
perderem seus territórios coloniais com suas fontes 
de riquezas.

( D ) na Índia a formulação de revoltas armadas nas 
quais se destacam os Cipaios e os Boxers.

( E ) o retorno da estabilização política na África, com a re-
constituição das fronteiras étnicas pré-colonização.

Questão 50
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Fotografia de época de um jovem negro sentado 
no braço de um banco de rua, destinado aos 

indivíduos “europeans blankes” (brancos europeus) 
na África do Sul, em data desconhecida

HISR3-00105
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A imagem refere-se a uma política da África do Sul, que 
vigorou de 1948 a 1994. Trata-se do(a)

( A ) Apartheid, regime implantado por Nelson Mandela.

( B ) Lei da Terra, regime de inclusão social dos negros.

( C ) Apartheid, regime de segregação racial entre bran-
cos e negros.

( D ) Lei da Terra, regime de divisão igualitária da terra.

( E ) Apartheid, regime de discriminação racial aos 
brancos.

Questão 51

O nacionalismo xenófobo de Donald Trump 
nos Estados Unidos, o referendo sobre a per-
manência do Reino Unido na União Europeia 
[...] são sintomas dos achaques e estertores que 
acometem o arranjo geoeconômico erigido nos 
últimos 40 anos. 

Desde o fim dos anos 1970, a reestruturação 
do capitalismo, ora em crise, envolveu mudan-
ças profundas no modo de operação das em-
presas, na integração dos mercados e, sobretu-
do, nas relações entre o poder da finança e a 
soberania do Estado. [...]

BELLUZZO, Luiz Gonzaga; GALÍPOLO, Gabriel. A liquidação do 
neoliberalismo. Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/

revista/904/a-liquidacao-do-neoliberalismo>. Acesso em: 10 jun. 2017.

Em relação às ideias apresentadas no texto, pode-se 
considerar que o nacionalismo xenófobo do presidente 
dos Estados Unidos, Donald Trump,

( A ) é uma forma de protecionismo, contrário às políti-
cas neoliberais adotadas pelo país, desde os anos 
1960.

( B ) faz parte do conjunto de medidas liberalizantes do 
país, colocadas em prática desde o governo ante-
rior, de Barack Obama.

( C ) compõe a política neoliberal americana, de proteção 
de mercados e de fronteiras, desde o século XVIII.

( D ) coloca em xeque a soberania do Estado americano 
em relação ao poder das finanças.

( E ) incentiva a entrada de pessoas e de empresas es-
trangeiras no país, como uma medida típica do neo-
liberalismo.

x

HISR3-00054

x
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Questão 52

Uma revolta [...]. Explicação de caráter psi-
cológico ou psicanalítico. Para os primeiros, 
uma imensa loucura da juventude que passou 
subitamente do tédio à febre. [...] Uma loucura 
que se traduzia pela ruptura das solidões indi-
viduais, o desenvolvimento da solidariedade e, 
sobretudo, a libertação da palavra: “maratona 
da palavra”, comentou Raymond Aron, para 
os segundos, a vontade de “matar o pai”, a 
irrupção da juventude numa sociedade que ela 
queria contestar, destruir. Mas o movimento 
não conseguiu tocar a juventude não estudan-
te, particularmente a juventude operária.

MARQUES, Adhemar; BERUTTI, Flávio; FARIA, Ricardo. História 
do tempo presente. São Paulo: Contexto, 2003. p. 197.

O movimento de maio de 1968, que tomou conta das 
ruas de Paris, foi conduzido

( A ) pela classe trabalhadora como protesto à explora-
ção e opressão social.

( B ) pelos jovens negros dos subúrbios contra os casos 
de violência policial.

( C ) pela juventude do Partido Comunista, como protes-
to à Guerra da Argélia. 

( D ) pelos jovens ricos contra o serviço militar, que os 
obrigava a lutar guerras.

( E ) pelos universitários, que protestavam contra o con-
servadorismo social.

Questão 53

[...] Delfim afirmava querer “fazer o bolo 
crescer, para depois dividi-lo” [...].

1968 – ATO Institucional nº. 5: os personagens. Folha de S. Paulo. 
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/
hotsites/ai5/personas/delfimNetto.html>. Acesso em: 5 ago. 2018.

No período conhecido como "milagre econômico", ocor-
rido durante o governo militar do general Médici, é cor-
reto afirmar que houve

( A ) retração do PIB, aumento de emprego e manuten-
ção das desigualdades.

( B ) expansão do PIB, maior controle sobre a inflação e 
manutenção das desigualdades.

( C ) descontrole inflacionário, expansão do emprego e 
redução das desigualdades.

( D ) contenção do endividamento público, controle in-
flacionário e manutenção das desigualdades.

( E ) expansão do PIB, maior controle inflacionário e re-
dução das desigualdades sociais.

HISR3-00106
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Questão 54
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As peças publicitárias apresentadas foram elaboradas 
durante

( A ) a ditadura de Getúlio Vargas e buscavam ressaltar o 
sentimento nacionalista.

( B ) o governo de JK e visavam convencer a sociedade 
das vantagens do desenvolvimentismo.

( C ) o governo de Jânio Quadros e pretendiam asse-
gurar sua marca populista e o alinhamento com o 
socialismo.

( D ) o governo de Médici e almejavam ressaltar os sen-
timentos ufanistas entre a população.

( E ) o governo José Sarney e objetivavam elevar os âni-
mos com a redemocratização.

Questão 55

TALEBÃ JÁ AMEAÇA 70% DO 
TERRITÓRIO DO AFEGANISTÃO

[...] “As pessoas não têm outra opção senão 
abandonar suas casas, fazendas, ranchos ou vi-
ver sob o domínio talebã”, diz uma professora 
de um distrito no norte de Cabul.

Ela disse que a família saiu da vila em ou-
tubro. Foram buscar refúgio no centro do dis-
trito, área ainda controlada pelo governo. Mas 
seu irmão acabou morto em um ataque de um 
homem-bomba dois dias depois da mudança. 
[...]

SHARIFI, Shoaib; ADAMOU, Louise. Talebã já ameaça 70% do território 
do Afeganistão. BBC News, 31 jan. 2018. Disponível em: <http://www.
bbc.com/portuguese/internacional-42886094>. Acesso em: 5 ago. 2018.

HISR3-00108
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Desde a Guerra Fria, a região do Afeganistão vem sofren-
do com os intensos conflitos. Na atualidade, essa região 
presencia

( A ) um controle oficial exercido pela milícia do Taleban, 
que atua como um braço do Estado Islâmico.

( B ) a utilização de ataques terroristas, em sua maioria 
contra alvos civis, que levam pânico à população.

( C ) conflitos militares como produtos da cruzada militar 
efetuada pelos russos contra os grupos terroristas.

( D ) conflitos militares entre rebeldes apoiados pelos 
Estados Unidos, apoiadores do ex-ditador Al Assad 
e do Estado Islâmico.

( E ) um controle sunita, que se estende por todo o 
Oriente Médio e impõe regras fundamentalistas à 
população.

Questão 56

ATO INSTITUCIONAL Nº. 5

CONSIDERANDO que a Revolução Brasi-
leira de 31 de março de 1964 teve, conforme 
decorre dos Atos com os quais se instituciona-
lizou, fundamentos e propósitos que visavam 
a dar ao País um regime que, atendendo às 
exigências de um sistema jurídico e político, 
assegurasse autêntica ordem democrática, ba-
seada na liberdade, no respeito à dignidade 
da pessoa humana, no combate à subversão e 
às ideologias contrárias às tradições de nosso 
povo, na luta contra a corrupção, buscando, 
deste modo, "os meios indispensáveis à obra de 
reconstrução econômica, financeira, política e 
moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, 
de modo direito e imediato, os graves e urgen-
tes problemas de que depende a restauração da 
ordem interna e do prestígio internacional da 
nossa pátria"

BRASIL. Ato Institucional nº. 5, de 13 de dezembro de 1968. Diário Oficial 
da União, Brasília, DF, 13 dez. 1968. Disponível em: <http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm>. Acesso em: 5 ago. 2018.

O Ato Institucional nº. 5 foi um instrumento jurídico que 
buscava assegurar aos militares plenos poderes para

( A ) conter as ideologias contrárias, como o capitalismo.

( B ) combater o avanço das religiões neopentecostais.

( C ) reprimir ações políticas contrárias ao regime.

( D ) assegurar a harmonia e o equilíbrio entre os três 
poderes.

( E ) devolver o governo aos civis e reinstaurar a demo-
cracia.

x
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Questão 57
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Manifestantes em evento da campanha Diretas Já

A Diretas Já foi um movimento organizado pela socieda-
de brasileira em 1984, o qual desejava

( A ) o fim da ditadura militar e obteve vitória por meio 
da Lei da Anistia.

( B ) o fim da ditadura militar e foi derrotado, pois o regi-
me durou até 1989.

( C ) o direito de votar para presidente e eleger Sarney.

( D ) o direito de votar para presidente e eleger Tancredo.

( E ) o direito de votar para presidente, que foi barrado 
no Congresso.

Questão 58

Na TV, Sarney anunciou as medidas:

Criação de uma nova moeda, o cruzado; cor-
te de três zeros; extinção do cruzeiro; conver-
são automática de todos os depósitos e contas 
na paridade de mil cruzeiros para um cruzado; 
extinção da correção monetária generalizada; 
conversão dos salários pela média; abono sa-
larial de 8%; aumento de 15% do salário mí-
nimo; congelamento total dos preços, tarifas e 
serviços; criação de um gatilho que corrigiria 
salários quanto a inflação acumulada chegasse 
a 20%; criação do seguro-desemprego; início do 
mercado interbancário.

LEITÃO, Mirian. Saga brasileira: a longa luta de um povo por 
sua moeda. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2011. p. 42.

Uma das consequências do Plano Cruzado foi

( A ) o retorno dos militares ao poder.

( B ) a manifestação das Diretas Já.

( C ) o desabastecimento de mercadorias.

( D ) o controle efetivo da inflação.

( E ) o aumento do poder de compra das classes baixa 
e média.

HISR3-00111
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Questão 59

PRIVATIZAÇÕES GANHARAM 
FORÇA A PARTIR DOS ANOS 90

Foi no governo do presidente Fernando Col-
lor de Melo (1990-1992) que o Brasil viu nascer 
seu primeiro programa de privatizações, com 
a constituição do Programa Nacional de De-
sestatização (PND). As privatizações no Bra-
sil refletiam também uma tendência nos anos 
90, de abertura econômica estabelecida pelo 
chamado Consenso de Washington. Essas di-
retrizes foram formuladas no final de 1989 por 
economistas e instituições como o FMI, Banco 
Mundial e Tesouro dos EUA, e pregavam o 
ajustamento macroeconômico dos países em 
desenvolvimento, que atravessam um longo 
período de dificuldades para o crescimento de 
suas economias. [...]

RUSSO, Mário. Privatizações ganharam força a partir dos anos 
90. O Globo, 21 out. 2013. Disponível em:<https://oglobo.globo.

com/economia/privatizacoes-ganharam-forca-partir-dos-anos-
90-10448501#ixzz5AOcpjAjf>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Durante os governos Fernando Collor de Melo e 
Fernando Henrique Cardoso, o Brasil vivenciou um in-
tenso processo de privatizações. Esses governos foram 
classificados como

( A ) neoliberais.

( B ) nacionalistas.

( C ) autoritários.

( D ) desenvolvimentistas.

( E ) totalitários.

Questão 60

MST OCUPA FÁBRICA DA NESTLÉ 
EM MG E DIZ QUE GOVERNO 
NEGOCIA ÁGUA BRASILEIRA

Aproximadamente, 600 mulheres do [...] 
(MST) ocuparam uma fábrica de água mine-
ral da Nestlé em São Lourenço, Minas Gerais, 
nesta terça-feira em protesto contra a priva-
tização da água, o que, segundo o grupo, é 
negociado no 8º. Fórum Mundial da Água que 
acontece em Brasília. [...]

MST OCUPA fábrica da Nestlé em MG e diz que governo negocia 
água brasileira. Uol Notícias Ciência e Saúde, 20 mar. 2018. Disponível 

em: <https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/
redacao/2018/03/20/mst-ocupa-fabrica-da-nestle-em-mg-e-diz-que-

governo-negocia-agua-brasileira.htm>. Acesso em: 5 ago. 2018.
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O MST, surgido no Brasil na década de 80, é um movi-
mento

( A ) nacionalista, que tem como principal bandeira o fim 
das privatizações.

( B ) popular, que luta pela realização de uma reforma 
agrária no país.

( C ) vinculado à Igreja Católica e defende o direito à pro-
priedade privada.

( D ) operário, que busca expropriar fábricas e entregá-
-las aos trabalhadores.

( E ) de pessoas sem moradia que invadem prédios pú-
blicos e privados.

Questão 61

Suponha que você seja um especialista em geração de 
energia e tenha sido contratado para assessorar a im-
plantação de uma matriz energética em um país com 
pequeno território, situado em região de baixa latitude 
e altitude, distante do litoral, com clima semiárido, vege-
tação estépica e relevo predominantemente composto 
por planície, estrutura geológica antiga com rochas cris-
talinas e grandes reservas de minerais metálicos, como 
ferro e manganês. De acordo com as características geo-
gráficas desse país, a fonte de energia mais indicada é a

( A ) hidráulica, devido às características do relevo.

( B ) fóssil, devido à estrutura geológica de origem cris-
talina.

( C ) nuclear, devido à utilização do ferro e manganês no 
processo de fissão nuclear.

( D ) eólica, devido ao afastamento das regiões litorâ-
neas.

( E ) solar, devido à localização geográfica e clima pre-
dominante.

Questão 62

A Conferência de Bretton Woods foi o en-
contro entre os 45 países aliados onde foram 
firmados os acordos que guiariam a economia 
mundial após o fim da Segunda Grande Guer-
ra em 1944, no hotel Mount Washington Ho-
tel, na cidade de Bretton Woods. A reunião 
terminou no dia 22 de julho de 1944.

O sistema financeiro que ficou acordado no 
Pós-Guerra seria comandado pelos Estados 
Unidos. Depois de muito tempo, os EUA pas-
saram a controlar as finanças do mundo, que 
passaram a maior parte da história sob contro-
le dos europeus.
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O dólar se tornou a principal moeda nas tran-
sações financeiras globais e referência para as 
moedas das outras 44 nações que faziam parte 
de Bretton Woods. Além disso, foram criadas 
as instituições financeiras mundiais, que têm o 
dever de sustentar o modelo [...].

OPINIÃO & NOTÍCIA. A Conferência de Bretton Woods. 
Disponível em: <http://opiniaoenoticia.com.br/economia/a-

conferencia-de-bretton-woods/>. Acesso em: 5 fev. 2017.

Entre as instituições criadas pela Conferência de Bretton 
Woods, está

( A ) a ONU – Organização das Nações Unidas.

( B ) o FMI – Fundo Monetário Internacional. 

( C ) a OTAN – Organização do Tratado do Atlântico Nor-
te. 

( D ) a OCDE – Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico. 

( E ) a OPEP – Organização dos Países Exportadores de 
Petróleo.

Questão 63

Na Idade Média, cada exemplar de um livro 
era escrito manualmente, havia pouquíssimos 
volumes, lidos por um seleto grupo de pessoas. 
Com a invenção da imprensa, no século XVI, o 
número de leitores cresceu, mas ainda de for-
ma tímida. Hoje, com o advento da informá-
tica, textos, imagens e áudio estão disponíveis 
a um clique do mouse. Um e-mail atravessa 
oceanos em segundos. E a informação chega 
em tempo real. [...]

CAMPOS, Ana Cristina; GUIMARÃES, Arthur. Globalização. 
Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/3302/

globalizacao>. Acesso em: 31 jul. 2017.

A multiplicação de acessos às informações presentes 
em diferentes plataformas, como periódicos e livros dis-
postos nas formas físicas ou digitais, retrata uma das ca-
racterísticas

( A ) da ascensão do idioma mandarim como conse-
quência do acelerado crescimento econômico chi-
nês.  

( B ) da Pós-Guerra Fria, devido ao fim das censuras e 
sonegações de informações provenientes de dife-
rentes regiões do mundo. 

( C ) do Neoliberalismo, ao ampliar o papel da economia, 
provada na produção, difusão e comercialização 
das publicações. 
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( D ) da globalização, possibilitada principalmente pela 
intensificação e expansão da rede mundial de com-
putadores e dos meios de transporte.  

( E ) da preponderância internacional da Língua Ingle-
sa e a consequente padronização ou aproximação 
das traduções.

Questão 64

[...] O processo do Brexit se insere em um 
contexto mais amplo de euroceticismo e rea-
ções à integração no nível global.  O movimen-
to pela saída do Reino Unido da União Eu-
ropeia tanto foi impactado quanto impactou 
grupos nacionalistas dentro e fora da Europa. 
Assim como no Reino Unido, sempre houve fo-
cos de eurocéticos em diversos países europeus.  
Porém, recentemente, com a crise financeira 
de 2008, a crise do euro e a crise de refugiados 
de 2015 houve um fortalecimento de discursos 
nacionalistas. [...] 

MEDEIROS, Klei; CATTELAN, Pedro Henrique Prates. O significado 
e os reflexos do BREXIT: crises no centro do sistema, nacionalismos 

e reações aos processos e integração regional.  Boletim de Conjuntura 
Nerint, Porto Alegre, v.1, n. 2, p. 14,  set. 2016. Disponível em: 

<https://www.ufrgs.br/nerint/wp-content/uploads/2016/09/Medeiros-
Cattelan-Significado-Brexit.pdf>. Acesso em: 6 jan. 2017.

A questão levantada pelos autores tem como impacto 
imediato o(a)

( A ) fortalecimento dos acordos econômicos internacio-
nais.

( B ) término do movimento migratório em direção ao 
Reino Unido.

( C ) risco da fragmentação de blocos econômicos.

( D ) intensificação de movimentos políticos em prol da 
entrada de novos países na União Europeia.

( E ) o fortalecimento do papel da Alemanha como líder 
político e econômico do continente europeu.

Questão 65

ONU OLHA “COM IMENSO PRAZER 
E ORGULHO” PARA TIMOR-LESTE

A chefe de gabinete do secretário-geral da 
ONU, Maria Luiza Ribeiro Viotti, disse hoje 
que "é com imenso prazer e orgulho que as 
Nações Unidas olham para Timor-Leste e 
para as conquistas do povo timorense."

"As Nações Unidas estão ligadas muito es-
treitamente a este acontecimento. No longo
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caminho para a independência, no processo ne-
gocial, na preparação e condução das eleições 
e no apoio à construção do novo Estado de-
mocrático", explicou a diplomata brasileira em 
comunicado. [...]

ONU OLHA “com imenso prazer e orgulho” para Timor-Leste. 
Diário de Notícias, 19 maio 2017. Disponível em: <https://

www.dn.pt/lusa/interior/onu-olha-com-imenso-prazer-e-orgulho-
para-timor-leste-8489523.html>. Acesso em: 5 ago. 2018.

As relações entre Brasil e Timor Leste, que se revelaram 
muito próximas durante o processo de estruturação do 
país, após a independência do úlitmo em 2002, são tam-
bém propiciadas

( A ) pela história comum de dependência da economia 
e capital britânicos durante seus períodos de inde-
pendência.

( B ) pelo posicionamento comum de não alinhamento 
durante o período da Guerra Fria.

( C ) pela variedade de domínios morfoclimáticos e a 
consequente biodiversidade existentes em ambos. 

( D ) por ambos os países serem lusófonos, ou seja, apre-
sentarem identidade cultural e linguística relaciona-
da à colonização portuguesa.

( E ) pela participação de ambos no conjunto dos países 
emergentes, no BRICS e no G-20.

Questão 66

Texto I

O QUE É AGENDA 2030?

Em setembro de 2015, líderes mundiais re-
uniram-se na sede da ONU, em Nova York, 
e decidiram um plano de ação para erradicar 
a pobreza, proteger o planeta e garantir que 
as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentá-
vel, a qual contém o conjunto de 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). [...]

PLATAFORMA AGENDA 2030. O que é Agenda 2030? Disponível 
em: <http://www.agenda2030.org.br/>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Texto II

AUMENTA A FOME NA AMÉRICA 
LATINA E NO CARIBE: 42,5 

MILHÕES DE PESSOAS ESTÃO 
SUBNUTRIDAS, SEGUNDO A FAO

O número de pessoas que sofrem com a 
fome na América Latina e no Caribe aumentou
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em 2,4 milhões de 2015 a 2016, alcançando um 
total de 42,5 milhões, segundo o relatório Es-
tado da Segurança Alimentar e Nutricional no 
Mundo 2017. 

[...] “Não podemos dar um passo atrás, 
colocando em risco a saúde, o bem-estar ou 
mesmo a vida de milhões de pessoas”, disse 
o Representante Regional da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agri-
cultura (FAO), Julio Berdegué. [...]

FAO – Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. 
Aumenta a fome na América Latina e no Caribe: 42,5 milhões de pessoas estão 

subnutridas, segundo a FAO. 15 set. 2017. Disponível em: <http://www.fao.
org/brasil/noticias/detail-events/en/c/1037785/>. Acesso em: 5 ago. 2018.

A plataforma Agenda 2030 e os dados da fome na Amé-
rica Latina e no Caribe

( A ) indicam que medidas como aumento de impostos 
e de contas públicas podem contribuir para, a curto 
prazo, erradicar a pobreza, uma vez que permitem 
reorganizar a economia regional em crise. 

( B ) demonstram que os últimos índices sobre nível de 
desenvolvimento socioeconômico reforçam avan-
ços no mundo todo e que as únicas áreas social-
mente vulneráveis situam-se na África Subsaariana 
e nas regiões de conflito armado.

( C ) sugerem que os principais objetivos de desenvolvi-
mento sustentável devem logo ser alcançados em 
toda a América Latina, uma vez que a década iniciada 
em 2010 repete o crescimento dos índices socioeco-
nômicos obtidos na década anterior em seus países. 

( D ) trazem informações que se contrapõem e indicam 
que o aumento da pobreza e da fome na América 
Latina decorre, principalmente, do elevado cresci-
mento populacional da região.

( E ) revelam a necessidade de se buscar estratégias 
mais eficazes a serem adotadas para redução da 
fome e miséria na América Latina, a fim de se alcan-
çar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Questão 67

BRASIL SE MANTÉM NA 79ª. 
POSIÇÃO EM RANKING DE IDH

O Brasil ficou estagnado no Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH). Relatório das 
Nações Unidas divulgado nesta terça-feira, 21, 
revela que o País alcançou o indicador 0,754 - o 
mesmo obtido no ano anterior -, em uma esca-
la de 0 a 1. Com esse desempenho, o Brasil se

x
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mantém na 79 .ª  posição do ranking, empatado 
com a ilha de Granada. E pior: cai 19 posições na 
lista quando a desigualdade é levada em conta. 
[...]

FORMENTI, Lígia. Brasil se mantém na 79ª. posição em ranking de 
IDH. O Estado de S.Paulo, 21 mar. 2017. Disponível em:<http://

brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-se-mantem-na-79-posicao-
em-ranking-de-idh,70001707897>Acesso em: 5 ago. 2018.

Os dados socioeconômicos e a posição no ranking do 
IDH, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), tem revelado que o Brasil

( A ) foi rebaixado pela primeira vez para o grupo dos 
países de médio desenvolvimento humano.

( B ) embora tenha mantido a mesma posição na lista 
dos países com relação ao IDH, teve o pior desem-
penho no Índice de Gini.

( C ) apesar de não ter avançado no IDH entre 2014 e 
2015, sua pontuação o mantém entre os países 
com muito alto desenvolvimento humano.

( D ) apenas não prosseguiu avançando no ranking do 
IDH como vinha ocorrendo porque houve mudan-
ça nos critérios indicadores adotados pelo PNUD.

( E ) dada sua condição econômica de país emergente, 
é o país latino-americano mais bem posicionado no 
ranking do IDH, ainda que se mantendo na mesma 
colocação.

Questão 68
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A ampliação do potencial de energia gerado pela matriz 
apresentada na fotografia da costa dinamarquesa no Báltico 
reforça o merecido destaque desse país do norte europeu

( A ) em equilibrar, com a exploração de fontes renová-
veis, suas elevadas emissões de carbono, uma das 
três maiores do globo.

( B ) na busca de alternativas sustentáveis para seu de-
senvolvimento econômico.

( C ) na geração de energia em usinas hidrelétricas e 
eólicas.
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( D ) na busca de gerar energia para aumentar o consu-
mo per capita, que é baixo no país, prejudicando a 
qualidade de vida da população.

( E ) na ampliação de sua geração de energia para aten-
der ao elevado crescimento demográfico do país.

Questão 69

Texto I

[...] organização internacional que resultou 
da Conferência de Bretton Woods (1944). [...]
seus idealizadores tinham por objetivo [...] pro-
mover a cooperação econômica internacional, 
o comércio internacional, o emprego e a es-
tabilidade cambial, inclusive mediante a dis-
ponibilização de recursos financeiros para os 
países membros para ajudar no equilíbrio de 
suas balanças de pagamentos.

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. [omissis]. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/politica-externa/diplomacia-
economica-comercial-e-financeira/119-[...]>Acesso em: 27 fev. 2018.

Texto II

[...] protestos na Grécia contra os cortes de 
gastos sociais feitos para viabilizar o pagamen-
to de uma questionável dívida. [...] os manifes-
tantes mostravam cartazes com as inscrições 
“Não a um mundo de banqueiros e patrões”, e 
“sim a um mundo de democracia direta e justi-
ça popular”. Os manifestantes declaravam que 
“tais medidas de austeridade estão implemen-
tando um programa de reformas econômicas 
projetado para trazer lucros para os bancos 
às custas do povo”. A União Europeia (UE) 
[...] impõem tais medidas como condição para 
liberar nova parcela de um empréstimo, que 
permitiria à Grécia pagar a dívida anterior.

AUDITORIA CIDADÃ. Protestos na Grécia contra os cortes nos gastos sociais. 
17 set. 2011. Disponível em: <https://auditoriacidada.org.br/conteudo/protestos-

na-grecia-contra-os-cortes-de-gastos-sociais/>. Acesso em: 5 ago. 2018.

A organização internacional e seus objetivos ao qual se re-
fere o primeiro texto e a situação descrita pela aplicação de 
um de seus pacotes de medidas na Grécia correspondem

( A ) ao NBD – Novo Banco do Desenvolvimento, o banco 
do BRICS cuja proposta e execução de projetos busca 
a cooperação entre seus países participantes.

( B ) ao BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e 
Desenvolvimento, cujo propósito e ações se desti-
nam à promoção de avanços na qualidade de vida 
no mundo.
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( C ) à OMC – Organização Mundial do Comércio, cujas 
mediações e decisões são, muitas vezes, contes-
tadas por movimentos e organizações sociais em 
muitos países do mundo. 

( D ) ao FMI – Fundo Monetário Internacional, e revelam 
suas contradições entre seus objetivos na teoria e 
na aplicação.

( E ) à OCDE – Organização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico, que, em seus acordos cen-
trados nos princípios da economia de mercado, por 
vezes, conflitam interesses entre seus integrantes.

Questão 70

O QUE FOI O PROJETO 
GUERRA NAS ESTRELAS?

Foi um programa militar lançado pelo ex-
-presidente norte-americano Ronald Reagan, 
em 1983. Oficialmente chamado de SDI (sigla 
em inglês para Iniciativa de Defesa Estratégi-
ca), ele pretendia criar um sistema de satélites
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equipados com canhões a laser para destruir 
mísseis enviados contra o país. [...] A ideia ti-
nha tanto jeitão de ficção científica que ga-
nhou esse “apelido cinematográfico” – e, de 
fato, nunca saiu do papel.

GALVÃO, Pedro. O que foi o projeto Guerra nas Estrelas? Mundo Estranho, 
4 jul. 2018. Disponível em: <https://mundoestranho.abril.com.br/historia/o-

que-foi-o-projeto-guerra-nas-estrelas/>. Acesso em: 5 ago. 2018.

O texto faz referência ao programa chamado de “Guerra 
nas Estrelas”, relacionado

( A ) ao período final das corridas armamentista e espa-
cial, que ocorreram durante a Guerra Fria.

( B ) às últimas estratégias das forças armadas estaduni-
denses para pôr termo à Segunda Guerra Mundial.

( C ) à Crise dos Mísseis entre Estados Unidos e União 
Soviética, com a instalação de uma base soviética 
em Cuba.

( D ) à Nova Ordem Mundial, multipolar e nascida com a 
queda do muro de Berlim.

( E ) às intervenções militares dos Estados Unidos sobre 
governos de regime socialista na América Latina.

x

Questão 71

Território Mapuche
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Fonte: Dinâmicas Sul-Sur. Disponível em: <http://www.sul-sur.com/p/chile-mapas.html>. Acesso em: 1 mar. 2018. Adaptação.
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ARGENTINA: “O POVO MAPUCHE NÃO LUTA PELA PROPRIEDADE 
DA TERRA, MAS SIM, POR UM MODO DE VIDA NA TERRA”

[...] O território mapuche se denomina Wallmapu. O lado oeste, sob administração chilena, é o 
Gulumapu; e o que se encontra sob administração argentina, ao leste, é o Puelmapu. Em conjunto, 
os que povoam estes territórios somam pouco mais de 4 milhões de mapuches. Talvez sejam mais, 
mas falamos de gente que se autodefine como mapuche: na província de Chubut, de onde eu venho, 
o último censo levantou 60% de autoafirmação identitária mapuche. [...]

HILARIO, Alvaro . Argentina: “O povo mapuche não luta pela propriedade da terra, mas sim, por um modo de vida na terra”. Instituto 
Humanitas Unisinos, 5 dez. 2017. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/574339-o-povo-mapuche-nao-luta-pela-propriedade-

da-terra-mas-sim-por-um-modo-de-vida-na-terra-entrevista-com-a-lider-mapuche-moira-millan>Acesso em: 5 ago. 2018.

O conteúdo dos mapas, associado ao tema tratado no texto, pressupõe que tem ocorrido 

( A ) a identificação e o reconhecimento de um território por parte de diferentes comunidades que compõem a 
população dos países do Cone Sul.

( B ) a territorialização a partir da formação de um estado autônomo mapuche, com representatividade política nas 
administrações do Chile e da Argentina.

( C ) um processo de desterritorialização vivenciado pelos mapuches em razão da perda sistemática de suas terras 
nos últimos quatro séculos.

( D ) sucessivos conflitos entre povos mapuches do lado chileno e do lado argentino, que resultam em constantes 
reorganizações territoriais.

( E ) redução do território mapuche por conta do intenso processo de urbanização na região.

Questão 72

MIANMAR: território Rohingya
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Fonte: Made for Minds. Entenda o conflito em torno dos rohingya em Myanmar. 
Disponível em: <http://www.dw.com/pt-br/entenda-o-conflito-em-torno-dos-

rohingya-em-myanmar/a-40517106>. Acesso em: 2 mar. 2018. Adaptação.
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ENTENDA O CONFLITO EM TORNO 
DOS ROHINGYA EM MYANMAR

[...] Os rohingya são uma minoria étnica 
muçulmana de Myanmar, predominantemen-
te alocada no estado de Rakhine, no oeste do 
país. Seus membros não são oficialmente reco-
nhecidos pelo governo como cidadãos, e há dé-
cadas a maioria budista birmanesa é acusada 
de submetê-los a discriminação e violência. 

Considerados pela Organização das Nações 
Unidas e pelos Estados Unidos uma das mino-
rias mais perseguidas, milhares de rohingya fo-
gem de Myanmar e Bangladesh todos os anos, 
na tentativa de chegar à Malásia e à Indonésia, 
ambas de maioria muçulmana. [...]

SHAMS, Shamil. Entenda o conflito em torno dos rohingya em 
Myanmar. Deutsche Welle, 14 set. 2017. Disponível em: <http://

www.dw.com/pt-br/entenda-o-conflito-em-torno-dos-rohingya-
em-myanmar/a-40517106>. Acesso em: 5 ago. 2018.

A principal motivação para a saída de milhares de 
rohingyas de Myanamar, inicialmente para Bangladesh, 
e depois para Malásia e Indonésia, está relacionada

( A ) a mudanças ambientais em Myanmar, em razão da 
elevação do nível do mar na região costeira habita-
da pelos rohingya.

( B ) à guerra civil entre diferentes grupos étnicos, reli-
giosos e sociais, que seguem linhas ideológicas 
conflitantes.

( C ) à violência imposta pela maioria budista da popu-
lação, por considerar que a população rohingya, 
seguidores da fé islâmica, tem privilégios políticos e 
econômicos no governo de Myanmar. 

( D ) a perseguições de religiosos e militares de Myanmar, 
cuja justificativa é a busca e o aprisionamento de 
simpatizantes da nação rohingya que integram gru-
pos terroristas, como Estado Islâmico.

( E ) a ações discriminatórias e perseguições a uma po-
pulação considerada apátrida pelo governo local.

Questão 73

A organização foi criada em 1971, na Fran-
ça, por jovens médicos e jornalistas, que atua-
ram como voluntários no fim dos anos 60 em 
Biafra, na Nigéria. Enquanto socorriam ví-
timas em meio a uma guerra civil brutal, os 
profissionais perceberam as limitações da aju-
da humanitária internacional: a dificuldade de
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acesso ao local e os entraves burocráticos e po-
líticos, que faziam com que muitos se calassem, 
ainda que diante de situações gritantes. Em 
1999, [a organização] recebeu o prêmio Nobel 
da Paz. [...]

MÉDICOS SEM FRONTEIRAS. Quem somos: MSF. Disponível em: 
<https://www.msf.org.br/quem-somos> Acesso em: 2 mar. 2018.

O texto apresenta um breve histórico de uma organiza-
ção que, entre outras, contribui para uma rede globali-
zada de solidariedade. Tais organizações, quando não 
estão vinculadas à Administração Pública nem ao setor 
privado, caracterizam-se como 

( A ) sem fins lucrativos e atuam apenas nos locais dire-
cionados pelo governo federal. 

( B ) não governamentais e se enquadram no chamado 
terceiro setor, atuando em diversas regiões em cri-
se humanitária do globo.

( C ) entidades vinculadas a determinadas religiões, mas 
que recebem apoio financeiro e administrativo de 
prefeituras onde atuam.

( D ) fundações ou associações patrocinadas por gran-
des empresas transnacionais, que nelas encontram 
meios para promover ações humanitárias.

( E ) instituições criadas em países socialistas e cuja 
atuação não pode resultar em acúmulo de capital.

Questão 74

“SAI DO MEU PAÍS!”: AGRESSÃO 
A REFUGIADO EXPÕE A 
XENOFOBIA NO BRASIL

[...] refugiado sírio residente no Brasil há três 
anos, foi hostilizado e agredido verbalmente em 
Copacabana, região nobre do Rio de Janeiro, 
onde trabalha vendendo esfihas e doces típicos. 

Em vídeo publicado nas redes sociais é pos-
sível ver um homem exaltado que grita repeti-
das vezes "sai do meu País!", ostentando dois 
pedaços de madeira nas mãos e ameaçando o 
refugiado. "O nosso país tá sendo invadido por 
esses homens bombas, que matam crianças", 
diz, em discurso xenofóbico.

OLIVEIRA, Tory. “Sai do meu país!”: agressão a refugiado expõe a 
xenofobia no Brasil. Carta Capital, 4 ago. 2017. Disponível em: <https://
www.cartacapital.com.br/politica/saia-do-meu-pais-agressao-a-refugiado-

no-rio-expoe-a-xenofobia-no-brasil>. Acesso em: 5 ago. 2018.

x
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Casos como a demonstração de xenofobia contra o re-
fugiado sírio revelada no texto têm aumentado no Brasil, 
fato que 

( A ) decorre da miscigenação pouco expressiva da po-
pulação brasileira.

( B ) é resultante da não aceitação da religião do refugia-
do por parte do agressor e do governo brasileiro.

( C ) vem ocorrendo no Brasil apenas contra migrantes 
originários do Oriente Médio.

( D ) revela o repúdio do governo e do povo brasileiro ao 
regime de Bashar al-Assad.

( E ) contraria a ideia preconcebida e predominante de 
cordialidade e acolhimento por parte da população 
brasileira.

x

Questão 75

[...] A história mostra que a prisão geralmente pode aumentar a posição de um líder rebelde. 
Qualquer dúvida sobre a influência contínua de [Abdullah] Ocalan se dissipou em novembro de 2012. 

Ele passou uma mensagem da prisão, ordenando o fim de uma greve de fome por centenas de 
ativistas [...]. 

Seu pedido foi imediatamente obedecido. 

Esta ação pode forçar o governo turco a uma decisão radical: se for para resolver seu conflito de 30 
anos com o PKK, talvez seja necessário fazê-lo com o envolvimento do próprio Ocalan. [...]

REYNOLDS, James. Abdullah Ocalan: Uma ponte entre curdos e turcos? BBC News, 4 fev. 2013. Disponível em:<http://
www.bbc.com/news/world-europe-21314776>. Acesso em: 5 ago.2018. Adaptado. Tradução livre.
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Fonte: O Globo. Disponível em: <https://glo.bo/2FIpIBX>. Acesso em: 4 mar. 2018. Adaptação.

Abdullah Ocalan é um dos presos políticos há mais tempo em uma cela, de onde pleiteou, a seus compatriotas espa-
lhados por vários países do Oriente Médio, o fim da luta armada para a independência

( A ) da Palestina, atualmente subdividida em duas regiões separadas: Cisjordânia e Faixa de Gaza.

( B ) da Chechênia, situada na região montanhosa do Cáucaso. 

( C ) da Caxemira, encravada nas montanhas do Karakorum, entre Índia e Paquistão.

( D ) do Curdistão, na bacia do Tigre e Eufrates e outras regiões próximas.

( E ) do Tibete, no elevado planalto aos pés do Himalaia.

GESR3-00124
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Questão 76

Definindo arte, Adorno caracterizou esta 
como indissociável de um contexto social pre-
ciso. [...] No entanto, é aqui que emerge um 
ponto de importante reflexão. A arte será li-
bertadora e, por si só, autêntica? Adorno ti-
pifica uma forma de se fazer arte em que esta 
é servil aos interesses capitalistas, anulando a 
autonomia artística e intelectual do seu autor. 
Nesta, ele enquadra o entretenimento, visua-
lizando os objetivos deste como meramente 
comerciais e não como ramo que viabilize a 
expressão individual e coletiva do ser huma-
no. Desta forma, a arte vincula-se à sociedade 
quando atua como um órgão de crítica à domi-
nação que sufoca o potencial criativo do autor 
e a propensão subjetiva do mesmo.

BRANDÃO, Lucas. A arte será libertadora e, por si só, autêntica? 
Comunidade, Cultura e Arte, 13 set. 2016. Disponível em: <http://

www.comunidadeculturaearte.com/a-arte-sera-libertadora-
e-por-si-so-autentica/>. Acesso em: 19 jan. 2017. 

Para os pensadores da Escola de Frankfurt, como 
TheodorAdorno, a importância da arte reside

( A ) na criação de produtos culturais e programas de 
entretenimento destinados ao consumo das mas-
sas.

( B ) em sua capacidade de promover a emancipação 
dos sujeitos por meio do pensamento crítico e re-
flexivo. 

( C ) na inclusão social de expressões culturais periféri-
cas no âmbito da sociedade de consumo.   

( D ) em seu potencial transformador quando utilizada 
na produção de conteúdo midiático para o grande 
público. 

( E ) na distinção social proporcionada pela difusão e 
pelo consumo de obras de alta cultura.

Questão 77

A primeira dimensão do desenvolvimento 
sustentável normalmente citada é a ambiental. 
Ela supõe que o modelo de produção e consu-
mo seja compatível com a base material em 
que se assenta a economia, como subsistema 
do meio natural. Trata-se, portanto, de pro-
duzir e consumir de forma a garantir que os 
ecossistemas possam manter sua autorrepara-
ção ou capacidade de resiliência. A segunda

SOSR3-00013

x

SOSR3-00057

dimensão, a econômica, supõe o aumento da 
eficiência da produção e do consumo com eco-
nomia crescente de recursos naturais, com des-
taque para recursos permissivos como as fontes 
fósseis de energia e os recursos delicados e mal 
distribuídos, como a água e os minerais. Trata-
-se daquilo que alguns denominam como ecoe-
ficiência, que supõe uma contínua inovação 
tecnológica que nos leve a sair do ciclo fóssil 
de energia (carvão, petróleo e gás) e a ampliar 
a desmaterialização da economia. 

A terceira e última dimensão é a social. 
Uma sociedade sustentável supõe que todos 
os cidadãos tenham o mínimo necessário para 
uma vida digna e que ninguém absorva bens, 
recursos naturais e energéticos que sejam pre-
judiciais a outros. Isso significa erradicar a 
pobreza e definir o padrão de desigualdade 
aceitável, delimitando limites mínimos e má-
ximos de acesso a bens materiais. Em resumo, 
implantar a velha e desejável justiça social.

NASCIMENTO. Elimar Pinheiro do. Trajetória da sustentabilidade: do ambiental 
ao social, do social ao econômico. Estudos avançados, v. 26, n. 74, p. 51-64. 2012.

Sobre as crises ambientais e o desenvolvimento susten-
tável, é correto afirmar que

( A ) as nações mais desenvolvidas, diante da ausência 
da necessidade de crescimento econômico, abrem 
mão de buscar a sustentabilidade.

( B ) a sustentabilidade do desenvolvimento econômico 
e social ocorrerá quando as nações incrementarem 
políticas voltadas à proteção ambiental e ao desen-
volvimento da justiça social.

( C ) os movimentos preservacionistas, interessados ape-
nas na preservação do ambiente, desconsideram a 
relação entre indivíduos e meio, propondo a expulsão 
dos indivíduos das áreas a serem conservadas.

( D ) a radicalização dos movimentos ligados ao meio 
ambiente fez com que estes fossem proibidos na 
contemporaneidade.

( E ) diante dos resultados positivos ligados à preser-
vação do ambiente das últimas décadas, os movi-
mentos ambientais estão cada vez mais relegados 
ao passado.

x
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Questão 78

Esse movimento – que antigamente era um 
desejo moderno – torna-se uma obrigação nos 
dias atuais. Nem chegamos a pensar em “por 
que mudar”, somente sabemos que o movimen-
to, a atualização são fundamentais para que o 
sujeito tente evitar ficar para trás, e até mes-
mo evitar “ser excluído”. Se na modernidade 
a mobilidade e a velocidade eram desejadas, 
na pós-modernidade esse desejo se transforma 
em obrigação, se transforma, praticamente, no 
mínimo exigido para permanecer vivo. Assim, 
o que na modernidade era parte de um pro-
jeto de felicidade libertadora do homem, se 
transforma numa obrigação carregada de an-
gústia e mal-estar. O consumo rápido e voraz 
se transforma numa obrigação. [...] Com isso, 
o sujeito sente que ele mesmo “nunca é bom 
o suficiente”. Assim, paradoxalmente, quanto 
mais o desejo social é o de um preenchimento, 
mais o sujeito sente o mal-estar do vazio, um 
vazio que para nós é constitutivo do sujeito e 
seu desejo. Provavelmente o problema seja a 
maneira cultural que nossa sociedade encon-
trou para lidar com essa falta constitutiva.

VERDIANI, Fabio Elias; SILVA, Nilce da. A modernidade líquida: o 
sujeito e a interface com o fantasma. Revista Mal-Estar e Subjetividade, 

Fortaleza: Universidade de Fortaleza, v. VIII, n. 1, mar. 2008, p. 171-194. 

Para Bauman, a modernidade tornou-se líquida, portanto,

( A ) todas as características da modernidade encon-
tram-se reforçadas.

( B ) a previsibilidade da ação dos sujeitos, pressuposto 
da modernidade, atingiu seu estado de “perfeição” 
na modernidade líquida.

( C ) o uso da razão, da ciência e da tecnologia tornaram 
a modernidade líquida um momento em que não 
há mais dúvidas sobre o progresso humano.

( D ) a racionalidade estendeu-se por todas as áreas do 
conhecimento humano.

( E ) a descrença no projeto moderno, resultante da cri-
se da modernidade, trouxe o final das ilusões e uma 
nova forma de viver e pensar está sendo construída.

SOSR3-00058
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Questão 79

“O amor foi apontado à mulher como uma 
suprema vocação e, quando se dedica a um ho-
mem vê nele um deus […].” Os ideais do amor 
romântico sempre afectaram as aspirações das 
mulheres mais do que as dos homens, apesar 
de estes serem também influenciados por eles. 
Giddens refere que alguém definiu o amor 
como “[…] uma conspiração engendrada pelos 
homens contra as mulheres para lhes encher a 
cabeça com sonhos tontos e impossíveis”. Em 
termos das relações íntimas, o mesmo autor 
operacionaliza o conceito de relação pura apre-
sentando-o como uma relação íntima não afeta 
a padrões estabelecidos ou socialmente esta-
belecidos, ou seja, como uma possibilidade de 
libertação do espartilho cultural. 

NEVES, Ana Sofia Antunes das. As mulheres e os discursos genderizados sobre 
o amor: a caminho do “amor confluente” ou o “retorno ao amor romântico”? 

Estudos Feministas, Florianópolis, 15(3), p. 609-627, set./dez. 2007.

Para Giddens, a humanidade se encontra em um perío-
do de transformações em todas as esferas. Dessa forma, 
é possível inferir que o autor

( A )  afirma que esse é o período em que a radicalização 
da modernidade restringiu o patamar de escolhas 
dos indivíduos.

( B ) acredita que essas transformações radicais são mais 
perceptíveis nos espaços ligados à produção material, 
ao passo que instituições como família e religião senti-
ram de forma mais branda esse impacto.

( C ) assevera que, apesar das rápidas mudanças, os 
valores, costumes, hábitos e ideologias tendem a 
permanecer intocados pelas transformações mais 
gerais.

( D ) aponta para o fato de que a modernidade alterou 
todas as relações sociais, nada ficou incólume, nem 
mesmo a forma como os indivíduos vivenciam a 
sua intimidade.

( E ) alude que a modernidade apresenta uma forma 
mais “light”, na qual a radicalização da proposta mo-
derna suavizou-se, adequando-se de forma amena 
às necessidades da sociedade atual.

SOSR3-00059
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Questão 80

Antes de prosseguirmos no debate, faz-se 
necessário um apanhado do que seria o concei-
to de poder para Norbert Elias. Segundo este 
autor, o poder é um atributo das relações so-
ciais, é um fruto do contato entre os indivíduos 
e das suas ações a todo instante, sejam elas no 
campo político, econômico, cognitivo, etc. Des-
sa forma, Elias não toma o poder como algo 
que se “põe na bolsa” (GEBARA e LUCENA, 
2005:01), ou seja, algo concreto que está nas 
mãos de um grupo social – relacionado princi-
palmente ao controle de coisas, de objetos e de 
pessoas. Em Elias, “o conceito de poder dei-
xou de ser uma substância para se transformar 
numa relação entre duas ou mais pessoas e ob-
jetos naturais; assim, o poder é um atributo 
destas relações que se mantêm num equilíbrio 
instável de forças” (SALLAS, 2001: 219). Se 
o poder tem como fonte as relações humanas 
mais variadas, ele também pode assumir diver-
sas formas. Na linguagem eliasiana, isso quer 
dizer que há grupos ou indivíduos que “po-
dem reter ou monopolizar aquilo que os outros 
necessitam, como por exemplo, comida, amor, 
segurança, conhecimento, etc. Portanto, quan-
to maior as necessidades desses últimos, maior 
é a proporção de poder que detêm os primei-
ros” (ELIAS, 1994 apud GEBARA: LUCENA, 
2005: 01)

MEDEIROS, Patrícia Lins Gomes de. Aspectos do poder e do cotidiano 
em Norbert Elias. Tese – Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em 
Sociologia Política da UFSC, v. 3 n. 2 (2), p. 168-181, jan./jul. 2007.

Com base em uma leitura elisiana sobre a sociedade, po-
de-se concluir que Norbert Elias

( A ) aponta para um processo de desagregação e au-
mento da violência nas sociedades atuais, portanto, 
afirma o fracasso do processo civilizador.

( B )  afirma que o Estado moderno, ao constituir-se, mo-
nopoliza o poder de tal forma que não há, para os 
grupos sociais, nenhuma forma de se empoderar a 
não ser pela entrada no Estado.

( C ) alega que, para que se entenda na sociedade o su-
cesso e o insucesso dos indivíduos, há de se levar 
em conta, além do social, a carga biológica de de-
terminação individual.

SOSR3-00060 ( D ) pondera que a civilização alcançou um patamar 
mais elevado de civilidade, tendo em vista que con-
seguiu eliminar grupos sociais com características 
muito belicosas, e, nesse sentido, a colonização e 
o extermínio de alguns povos tiveram papel funda-
mental.

( E ) assevera que o processo civilizador ocorre por 
meio de uma mudança de longo prazo nas condu-
tas e nos sentimentos humanos, que forma-se pou-
co a pouco, equilibrando os interesses individuais e 
a necessidade do bem-estar coletivo.

Questão 81

O sinal mais tangível dessa mudança talvez 
seja o lema "Não há longo prazo". No trabalho, 
a carreira tradicional, que avança passo a pas-
so pelos corredores de uma ou duas institui-
ções, está fenecendo; e também a utilização de 
um único conjunto de qualificações no decorrer 
de uma vida de trabalho. Hoje, um jovem ame-
ricano com pelo menos dois anos de faculdade 
pode esperar mudar de emprego pelo menos 
onze vezes no curso do trabalho, e trocar sua 
aptidão básica pelo menos outras três durante 
os quarenta anos de trabalho.

SENNETT, Richard. A corrosão do caráter: as consequências pessoais do 
trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 2009. p. 21-22. 

Sobre as transformações advindas do processo de mo-
dernidade e ascensão do capitalismo, Sennett afirma 
que 

( A ) é no capitalismo que os valores éticos, como con-
fiança, lealdade e compromisso, encontraram seu 
maior desenvolvimento.

( B ) a mobilidade social propiciada pelo desenvolvimen-
to do capitalismo reforçou as tradições e os valores 
familiares.

( C ) há uma modificação radical de valores e costumes 
à medida que se estabelecem os novos padrões 
ligados ao que se denomina “nova ordem do capi-
talismo”. 

( D ) a “nova ordem capitalista” é regida por padrões de 
comportamento bastante rígidos, diante da neces-
sidade que essa nova ordem tem de previsibilidade.

( E ) o novo capitalismo implementará a ideia de “carrei-
ra” sólida em uma mesma empresa, em detrimento 
do período anterior, quando a máxima era: “não há 
longo prazo”.

x
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Questão 82

Se não fosse a repetida frustração dos dese-
jos, a demanda de consumo logo se esgotaria e 
a economia voltada para o consumidor ficaria 
sem combustível. O consumismo é um excesso 
e um desperdício econômico, além de ser uma 
“economia do engano”. Para que as expecta-
tivas se mantenham vivas e novas esperanças 
preencham o vácuo deixado pelas esperanças 
já desacreditadas e descartadas, o caminho da 
loja à lata de lixo deve ser encurtado. 

Consumidores de ambos os sexos, todas as 
idades e posições sociais são bombardeados 
por sugestões de que precisam se equipar com 
produtos fornecidos pelas lojas se quiserem ter 
a capacidade de alcançar e manter a posição 
social que desejam, desempenhar suas obri-
gações sociais e proteger a autoestima, assim 
como serem vistos e reconhecidos. Esses con-
sumidores se sentirão inadequados, deficientes 
e abaixo do padrão se não responderem com 
prontidão a esses apelos.

GUERRA, Renata de Souza. Dimensões do consumo na vida social. 261f. 
Tese (Doutorado em Sociologia) – Universidade Federal de Minas Gerais, 

Minas Gerais, 2011. p. 122. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.
ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/BUOS-8G9NSW/dimensoes_do_

consumo_na_vida_social.pdf?sequence=1>. Acesso em: 5 ago. 2018.

Sobre a sociedade de consumo, pode-se afirmar que

( A ) é pautada pelo consumo consciente e organiza sua 
produção de modo sustentável.

( B ) superada na contemporaneidade, esse tipo de so-
ciedade se pautava em um consumo intenso, sem 
preocupações com o impacto ambiental. 

( C ) marcadamente voltada à produção, acabou obsoleta, 
visto que a produção intensa não propiciava tempo 
para indivíduos consumirem o  que produziam.

( D ) o consumo define não só o lugar social das pessoas, 
mas torna-se o principal objetivo dos indivíduos.

( E ) foi superada pela consciência de que a definição 
dos indivíduos é dada pelo que eles são e não pelo 
que consomem.

SOSR3-00062
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Questão 83

As reordenações institucionais, ocorridas nos 
processos de redemocratização, que viabilizaram 
o pluripartidarismo e a renovação da prática sin-
dical permitem repensar esta questão por outros 
ângulos. Por toda parte fala-se em reflexo dos 
movimentos mas faltam análises sobre as cau-
sas deste fenômeno. Se olharmos melhor para 
as estratégias que desenvolvem para reivindicar, 
seremos levados a considerar os modos distin-
tos pelos quais se dirigem às agências públicas 
e também as reações diversas que as suas de-
mandas provocam.  São muitos os indícios de 
que o enfrentamento entre o Estado e os grupos 
organizados passam por caminhos diversifica-
dos. Não se pode esperar que a negociação de 
favelados que reivindicam a posse da terra pas-
se pelos mesmos caminhos que a demanda por 
água encanada, transporte coletivo ou creches. 
Os favelados estão reivindicando um direito não 
reconhecido pela lei (mesmo quando é reconhe-
cido como direito social) e que precisa ser con-
cedido pelo Estado. Frequentemente estas lutas 
são vistas como as mais avançadas, em termos de 
efeitos políticos, justamente porque questionam 
a propriedade da terra. Entretanto, um olhar 
menos apaixonado e mais analítico, que se de-
bruce sobre os estudos de invasões de terra ou 
de resistências em favelas, não encontrará, com 
facilidade, a confirmação para estas hipóteses.

CARDOSO, Ruth Corrêa Leite. Movimentos sociais na 
América Latina. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São 

Paulo: ANPOCS, Cortez Editora, v. 1, n. 3, 1987.

Sobre a participação política na democracia, é correto 
afirmar que 

( A ) está garantida por meio da representatividade e é 
exercida unicamente por meio do voto nas eleições.

( B ) apesar de haver eleições, a verdadeira representa-
tividade só é garantida por meio dos movimentos 
sociais, que legitimamente se organizam e levam 
demandas ao Estado.

( C ) nas democracias, é possível garantir a participação 
política de formas variadas, que vão desde o voto nas 
eleições até a organização de movimentos sociais.

( D ) na contemporaneidade, as democracias já estão 
totalmente solidificadas no que tange a conquista 
e manutenção de direitos, sendo a participação dos 
indivíduos praticamente desnecessária.

( E ) na contemporaneidade, tornou-se obsoleta após a 
introdução de mecanismos judiciais para a garantia 
de direitos.

SOSR3-00063
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Questão 84

“O avanço da tecnologia acontece porque 
surgem necessidades reais advindas da realida-
de ou a realidade se adapta aos avanços tec-
nológicos?”

“Como fazer a tecnologia chegar em todas 
as camadas sociais?”

Os dois questionamentos apresentados dizem respeito 
à seguinte área da filosofia:

( A ) ética.

( B ) sociologia.

( C ) teoria do conhecimento.

( D ) política.

( E ) filosofia da ciência.

Questão 85

COMO DISCUTIR POLÍTICA 
SEM BAIXAR O NÍVEL

Com um país marcado pela polarização, 
discussões sobre política e visões de sociedade 
se espalharam por inúmeras esferas de nossas 
vidas. Navegar pelas conversas do Facebook 
mostra o quão obsoleto ficou o antigo dito po-
pular de que “futebol, religião e política não se 
discute”. Nas reuniões em família e encontros 
entre amigos, então, fala-se de política como 
nunca. E muitas vezes laços afetivos de anos 
se desgastam por conta das divergências. [...]

[...] Uma falácia conhecida de quem acom-
panha debates eleitorais é quando um partici-
pante desqualifica o autor em vez do conteúdo: 
“Como podemos levar a sério a proposta de 
um homem que deixou o Estado endividado?”. 
[...]

ROCHA, Camilo. Como discutir política sem baixar o nível. Nexo, 1º jun. 2016.
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/servico/2016/06/01/Como-

discutir-pol%C3%ADtica-sem-baixar-o-n%C3%ADvel>. Acesso em: 5 ago. 2018.

À falácia lógica exposta no texto dá-se o nome de 

( A ) argumento pelo populismo.

( B ) ambiguidade.

( C ) apelo à autoridade.

( D ) falsa causa.

( E ) contra o homem.

FLSR3-00051

x

FLSR3-00052

x

Questão 86

COMO DISCUTIR POLÍTICA 
SEM BAIXAR O NÍVEL

[...] Além das informações falsas, existem 
também as falácias e os sofismas, que são ar-
gumentos falsos com aparência de verdade. 
Um exemplo comum é quando se diz que um 
artista é de boa qualidade porque vende mui-
to, equivalendo êxito comercial com qualidade 
artística. [...]

ROCHA, Camilo. Como discutir política sem baixar o nível. Nexo, 1º jun. 2016.
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/servico/2016/06/01/Como-

discutir-pol%C3%ADtica-sem-baixar-o-n%C3%ADvel>. Acesso em: 5 ago. 2018.

À falácia lógica exposta no texto dá-se o nome de 

( A ) composição.

( B ) ambiguidade.

( C ) populismo.

( D ) contra o homem.

( E ) apelo à autoridade.

Questão 87

COMO DISCUTIR POLÍTICA 
SEM BAIXAR O NÍVEL

[...] A procedência das informações com-
partilhadas tem que ser um ponto sagrado. 
A profusão de notícias falsas é um fenômeno 
gigantesco e real. Segundo pesquisa do Ame-
rican Press Institute, notícias falsas costumam 
circular três vezes mais que as verdadeiras na 
internet. Fique atento ao veículo que está pu-
blicando e a detalhes como erros de grafia, uso 
de CAIXA ALTA no meio do texto, local e 
data do fato citados e confiabilidade das fon-
tes. Compartilhar notícias inverídicas como 
“argumento” sabota sua credibilidade como 
debatedor, dentro e fora da rede. [...]

ROCHA, Camilo. Como discutir política sem baixar o nível. Nexo, 1º jun. 2016.
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/servico/2016/06/01/Como-

discutir-pol%C3%ADtica-sem-baixar-o-n%C3%ADvel>. Acesso em: 5 ago. 2018.

À falácia lógica exposta no texto dá-se o nome de 

( A ) contra o homem.

( B ) falsa causa.

( C ) populismo.

( D ) apelo à autoridade.

( E ) ambiguidade.

FLSR3-00053

x

FLSR3-00054

x
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Questão 88

O recurso à argumentação supõe o estabe-
lecimento de uma comunidade dos espíritos 
que, enquanto dura, exclui o uso da violência. 
Consentir na discussão é aceitar colocar-se do 
ponto de vista do interlocutor, é só se prender 
ao que ele admite e não se prevalecer de suas 
próprias crenças. Senão na medida em que 
aquele que procuramos persuadir está disposto 
a dar-lhe seu assentimento. [...]

PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da 
argumentação: a nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 61-62.

De acordo com o fragmento de texto e as teorias de 
Chaim Perelman, pode-se afirmar que esse autor

( A ) defende o uso da violência para conquistar a ade-
são de um interlocutor.

( B ) faz uso da coação para conquistar uma plateia/in-
terlocutor.

( C ) não considera a argumentação como uma boa for-
ma de estabelecer vínculos com uma comunidade.

( D ) defende o papel do discurso – argumentativo – 
como um meio não violento de convencer alguém.

( E ) entende que a propaganda não é um bom meio 
para convencer um interlocutor.

Questão 89

No desenvolvimento das forças produtivas 
ocorre um estágio em que nascem forças pro-
dutivas e meios de circulação que só podem 
ser nefastos no quadro das relações existen-
tes e não são mais forças produtivas, mas sim 
forças destrutivas (a máquina e o dinheiro), 
e, em ligação com isso, nasce uma classe que 
suporta todo o ônus da sociedade sem gozar 
das suas vantagens, que é expulsa da sociedade 
e se encontra forçosamente na oposição mais 
aberta a todas as outras classes, uma classe 
formada pela maioria dos membros da socieda-
de e da qual surge a consciência da necessidade 
de uma revolução radical, consciência que é a 
consciência comunista [...].

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. Tradução de Luis 
Cláudio de Castro e Costa. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 85.

FLSR3-00055

x

FLSR3-00056

O fragmento de texto retrata um dos principais concei-
tos da teoria de Marx, que consiste na

( A ) revolução do patriarcado, que deveria acontecer 
por meio da burguesia.

( B ) revolução do capital, que deveria ser motivada pelo 
proletariado.

( C ) revolução comunista, que deveria ser iniciada pelo 
proletariado.

( D ) definição de mais-valia.

( E ) revolução burguesa, motivada pela própria classe 
da burguesia.

Questão 90

“O progresso da razão é um movimento 
dialético.”

“A razão é determinada por condições ma-
teriais.”

“Existe um inconsciente que atua sobre o 
que chamamos de razão.”

As afirmações apresentadas dizem respeito aos concei-
tos de razão, respectivamente, dos filósofos:

( A ) Hegel, Marx e Freud.

( B ) Freud, Marx e Hegel.

( C ) Hegel, Adorno e Freud.

( D ) Hegel, Marx e Deleuze.

( E ) Hegel, Adorno e Deleuze.

x

FLSR3-00057

x
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