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ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA,
FRPVXDFDOLJUD¿DXVXDOFRQVLGHUDQGRDVOHWUDVPDL~VFXODVHPLQ~VFXODVDVHJXLQWHIUDVH
As estrelas se miram namoradas.
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 01 a 90 e a Proposta de Redação,
dispostas da seguinte maneira:
a) questões de número 01 a 45, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;
b) Proposta de Redação;
c) questões de número 46 a 90, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.
ATENÇÃO: as questões de 01 a 05 são relativas à língua estrangeira. Você deverá responder apenas
às questões relativas à língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida no ato de sua inscrição.
2. &RQ¿UDVHDTXDQWLGDGHHDRUGHPGDVTXHVW}HVGRVHX&$'(512'(48(67®(6HVWmRGHDFRUGR
com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer
divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
3. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente
à questão.
4. O tempo disponível para estas provas é de cinco horas e trinta minutos.
5. 5HVHUYHRVPLQXWRV¿QDLVSDUDPDUFDUVHXCARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
6. Somente serão corrigidas as redações transcritas na FOLHA DE REDAÇÃO.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES
e o CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.
8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e
SRGHUiOHYDUVHX&$'(512'(48(67®(6DRGHL[DUHPGH¿QLWLYRDVDODGHSURYDQRVPLQXWRV
que antecedem o término das provas.
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*LE0175LA1*

*LE0175LA2*
LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS
Questões de 01 a 45
Questões de 01 a 05 (opção inglês)
QUESTÃO 01
One of the things that made an incredible impression
RQPHLQWKH¿OPZDV)ULGD¶VFRPIRUWLQDQGFHOHEUDWLRQ
RI KHU RZQ XQLTXH EHDXW\ 6KH GLGQ¶W WU\ WR ¿W LQWR
FRQYHQWLRQDO LGHDV RU LPDJHV DERXW ZRPDQKRRG RU
ZKDW PDNHV VRPHRQH RU VRPHWKLQJ EHDXWLIXO ,QVWHDG
VKH IXOO\ LQKDELWHG KHU RZQ XQLTXH JLIWV QRW SDUWLFXODUO\
FDULQJZKDWRWKHUSHRSOHWKRXJKW6KHZDVPDJQHWLFDQG
EHDXWLIXOLQKHURZQULJKW6KHSDLQWHGIRU\HDUVQRWWREH
a commercial success or to be discovered, but to express
KHU RZQ LQQHU SDLQ MR\ IDPLO\ ORYH DQG FXOWXUH 6KH
DEVROXWHO\DQGUHVROXWHO\ZDVZKRVKHZDV7KHWUXHQHVV
RIKHURZQXQLTXHYLVLRQDQGKHUDELOLW\WRVWDQG¿UPO\LQ
KHURZQWUXWKZDVZKDWPDGHKHUVXFFHVVIXOLQWKHHQG
$DXWRUDGHVVHFRPHQWiULRVREUHR¿OPHFrida mostra-se
impressionada com o fato de a pintora
A
B
C
D
E

ter uma aparência exótica.
vender bem a sua imagem.
ter grande poder de sedução.
assumir sua beleza singular.
recriar-se por meio da pintura.

QUESTÃO 02
British Government to Recruit Teens as Next
Generation of Spies
,Q WKH  \HDUV VLQFH WKH ¿UVW -DPHV %RQG PRYLH
FUHDWHG D ODVWLQJ LPSUHVVLRQ RI D %ULWLVK VHFUHW DJHQW
D FRPSOHWHO\ GLIIHUHQW FKDUDFWHU LV DERXW WR HPHUJH
%ULWDLQ¶V LQWHOOLJHQFH DJHQFLHV DUH WR UHFUXLW WKHLU QH[W
JHQHUDWLRQRIF\EHUVSLHVE\KDUQHVVLQJWKHWDOHQWVRIWKH
“Xbox generation”.
,QDQH[SDQVLRQRIDSLORWSURJUDP)RUHLJQ6HFUHWDU\
:LOOLDP +DJXH DQQRXQFHG 7KXUVGD\ WKDW XS WR 
\HDUROGV ZLOO EH JLYHQ WKH FKDQFH WR WUDLQ IRU D
FDUHHU LQ %ULWDLQ¶V VHFUHW VHUYLFHV 7KH PRYH WR UHFUXLW
VFKRROOHDYHUVPDUNVDEUHDNZLWKWKHSDVWZKHQDJHQFLHV
PDLQO\GUHZWKHLUVWDIIIURPDPRQJXQLYHUVLW\JUDGXDWHV
³<RXQJ SHRSOH DUH WKH NH\ WR RXU FRXQWU\¶V IXWXUH
VXFFHVVMXVWDVWKH\ZHUHGXULQJWKH:DU´+DJXHVDLG
³7RGD\ZHDUHQRWDWZDUEXW,VHHHYLGHQFHHYHU\GD\RI
GHOLEHUDWHRUJDQL]HGDWWDFNVDJDLQVWLQWHOOHFWXDOSURSHUW\
DQGJRYHUQPHQWQHWZRUNVLQWKH8QLWHG.LQJGRP´
7KH QHZ UHFUXLWPHQW SURJUDP FDOOHG WKH 6LQJOH
,QWHOOLJHQFH $FFRXQW DSSUHQWLFHVKLS VFKHPH ZLOO HQDEOH
VWXGHQWVZLWKVXLWDEOHTXDOL¿FDWLRQVLQVFLHQFHWHFKQRORJ\
RU HQJLQHHULQJ WR VSHQG WZR \HDUV OHDUQLQJ DERXW
FRPPXQLFDWLRQVVHFXULW\DQGHQJLQHHULQJWKURXJKIRUPDO
HGXFDWLRQWHFKQLFDOWUDLQLQJDQGZRUNSODFHPHQWV
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6HJXQGR LQIRUPDo}HV YHLFXODGDV SHOD 1%& 1HZV D
geração digital já tem seu espaço conquistado nas
agências britânicas de inteligência. O governo britânico
decidiu que
A enfrentará a guerra vigente e deliberada contra a
propriedade intelectual no Reino Unido.
B abandonará a política de contratação de universitários
como agentes secretos.
C recrutará jovens jogadores de Xbox como ciberespiões
das agências de inteligência.
D implantará um esquema de capacitação de
adolescentes para atuarem como agentes secretos.
E anunciará os nomes dos jovens a serem contratados
pelas agências de inteligência.

QUESTÃO 03
Descrição da propaganda: Cartaz com a imagem de
um parafuso e uma ruela caídos no chão em meio a
uma pequena poça de um líquido escuro e viscoso.
$FLPDGDLPDJHPRWH[WR³7DNH\RXUFDUMXVWDQ\SODFH
IRUDQRLOFKDQJHDQG\RXPD\UHJUHWLWGRZQWKHURDG´
Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e
não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os
termos anyplace e regret à imagem do texto, constata-se
que o tema da propaganda é a importância da
A preservação do meio ambiente.
B manutenção do motor.
C escolha da empresa certa.
D consistência do produto.
E conservação do carro.

*LE0175LA3*
QUESTÃO 04
Letters
Children and Guns
3XEOLVKHG0D\
7RWKH(GLWRU5H³*LUO¶V'HDWKE\*XQVKRW,V5HMHFWHGDV
6\PERO´ QHZVDUWLFOH0D\ 
,¿QGLWDEKRUUHQWWKDWWKHSHRSOHRI%XUNHVYLOOH.\DUHQRW
ZLOOLQJWROHDUQDOHVVRQIURPWKHWUDJLFVKRRWLQJRID\HDU
ROG JLUO E\ KHU \HDUROG EURWKHU , DP QRW MXGJLQJ WKHLU
OLIHVW\OHRILQWURGXFLQJJXQVWRFKLOGUHQDWD\RXQJDJHEXW,
GRIHHOWKDWLW¶VLUUHVSRQVLEOHQRWWRSUDFWLFHEDVLFVDIHW\ZLWK
DQ\WKLQJSRWHQWLDOO\OHWKDO²JXQVNQLYHV¿UHDQGVRRQ
+RZFDQDQ\RQHMXVWLI\OHDYLQJJXQVO\LQJDURXQGXQORFNHG
DQGSRVVLEO\ORDGHGLQDKRPHZLWKWZR\RXQJFKLOGUHQ"
,ZLVKWKHIDPLO\RIWKHYLFWLPFRPIRUWGXULQJWKLVGLI¿FXOW
time, but to dismiss this as a simple accident leaves open
WKH SRWHQWLDO IRU PDQ\ PRUH VXFK ³DFFLGHQWV´ WR RFFXU
,KRSHWKLVGRHVQ¶WKDYHWRKDSSHQVHYHUDOPRUHWLPHVIRU
legislators to realize that something needs to be changed.
(0,/</28%$721
%URRNO\Q0D\
1RTXHGL]UHVSHLWRjWUDJpGLDRFRUULGDHP%XUNHVYLOOHD
autora da carta enviada ao The New York Times busca
A reconhecer o acidente noticiado como um fato isolado.
B responsabilizar o irmão da vítima pelo incidente
ocorrido.
C apresentar versão diferente da notícia publicada
pelo jornal.
D expor sua indignação com a negligência de portadores
de armas.
E reforçar a necessidade de proibição do uso de armas
por crianças.

QUESTÃO 05

Antes de viajar, turistas geralmente buscam informações
sobre o local para onde pretendem ir. O trecho do guia de
YLDJHQVGH,VUDHO
A descreve a história desse local para que turistas
valorizem seus costumes milenares.
B informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a
entenderem as diferenças culturais.
C divulga os principais pontos turísticos para ajudar
turistas a planejarem sua viagem.
D recomenda medidas de segurança para alertar
turistas sobre possíveis riscos locais.
E apresenta aspectos gerais da cultura do país para
continuar a atrair turistas estrangeiros.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS
Questões de 01 a 45
Questões de 01 a 05 (opção espanhol)
QUESTÃO 01
El carpintero
Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el
RORUGHTXpiUEROHVYLHQHQTXpHGDGWLHQHQ\ROLpQGRODV
VDEH VL IXHURQ FRUWDGDV D WLHPSR R D GHVWLHPSR \ OHV
adivina los posibles contratiempos.
Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado
HOOXMRGHFRPSUDUVHXQYLGHR\YHXQDSHOtFXODWUDVRWUD
No sabía que eras loco por cine le dice el vecino.

Israel Travel Guide
,VUDHO has DOZD\V EHHQ D VWDQGRXW GHVWLQDWLRQ
)URPWKHGD\VRISURSKHWVWRWKHPRGHUQGD\QRPDGWKLV
WLQ\ VOLFH RI ODQG RQ WKH HDVWHUQ 0HGLWHUDQHDQ KDV ORQJ
DWWUDFWHGYLVLWRUV:KLOHVRPHDUULYHLQWKHµ+RO\/DQG¶RQ
DVSLULWXDOTXHVWPDQ\RWKHUVDUHRQFXOWXUDOWRXUVEHDFK
KROLGD\VDQGHFRWRXULVPWULSV:HHGLQJWKURXJK,VUDHO¶V
FRQYROXWHG KLVWRU\ LV ERWK H[KLODUDWLQJ DQG H[KDXVWLQJ
There are crumbling temples, ruined cities, abandoned
IRUWV DQG KXQGUHGV RI SODFHV DVVRFLDWHG ZLWK WKH %LEOH
$QG ZKLOH D VHQVH RI DGYHQWXUH LV UHTXLUHG PRVW VLWHV
DUHVDIHDQGHDVLO\DFFHVVLEOH0RVWRIDOO,VUDHOLVDERXW
LWVLQFUHGLEO\GLYHUVHSRSXODWLRQ-HZVFRPHIURPDOORYHU
WKHZRUOGWROLYHKHUHZKLOHDERXWRIWKHSRSXODWLRQ
LV0XVOLP3ROLWLFVDUHKDUGWRJHWDZD\IURPLQ,VUDHODV
HYHU\RQH KDV DQ RSLQLRQ RQ KRZ WR PRYH WKH FRXQWU\
IRUZDUG²ZLWKDUHDG\HDU\RX¶UHVXUHWRKHDURSLQLRQV
IURPHYHU\VLGHRf the political spectrum.

Y Orlando le explica que no, que a él ni le va ni le
viene, pero gracias al video puede detener las películas
para estudiar los muebles.
No conto de Galeano, a expressão ni le va ni le viene
encerra uma opinião a respeito de cinema que
A desconstrói a ideia central do conto sobre a
importância das atividades de lazer.
B contradiz a percepção que o narrador tem em relação
jSUR¿VVmRH[HUFLGDSRU2UODQGR
C revela o descaso do narrador com relação ao ofício
desempenhado por Orlando.
D reforça a impressão do vizinho de que Orlando
JRVWDYDGH¿OPHV
E evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao
seu ofício.
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*LE0175LA4*
QUESTÃO 02
El virus del papiloma humano (HPV) también es
un problema de hombres
Para algunos hombres, el virus del papiloma humano
+39 HVDOJRPX\OHMDQR6HROYLGDQGHTXHHOORVWDPELpQ
VHLQIHFWDQ\GHTXHDOFRQWDJLDUQRVQRVHVWiQUHJDODQGR
XQ SDVDSRUWH PiJLFR SDUD HO FiQFHU FpUYLFRXWHULQR ²
segunda causa de muerte entre las mujeres de México
²LQFOXVRPHKDWRFDGRHVFXFKDUHQERFDGHDOJXQRVGH
ellos que “sólo se trata de una infeccioncita”. Pues bien,
el HPV también es un problema de hombres, no sólo
porque propaga la infección entre la población femenina,
sino también porque este virus produce otros problemas
GHVDOXGWDQWRHQKRPEUHVFRPRHQPXMHUHVLQFOX\HQGR
YHUUXJDVJHQLWDOHV\FiQFHUGHERFD\JDUJDQWDTXHVLELHQ
no son tan conocidos o alarmantes por su cantidad, como
RWURVWLSRVGHFiQFHUWDPELpQFRQVWLWX\HQXQULHVJR3RU
lo anterior, la Academia Americana de Pediatría decidió
enfrentarse al HPV mediante vacunas que se ponen tanto
DPXMHUHVFRPRKRPEUHV/RVHVSHFLDOLVWDVD¿UPDQTXH
la vacuna es más efectiva si se administra antes de que el
QLxRVHYXHOYDVH[XDOPHQWHDFWLYR\UHVSRQGHPHMRUHQ
HORUJDQLVPRGHYDURQHVHQWUH\DxRV
O texto aborda a temática do HPV. Ao discorrer sobre o
contágio e a prevenção do papiloma humano, a autora
informa aos leitores que esse vírus é
A estudado pela Academia Americana de Pediatria por
seus efeitos em crianças.
B responsável pelo aumento de casos de câncer na
população jovem mexicana.
C ignorado pelos homens por se restringir à
população feminina.
D combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto
em mulheres quanto em homens.
E FODVVL¿FDGR FRPR XP SUREOHPD VXSHUiYHO SHOD
facilidade com que se enfrenta a infecção.

QUESTÃO 03
$TXtHVWR\HVWDEOHFLGR
En los Estados Unidos,
'LH]DxRVSDVDURQ\D
En que crucé de mojado,
Papeles no he arreglado,
Sigo siendo un ilegal.
7HQJRPLHVSRVD\PLVKLMRV
4XHPHORVWUDMHPX\FKLFRV
<VHKDQROYLGDGR\D
De mi México querido,
'HOTXH\RQXQFDPHROYLGR
Y no puedo regresar.
[...]
Mis hijos no hablan conmigo,
Otro idioma han aprendido,
Y olvidado el español,
Piensan como americanos,
Niegan que son mexicanos,
Aunque tengan mi color.
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A letra de canção coloca em cena um dilema por vezes
YLYHQFLDGR SRU LPLJUDQWHV (VVH GLOHPD VH FRQ¿JXUD QR
sentimento do pai em relação ao(à)
A diluição de sua identidade latino-americana, advinda
do contato cotidiano com o outro.
B GLVWDQFLDPHQWR GRV ¿OKRV JHUDGR SHOD DSURSULDomR
da língua e da cultura do outro.
C preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes
mexicanos no novo país.
D desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar
na outra língua.
E YHUJRQKD SHUDQWH RV ¿OKRV GH YLYHU LOHJDOPHQWH HP
outro país.

QUESTÃO 04
Emotivo encuentro en la universidad pública
(O HQWRQFHV PDQGDWDULR XUXJXD\R UHFLELy HO FDULxR
GHVXVFRPSDWULRWDVUHVLGHQWHVHQ1XHYD<RUNHLQIRUPy
sobre la evolución del país, las políticas de gobierno,
ORV DYDQFHV \ FXHQWDV SHQGLHQWHV &RPR HQ RFDVLRQHV
VLPLODUHV VH PXOWLSOLFDURQ ODV PXHVWUDV GH UHVSHWR \
emoción. “Una nación es un formidable sentimiento de un
µQRVRWURV¶´GLMR
Mujica comenzó su discurso relatando lo recogido
de otras experiencias de comunidades en el exilio.
³0XFKRV GH XVWHGHV HFKDURQ UDtFHV WLHQHQ KLMRV \ QR
pueden cometer la agresión de descuajarle la vida.
Tienen que cargar con esa nostalgia de ser de allá, pero
estar acá”, dijo.
“Estamos metidos en la lucha por mejorar las
circunstancias, con el sueño de que las generaciones que
YHQJDQSXHGDQYHQLUFRQPiVVROWXUDFRQPiVDSR\R´
dijo el Presidente.
0XMLFD VH UH¿ULy D DOJXQDV FUtWLFDV TXH UHFLEHQ
algunas políticas sociales. “Nos acusan de que damos
VLQ FRQWUDSDUWLGD 1RV GLFHQ µD OD JHQWH QR KD\ TXH
GDUOH SHVFDGR VLQR HQVHxDUOH D SHVFDU¶ 6t ² UD]RQy
HO 3UHVLGHQWH ² SHUR FXDQGR OH DIDQDVWH OD FDxD OH
DIDQDVWH HO ERWH ¢TXp OH YDV D SHGLU" 3DUD DWUiV QR
arreglamos, arreglamos para adelante.”
No discurso dirigido aos compatriotas radicados em Nova
<RUNRHQWmRSUHVLGHQWH0XMLFDH[SUHVVDRGHVHMRGHTXH
os cidadãos que vivem no Uruguai
A
B
C
D
E

DSRLHPDVSROtWLFDVS~EOLFDVD¿UPDWLYDV
integrem-se ao processo de globalização.
cultivem o sentimento nacionalista.
ofereçam uma contrapartida à nação.
tenham melhores condições de vida.

*LE0175LA5*
QUESTÃO 05
El eclipse
Cuando )UD\ %DUWRORPp $UUD]ROD VH VLQWLy SHUGLGR
DFHSWy TXH \D QDGD SRGUtD VDOYDUOR /D VHOYD SRGHURVD
GH*XDWHPDODORKDEtDDSUHVDGRLPSODFDEOH\GH¿QLWLYD
$QWHVXLJQRUDQFLDWRSRJUi¿FDVHVHQWyFRQWUDQTXLOLGDG
a esperar la muerte. Al despertar se encontró rodeado por
un grupo de indígenas de rostro impasible que se disponía
D VDFUL¿FDUOR DQWH XQ DOWDU XQ DOWDU TXH D %DUWRORPp OH
SDUHFLyFRPRHOOHFKRHQTXHGHVFDQVDUtDDO¿QGHVXV
temores, de su destino, de sí mismo. Tres años en el país
le habían conferido un mediano dominio de las lenguas
QDWLYDV ,QWHQWy DOJR 'LMR DOJXQDV SDODEUDV TXH IXHURQ
FRPSUHQGLGDV(QWRQFHVÀRUHFLyHQpOXQDLGHDTXHWXYR
SRUGLJQDGHVXWDOHQWR\GHVXFXOWXUDXQLYHUVDO\GHVX
arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese
día se esperaba un eclipse total de sol. Y dispuso, en lo
más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar
DVXVRSUHVRUHV\VDOYDUODYLGD²6LPHPDWiLV²OHV
GLMR²SXHGRKDFHUTXHHOVROVHRVFXUH]FDHQVXDOWXUD
/RVLQGtJHQDVORPLUDURQ¿MDPHQWH\%DUWRORPpVRUSUHQGLy
la incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño
FRQVHMR \ HVSHUy FRQ¿DGR QR VLQ FLHUWR GHVGpQ
'RVKRUDVGHVSXpVHOFRUD]yQGH)UD\%DUWRORPp$UUD]ROD
chorreaba su sangre vehemente sobre la piedra de los
VDFUL¿FLRV EULOODQWHEDMRODRSDFDOX]GHXQVROHFOLSVDGR 
mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna
LQÀH[LyQGHYR]VLQSULVDXQDSRUXQDODVLQ¿QLWDVIHFKDV
HQ TXH VH SURGXFLUtDQ HFOLSVHV VRODUHV \ OXQDUHV TXH
ORVDVWUyQRPRVGHODFRPXQLGDGPD\DKDEtDQSUHYLVWR\
anotado en sus FyGLFHVVLQODYDOLRVDD\XGDGH$ULVWyWHOHV

Questões de 06 a 45
QUESTÃO 06
Romanos usavam redes sociais há
dois mil anos, diz livro
Ao tuitar ou comentar embaixo do post de um de seus
YiULRVDPLJRVQR)DFHERRNYRFrSURYDYHOPHQWHVHVHQWH
privilegiado por viver em um tempo na história em que é
possível alcançar de forma imediata uma vasta rede de
contatos por meio de um simples clique no botão “enviar”.
9RFr WDOYH] WDPEpP UHÀLWD VREUH FRPR DV JHUDo}HV
passadas puderam viver sem mídias sociais, desprovidas
da capacidade de verem e serem vistas, de receber, gerar
e interagir com uma imensa carga de informações. Mas o
que você talvez não saiba é que os seres humanos usam
ferramentas de interação social há mais de dois mil anos.
eRTXHD¿UPD7RP6WDQGDJHDXWRUGROLYURWriting on the
Wall²6RFLDO0HGLD7KH¿UVW<HDUV (Escrevendo
QRPXUDO²PtGLDVVRFLDLVRVSULPHLURVPLODQRVHP
tradução livre).

6HJXQGR 6WDQGDJH 0DUFR 7~OLR &tFHUR ¿OyVRIR H
político romano, teria sido, junto com outros membros da
elite romana, precursor do uso de redes sociais. O autor
relata como Cícero usava um escravo, que posteriormente
tornou-se seu escriba, para redigir mensagens em rolos
de papiro que eram enviados a uma espécie de rede de
contatos. Estas pessoas, por sua vez, copiavam seu texto,
acrescentavam seus próprios comentários e repassavam
adiante. “Hoje temos computadores e banda larga, mas os
romanos tinham escravos e escribas que transmitiam suas
PHQVDJHQV´ GLVVH 6WDQGDJH j %%& %UDVLO ³0HPEURV
da elite romana escreviam entre si constantemente,
No texto, confrontam-se duas visões de mundo: a da comentando sobre as últimas movimentações políticas e
FXOWXUD RFLGHQWDO UHSUHVHQWDGD SRU )UHL %DUWRORPp expressando opiniões.”
Arrazola, e a da mítica pré-hispânica, representada pela
Além do papiro, outra plataforma comumente utilizada
comunidade indígena maia. Segundo a narrativa,
pelos romanos era uma tábua de cera do tamanho e da
A os catequizadores espanhóis avalizam os saberes forma de um tablet moderno, em que escreviam recados,
produzidos pelas comunidades indígenas hispano- perguntas ou transmitiam os principais pontos da acta
diurna, um “jornal” exposto diariamente no Fórum de
americanas.
Roma. Essa tábua, o “iPad da Roma Antiga”, era levada
B os indígenas da comunidade maia mostram-se
por um mensageiro até o destinatário, que respondia
perplexos diante da superioridade do conhecimento embaixo da mensagem.
aristotélico do frei espanhol.
C o catequizador espanhol Arrazola apresenta-se Na reportagem, há uma comparação entre tecnologias
adaptado às culturas autóctones, ao promover a de comunicação antigas e atuais. Quanto ao gênero
interlocução entre os conhecimentos aristotélico e PHQVDJHPLGHQWL¿FDVHFRPRFDUDFWHUtVWLFDTXHSHUGXUD
ao longo dos tempos o(a)
indígena.
D R
 HSLVyGLRUHSUHVHQWDGHIRUPDQHXWUDRVLJQL¿FDGR A imediatismo das respostas.
do conhecimento ancestral indígena, quando
B compartilhamento de informações.
comparado ao conhecimento ocidental.
C interferência direta de outros no texto original.
E os conhecimentos acadêmicos de Arrazola são
LQVX¿FLHQWHVSDUDVDOYiORGDPRUWHDQWHDVDEHGRULD D recorrência de seu uso entre membros da elite.
astronômica da cultura maia.
E SHU¿OVRFLDOGRVHQYROYLGRVQDWURFDFRPXQLFDWLYD
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*LE0175LA6*
QUESTÃO 07
A causa secreta
Machado de Assis
Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o
lenço e contemplara por alguns instantes as feições
defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo,
inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que
Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado; não
podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um
livro adúltero [...].

QUESTÃO 09
TEXTO I
Terezinha de Jesus
De uma queda foi ao chão
Acudiu três cavalheiros
Todos os três de chapéu na mão

O primeiro foi seu pai
O segundo, seu irmão
O terceiro foi aquele
A quem Tereza deu a mão
TEXTO II
Outra interpretação é feita a partir das condições
Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra
sociais
daquele tempo. Para a ama e para a criança para
vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou
quem
cantava
a cantiga, a música falava do casamento
em soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas,
que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado, e como um destino natural na vida da mulher, na sociedade
LUUHPHGLiYHO GHVHVSHUR )RUWXQDWR j SRUWD RQGH ¿FDUD EUDVLOHLUDGRVpFXOR;,;PDUFDGDSHORSDWULDUFDOLVPR$
saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi música prepara a moça para o seu destino não apenas
inexorável, mas desejável: o casamento, estabelecendo
longa, muito longa, deliciosamente longa.
uma hierarquia de obediência (pai, irmão mais velho,
No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que marido), de acordo com a época e circunstâncias de sua
acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza vida.
esse procedimento narrativo é o registro do(a)
2 FRPHQWiULR GR 7H[WR ,, VREUH R 7H[WR , HYRFD D
mobilização da língua oral que, em determinados
A indignação face à suspeita do adultério da esposa.
contextos,
B tristeza compartilhada pela perda da mulher amada.
A assegura a existência de pensamentos contrários à
C espanto diante da demonstração de afeto de Garcia.
ordem vigente.
D prazer da personagem em relação ao sofrimento B mantém a heterogeneidade das formas de relações
sociais.
alheio.
E superação do ciúme pela comoção decorrente da C FRQVHUYDDLQÀXrQFLDUHOLJLRVDVREUHFHUWDVFXOWXUDV
D preserva a diversidade cultural e comportamental.
morte.
E reforça comportamentos e padrões culturais.
QUESTÃO 08
QUESTÃO 10
Mas assim que penetramos no universo da web,
Infância
descobrimos que ele constitui não apenas um imenso
Graciliano Ramos
“território” em expansão acelerada, mas que também
Essas moças tinham o vezo de afirmar o contrário
RIHUHFH LQ~PHURV ³PDSDV´ ¿OWURV VHOHo}HV SDUD DMXGDU
o navegante a orientar-se. O melhor guia para a web é do que desejavam. Notei a singularidade quando
a própria web. Ainda que seja preciso ter a paciência principiaram a elogiar o meu paletó cor de macaco.
GH H[SORUiOD$LQGD TXH VHMD SUHFLVR DUULVFDUVH D ¿FDU Examinavam-no sérias, achavam o pano e os
perdido, aceitar “a perda de tempo” para familiarizar-se aviamentos de qualidade superior, o feitio admirável.
Envaideci-me: nunca havia reparado em tais
com esta terra estranha. Talvez seja preciso ceder por um
vantagens. Mas os gabos se prolongaram, trouxeram-me
instante a seu aspecto lúdico para descobrir, no desvio desconfiança. Percebi afinal que elas zombavam e
de um link, os sites que mais se aproximam de nossos não me susceptibilizei. Longe disso: achei curiosa
LQWHUHVVHV SUR¿VVLRQDLV RX GH QRVVDV SDL[}HV H TXH aquela maneira de falar pelo avesso, diferente das
poderão, portanto, alimentar da melhor maneira possível grosserias a que me habituara. Em geral me diziam
nossa jornada pessoal.
com franqueza que a roupa não me assentava no
O usuário iniciante sente-se não raramente desorientado corpo, sobrava nos sovacos.
no oceano de informações e possibilidades disponíveis Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam
na rede mundial de computadores. Nesse sentido, estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo
3LHUUH/pY\GHVWDFDFRPRXPGRVSULQFLSDLVDVSHFWRVGD a progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo
aspecto do tema é introduzido pela expressão
internet o(a)
A
B
C
D
E

espaço aberto para a aprendizagem.
grande número de ferramentas de pesquisa.
ausência de mapas ou guias explicativos.
LQ¿QLWRQ~PHURGHSiJLQDVYLUWXDLV
GL¿FXOdade de acesso aos sites de pesquisa.
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A
B
C
D
E

“a singularidade”.
“tais vantagens”.
“os gabos”.
“Longe disso”.
“Em geral”.

*LE0175LA7*
QUESTÃO 11
Descrição do diagrama: No centro do diagrama, a
LPDJHP GH XP KRPHP HVWLOL]DGR LGHQWL¿FDGR FRPR
“Novo consumidor social”. Em volta, círculos com
as características desse consumidor: “Usa novos
canais on-line e novas ferramentas de comunicação”,
³&RQ¿D HP FRQVHOKRV GH DPLJRV on-line, conhecidos e
estranhos”, “Tende a comprar mais on-line do que off-line”,
“Quer fornecer feedback sobre o produto e serviço ao
cliente”, “Deseja uma experiência melhor on-line do que
off-line”, “Lê e cria avaliações, ranking de produtos e
posts em blogs”, “Quer suporte para encontrar pessoas
que compartilham da mesma opinião”.

português, ainda recebia palavras de outros idiomas.”
2UHVXOWDGRGDPLVWXUD¿FRXFRQKHFLGRFRPROtQJXDJHUDO
do sul, uma espécie de tupi facilitado.
O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação
linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação
do português brasileiro, depreende-se que essa língua
indígena

A contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes
relativos aos traços característicos dos lugares
designados.
B originou o português falado em São Paulo no século
;9,,HPFXMDEDVHJUDPDWLFDOWDPEpPHVWiDIDODGH
variadas etnias indígenas.
C GHVHQYROYHXVH VRE LQÀXrQFLD GRV WUDEDOKRV GH
catequese dos padres portugueses, vindos de Lisboa.
2 FRQVXPLGRU GR VpFXOR ;;, FKDPDGR GH QRYR D misturou-se aos falares africanos, em razão das
consumidor social, tende a se comportar de modo
interações entre portugueses e negros nas investidas
diferente do consumidor tradicional. Pela associação das
contra o Quilombo dos Palmares.
características apresentadas no diagrama, infere-se que E expandiu-se paralelamente ao português falado
HVVHQRYRFRQVXPLGRUVRIUHLQÀXrQFLDGD
pelo colonizador, e juntos originaram a língua dos
bandeirantes paulistas.
A cultura do comércio eletrônico.
B busca constante pelo menor preço.
QUESTÃO 13
C divulgação de informações pelas empresas.
O farrista
D necessidade recorrente de consumo.
Quando o almirante Cabral
E postura comum aos consumidores tradicionais.
3{VDVSDWDVQR%UDVLO
QUESTÃO 12
O anjo da guarda dos índios
A língua tupi no Brasil
Estava passeando em Paris.
Quando ele voltou de viagem
Há 300 anos, morar na vila de São Paulo de
O holandês já está aqui.
Piratininga (peixe seco, em tupi) era quase sinônimo
de falar língua de índio. Em cada cinco habitantes
O anjo respira alegre:
da cidade, só dois conheciam o português. Por isso,
“Não faz mal, isto é boa gente,
em 1698, o governador da província, Artur de Sá e
Vou arejar outra vez.”
Meneses, implorou a Portugal que só mandasse padres
O anjo transpôs a barra,
que soubessem “a língua geral dos índios”, pois “aquela
Diz adeus a Pernambuco,
gente não se explica em outro idioma”.
Faz barulho, vuco-vuco,
Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de
Tal e qual o zepelim
6mR3DXORVHGHVHQYROYHXHVHHVSDOKRXQRVpFXOR;9,,
Mas deu um vento no anjo,
JUDoDVDRLVRODPHQWRJHRJUi¿FRGDFLGDGHHjDWLYLGDGH
pouco cristã dos mamelucos paulistas: as bandeiras,
Ele perdeu a memória...
expedições ao sertão em busca de escravos índios.
E não voltou nunca mais.
Muitos bandeirantes nem sequer falavam o português
ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do
paulista que destruiu o Quilombo dos Palmares em Modernismo, cujas propostas estéticas transparecem, no
1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como “um poema, por um eu lírico que
bárbaro que nem falar sabe”. Em suas andanças, essa
gente batizou lugares como Avanhandava (lugar onde o A FRQ¿Jura um ideal de nacionalidade pela integração
regional.
índio corre), Pindamonhangaba (lugar de fazer anzol) e
,WX FDFKRHLUD (DFDERXLQYHQWDQGRXPDQRYDOtQJXD B remonta ao colonialismo assente sob um viés
iconoclasta.
“Os escravos dos bandeirantes vinham de mais de
C
repercute as manifestações do sincretismo religioso.
100 tribos diferentes”, conta o historiador e antropólogo
John Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. D descreve a gênese da formação do povo brasileiro.
³,VVR PXGRX R WXSL SDXOLVWD TXH DOpP GD LQÀXrQFLD GR E promove inovações no repertório linguístico.
/&GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0175LA8*
QUESTÃO 14

QUESTÃO 16

3523$*$1'$²2H[DPHGRVWH[WRVHPHQVDJHQV
de Propaganda revela que ela apresenta posições
SDUFLDLV TXH UHÀHWHP DSHQDV R SHQVDPHQWR GH XPD
minoria, como se exprimissem, em vez disso, a convicção
de uma população; trata-se, no fundo, de convencer o
ouvinte ou o leitor de que, em termos de opinião, está fora
do caminho certo, e de induzi-lo a aderir às teses que lhes
são apresentadas, por um mecanismo bem conhecido da
psicologia social, o do conformismo induzido por pressões
do grupo sobre o indivíduo isolado.

TEXTO I

De acordo com o texto, as estratégias argumentativas
e o uso da linguagem na produção da propaganda
favorecem a
A UHÀH[mRGDVRFLHGDGHVREUHRVSURGXWRVDQXQFLDGRV
B difusão do pensamento e das preferências das
grandes massas.

&ULDWLYLGDGHHPSXEOLFLGDGHWHRULDVHUHÀH[}HV
Resumo: O presente artigo aborda uma questão
primordial na publicidade: a criatividade. Apesar de
aclamada pelos departamentos de criação das agências,
devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é,
de fato, criativo. A partir do resgate teórico, no qual os
conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se
estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar
tais questões, é analisada uma campanha impressa da
PDUFD ;;;; $V UHÀH[}HV DSRQWDP TXH D SXEOLFLGDGH
criativa é essencialmente simples e apresenta uma
releitura do cotidiano.
TEXTO II
Descrição da imagem: Em um cartaz, aparece a
seguinte frase: “Ninguém entende melhor de criação
do que elas. 13 de maio - Dia das Mães”.

C LPSRVLomRGDVLGHLDVHSRVLo}HVGHJUXSRVHVSHFt¿FRV
Os dois textos apresentados versam sobre o tema
FULDWLYLGDGH27H[WR,pXPUHVXPRGHFDUiWHUFLHQWt¿FR
H R 7H[WR ,, XPD KRPHQDJHP SURPRYLGD SRU XP site
E LGHQWL¿FDomR GRV LQWHUHVVHV GR UHVSRQViYHO SHOR GH SXEOLFLGDGH 'H TXH PDQHLUD R 7H[WR ,, H[HPSOL¿FD
produto divulgado.
o conceito de criatividade em publicidade apresentado
QR7H[WR,"
QUESTÃO 15
A Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar
Sítio Gerimum
VHXV¿OKRV
Este é o meu lugar [...]
B Promovendo uma leitura simplista do papel materno
HPVHXWUDEDOKRGHFULDURV¿OKRV
Meu Gerimum é com g
C Explorando a polissemia do termo “criação”.
Você pode ter estranhado
D Recorrendo a uma estrutura linguística simples.
Gerimum em abundância
E 8WLOL]DQGRUHFXUVRVJUi¿FRVGLYHUVL¿FDGRV
Aqui era plantado
D decisão consciente do consumidor a respeito de sua
compra.

E com a letra g
Meu lugar foi registrado.
Nos versos de um menino de 12 anos, o emprego da
palavra “Gerimum” grafada com a letra “g” tem por objetivo
A valorizar usos informais caracterizadores da norma
nacional.
B F
 RQ¿UPDU R XVR GD QRUPDSDGUmR HP FRQWH[WR GD
linguagem poética.
C enfatizar um processo recorrente na transformação
da língua portuguesa.
D registrar a diversidade étnica e linguística presente no
território brasileiro.
E U HD¿UPDU GLVFXUVLYDPHQWH D IRUWH UHODomR GR IDODQWH
com seu lugar de origem.
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*LE0175LA9*
QUESTÃO 17
Textos e hipertextos: procurando o equilíbrio
Há um medo por parte dos pais e de alguns
professores de as crianças desaprenderem quando
navegam, medo de elas viciarem, de obterem informação
QmRFRQ¿iYHOGHHODVVHLVRODUHPGRPXQGRUHDOFRPR
se o computador fosse um agente do mal, um vilão. Esse
medo é reforçado pela mídia, que costuma apresentar o
computador como um agente negativo na aprendizagem
e na socialização dos usuários. Nós sabemos que
ninguém corre o risco de desaprender quando navega,
seja em ambientes digitais ou em materiais impressos,
mas é preciso ver o que se está aprendendo e algumas
YH]HV LQWHUIHULU QHVVH SURFHVVR D ¿P GH RWLPL]DU RX
orientar a aprendizagem, mostrando aos usuários outros
temas, outros caminhos, outras possibilidades diferentes
daquelas que eles encontraram sozinhos ou daquelas
que eles costumam usar. É preciso, algumas vezes,
negociar o uso para que ele não seja exclusivo, uma vez
que há outros meios de comunicação, outros meios de
informação e outras alternativas de lazer. É uma questão
de equilibrar e não de culpar.

No processo de reconstituição do tempo vivido, o eu
lírico projeta um conjunto de imagens cujo lirismo se
fundamenta no
A
B
C
D
E

inventário das memórias evocadas afetivamente.
UHÀH[RGDVDXGDGHQRGHVHMRGHYROWDUjLQIkQFLD
sentimento de inadequação com o presente vivido.
ressentimento com as perdas materiais e humanas.
ODSVRQRÀX[RWHPSRUDOGRVHYHQWRVWUD]LGRVjFHQD

QUESTÃO 19
A ascensão social por meio do esporte mexe com
o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um
adolescente pode se tornar milionário caso tenha um
bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias
pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro
SDUDRIHUHFHUXPDERDTXDOLGDGHGHYLGDjIDPtOLD,VVR
aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres
da sociedade, tornando-o cada vez mais popular.

Acontece que esses jovens sonham com fama e
dinheiro,
enxergando no futebol o único caminho possível
A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes,
para
o
sucesso.
No entanto, eles não sabem da grande
ponderando sobre a necessidade de orientação a esse
GL¿FXOGDGH
TXH
H[LVWH
QR LQtFLR GHVVD MRUQDGD HP TXH
uso, pois essa tecnologia
D PLQRULD DOFDQoD D FDUUHLUD SUR¿VVLRQDO (VVHV JDURWRV
A HVWiUHSOHWDGHLQIRUPDo}HVFRQ¿iYHLVTXHFRQVWLWXHP abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, à
fonte única para a aprendizagem dos alunos.
qual a maioria sucumbe.
B exige dos pais e professores que proíbam seu uso
2FDPLQKRDWpRSUR¿VVLRQDOLVPRDFRQWHFHSRUPHLR
abusivo para evitar que se torne um vício.
de um longo processo seletivo que os jovens têm de
C tende a se tornar um agente negativo na aprendizagem
percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá
e na socialização de crianças e jovens.
ter que abandonar a carreira involuntariamente por falta
D possibilita maior ampliação do conhecimento de de uma equipe que o acolha. Alguns podem acabar em
mundo quando a aprendizagem é direcionada.
subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo
E leva ao isolamento do mundo real e ao uso exclusivo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão.
do computador se a navegação for desmedida.
,VVRDFRQWHFHSRUTXHQRDXJHGDVXDIRUPDomRHVFRODU

QUESTÃO 18
O mundo revivido
Hindemburgo Dobal
Sobre esta casa e as árvores que o tempo
esqueceu de levar. Sobre o curral
de pedra e paz e de outras vacas tristes
chorando a lua e a noite sem bezerros.
Sobre a parede larga deste açude
onde outras cobras verdes se arrastavam,
e pondo o sol nos seus olhos parados
iam colhendo sua safra de sapos.
Sob as constelações do sul que a noite
armava e desarmava: as Três Marias,
o Cruzeiro distante e o Sete-Estrelo.
Sobre este mundo revivido em vão,
a lembrança de primos, de cavalos,
de silêncio perdido para sempre.

e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se
preparam e não são devidamente orientados para buscar
alternativas de experiências mais amplas de ocupação
fora e além do futebol.

$RDERUGDURIDWRGHQR%UDVLOPXLWRVMRYHQVGHSRVLWDUHP
suas esperanças de futuro no futebol, o texto critica o(a)
A despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem
suas famílias a superar a miséria.
B garantia de ascensão social dos jovens pela carreira
de jogador de futebol.
C falta de investimento dos clubes para que os atletas
SRVVDPDWXDUSUR¿VVLRQDOPHQWHHYLYHUGRIXWHERO
D LQYHVWLPHQWR UHGX]LGR GRV DWOHWDV SUR¿VVLRQDLV HP
sua formação escolar, gerando frustração e desilusão
SUR¿VVLRQDOQRHVSRUWH
E despreocupação dos sujeitos com uma formação
paralela à esportiva, para habilitá-los a atuar em
outros setores da vida.
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*LE0175LA10*
QUESTÃO 20
Declaração de amor
(VWDpXPDFRQ¿VVmRGHDPRUDPRDOtQJXDSRUWXJXHVD
Ela não é fácil. Não é maleável. […] A língua portuguesa é
XPYHUGDGHLURGHVD¿RSDUDTXHPHVFUHYH6REUHWXGRSDUD
quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira
FDSDGHVXSHU¿FLDOLVPR
Às vezes ela reage diante de um pensamento mais
complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de
XPDIUDVH(XJRVWRGHPDQHMiOD²FRPRJRVWDYDGHHVWDU
montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes a galope.
Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em
minhas mãos. E este desejo todos os que escrevem têm.
Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar
para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que
escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento
alguma coisa que lhe dê vida.
(VVDV GL¿FXOGDGHV QyV DV WHPRV 0DV QmR IDOHL
do encantamento de lidar com uma língua que não foi
aprofundada. O que recebi de herança não me chega.
Se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e
me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria:
inglês, que é preciso e belo. Mas, como não nasci muda e
pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim
que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até
queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha
abordagem do português fosse virgem e límpida.

TEXTO II
1DVXDSURGXomR*RHOGLEXVFRXUHÀHWLUVHXFDPLQKR
pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os
intensos aspectos mais latentes em sua obra, como:
cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão,
drama e medo.
2JUDYDGRU2VZDOGR*RHOGLUHFHEHXIRUWHVLQÀXrQFLDVGH
um movimento artístico europeu do início do século XX,
que apresenta as características reveladas nos traços da
obra de

A

O trecho em que Clarice Lispector declara seu amor pela
língua portuguesa, acentuando seu caráter patrimonial e
sua capacidade de renovação, é:
A ³ $ OtQJXD SRUWXJXHVD p XP YHUGDGHLUR GHVD¿R SDUD B
quem escreve.”
B “Um Camões e outros iguais não bastaram para nos
dar para sempre uma herança de língua já feita.”
C “Todos nós que escrevemos estamos fazendo do
túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.”
D “Mas não falei do encantamento de lidar com uma
língua que não foi aprofundada.”
E “Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só C
para que a minha abordagem do português fosse
virgem e límpida.”

QUESTÃO 21
TEXTO I
Descrição da gravura: Gravura sem título, de
2VZDOGR *RHOGL GH  (P SULPHLUR SODQR GXDV
caveiras. Uma delas está sentada no chão, coberta por
um manto grosso e usando uma boina. Atrás dela, há
XPDEDQGHLUROD¿QFDGDQRFKmRIHLWDFRPXPSHGDoR
de madeira e um tecido simples que parece um pano
de chão. A outra caveira está em pé, ao lado da que
está sentada, e posicionada atrás de uma câmera
IRWRJUi¿FD VXVWHQWDGD SRU XP WULSp $R VHX ODGR Ki
uma bolsa sobre a qual repousa uma ave parecida com
um urubu. Ao fundo, alguns sobrados. Um deles tem
uma chaminé que solta fumaça. No céu, nuvens e um
círculo, que pode representar a lua cheia.
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$OIUHG.XELQUHSUHVHQWDQWHGR([SUHVVLRQLVPR
Descrição da imagem: 2EUD GH $OIUHG .XELQ
intitulada Sonho e desarranjo. Na parte inferior
da imagem, um homem de chapéu está reclinado
com o rosto voltado para cima. Ao seu lado, há
uma vela acesa. Ao fundo da parte central, há uma
cortina com riscos, e à direita da imagem, uma
composição com os seguintes elementos, de baixo
para cima: uma cômoda, um vaso com uma planta
e uma mesa sobre a qual há um livro aberto. Uma
mulher de olhos fechados está com os cotovelos
apoiados sobre o livro, as mãos no rosto e a cabeça
levemente abaixada. Ao lado dela, há o desenho
GHXPFRUDomR1DSDUWHVXSHULRUD¿JXUDGHXPD
mulher deitada de bruços com o rosto coberto por
uma das mãos.
Henri Matisse, representante do Fauvismo.
Descrição da imagem: Obra de Henri Matisse,
LQWLWXODGD %DLODULQD GHLWDGD &RP WUDoRV EHP
GH¿QLGRVDLPDJHPUHSUHVHQWDXPDMRYHPGHLWDGD
de forma confortável e levemente inclinada. Os
braços estão atrás da cabeça. O braço esquerdo
envolve-a como se fosse um travesseiro e a mão
direita está abaixo do pescoço. Ambas as axilas,
com pelos, estão bem à mostra. Ela está vestida
com o traje típico de uma bailarina: tutu e sapatilha.
Diego Rivera, representante do Muralismo.
Descrição da imagem: Obra de Diego Rivera,
LQWLWXODGD 0LQHLUR ,PDJHP IHLWD DSHQDV FRP
contornos de um homem de chapéu cavando a
terra com uma picareta. O chão é representado por
um longo traço.

D

Pablo Picasso, representante do Cubismo.
Descrição da imagem: Obra de Pablo Picasso,
LQWLWXODGD 5HWUDWR GH ,JRU 6WUDYLQVN\ $ LPDJHP
PRVWUD D ¿JXUD GH XP KRPHP PDJUR H DOWR
usando terno, gravata e óculos, sentado em uma
cadeira. Ele está com as pernas cruzadas e os
braços apoiados nos braços da cadeira. Os dedos
das mãos também estão cruzados.

E

René Magritte, representante do Surrealismo.
Descrição da imagem: Obra de René Magritte,
intitulada Os amantes. A imagem mostra o torso
de um homem e de uma mulher, que se beijam.
Não é possível notar qualquer detalhe do rosto
de ambos, pois cada um deles tem a cabeça
coberta por um tecido.

*LE0175LA11*
QUESTÃO 22
TEXTO I
A língua ticuna é o idioma mais falado entre os
indígenas brasileiros. De acordo com o pesquisador
$U\RQ 5RGULJXHV Ki  PLO tQGLRV TXH IDODP R LGLRPD
A maioria mora ao longo do Rio Solimões, no Alto
$PD]RQDV e D PDLRU QDomR LQGtJHQD GR %UDVLO VHQGR
também encontrada no Peru e na Colômbia. Os ticunas
falam uma língua considerada isolada, que não mantém
semelhança com nenhuma outra língua indígena e
apresenta complexidades em sua fonologia e sintaxe.
Sua característica principal é o uso de diferentes alturas
na voz.
O uso intensivo da língua não chega a ser ameaçado
pela proximidade de cidades ou mesmo pela convivência
com falantes de outras línguas no interior da própria área
ticuna: nas aldeias, esses outros falantes são minoritários
e acabam por se submeter à realidade ticuna, razão pela
qual, talvez, não representem uma ameaça linguística.

Surgiram outras
Naturalmente
Sem nem olhar a minha cara
Tomavam banho
Na minha frente
Para sair com outro cara
Porém nunca me importei
Com tais amantes
[...]
&RPWDQWRV¿OPHV
Na minha mente
É natural que toda atriz
Presentemente represente
Muito para mim
Na cDQomR &KLFR %XDUTXH WUDEDOKD XPD GHWHUPLQDGD
função da linguagem para marcar a subjetividade do eu
lírico ante as atrizes que ele admira. A intensidade dessa
admiração está marcada em:

A "Naturalmente/ Ela sorria/ Mas não me dava trela".
B "Tomavam banho/ Na minha frente/ Para sair com
Riqueza da língua
outro cara".
“O inglês está destinado a ser uma língua mundial em C "Surgiram outras/ Naturalmente/ Sem nem olhar a
sentido mais amplo do que o latim foi na era passada e o
minha cara".
francês é na presente”, dizia o presidente americano John
$GDPVQRVpFXOR;9,,,$SURIHFLDVHFXPSULXRLQJOrVp D "Escolhia qualquer um/ Lançava olhares/ Debaixo do
meu nariz".
hoje a língua franca da globalização. No extremo oposto
da economia linguística mundial, estão as línguas de E "É natural que toda atriz/ Presentemente represente/
pequenas comunidades declinantes. Calcula-se que hoje
Muito para mim".
VHIDOHPGHDOtQJXDVQRPXQGRWRGR4XDVH
metade delas deve desaparecer nos próximos 100 anos. QUESTÃO 24
A última edição do Ethnologue ² R PDLV DEUDQJHQWH
HVWXGR VREUH DV OtQJXDV PXQGLDLV ² GH  OLVWDYD
E aqui, antes de continuar este espetáculo, é
516 línguas em risco de extinção.
necessário que façamos uma advertência a todos e a
cada um. Neste momento, achamos fundamental que
Os textos tratam de línguas de culturas completamente FDGDXPWRPHXPDSRVLomRGH¿QLGD6HPTXHFDGDXP
diferentes, cujas realidades se aproximam em função do(a) WRPHXPDSRVLomRGH¿QLGDQmRpSRVVtYHOFRQWLQXDUPRV
É fundamental que cada um tome uma posição, seja para
A semelhança no modo de expansão.
a esquerda, seja para a direita. Admitimos mesmo que
B preferência de uso na modalidade falada.
DOJXQV WRPHP XPD SRVLomR QHXWUD ¿TXHP GH EUDoRV
C modo de organização das regras sintáticas.
cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada
D predomínio em relação às outras línguas de contato.
VXDSRVLomR¿TXHQHOD3RUTXHVHQmRFRPSDQKHLURVDV
E fato de motivarem o desaparecimento de línguas cadeiras do teatro rangem muito e ninguém ouve nada.
minoritárias.
A peça Liberdade, liberdade, encenada em 1964,
apresenta
o impasse vivido pela sociedade brasileira em
QUESTÃO 23
face do regime vigente. Esse impasse é representado no
fragmento pelo(a)
As atrizes
Naturalmente
A barulho excessivo produzido pelo ranger das cadeiras
Ela sorria
do teatro.
Mas não me dava trela
Trocava a roupa
B indicação da neutralidade como a melhor opção
Na minha frente
ideológica naquele momento.
E ia bailar sem mais aquela
C
constatação da censura em função do engajamento
Escolhia qualquer um
social do texto dramático.
Lançava olhares
Debaixo do meu nariz
D correlação entre o alinhamento político e a posição
Dançava colada
corporal dos espectadores.
Em novos pares
E
interrupção do espetáculo em virtude do
Com um pé atrás
comportamento inadequado do público.
&RPXPSpD¿P
TEXTO II
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*LE0175LA12*
QUESTÃO 25
Uma noite em 67, de Renato Terra e Ricardo Calil.
Editora Planeta, 296 páginas.

Pescoço
Com um pescoço duas vezes mais longo e
15 centímetros mais fino do que o de uma mulher,
D%DUELHVHULDLQFDSD]GHPDQWHUVXDFDEHoDOHYDQWDGD

Mas foi uma noite, aquela noite de sábado 21 de
Cintura
RXWXEURGHTXHSDURXRQRVVRSDtV3DURXSUDYHU
Com uma cintura de 40 centímetros (menor do que
D¿QDOtVVLPDGR,,,)HVWLYDOGD5HFRUGTXDQGRXPMRYHP
DVXDFDEHoD D%DUELHGDYLGDUHDOVyWHULDHVSDoRHP
de 24 anos chamado Eduardo Lobo, o Edu Lobo, saiu
seu corpo para acomodar metade de um rim e alguns
carregado do Teatro Paramount em São Paulo depois
centímetros de intestino.
de ganhar o prêmio máximo do festival com Ponteio,
que cantou acompanhado da charmosa e iniciante
Quadril
Marília Medalha.
O índice que mede a relação entre a cintura e o
)RL QDTXHOD QRLWH TXH &KLFR %XDUTXH HQWRRX VXD TXDGULOGD%DUELHpGHRTXHVLJQL¿FDTXHDPHGLGD
Roda viva DR ODGR GR 03% GH 0DJUR R DUUDQMDGRU GDVXDFLQWXUDUHSUHVHQWDGDFLUFXQIHUrQFLDGHVHX
Que Caetano Veloso brilhou cantando Alegria, alegria quadril. Esse mesmo índice, em uma mulher americana
FRPDSODWHLDDRVRPGDVJXLWDUUDVGRV%HDW%R\V, que média, é de 0,8.
Gilberto Gil apresentou a tropicalista Domingo no parque $R DERUGDU DV SRVVtYHLV LQÀXrQFLDV GD LQG~VWULD GH
com os Mutantes.
brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o
$TXHODQRLWHTXHDFDERXYLUDQGR¿OPHHPQDV texto analisa a
mãos de Renato Terra e Ricardo Calil, agora virou livro.
A noção de beleza globalizada veiculada pela
O livro que está sendo lançado agora é a história daquela
indústria cultural.
noite, ampliada e em estado que no jargão jornalístico
B
LQÀXrQFLDGDPtGLDSDUDDDGRomRGHXPHVWLORGHYLGD
FKDPDPRV GH PDWpULD EUXWD 4XHP YLX R ¿OPH YDL VH
salutar pelas mulheres.
GHOLFLDUFRPDVKLVWyULDV²HDOJXPDVIRIRFDV²TXHFDGD
um tem para contar, agora sem os cortes necessários que C relação entre a alimentação saudável e o padrão de
XP¿OPHH[LJH(TXHPQmRYLXR¿OPHWHPGLDQWHGHVL
corpo instituído pela boneca.
um livro de histórias, pensando bem, de História.
D proporcionalidade entre a representação do corpo da
boneca e a do corpo humano.
Considerando os elementos constitutivos dos gêneros
textuais circulantes na sociedade, nesse fragmento de E LQÀXrQFLD PHUFDGROyJLFD QD FRQVWUXomR GH XPD
autoimagem positiva do corpo feminino.
resenha predominam
A caracterizações de personalidades do contexto
musical brasileiro dos anos 1960.
B questões polêmicas direcionadas à produção musical
brasileira nos anos 1960.
C relatos de experiências de artistas sobre os festivais
GHP~VLFDGH
D H[SOLFDo}HVVREUHRTXDGURFXOWXUDOGR%UDVLOGXUDQWH
a década de 1960.
E opiniões a respeito de uma obra sobre a cena musical
GH

QUESTÃO 27
Nuances
Gregório Duvivier

Euforia: alegria barulhenta. Felicidade: alegria
silenciosa.
Gravar: quando o ator é de televisão. Filmar: quando
ele quer deixar claro que não é de televisão.
Grávida: em qualquer ocasião. Gestante HP ¿ODV H
assentos preferenciais.
Guardar : na gaveta. Salvar : no computador.
Salvaguardar: no Exército.
QUESTÃO 26
Menta: no sorvete, na bala ou no xarope. Hortelã: na
Apesar de muitas crianças e adolescentes terem a horta ou no suco de abacaxi.
%DUELHFRPRXPH[HPSORGHEHOH]DXPLQIRJUi¿FRIHLWR
Peça: quando você vai assistir. Espetáculo: quando
pelo site Rehabs.com comprovou que, caso uma mulher você está em cartaz com ele.
tivesse as medidas da boneca de plástico, ela nem
O texto trata da diferença de sentido entre vocábulos
estaria viva.
muito próximos. Essa diferença é apresentada
Não é exatamente uma novidade que as proporções considerando-se a(s)
da boneca mais famosa do mundo são absurdas para o
mundo real. Ativistas que lutam pela construção de uma A alternâncias na sonoridade.
autoimagem mais saudável, pesquisadores de distúrbios B adequação às situações de uso.
alimentares e pessoas que se preocupam com o impacto C PDUFDomRÀH[LRQDOGDVSDODYUDV
da indústria cultural na psique humana apontam, há anos,
D JUD¿DQDQRUPDSDGUmRGDOtQJXD
D LQÀXrQFLD GH PRGHORV FRPR D %DUELH QD GLVWRUomR GR
E categorias gramaticais das palavras.
corpo feminino.

LC - 1º dia | Caderno 9 - LARANJA - Página 12

*LE0175LA13*
QUESTÃO 28

A linguagem cumpre diferentes funções no processo de
FRPXQLFDomR$IXQomRTXHSUHGRPLQDQRVWH[WRV,H,,

Descrição do cartaz: No centro do cartaz, o desenho
infantil de uma família composta por cinco pessoas:
XP PHQLQR LGHQWL¿FDGR FRPR ³HX´  PDPmH XP
EHErXPDPHQLQD LGHQWL¿FDGDFRPR$QLQKD HSDSDL
2SDLUHSUHVHQWDGRSHOD¿JXUDGHXPPRQVWURHVWiXP
pouco afastado dos demais membros da família. Acima
do desenho, a frase: “Quem bate na mulher machuca
a família inteira”. No canto inferior esquerdo, o logo da
campanha com a mensagem: “Ligue 180. Não se cale
diante da violência doméstica.”
Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas
VRFLDLV2FDUWD]WHPFRPR¿QDOLGDGH
A alertar os homens agressores
consequências de seus atos.

sobre

A destaca o “como” se elabora a mensagem,
considerando-se a seleção, combinação e sonoridade
do texto.
B coloca o foco no “com o quê” se constrói a mensagem,
sendo o código utilizado o seu próprio objeto.
C focaliza o “quem” produz a mensagem, mostrando
seu posicionamento e suas impressões pessoais.
D orienta-se no “para quem” se dirige a mensagem,
estimulando a mudança de seu comportamento.
E enfatiza sobre “o quê” versa a mensagem, apresentada
com palavras precisas e objetivas.

QUESTÃO 30
Contranarciso

as

3DXOR/HPLQVNL

B conscientizar a população sobre a necessidade de
denunciar a violência doméstica.

em mim
eu vejo o outro
e outro
e outro
HQ¿PGH]HQDV
trens passando
vagões cheios de gente
centenas

C instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de
agressão.
D despertar nas crianças a capacidade de reconhecer
atos de violência doméstica.
E exigir das autoridades ações preventivas contra a
violência doméstica.

o outro
que há em mim
é você
você
e você

QUESTÃO 29
TEXTO I

assim como
eu estou em você
eu estou nele
em nós
e só quando
estamos em nós
estamos em paz
mesmo que estejamos a sós

Fundamentam-se as regras da Gramática Normativa
nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as
classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque
nela é que se espelha o que o uso idiomático estabilizou
e consagrou.
TEXTO II
Livro do desassossego
Fernando Pessoa
Gosto de dizer. Direi melhor: gosto de palavrar.
As palavras são para mim corpos tocáveis, sereias
visíveis, sensualidades incorporadas. Talvez porque
a sensualidade real não tem para mim interesse de
QHQKXPD HVSpFLH ² QHP VHTXHU PHQWDO RX GH VRQKR
²WUDQVPXGRXVHPHRGHVHMRSDUDDTXLORTXHHPPLP
cria ritmos verbais, ou os escuta de outros. Estremeço
se dizem bem. Tal página de Fialho, tal página de
Chateaubriand, fazem formigar toda a minha vida em
todas as veias, fazem-me raivar tremulamente quieto de
um prazer inatingível que estou tendo. Tal página, até, de
Vieira, na sua fria perfeição de engenharia sintáctica, me
faz tremer como um ramo ao vento, num delírio passivo
de coisa movida.

A busca pela identidade constitui uma faceta da tradição
literária, redimensionada pelo olhar contemporâneo.
No poema, essa nova dimensão revela a
ausência de traços identitários.
angústia com a solidão em público.
valorização da descoberta do “eu” autêntico.
percepção
da
empatia
como
fator
autoconhecimento.
E impossibilidade de vivenciar experiências
pertencimento.
A
B
C
D

de
de
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*LE0175LA14*
QUESTÃO 31
No esporte-participação ou esporte popular, a
manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem
FRPR¿QDOLGDGHREHPHVWDUVRFLDOGRVVHXVSUDWLFDQWHV
Está associado intimamente com o lazer e o tempo livre
e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e
fora das obrigações da vida diária. Tem como propósitos
a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal
H R UHODFLRQDPHQWR FRP DV SHVVRDV 3RGHVH D¿UPDU
que o esporte-participação, por ser a dimensão social
do esporte mais inter-relacionada com os caminhos
democráticos, equilibra o quadro de desigualdades
de oportunidades esportivas encontrado na dimensão
esporte-performance. Enquanto o esporte-performance
só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram
condições, o esporte-participação favorece o prazer a
todos que dele desejarem tomar parte.
O sentido de esporte-participação construído no texto
está fundamentalmente presente
A nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos
países na disputa de diferentes modalidades
esportivas.
B nas competições de esportes individuais, uma vez que
o sucesso de um indivíduo incentiva a participação
dos demais.
C QRV FDPSHRQDWRV R¿FLDLV GH IXWHERO UHJLRQDLV H
nacionais, por se tratar de uma modalidade esportiva
muito popular no país.
D nas competições promovidas pelas federações
e confederações, cujo objetivo é a formação e a
descoberta de talentos.
E nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo
é o maior engajamento dos cidadãos.

QUESTÃO 32
O bem amado
Dias Gomes
Segundo quadro
Uma sala da prefeitura. O ambiente é modesto.
Durante a mutação, ouve-se um dobrado e vivas a
Odorico, “viva o prefeito” etc. Estão em cena Dorotéa,
Juju, Dirceu, Dulcinéa, o vigário e Odorico. Este último, à
janela, discursa.

Aplausos, aos quais se incorporam as personagens
em cena.
2'25,&2 ² &RQWLQXDQGR R GLVFXUVR  %RWDQGR
GH ODGR RV HQWUHWDQWRV H SDUWLQGR SURV ¿QDOPHQWH
é uma alegria poder anunciar que prafrentemente
vocês já poderão morrer descansados, tranquilos e
desconstrangidos, na certeza de que vão ser sepultados
aqui mesmo, nesta terra morna e cheirosa de Sucupira.
E quem votou em mim, basta dizer isso ao padre na hora
da extrema-unção, que tem enterro e cova de graça,
conforme o prometido.
O gênero peça teatral tem o entretenimento como uma de
suas funções. Outra função relevante do gênero, explícita
nesse trecho de O bem amado, é
A criticar satiricamente o comportamento de pessoas
públicas.
B denunciar a escassez de recursos públicos nas
prefeituras do interior.
C censurar a falta de domínio da língua padrão em
eventos sociais.
D despertar a preocupação da plateia com a expectativa
de vida dos cidadãos.
E questionar o apoio irrestrito de agentes públicos aos
gestores governamentais.

QUESTÃO 33
João/Zero (Wagner Moura) é um cientista genial, mas
infeliz porque há 20 anos atrás foi humilhado publicamente
durante uma festa e perdeu Helena (Alinne Moraes), uma
antiga e eterna paixão. Certo dia, uma experiência com
um de seus inventos permite que ele faça uma viagem no
tempo, retornando para aquela época e podendo interferir
no seu destino. Mas quando ele retorna, descobre que
sua vida mudou totalmente e agora precisa encontrar um
jeito de mudar essa história, nem que para isso tenha que
voltar novamente ao passado. Será que ele conseguirá
DFHUWDUDVFRLVDV"
Qual aspecto da organização gramatical atualiza os
eventos apresentados na resenha, contribuindo para
GHVSHUWDURLQWHUHVVHGROHLWRUSHOR¿OPH"

A O emprego do verbo haver, em vez de ter, em “há
20 anos atrás foi humilhado”.
B A descrição dos fatos com verbos no presente do
indicativo, como “retorna” e “descobre”.
2'25,&2 ² 3RYR VXFXSLUDQR $JRUDPHQWH Mi
investido no cargo de Prefeito, aqui estou para receber a C A repetição do emprego da conjunção “mas” para
contrapor ideias.
FRQ¿UPDomRDUDWL¿FDomRDDXWHQWLFDomRHSRUTXHQmR
dizer a sagração do povo que me elegeu.
D $¿QDOL]DomRGRWH[WRFRPDIUDVHGHHIHLWR³6HUiTXH
HOHFRQVHJXLUiDFHUWDUDVFRLVDV"´
Aplausos vêm de fora.
E O uso do pronome de terceira pessoa “ele” ao
2'25,&2 ² (X SURPHWL TXH R PHX SULPHLUR DWR
longo do texto para fazer referência ao protagonista
como prefeito seria ordenar a construção do cemitério.
“João/Zero”.
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*LE0175LA15*
QUESTÃO 34
Descrição do cartaz: Do lado direito do cartaz, uma
criança sorridente segura um livro. Do lado esquerdo,
sob o título “Leia para uma criança”, o texto:
³$FDGDOLYURR%UDVLOLQWHLURYLUDDSiJLQD*RVWDUGH
ler é o início de uma história cheia de descobertas
e aprendizados na vida da criança. E tudo começa
quando você abre um livro para ela.” Abaixo do texto,
a imagem de três livros.
Os textos publicitários são produzidos para cumprir
determinadas funções comunicativas. Os objetivos
desse cartaz estão voltados para a conscientização dos
brasileiros sobre a necessidade de
A as crianças frequentarem a escola regularmente.
B a formação leitora começar na infância.
C a alfabetização acontecer na idade certa.
D a literatura ter o seu mercado consumidor ampliado.
E as escolas desenvolverem campanhas a favor da
leitura.

Em textos de diferentes gêneros, algumas estratégias
argumentativas referem-se a recursos linguísticodiscursivos mobilizados para envolver o leitor. No texto,
caracteriza-se como estratégia de envolvimento a
A prescrição de comportamentos, como em: “[...] largue
tudo de repente sob os olhares a sua volta [...]”.
B apresentação de contraposição, como em: “Mas
não exagere na medida e suba sem demora ao
quarto [...]”.
C explicitação do interlocutor, como em: “[...] (espécie
da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta
um tanto excluído) [...]”.
D descrição do espaço, como em: “Nesta sala atulhada
de mesas, máquinas e papéis, onde invejáveis
escreventes dividiram entre si o bom-senso do
mundo [...]”.
E construção de comparações, como em: “[...]
libertando aí os pés das meias e dos sapatos, tirando
a roupa do corpo como se retirasse a importância das
coisas [...]”.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35
Aí pelas três da tarde
Raduan Nassar
Nesta sala atulhada de mesas, máquinas e papéis,
onde invejáveis escreventes dividiram entre si o bomsenso do mundo, aplicando-se em ideias claras apesar
do ruído e do mormaço, seguros ao se pronunciarem
VREUHSUREOHPDVTXHDÀLJHPRKRPHPPRGHUQR HVSpFLH
da qual você, milenarmente cansado, talvez se sinta um
tanto excluído), largue tudo de repente sob os olhares a
sua volta, componha uma cara de louco quieto e perigoso,
faça os gestos mais calmos quanto os tais escribas mais
severos, dê um largo “ciao” ao trabalho do dia, assim
como quem se despede da vida, e surpreenda pouco
mais tarde, com sua presença em hora tão insólita, os que
estiveram em casa ocupados na limpeza dos armários,
que você não sabia antes como era conduzida. Convém
não responder aos olhares interrogativos, deixando
crescer, por instantes, a intensa expectativa que se
instala. Mas não exagere na medida e suba sem demora
ao quarto, libertando aí os pés das meias e dos sapatos,
tirando a roupa do corpo como se retirasse a importância
GDV FRLVDV SRQGRVH HQ¿P HP YHVWHV PtQLPDV TXHP
sabe até em pelo, mas sem ferir o decoro (o seu decoro,
está claro), e aceitando ao mesmo tempo, como boa
verdade provisória, toda mudança de comportamento.

Descrição da obra: Obra de Rubem Valentim,
LQWLWXODGD(PEOHPDGH$LPDJHPpTXDGUDGD
e verticalmente simétrica. No centro há um círculo,
dentro do qual há um triângulo com a base voltada
para cima. Sobre essa base, estão apoiadas três
machadinhas ligadas entre si. A do meio está um
pouco acima das outras duas. Dentro do triângulo, há
a metade inferior de uma circunferência apoiada em
um pequeno círculo. À esquerda e à direita do círculo
central, há dois fragmentos de triângulo.
A obra de Rubem Valentim apresenta emblemas que,
baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, se
transformam em produção artística. A obra Emblema 78
relaciona-se com o Modernismo em virtude da
A VLPSOL¿FDomRGHIRUPDVGDSDLVDJHPEUDVLOHLUD
B valorização de símbolos do processo de urbanização.
C fusão de elementos da cultura brasileira com a arte
europeia.
D alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira
nacional.
E composição simétrica de elementos relativos à
miscigenação racial.
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*LE0175LA16*
QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Descrição da obra: ,QVWDODomR GH (UQHVWR 1HWR
nomeada Dengo, de 2010. A imagem apresenta uma
sala espaçosa com uma rede de tramas de crochê,
que abrange todo o teto. Dessa rede, descem outras
redes de diferentes tamanhos e cores, com formato de
sacos. No fundo desses sacos estão objetos que lhes
dão formas arredondadas ou alongadas, fazendo com
TXH HOHV ¿TXHP VXVSHQVRV H D GLIHUHQWHV GLVWkQFLDV
em relação ao chão. Pessoas transitam entre os vãos
da composição e podem tocá-la.
A instalação Dengo transformou a sala do MAM-SP
em um ambiente singular, explorando como principal
característica artística a
A
B
C
D
E

participação do público na interação lúdica com a obra.
distribuição de obstáculos no espaço da exposição.
representação simbólica de objetos oníricos.
interpretação subjetiva da lei da gravidade.
valorização de técnicas de artesanato.

QUESTÃO 38
Marcos Guião
Naquela manhã de céu limpo e ar leve, devido à chuva
torrencial da noite anterior, saí a caminhar com o sol ainda
escondido para tomar tenência dos primeiros movimentos
da vida na roça. Num demorou nem um tiquinho e o cheiro
intenso do café passado por Dona Linda me invadiu as
narinas e fez a fome se acordar daquela rema letárgica
derivada da longa noite de sono. Levei as mãos até a água
que corria pela bica feita de bambu e o contato gelado foi
de arrepiar. Mas fui em frente e levei as mãos em concha
até o rosto. Com o impacto, recuei e me faltou o fôlego
por alguns instantes, mas o despertar foi imediato. Já
aceso, entrei na cozinha na buscação de derrubar a fome
e me acercar do aconchego do calor do fogão à lenha.
)RL TXDQGR GHL UHSDUR GD ¿JXUD HVJXLD H GLVFUHWD GH
uma senhora acompanhada de um garoto aparentando
uns cinco anos de idade já aboletada na ponta da mesa
em proseio íntimo com a dona da casa. Depois de um
YLJRURVR³%RPGLD´GHXPYDSRURVRDSHUWRGHPmRVQDV
DSUHVHQWDo}HVGHSUD[H¿TXHLVDEHQGRTXH'RQD)ORUGH
0DLROHYDYDR¿OKR$GmRSDUDWUDWDPHQWRGDVIHULGDVTXH
pipocavam por seu corpo, provocando pequenas pústulas
de bordas avermelhadas.
A variedade linguística da narrativa é adequada à
descrição dos fatos. Por isso, a escolha de determinadas
palavras e expressões usadas no texto está a serviço da
A ORFDOL]DomRGRVHYHQWRVGHIDODQRWHPSR¿FFLRQDO
B composição da verossimilhança do ambiente
retratado.
C restrição do papel do narrador à observação das
cenas relatadas.
D construção mística das personagens femininas pelo
autor do texto.
E caracterização das preferências linguísticas da
personagem masculina.
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As pelejas de Ojuara
Nei Leandro de Castro
Zé Araújo começou a cantar num tom triste, dizendo
aos curiosos que começaram a chegar que uma mulher
tinha se ajoelhado aos pés da santa cruz e jurado em
nome de Jesus um grande amor, mas jurou e não cumpriu,
¿QJLX H PH HQJDQRX SUD PLP YRFr PHQWLX SUD 'HXV
você pecou, o coração tem razões que a própria razão
desconhece, faz promessas e juras, depois esquece.
O caboclo estava triste e inspirado. Depois dessa canção
que arrepiou os cabelos da Neusa, emendou com uma
valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis, mas
bonita que só a gota serena. Era a história de uma boneca
encantadora vista numa vitrine de cristal sobre o soberbo
pedestal. Zé Araújo fechava os olhos e soltava a voz:
Seus cabelos tinham a cor/ Do sol a irradiar/
Fulvos raios de amor./ Seus olhos eram circúnvagos/
Do romantismo azul dos lagos/ Mãos liriais, uns braços
divinais,/ Um corpo alvo sem par/ E os pés muito
SHTXHQRV(Q¿PHXYLQHVWDERQHFD8PDSHUIHLWD9rQXV
O comentário do narrador do romance “[...] emendou com
uma valsa mais arretada ainda, cheia de palavras difíceis,
mas bonita que só a gota serena” relaciona-se ao fato de que
essa valsa é representativa de uma variedade linguística
A detentora de grande prestígio social.
B HVSHFt¿FDGDPRGDOLGDGHRUDOGDOtQJXD
C previsível para o contexto social da narrativa.
D constituída de construções sintáticas complexas.
E valorizadora do conteúdo em detrimento da forma.
QUESTÃO 40
Relato de um certo Oriente
Milton Hatoum
A lavadeira começou a viver como uma serviçal que
impõe respeito e não mais como escrava. Mas essa
regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes
deslizes que adulteravam este novo relacionamento,
eram dardejados pelo olhar severo de Emilie; eles nunca
suportaram de bom grado que uma índia passasse a comer
na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos, e
comprimindo com os lábios o mesmo cristal dos copos e
a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de
asco e repulsa tingia-lhes o rosto, já não comiam com a
mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis
de picadinho de carneiro, os folheados de nata e tâmara,
e o arroz com amêndoas, dourado, exalando um cheiro
de cebola tostada. Aquela mulher, sentada e muda, com
o rosto rastreado de rugas, era capaz de tirar o sabor e
o odor dos alimentos e de suprimir a voz e o gesto como
se o seu silêncio ou a sua presença que era só silêncio
impedisse o outro de viver.
Ao apresentar uma situação de tensão em família, o
narrador destila, nesse fragmento, uma percepção das
relações humanas e sociais demarcada pelo
A predomínio dos estigmas de classe e de raça sobre a
intimidade da convivência.
B discurso da manutenção de uma ética doméstica
contra a subversão dos valores.
C desejo de superação do passado de escassez em
prol do presente de abastança.
D sentimento de insubordinação à autoridade
representada pela matriarca da família.
E rancor com a ingratidão e a hipocrisia geradas pelas
mudanças nas regras da casa.

*LE0175LA17*
QUESTÃO 41

A letra da canção apresenta uma realidade social quanto
à distribuição distinta dos espaços de lazer que

Descrição do cartaz: Uma grande plantação de
eucaliptos vista de dentro, de baixo para cima. É
possível ver a luz do sol por entre as árvores. Na
SDUWH LQIHULRU GR FDUWD] OrVH ³e GHVVD ÀRUHVWD TXH
sai o Chapeuzinho Vermelho, João e Maria, Os
,UPmRV .DUDPD]RY$ 'DPD GDV &DPpOLDV H RV 7UrV
Mosqueteiros.”

A retrata a ausência de opções de lazer para a população
de baixa renda, por falta de espaço adequado.
B ressalta a irrelevância das opções de lazer para
diferentes classes sociais, que o acessam à sua
maneira.
C expressa o desinteresse das classes sociais menos
favorecidas economicamente pelas atividades
de lazer.
Nesse cartaz publicitário de uma empresa de papel e D implica condições desiguais de acesso ao lazer,
pela falta de infraestrutura e investimentos em
celulose, a combinação dos elementos verbais e não
equipamentos.
verbais visa
E aponta para o predomínio do lazer contemplativo, nas
classes favorecidas economicamente; e do prático,
A MXVWL¿FDURVSUHMXt]RVDRPHLRDPELHQWHDRYLQFXODUD
nas menos favorecidas.
empresa à difusão da cultura.
B incentivar a leitura de obras literárias, ao referir-se a
títulos consagrados do acervo mundial.
C seduzir o consumidor, ao relacionar o anunciante às
histórias clássicas da literatura universal.
D S
 URPRYHUXPDUHÀH[mRVREUHDSUHVHUYDomRDPELHQWDO
ao aliar o desmatamento aos clássicos da literatura.
E construir uma imagem positiva do anunciante, ao
associar a exploração alegadamente sustentável à
produção de livros.

QUESTÃO 42
Fim de semana no parque
Racionais MCs
Olha o meu povo nas favelas e vai perceber
Daqui eu vejo uma caranga do ano
Toda equipada e o tiozinho guiando
&RPVHXV¿OKRVDRODGRHVWmRLQGRDRSDUTXH
Eufóricos brinquedos eletrônicos
Automaticamente eu imagino
A molecada lá da área como é que tá
Provavelmente correndo pra lá e pra cá
Jogando bola descalços nas ruas de terra
É, brincam do jeito que dá
[...]
Olha só aquele clube, que da hora
Olha aquela quadra, olha aquele campo, olha
Olha quanta gente
Tem sorveteria, cinema, piscina quente
[...]
Aqui não vejo nenhum clube poliesportivo
Pra molecada frequentar nenhum incentivo
O investimento no lazer é muito escasso
O centro comunitário é um fracasso

QUESTÃO 43
TEXTO I
'HVFULomR GR JUD¿WH Obra do artista Speto,
LQWLWXODGD *UD¿WH GH  FRPSRVWD SRU YiULDV
¿JXUDV HVWLOL]DGDV GLVWULEXtGDV GH PDQHLUD XQLIRUPH
preenchendo praticamente todo o espaço. À esquerda,
o desenho do busto de uma mulher, que equilibra uma
lata na cabeça, com o auxílio de apenas uma das mãos.
O braço que está erguido é enorme, desproporcional
DRWDPDQKRGRFRUSRHWHPRGHVHQKRGHXPDÀRU(OD
usa um lenço amarrado na cabeça, apenas um brinco
e um colar de contas, que dá várias voltas em seu
pescoço. Na parte central da imagem, há o desenho de
um homem forte, com os braços erguidos. Ele segura
um facão e parece correr, em posição de ataque. Seus
pés são enormes, desproporcionais ao tamanho do
corpo. Ao lado dele, há parte de uma grossa corrente.
Na parte inferior direita da obra, há o desenho de um
menino apenas com cabeça, torso e pés, calçados
com chinelos. Sua cabeça é grande, desproporcional
ao tamanho do corpo. Ao redor dele, muitos cactos.
Na parte superior direita, o desenho de um galo, muito
maior do que a capela que está à sua direita.
TEXTO II
Speto
Paulo César Silva, mais conhecido como Speto, é
XPJUD¿WHLURSDXOLVWDHQYROYLGRFRPRskate e a música.
O fortalecimento de sua arte ocorreu, em 1999, pela
oportunidade de ver de perto as referências que trazia
há tempos, ao passar por diversas cidades do Norte do
%UDVLOHPXPDWXUQrFRPDEDQGD25DSSD
2JUD¿WHGRDUWLVWDSDXOLVWD6SHWRH[SRVWRQR0XVHX$IUR
%UDVLOUHYHODHOHPHQWRVGDFXOWXUDEUDVLOHLUDUHFRQKHFLGRV
A
B
C
D
E

QDLQÀXrQFia da expressão abstrata.
na representação de lendas nacionais.
na inspiração das composições musicais.
nos traços marcados pela xilogravura nordestina.
nos usos caracteUtVWLFRVGHJUD¿VPRVGRVskates.
/&GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0175LA18*
QUESTÃO 44
Ensaio sobre a cegueira
José Saramago
O homem disse, Está a chover, e depois, Quem é você, Não sou daqui, Anda à procura de comida, Sim, há quatro
dias que não comemos, E como sabe que são quatro dias, É um cálculo, Está sozinha, Estou com o meu marido e uns
FRPSDQKHLURV4XDQWRVVmR$RWRGRVHWH6HHVWmRDSHQVDUHP¿FDUFRQRVFRWLUHPGDtRVHQWLGRMiVRPRVPXLWRV
Só estamos de passagem, Donde vêm, Estivemos internados desde que a cegueira começou, Ah, sim, a quarentena,
não serviu de nada, Por que diz isso, Deixaram-nos sair, Houve um incêndio e nesse momento percebemos que os
soldados que nos vigiavam tinham desaparecido, E saíram, Sim, Os vossos soldados devem ter sido dos últimos a
cegar, toda a gente está cega, Toda a gente, a cidade toda, o país,
A cena retrata as experiências das personagens em um país atingido por uma epidemia. No diálogo, a violação de
determinadas regras de pontuação
A
B
C
D
E

revela uma incompatibilidade entre o sistema de pontuação convencional e a produção do gênero romance.
provoca uma leitura equivocada das frases interrogativas e prejudica a verossimilhança.
singulariza o estilo do autor e auxilia na representação do ambiente caótico.
representa uma exceção às regras do sistema de pontuação canônica.
colabora para a construção da identidade do narrador pouco escolarizado.

QUESTÃO 45
TEXTO I

Descrição da imagem: Obra de Robert Rauschenberg,
intitulada Cama, de 1955. A obra é composta por uma
cama pendurada verticalmente na parede, com todos
os seus elementos característicos: travesseiro, lençóis
e colcha. Um lençol está puxado, como se estivesse
pronto para receber uma pessoa. Na parte superior
da obra, onde está o travesseiro, há muitas manchas
GH WLQWD FRORFDGDV GH IRUPD TXDVH DOHDWyULD %RD
parte dessas grossas camadas de tinta escorreu para
a parte central da cama. Na metade inferior, há uma
colcha de tecido com desenhos de quadrados.

TEXTO II
No verão de 1954, o artista Robert Rauschenberg
(n.1925) criou o termo combine para se referir a suas
novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura
como da escultura.
Em 1958, Cama foi selecionada para ser incluída em
uma exposição de jovens artistas americanos e italianos
QR )HVWLYDO GRV 'RLV 0XQGRV HP 6SROHWR QD ,WiOLD
Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a
expor a obra e a removeram para um depósito.
Embora o mundo da arte debatesse a inovação de
se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg
considerava sua obra “um dos quadros mais acolhedores
que já pintei, mas sempre tive medo de que alguém
TXLVHVVHVHHQ¿DUQHOD´

$REUDGH5DXVFKHQEHUJFKRFRXRS~EOLFRQDpSRFDHPTXHIRLIHLWDHUHFHEHXIRUWHLQÀXrQFLDGHXPPRYLPHQWR
artístico que se caracterizava pela
A
B
C
D
E

dissolução das tonalidades e dos contornos, revelando uma produção rápida.
exploração insólita de elementos do cotidiano, dialogando com os ready-mades.
UHSHWLomRH[DXVWLYDGHHOHPHQWRVYLVXDLVOHYDQGRjVLPSOL¿FDomRPi[LPDGDFRPSRVLomR
incorporação das transformações tecnológicas, valorizando o dinamismo da vida moderna.
JHRPHWUL]DomRGDVIRUPDVGLOXLQGRRVGHWDOKHVVHPVHSUHRFXSDUFRPD¿GHOLGDGHDRUHDO
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*LE0175LA19*
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
x O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.
x 2WH[WRGH¿QLWLYRGHYHVHUHVFULWRjWLQWDQDIROKDSUySULDHPDWpOLQKDV
x 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.
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que:
x desrespeitar os direitos humanos.
x tLYHUDWp VHWH OLQKDVHVFULWDVVHQGRFRQVLGHUDGD³WH[WRLQVX¿FLHQWH´
x fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo.
x apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I
Fragmento da Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

&$3Ë78/2,9
'2',5(,72¬('8&$d2
$UW$HGXFDomRFRQVWLWXLGLUHLWRGDSHVVRDFRPGH¿FLrQFLDDVVHJXUDGRVVLVWHPDHGXFDFLRQDOLQFOXVLYRHP
todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível
de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e
necessidades de aprendizagem.
Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de
TXDOLGDGHjSHVVRDFRPGH¿FLrQFLDFRORFDQGRDDVDOYRGHWRGDIRUPDGHYLROrQFLDQHJOLJrQFLDHGLVFULPLQDomR
$UW,QFXPEHDRSRGHUS~EOLFRDVVHJXUDUFULDUGHVHQYROYHULPSOHPHQWDULQFHQWLYDUDFRPSDQKDUHDYDOLDU>@
,9RIHUWDGHHGXFDomRELOtQJXHHP/LEUDVFRPRSULPHLUDOtQJXDHQDPRGDOLGDGHHVFULWDGDOtQJXDSRUWXJXHVD
como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas; [...]
;,,RIHUWDGHHQVLQRGD/LEUDVGR6LVWHPD%UDLOOHHGHXVRGHUHFXUVRVGHWHFQRORJLDDVVLVWLYDGHIRUPDDDPSOLDU
habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação.
TEXTO II
'HVFULomRGRJUi¿FRRJUi¿FRGHOLQKDVPRVWUDDHYROXomRGRQ~PHURGHPDWUtFXODVGHVXUGRVQD(GXFDomR
%iVLFDPRGDOLGDGH(GXFDomR(VSHFLDOQRSHUtRGRGHDDSUHVHQWDQGRGXDVLQIRUPDo}HVWRWDOGH
surdos em classes comuns (alunos incluídos) e total de surdos em classes especiais/escolas exclusivas.
A linha equivalente ao total de surdos em classes comuns (alunos incluídos) apresenta o seguinte comportamento:
HPREVHUYDPVHDSUR[LPDGDPHQWHPLOPDWUtFXODVHPRQ~PHURGHPDWUtFXODVVREHSDUDPLO
A partir de 2013, observa-se uma queda contínua nesses valores, que passam de quase 25 mil matrículas,
registradas nesse ano, para algo em torno de 22 mil no ano de 2016.
A linha equivalente ao total de surdos em classes especiais/escolas exclusivas apresenta uma trajetória
decrescente durante todo o período observado, passando de cerca de 10 mil matrículas, registradas em 2011,
para algo em torno de 5 mil matrículas no ano de 2016.
TEXTO III
Descrição da imagem: cartaz de uma campanha publicitária com a imagem de um homem ao fundo e com os
seguintes dizeres destacados:
³6RXVXUGRHSyVJUDGXDGRHP0DUNHWLQJ
(QDVXDHPSUHVDWHPHVSDoRSDUDPLP"
Trabalho não tolera preconceito. Valorize as diferenças”.
TEXTO IV
1R%UDVLORVVXUGRVVyFRPHoDUDPDWHUDFHVVRjHGXFDomRGXUDQWHR,PSpULRQRJRYHUQRGH'RP3HGUR,,
TXHFULRXDSULPHLUDHVFRODGHHGXFDomRGHPHQLQRVVXUGRVHPGHVHWHPEURGHQDDQWLJDFDSLWDOGR3DtV
R5LRGH-DQHLUR+RMHQROXJDUGDHVFRODIXQFLRQDR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(GXFDomRGH6XUGRV ,QHV 3RULVVR
a data foi escolhida como Dia do Surdo.
&RQWXGRIRLVRPHQWHHPSRUPHLRGDVDQomRGD/HLQTXHD/tQJXD%UDVLOHLUDGH6LQDLV /LEUDV IRL
UHFRQKHFLGDFRPRVHJXQGDOtQJXDR¿FLDOQR3DtV$OHJLVODomRGHWHUPLQRXWDPEpPTXHGHYHPVHUJDUDQWLGDVSRU
parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar
o uso e difusão da Libras como meio de comunicação objetiva.
DispontYHOHPZZZEUDVLOJRYEU$FHVVRHPMXQ DGDSWDGR 

PROPOSTA DE REDAÇÃO
A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o
WHPD ³'HVD¿RV SDUD D IRUPDomR HGXFDFLRQDO GH VXUGRV QR %UDVLO´ DSUHVHQWDQGR SURSRVWD GH LQWHUYHQomR TXH
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos
para defesa de seu ponto de vista.
LC - 1º dia | Caderno 9 - LARANJA - Página 19

*LE0175LA20*
CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 48

$ PRUDOLGDGH %HQWKDP H[RUWDYD QmR p XPD
TXHVWmR GH DJUDGDU D 'HXV PXLWR PHQRV GH ¿GHOLGDGH
a regras abstratas. A moralidade é a tentativa de criar
QUESTÃO 46
a maior quantidade de felicidade possível neste mundo.
Ao decidir o que fazer, deveríamos, portanto, perguntar
1RLPSpULRDIULFDQRGR0DOLQRVpFXOR;,97RPEXFWX qual curso de conduta promoveria a maior quantidade de
foi centro de um comércio internacional onde tudo era felicidade para todos aqueles que serão afetados.
QHJRFLDGR ² VDO HVFUDYRV PDU¿P HWF +DYLD WDPEpP
um grande comércio de livros de história, medicina, Os parâmetros da ação indicados no texto estão em
astronomia e matemática, além de grande concentração conformidade com uma
de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode
A IXQGDPHQWDomRFLHQWt¿FDGHYLpVSRVLWLYLVWD
ser percebida por meio de um velho provérbio: “O sal vem
do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e B convenção social de orientação normativa.
os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu”.
C transgressão comportamental religiosa.
Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua D racionalidade de caráter pragmático.
E inclinação de natureza passional.
importância histórica no período mencionado era o(a)

Questões de 46 a 90

A
B
C
D
E

LVRODPHQWRJHRJUi¿FRGR6DDUDRFLGHQWDO
exploração intensiva de recursos naturais.
posição relativa nas redes de circulação.
WUi¿FRWUDQVDWOkQWLFRGHPmRGHREUDVHUYLO
competição econômica dos reinos da região.

QUESTÃO 47
Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos
pela ONU, em 1948, a Unesco publicou estudos de
FLHQWLVWDV GH WRGR R PXQGR TXH GHVTXDOL¿FDUDP DV
doutrinas racistas e demonstraram a unidade do gênero
humano. Desde então, a maioria dos próprios cientistas
europeus passou a reconhecer o caráter discriminatório
da pretensa superioridade racial do homem branco e a
condenar as aberrações cometidas em seu nome.
A posição assumida pela Unesco, a partir de 1948, foi
motivada por acontecimentos então recentes, dentre os
quais se destacava o(a)
A ataque feito pelos japoneses à base militar americana
de Pearl Harbor.
B desencadeamento da Guerra Fria e de novas
rivalidades entre nações.
C morte de milhões de soldados nos combates da
Segunda Guerra Mundial.
D execução de judeus e eslavos presos em guetos e
campos de concentração nazistas.
E lançamento de bombas atômicas em Hiroshima e
1DJDVDNLSHODVIRUoDVQRUWHDPHULFDQDV

QUESTÃO 49
Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem.
3RLVEHPIRLQRVpFXOR;9,,,²HPSUHFLVDPHQWH²
que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou
em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão. Essa Declaração se impôs como necessária
para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada
por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades:
R,OXPLQLVPR
Correlacionando temporalidades históricas, o texto
apresenta uma concepção de pensamento que tem como
uma de suas bases a
A modernização da educação escolar.
B atualização da disciplina moral cristã.
C divulgação de costumes aristocráticos.
D VRFLDOL]DomRGRFRQKHFLPHQWRFLHQWt¿FR
E universalização do princípio da igualdade civil.

QUESTÃO 50
Na Constituição da República Federativa do Brasil,
de 1988, consta:
Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua
organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras
que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus
bens.
A persistência das reivindicações relativas à aplicação
desse preceito normativo tem em vista a vinculação
histórica fundamental entre
A
B
C
D
E
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etnia e miscigenação racial.
sociedade e igualdade jurídica.
espaço e sobrevivência cultural.
progresso e educação ambiental.
bem-estar e modernização econômica.

*LE0175LA21*
QUESTÃO 51
'HVFULomR GD IRWRJUD¿D É retratada uma mulher
negra sentada, elegantemente vestida, adornada com
joias e usando um xale, tendo encostado ao seu lado
direito um menino branco, em pé, com a cabeça e a
mão esquerda delicadamente apoiadas no seu ombro
e a mão direita segurando seu braço; ambos estão
SRVDQGRSDUDXPDIRWR$OHJHQGDLQIRUPD³)RWRJUD¿D
de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica,
cartão de visita de 1860”.

QUESTÃO 52
$ FRQ¿JXUDomR GR HVSDoR XUEDQR GD UHJLmR GR
Entorno do Distrito Federal assemelha-se às demais
aglomerações urbanas e regiões metropolitanas do país,
RQGH p IDFLOPHQWH LGHQWL¿FiYHO D FRQVWLWXLomR GH XP
centro dinâmico e desenvolvido, onde se concentram
as oportunidades de trabalho e os principais serviços,
e a constituição de uma região periférica concentradora
de população de baixa renda, com acesso restrito às
principais atividades com capacidade de acumulação
e produtividade, e aos serviços sociais e infraestrutura
básica.

$ IRWRJUD¿D GDWDGD GH  p XP LQGtFLR GD FXOWXUD A organização interna do aglomerado urbano descrito é
HVFUDYLVWDQR%UDVLODRH[SUHVVDUD
resultado da ocorrência do processo de
A ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela
ama de leite, desenvolvendo uma relação de
proximidade e subordinação em relação aos senhores.
B integração dos escravos aos valores das classes médias,
cultivando a família como pilar da sociedade imperial.
C melhoria das condições de vida dos escravos
observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho
doméstico a privilégios para os cativos.
D HVIHUDGDYLGDSULYDGDFHQWUDOL]DQGRD¿JXUDIHPLQLQD
SDUDD¿UPDURWUDEDOKRGDPXOKHUQDHGXFDomROHWUDGD
dos infantes.
E distinção étnica entre senhores e escravos,
demarcando a convivência entre estratos sociais
como meio para superar a mestiçagem.

A
B
C
D
E

expansão vertical.
polarização nacional.
emancipação municipal.
segregação socioespacial.
desregulamentação comercial.

QUESTÃO 53
México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir
um caminho mais curto para a integração regional.
Os quatro países, em meados de 2012, criaram a
Aliança do Pacífico e eliminaram, em 2013, as tarifas
aduaneiras de 90 por cento do total de produtos
comercializados entre suas fronteiras.
O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico
para os países-membros
A
B
C
D
E

promover a livre circulação de trabalhadores.
fomentar a competitividade no mercado externo.
restringir investimentos de empresas multinacionais.
adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola.
UHGX]LU D ¿VFDOL]DomR DOIDQGHJiULD SDUD LQFHQWLYDU R
consumo.
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*LE0175LA22*
QUESTÃO 54
Descrição da tabela: ,QGLFD D WLSRORJLD GH iUHDV
em relação ao percentual de chuva retida no local e
ao percentual de chuva escoada, apresentando os
seguintes dados:
 %DFLDV QDWXUDLVÀRUHVWDV com 80 a 100 por
cento de chuva retida no local e 0 a 20 por cento
de chuva escoada;
 Bacias com ocupação agrícola/cultivos: com
40 a 60 por cento de chuva retida no local e
40 a 60 por cento de chuva escoada;
 Bacias com ocupação residencial: com
40 a 50 por cento de chuva retida no local e
50 a 60 por cento de chuva escoada;
 Bacias com ocupação urbana pesada: com
0 a 10 por cento de chuva retida no local e
90 a 100 por cento de chuva escoada.

QUESTÃO 56
Os maiores consumidores da infraestrutura logística
SDUD H[SRUWDomR QR %UDVLO VmR RV SURGXWRV D JUDQHO
dentre os quais se destacam o minério de ferro, petróleo
e seus derivados e a soja, que, por possuírem baixo
valor agregado, e por serem movimentados em grandes
volumes, necessitam de uma infraestrutura de grande
porte e baixos custos. No caso da soja, a infraestrutura
GHL[D PXLWR D GHVHMDU UHVXOWDQGR HP HQRUPHV ¿ODV GH
QDYLRVFDPLQK}HVHWUHQVTXHSRU¿FDUHPJUDQGHSDUWH
GR WHPSR RFLRVRV QDV ¿ODV WrP VHX FXVWR PDMRUDGR
onerando fortemente o exportador, afetando sua
margem de lucro e ameaçando nossa competitividade
internacional.
1R FRQWH[WR GR LQtFLR GR VpFXOR ;;, XPD DomR SDUD
solucionar os problemas logísticos da soja apresentados
no texto seria a

A isenção de impostos de transportes.
A leitura dos dados revela que as áreas com maior B construção de terminais atracadouros.
FREHUWXUD YHJHWDO WrP R SRWHQFLDO GH LQWHQVL¿FDU R
C GLYHUVL¿FDomRGRVSDUFHLURVFRPHUFLDLV
processo de
D contratação de trabalhadores portuários.
A erosão laminar.
E LQWHQVL¿FDomRGRSROLFLDPHQWRGDVURGRYLDV
B intemperismo físico.
QUESTÃO 57
C enchente nas cidades.
D compactação do solo.
E recarga dos aquíferos.

QUESTÃO 55
O desgaste acelerado sempre existirá se o
agricultor não tiver o devido cuidado de combater as
causas, relacionadas a vários processos, tais como:
empobrecimento químico e lixiviação provocados pelo
esgotamento causado pelas colheitas e pela lavagem
YHUWLFDO GH QXWULHQWHV GD iJXD TXH VH LQ¿OWUD QR VROR
bem como pela retirada de elementos nutritivos com as
colheitas. Os nutrientes retirados, quando não repostos,
são comumente substituídos por elementos tóxicos,
como, por exemplo, o alumínio.

A diversidade de atividades relacionadas ao
setor terciário reforça a tendência mais geral de
desindustrialização de muitos dos países desenvolvidos
sem que estes, contudo, percam o comando da economia.
Essa mudança implica nova divisão internacional do
trabalho, que não é mais apoiada na clara segmentação
setorial das atividades econômicas.
Nesse contexto, o fenômeno descrito tem como um de
seus resultados a

A
B
C
D
$ GLQkPLFD DPELHQWDO H[HPSOL¿FDGD QR WH[WR JHUD D E
seguinte consequência para o solo agricultável:
A
B
C
D
E

Elevação da acidez.
Ampliação da salinidade.
Formação de voçorocas.
Remoção da camada superior.
,QWHQVL¿FDomRGRHVFRDPHQWRVXSHU¿FLDO
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saturação do setor secundário.
ampliação dos direitos laborais.
bipolarização do poder geopolítico.
consolidação do domínio tecnológico.
primarização das exportações globais.

*LE0175LA23*
QUESTÃO 58
Muitos países se caracterizam por terem populações
multiétnicas. Com frequência, evoluíram desse modo
ao longo de séculos. Outras sociedades se tornaram
multiétnicas mais rapidamente, como resultado de
políticas incentivando a migração, ou por conta de legados
coloniais e imperiais.
Do ponto de vista do funcionamento das democracias
contemporâneas, o modelo de sociedade descrito
demanda, simultaneamente,
A defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.
B universalização de direitos e respeito à diversidade.
C segregação do território e estímulo ao autogoverno.
D políticas de compensação e homogeneização do idioma.
E padronização da cultura e repressão aos particularismos.

QUESTÃO 59
Descrição do climograma: ,QGLFD D YDULDomR DQXDO
da temperatura e da pluviosidade de uma cidade,
apresentando os seguintes dados:
 GH MDQHLUR DWp R ¿P GH PDUoR D WHPSHUDWXUD
subiu
de
aproximadamente
10
graus
Celsius negativos para 0 grau Celsius,
enquanto a pluviosidade desceu de mais
de 40 milímetros para um pouco mais de
30 milímetros;
 GR ¿P GH PDUoR D MXOKR D WHPSHUDWXUD VXELX GH
0 grau Celsius até o pico de um pouco menos
de 20 graus Celsius, enquanto a pluviosidade subiu
de mais de 30 milímetros para aproximadamente
90 milímetros; e
 a partir de julho: a temperatura iniciou um
processo de queda até chegar a 0 grau Celsius,
no início de novembro, descendo ainda mais
em dezembro, para aproximadamente 10 graus
Celsius negativos, enquanto a pluviosidade
desceu de 90 milímetros para um pouco mais de
50 milímetros em dezembro.
Descrição do mapa: O mapa-múndi indica as cidades
GH0RVFRXH%DUFHORQDQD(XURSD0XPEDLQDÈVLD
&LGDGHGR&DERQDÈIULFDH6\GQH\QD2FHDQLD
As temperaturas médias mensais e as taxas de
pluviosidade expressas no climograma apresentam o
clima típico da seguinte cidade:

QUESTÃO 60
No livro Desenvolvimento como liberdade,
$PDUW\D6HQHVFUHYH
Procuramos demonstrar que o desenvolvimento
pode ser visto como um processo de expansão das
liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque
nas liberdades humanas contrasta com visões mais
UHVWULWDV GH GHVHQYROYLPHQWR FRPR DV TXH LGHQWL¿FDP
desenvolvimento com crescimento do Produto Nacional
%UXWR RX LQGXVWULDOL]DomR 2 FUHVFLPHQWR GR 31% SRGH
ser muito importante como um meio de expandir as
liberdades. Mas as liberdades dependem também de
outros determinantes, como os serviços de educação e
saúde e os direitos civis.
A concepção de desenvolvimento proposta no texto
fundamenta-se no vínculo entre
A incremento da indústria e atuação no mercado
¿QDQFHLUR
B criação de programas assistencialistas e controle de
preços.
C elevação da renda média e arrecadação de impostos.
D garantia da cidadania e ascensão econômica.
E DMXVWHGHSROtWLFDVHFRQ{PLFDVHLQFHQWLYRV¿VFDLV

QUESTÃO 61
A primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada
pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional,
assim como a reação imediata ao Onze de Setembro,
demonstravam a força da posição dos Estados Unidos na
era pós-soviética.
Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos,
apontada pelo texto, reside no(a)
A poder de suas bases militares espalhadas ao redor
do mundo.
B alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos EUA.
C política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba.
D aliança estratégica com países produtores de
SHWUyOHRFRPR.XZDLWH,Um
E incorporação da China à Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan).

A &
 LGDGH GR &DER ÈIULFD GR 6XO  PDUFDGR SHOD
reduzida amplitude térmica anual.
B 6\GQH\ $XVWUiOLD  FDUDFWHUL]DGR SRU SUHFLSLWDo}HV
abundantes no decorrer do ano.
C 0XPEDL ËQGLD  GH¿QLGR SHODV FKXYDV PRQo{QLFDV
torrenciais.
D %DUFHORQD (VSDQKD DIHWDGRSRUPDVVDVGHDUVHFR
E 0RVFRX 5~VVLD  LQÀXHQFLDGR SHOD ORFDOL]DomR
JHRJUi¿FDHPDOWDODtitude.
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*LE0175LA24*
QUESTÃO 62
O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o
custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo,
entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar
R PHUFDGR LQWHUQR ² R ~QLFR TXH p LPSRUWDQWH ² SHOR
controle de preços e da produção, pela revalorização
dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é,
dos lavradores e operários, e pela regulamentação das
condições de emprego.
Tendo como referência os condicionantes históricos do
entreguerras, as medidas governamentais descritas
objetivavam
A ÀH[LELOL]DUDVUHJUDVGRPHUFDGR¿QDQFHLUR
B fortalecer o sistema de tributação regressiva.
C introduzir os dispositivos de contenção creditícia.
D racionalizar os custos da automação industrial
mediante negociação sindical.
E recompor os mecanismos de acumulação econômica
por meio da intervenção estatal.

QUESTÃO 63
No Manifesto Futurista, Marinetti escreve:
E venham, então, os alegres incendiários de dedos
FDUERQL]DGRV 9DPRV $WHLHP IRJR jV HVWDQWHV GDV
ELEOLRWHFDV 'HVYLHP R FXUVR GRV FDQDLV SDUD LQXQGDU
RV PXVHXV (PSXQKHP DV SLFDUHWDV RV PDFKDGRV
os martelos e deitem abaixo sem piedade as cidades
YHQHUDGDV

A visão expressa nesse texto do século XX remete a qual
DVSHFWRGRSHQVDPHQWRPRGHUQR"
A A relação entre liberdade e autonomia do Liberalismo.
B A independência entre poder e moral do Racionalismo.
C A convenção
Absolutismo.

entre

cidadãos

e

soberano

do

D A dialética entre indivíduo e governo autocrata do
,GHDOLVPR
E A contraposição entre bondade e condição selvagem
do Naturalismo.

QUESTÃO 65
No livro Os Pré-Socráticos, consta:
A representação de Demócrito é semelhante à de
$QD[iJRUDVQDPHGLGDHPTXHXPLQ¿QLWDPHQWHP~OWLSOR
é a origem; mas nele a determinação dos princípios
fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo
que para o que foi formado não é, absolutamente, o
aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de
carne e de ouro seriam princípios que, através de sua
FRQFHQWUDomRIRUPDPDTXLORTXHDSDUHFHFRPR¿JXUD
O texto faz uma apresentação crítica acerca do
pensamento de Demócrito, segundo o qual o “princípio
constitutivo das coisas” estava representado pelo(a)

Que princípio marcante do Futurismo e comum a várias
correntes artísticas e culturais das primeiras três décadas
GRVpFXOR;;HVWiGHVWDFDGRQRWH[WR"

A número, que fundamenta a criação dos deuses.
B devir, que simboliza o constante movimento dos objetos.
C água, que expressa a causa material da origem
do universo.
D imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal.
E átomo, que explica o surgimento dos entes.

A A tradição é uma força incontornável.

QUESTÃO 66

B A arte é expressão da memória coletiva.
C A modernidade é a superação decisiva da história.
D A realidade cultural é determinada economicamente.
E A memória é um elemento crucial da identidade cultural.

QUESTÃO 64
No livro Uma teoria da justiça-RKQ5DZOVHVFUHYH
Uma sociedade é uma associação mais ou menos
DXWRVVX¿FLHQWHGHSHVVRDVTXHHPVXDVUHODo}HVP~WXDV
reconhecem certas regras de conduta como obrigatórias
e que, na maioria das vezes, agem de acordo com elas.
Uma sociedade é bem ordenada não apenas quando
está planejada para promover o bem de seus membros,
mas quando é também efetivamente regulada por uma
FRQFHSomR S~EOLFD GH MXVWLoD ,VWR p WUDWDVH GH XPD
sociedade na qual todos aceitam, e sabem que os outros
aceitam, o mesmo princípio de justiça.
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Uma conversação de tal natureza transforma o
ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça;
OHYDDUHÀHWLUVREUHVLPHVPRDLPSULPLUjDWHQomRXPD
direção incomum: os temperamentais, como Alcibíades,
sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que
VmRFDSD]HVPDVIRJHPSRUTXHUHFHLDPHVVDLQÀXrQFLD
poderosa, que os leva a se censurarem. É sobretudo
a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta
imprimir sua orientação.
O texto evidencia características do modo de vida
socrático, que se baseava na
A
B
C
D
E

contemplação da tradição mítica.
sustentação do método dialético.
relativização do saber verdadeiro.
valorização da argumentação retórica.
investigação dos fundamentos da natureza.

*LE0175LA25*
QUESTÃO 67

QUESTÃO 69

A grande maioria dos países ocidentais democráticos
adotou o Tribunal Constitucional como mecanismo de
controle dos demais poderes. A inclusão dos Tribunais
no cenário político implicou alterações no cálculo para
a implementação de políticas públicas. O governo,
além de negociar seu plano político com o Parlamento,
teve que se preocupar em não infringir a Constituição.
Essa nova arquitetura institucional propiciou o
desenvolvimento de um ambiente político que viabilizou a
participação do Judiciário nos processos decisórios.

$ LQVWDODomR GH XPD UH¿QDULD REHGHFH D GLYHUVRV
fatores técnicos. Um dos mais importantes é a
localização, que deve ser próxima tanto dos centros
de consumo como das áreas de produção. A Petrobras
SRVVXL UH¿QDULDV HVWUDWHJLFDPHQWH GLVWULEXtGDV SHOR
país. Elas são responsáveis pelo processamento
de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o
mercado com derivados que podem ser obtidos a partir
de petróleo nacional ou importado.

O texto faz referência a uma importante mudança na
dinâmica de funcionamento dos Estados contemporâneos
que, no caso brasileiro, teve como consequência a

A territorialização de uma unidade produtiva depende de
diversos fatores locacionais. A partir da leitura do texto,
R IDWRU GHWHUPLQDQWH SDUD D LQVWDODomR GDV UH¿QDULDV GH
petróleo é a proximidade a
sedes de empresas petroquímicas.
zonas de importação de derivados.
polos de desenvolvimento tecnológico.
áreas de aglomerações de mão de obra.
espaços com infraestrutura de circulação.

C suspensão do princípio geral dos freios e contrapesos.

A
B
C
D
E

D judicialização de questões próprias da esfera legislativa.

QUESTÃO 70

A adoção de eleições para a alta magistratura.
B diminuição das tensões entre os entes federativos.

E SUR¿VVLRQDOL]DomRGRTXDGURGHIXQFLRQiULRVGD-XVWLoD

QUESTÃO 68
Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos
retorcidos, folhas e arbustos ásperos sobre os solos
ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas
bizarras dos cupinzeiros, essa modernização lineariza e
aparentemente não permite que se questione a pretensão
modernista de que a forma deve seguir a função.

Mas era sobretudo a lã que os compradores, vindos
GD )ODQGUHV RX GD ,WiOLD SURFXUDYDP SRU WRGD D SDUWH
Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através
do aumento progressivo das suas dimensões. Esse
FUHVFLPHQWR SURVVHJXLX GXUDQWH WRGR R VpFXOR ;,,, H
as abadias da Ordem de Cister, onde eram utilizados
os métodos mais racionais de criação de gado,
desempenharam certamente um papel determinante
nesse aperfeiçoamento.

O texto aponta para a relação entre aperfeiçoamento da
2 SURFHVVR GHVFULWR RFRUUH HP XPD iUHD ELRJHRJUi¿FD
atividade pastoril e avanço técnico na Europa ocidental
com predomínio de vegetação
feudal, que resultou do(a)
A WURSy¿ODHFOLPDWURSLFDO
A crescimento do trabalho escravo.
B [HUy¿ODHFOLPDVHPLiULGR

C KLGUy¿ODHFOLPDHTXDWRULDO
D aciculifoliada e clima subtropical.
E semidecídua e clima tropical úmido.

B
C
D
E

desenvolvimento da vida urbana.
padronização dos impostos locais.
uniformização do processo produtivo.
desconcentração da estrutura fundiária.
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*LE0175LA26*
QUESTÃO 71
'HVFULomR GR LQIRJUi¿FR ,QGLFD R UDQNLQJ GD H¿FLrQFLD GDV GH] PDLRUHV XVLQDV KLGUHOpWULFDV GR %UDVLO
comparando a área alagada e a energia produzida por essas usinas, apresentando os seguintes dados:
 ,WDLSXQR3DUDQiFRPiUHDDODJDGDGHPLOTXLO{PHWURVTXDGUDGRVHSRWrQFLDGHPLOPHJDZDWWV
 %HOR0RQWHHPGHVWDTXHQR3DUiFRPiUHDDODJDGDGHPLOTXLO{PHWURVTXDGUDGRVHSRWrQFLDGH
PLOPHJDZDWWV
 7XFXUXtQR3DUiFRPiUHDDODJDGDGHPLOTXLO{PHWURVTXDGUDGRVHSRWrQFLDGHPLOPHJDZDWWV
 -LUDXHP5RQG{QLDFRPiUHDDODJDGDGHPLOTXLO{PHWURVTXDGUDGRVHSRWrQFLDGHPLOPHJDZDWWV
 ,OKD6ROWHLUDHP6mR3DXORH0DWR*URVVRGR6XOFRPiUHDDODJDGDGHPLOTXLO{PHWURVTXDGUDGRVH
SRWrQFLDGHPLOPHJDZDWWV
 Xingó, em Alagoas e Sergipe: com área alagada de 0,1 mil quilômetros quadrados e potência de
PLOPHJDZDWWV
 Santo Antônio, em Rondônia: com área alagada de 0,4 mil quilômetros quadrados e potência de
PLOPHJDZDWWV
 Marimbondo, em São Paulo e Minas Gerais: com área alagada de 0,4 mil quilômetros quadrados e potência
GHPLOPHJDZDWWV
 6HUUDGD0HVDHP*RLiVFRPiUHDDODJDGDGHPLOTXLO{PHWURVTXDGUDGRVHSRWrQFLDGHPLOPHJDZDWWV
 6REUDGLQKRQD%DKLDFRPiUHDDODJDGDGHPLOTXLO{PHWURVTXDGUDGRVHSRWrQFLDGHPLOPHJDZDWWV
&RPSDUDQGRRVGDGRVGDVKLGUHOpWULFDVXPDFDUDFWHUtVWLFDWHUULWRULDOSRVLWLYDGH%HOR0RQWHpR D
A
B
C
D
E

reduzido espaço relativo inundado.
acentuado desnível do relevo local.
elevado índice de urbanização regional.
presença dos grandes parques industriais.
proximidade de fronteiras internacionais estratégicas.

QUESTÃO 72
Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcelas muito expressivas
dos domínios subúmidos e semiáridos em todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas, ecologicamente
WUDQVLFLRQDLVTXHDSUHVVmRVREUHDELRPDVVDVHID]VHQWLUFRPPXLWDIRUoDGHYLGRjUHWLUDGDGDFREHUWXUDÀRUHVWDO
ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação
DPELHQWDO UHÀHWLGR SHOD LQFDSDFLGDGH GH VXSRUWH SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH HVSpFLHV YHJHWDLV VHMD XPD ÀRUHVWD
natural ou plantações agrícolas.
2WH[WRHQIDWL]DXPDFRQVHTXrQFLDGDUHODomRFRQÀLWXRVDHQWUHDVRFLHGDGHKXPDQDHRDPELHQWHTXHGL]UHVSHLWR
ao processo de
A
B
C
D
E

inversão térmica.
poluição atmosférica.
HXWUR¿]DomRGDiJXD
contaminação dos solos.
GHVHUWL¿FDomRGHHFRVVLVWHPDV
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*LE0175LA27*
QUESTÃO 73

QUESTÃO 75

O fenômeno da mobilidade populacional vem,
desde as últimas décadas do século XX, apresentando
WUDQVIRUPDo}HV VLJQL¿FDWLYDV QR VHX FRPSRUWDPHQWR
QmR Vy QR %UDVLO FRPR WDPEpP HP RXWUDV SDUWHV GR
mundo. Esses novos processos se materializam,
entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo
UHGLUHFLRQDPHQWR GRV ÀX[RV PLJUDWyULRV SDUD DV
cidades médias, em detrimento dos grandes centros
urbanos; pelos deslocamentos de curta duração e a
distâncias menores; pelos movimentos pendulares,
que passam a assumir maior relevância nas estratégias
de sobrevivência, não mais restritos aos grandes
aglomerados urbanos.

Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de
televisão e telas montadas ao ar livre em Ramalah, na
Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que
pedia o reconhecimento da chamada Palestina como
um Estado observador não membro da Organização
das Nações Unidas (ONU). O objetivo era esperar pelo
nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino.
Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas
foram à praça da cidade com bandeiras palestinas,
VROWDUDPIRJRVGHDUWLItFLR¿]HUDPEX]LQDoRVHGDQoDUDP
pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da
Assembleia-Geral, a resolução eleva o status do Estado
palestino perante a organização.

$ UHGH¿QLomR GRV ÀX[RV PLJUDWyULRV LQWHUQRV QR %UDVLO A mencionada resolução da ONU referendou o(a)
no período apontado no texto, tem como causa a
A delimitação institucional das fronteiras territoriais.
LQWHQVL¿FDomRGRSURFHVVRGH
B aumento da qualidade de vida da população local.
C implementação do tratado de paz com os israelenses.
A descapitalização do setor primário.
D apoio da comunidade internacional à demanda
B ampliação da economia informal.
nacional.
C tributação da área residencial citadina.
E
equiparação da condição política com a dos demais
D desconcentração da atividade industrial.
países.
E saturação da empregabilidade no setor terciário.
QUESTÃO 76
QUESTÃO 74
6RX ¿OKR QDWXUDO GH XPD QHJUD DIULFDQD OLYUH GD
A participação da mulher no processo de decisão Costa da Mina (Nagô de Nação), de nome Luiza Mahin,
política ainda é extremamente limitada em praticamente pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã.
todos os países, independentemente do regime Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor
econômico e social e da estrutura institucional vigente era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes
em cada um deles. É fato público e notório, além de alvíssimos como a neve, era muito altiva, geniosa,
empiricamente comprovado, que as mulheres estão em LQVRIULGD'DYDVHDRFRPpUFLR²HUDTXLWDQGHLUDPXLWR
geral sub-representadas nos órgãos do poder, pois a ODERULRVDHPDLVGHXPDYH]QD%DKLDIRLSUHVDFRPR
proporção não corresponde jamais ao peso relativo dessa suspeita de envolver-se em planos de insurreição de
parte da população.
escravos, que não tiveram efeito.
No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a tentativa de Nesse trecho de suas memórias, Luiz Gama ressalta a
reverter esse quadro de sub-representação tem envolvido
importância dos(as)
a implementação, pelo Estado, de
A
B
C
D
E

leis de combate à violência doméstica.
cotas de gênero nas candidaturas partidárias.
programas de mobilização política nas escolas.
propagandas de incentivo ao voto consciente.
DSRLR¿QDQFHLURjVOLGHUDQoDVIHPLQLQDV

A
B
C
D
E

laços de solidariedade familiar.
estratégias de resistência cultural.
mecanismos de hierarquização tribal.
instrumentos de dominação religiosa.
limites da concessão de alforria.

&+GLD_&DGHUQR/$5$1-$3iJLQD

*LE0175LA28*
QUESTÃO 77
'HVFULomRGD¿JXUDApresenta a formação da brisa
marinha da seguinte forma: a brisa, sob alta pressão,
é impulsionada do mar, ambiente morno, para a terra,
ambiente quente, onde, sob baixa pressão, a brisa é
impulsionada para cima.
'HVFULomR GD ¿JXUD  Apresenta a formação do
terral da seguinte forma: a brisa, sob alta pressão,
é impulsionada da terra, ambiente frio, para o mar,
ambiente morno, onde, sob baixa pressão, a brisa é
impulsionada para cima.
Nas imagens constam informações sobre a formação de
brisas em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de
A
B
C
D
E

uniformidade do gradiente de pressão atmosférica.
aquecimento diferencial da superfície.
quedas acentuadas de médias térmicas.
mudanças na umidade relativa do ar.
variações altimétricas acentuadas.

QUESTÃO 78

QUESTÃO 79
TEXTO I
Sólon é o primeiro nome grego que nos vem à mente
quando terra e dívida são mencionadas juntas. Logo
depois de 600 anos antes de Cristo, ele foi designado
“legislador” em Atenas, com poderes sem precedentes,
porque a exigência de redistribuição de terras e o
cancelamento das dívidas não podiam continuar
bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terra por
meio da força ou de pequenas concessões.
TEXTO II
A “Lei das Doze Tábuas” se tornou um dos textos
fundamentais do direito romano, uma das principais
heranças romanas que chegaram até nós. A publicação
dessas leis, por volta de 450 anos antes de Cristo, foi
importante, pois o conhecimento das “regras do jogo”
da vida em sociedade é um instrumento favorável
ao homem comum e potencialmente limitador da
hegemonia e arbítrio dos poderosos.
O ponto de convergência entre as realidades
sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de
que a

Durante o Estado Novo, os encarregados da
propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da A discussão de preceitos formais estabeleceu a
democracia.
empolgação e envolvimento das “multidões” através das
PHQVDJHQVSROtWLFDV1HVVHWLSRGHGLVFXUVRRVLJQL¿FDGR B invenção de códigos jurídicos desarticulou as
das palavras importa pouco, pois, como declarou
aristocracias.
Goebbels, “não falamos para dizer alguma coisa, mas C IRUPXODomR GH UHJXODPHQWRV R¿FLDLV LQVWLWXLX DV
para obter determinado efeito”.
sociedades.
O controle sobre os meios de comunicação foi uma D GH¿QLomR GH SULQFtSLRV PRUDLV HQFHUURX RV FRQÀLWRV
marca do Estado Novo, sendo fundamental à propaganda
de interesses.
política, na medida em que visava
E criação de normas coletivas diminuiu as
A conquistar o apoio popular na legitimação do novo
governo.
B ampliar o envolvimento das multidões nas decisões
políticas.
C aumentar a oferta de informações públicas para a
sociedade civil.
D estender a participação democrática dos meios de
FRPXQLFDomRQR%UDVLO
E alargar o entendimento da população sobre as
intenções do novo governo.
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desigualdades de tratamento.

QUESTÃO 80
Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra
só passou a ser possível por meio da compra com
SDJDPHQWR HP GLQKHLUR ,VVR OLPLWDYD RX PHVPR
praticamente impedia, o acesso à terra para os
trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade.
O fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de
A
B
C
D
E

reforma agrária.
expansão mercantil.
concentração fundiária.
desruralização da elite.
mecanização da produção.

*LE0175LA29*
QUESTÃO 81

QUESTÃO 83

Estão aí, como se sabe, dois candidatos à
presidência, os senhores Eduardo Gomes e Eurico
Dutra, e um terceiro, o senhor Getúlio Vargas, que
deve ser candidato de algum grupo político oculto,
mas é também o candidato popular. Porque há dois
“queremos”: o “queremos” dos que querem ver se
continuam nas posições e o “queremos” popular...
$ILQDO R TXH p TXH R VHQKRU *HW~OLR 9DUJDV p"
eIDVFLVWD"eFRPXQLVWD"eDWHX"eFULVWmR"4XHUVDLU"
4XHUILFDU"2SRYRHQWUHWDQWRSDUHFHTXHJRVWDGHOH
por isso mesmo, porque ele é “à moda da casa”.

No período anterior ao golpe militar de 1964, os
documentos episcopais indicavam para os bispos
que o desenvolvimento econômico, e claramente o
desenvolvimento capitalista, orientando-se no sentido
da justa distribuição da riqueza, resolveria o problema
da miséria rural e, consequentemente, suprimiria a
possibilidade do proselitismo e da expansão comunista
entre os camponeses. Foi nesse sentido que o golpe de
(VWDGRGHGHPDUoRGHIRLDFROKLGRSHOD,JUHMD

O movimento político mencionado no texto de 1945
caracterizou-se por

Em que pesem as divergências no interior do clero após
a instalação da ditadura civil-militar, o posicionamento
mencionado no texto fundamentou-se no entendimento
da hierarquia católica de que o(a)

A reclamar a participação das agremiações partidárias.

A luta de classes é estimulada pelo livre mercado.

B apoiar a permanência da ditadura estadonovista.

B poder oligárquico é limitado pela ação do Exército.

C GHPDQGDUDFRQ¿UPDomRGRVGLUHLWRVWUDEDOKLVWDV

C GRXWULQDFULVWmpEHQH¿FLDGDSHORDWUDVRGRLQWHULRU
D U HLYLQGLFDU D WUDQVLomR FRQVWLWXFLRQDO VRE LQÀXrQFLD D espaço político é dominado pelo interesse
do governante.
empresarial.
E resgatar a representatividade dos sindicatos sob E manipulação ideológica é favorecida pela privação
controle social.
material.

QUESTÃO 82

QUESTÃO 84

Na Gazeta de Notícias, em 1892, Machado de Assis
escreve:

O conceito de democracia, no pensamento de
Habermas, é construído a partir de uma dimensão
O instituto popular, de acordo com o exame da procedimental, calcada no discurso e na deliberação.
UD]mR IH] GD ¿JXUD GR DOIHUHV ;DYLHU R SULQFLSDO GRV A legitimidade democrática exige que o processo de
LQFRQ¿GHQWHVHFRORFRXRVVHXVSDUFHLURVDPHLDUDomRGH tomada de decisões políticas ocorra a partir de uma
glória. Merecem, decerto, a nossa estima aqueles outros; ampla discussão pública, para somente então decidir.
eram patriotas. Mas o que se ofereceu a carregar com os Assim, o caráter deliberativo corresponde a um
SHFDGRUHVGH,VUDHORTXHFKRURXGHDOHJULDTXDQGRYLX processo coletivo de ponderação e análise, permeado
comutada a pena de morte dos seus companheiros, pena pelo discurso, que antecede a decisão.
que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado,
O conceito de democracia proposto por Jürgen Habermas
o decapitado, esse tem de receber o prêmio na proporção
pode favorecer processos de inclusão social. De acordo
do martírio, e ganhar por todos, visto que pagou por todos.
com o texto, é uma condição para que isso aconteça o(a)
No processo de transição para a República, a narrativa
A participação direta periódica do cidadão.
PDFKDGLDQDVREUHD,QFRQ¿GrQFLD0LQHLUDDVVRFLD
A redenção cristã e cultura cívica.
B veneração aos santos e radicalismo militar.
C apologia aos protestantes e culto ufanista.
D tradição messiânica e tendência regionalista.
E representação eclesiástica e dogmatismo ideológico.

B debate livre e racional entre cidadãos e Estado.
C interlocução entre os poderes governamentais.
D eleição de lideranças políticas com mandatos
temporários.
E controle do poder político por cidadãos mais
esclarecidos.
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*LE0175LA30*
QUESTÃO 85
Na obra Fundamentação da
costumes,PPDQXHO.DQWHVFUHYH

QUESTÃO 87
metafísica

dos

Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir
dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá
pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se
QmRSURPHWHU¿UPHPHQWHSDJDUHPSUD]RGHWHUPLQDGR
Sente a tentação de fazer a promessa; mas tem ainda
consciência bastante para perguntar a si mesma: não é
proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros desta
PDQHLUD" $GPLWLQGR TXH VH GHFLGD D ID]rOR D VXD
máxima de ação seria: quando julgo estar em apuros
de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo,
embora saiba que tal nunca sucederá.
'H DFRUGR FRP D PRUDO NDQWLDQD D ³IDOVD SURPHVVD GH
pagamento” representada no texto
A assegura que a ação seja aceita por todos a partir da
livre discussão participativa.
B garante que os efeitos das ações não destruam a
possibilidade da vida futura na terra.
C opõe-se ao princípio de que toda ação do homem
possa valer como norma universal.
D PDWHULDOL]DVH QR HQWHQGLPHQWR GH TXH RV ¿QV GD
DomRKXPDQDSRGHPMXVWL¿FDURVPHLRV
E permite que a ação individual produza a mais ampla
felicidade para as pessoas envolvidas.

Descrição do mapa: O mapa indica a distribuição
GDVWHPSHUDWXUDVPtQLPDVQR%UDVLOSDUDRGLDGH
agosto de 2014, apresentando os seguintes dados:
 na Região Norte, a temperatura mínima varia
entre 18 e 24 graus Celsius;
 na Região Nordeste, a temperatura mínima varia
entre 18 e 24 graus Celsius;
 na Região Centro-Oeste, a temperatura mínima
YDULDHQWUHHJUDXV&HOVLXV
 na Região Sudeste, a temperatura mínima varia
entre 11 e 20 graus Celsius; e
 na Região Sul, a temperatura mínima varia entre
4 e 9 graus Celsius.
Descrição do quadro: O quadro indica a umidade
relativa do ar (intervalo médio), por região do país,
para o dia 28 de agosto de 2014, apresentando os
seguintes dados:
 5HJLmR1RUWHFRPDSRUFHQWRGHXPLGDGH
relativa;
 Região Nordeste, com 90 a 100 por cento de
umidade relativa;
 Região Centro-Oeste, com 55 a 65 por cento de
umidade relativa;
 5HJLmR 6XGHVWH FRP  D  SRU FHQWR GH
umidade relativa;
 Região Sul, com 90 a 100 por cento de umidade
relativa.

QUESTÃO 86
O terremoto de 8,8 na escala Richter que atingiu a
costa oeste do Chile, em fevereiro, provocou mudanças
VLJQL¿FDWLYDV QR PDSD GD UHJLmR 6HJXQGR XPD DQiOLVH
preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo
PHQRVWUrVPHWURVSDUDRRHVWH%XHQRV$LUHVPRYHXVH
cerca de 2,5 centímetros para oeste, enquanto Santiago,
mais próxima do local do evento, deslocou-se quase
30 centímetros para o oeste-sudoeste. As cidades de
Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina, também
WLYHUDP VXDV SRVLo}HV DOWHUDGDV VLJQL¿FDWLYDPHQWH
(13,4 centímetros e 8,8 centímetros, respectivamente).
No texto, destaca-se um tipo de evento geológico
frequente em determinadas partes da superfície terrestre.
Esses eventos estão concentrados em
A áreas vulcânicas, onde o material magmático se
eleva, formando cordilheiras.
B faixas costeiras, onde o assoalho oceânico recebe
sedimentos, provocando tsunamis.
C estreitas faixas de intensidade sísmica, no contato das
placas tectônicas, próximas a dobramentos modernos.
D escudos cristalinos, onde as rochas são submetidas
aos processos de intemperismo, com alterações
bruscas de temperatura.
E áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no
centro das placas tectônicas, em regiões conhecidas
como pontos quentes.
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No dia em que foram colhidos os dados meteorológicos
apresentados, qual fator climático foi determinante para
explicar os índices de umidade relativa do ar nas regiões
1RUGHVWHH6XO"
A
B
C
D
E

Altitude, que forma barreiras naturais.
Vegetação, que afeta a incidência solar.
Massas de ar, que provocam precipitações.
Correntes marítimas, que atuam na troca de calor.
&RQWLQHQWDOLGDGH TXH LQÀXHQFLD QD DPSOLWXGH
da temperatura.

*LE0175LA31*
QUESTÃO 88

QUESTÃO 90

6HSRLVSDUDDVFRLVDVTXHID]HPRVH[LVWHXP¿P
que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado
QRLQWHUHVVHGHVVH¿PHYLGHQWHPHQWHWDO¿PVHUiREHP
ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento,
SRUYHQWXUDJUDQGHLQÀXrQFLDVREUHHVVDYLGD"6HDVVLP
é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas
gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou
faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que
o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que
mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra.
Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que
determina quais as ciências que devem ser estudadas
num Estado, quais são as que cada cidadão deve
aprender, e até que ponto; e vemos que até as faculdades
tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e
a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza
as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que
GHYHPRVHRTXHQmRGHYHPRVID]HUD¿QDOLGDGHGHVVD
ciência deve abranger as das outras, de modo que essa
¿QDOLGDGHVHUiREHPKXPDQR

Na obra Ética a Nicômaco, de Aristóteles, a relação entre
o sumo bem e a organização da pólis pressupõe que
A o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir
seus interesses.

Descrição da figura 1: O recorte fotográfico, da
GpFDGD GH  DSUHVHQWD 0DULD %RQLWD SRVDQGR
junto a um bando de cangaceiros armados, trajando
um vestido estampado, de mangas longas, na altura
dos joelhos, usando meias protetoras, sandálias
de tiras de couro cru, chapéu com abas largas,
lenço e outros adornos, equipada com objetos de
sobrevivência usados no sertão, numa pose firme
e austera.
Descrição da figura 2: A fotografia apresenta um
traje de uma coleção de Zuzu Angel. Uma modelo
veste macacão estampado, de mangas longas, um
pouco abaixo dos joelhos, calça botas compridas
de salto, usa chapéu adornado, de abas largas
arqueadas, além de uma cinta estreita, dando três
voltas na cintura e cruzada na região do tórax,
que remete à ideia de uma cartucheira. A modelo
adota uma pose imponente, com a mão esquerda
apoiada no quadril e a mão direita na perna, que
está levemente elevada, apoiada na ponta do pé.
Elaborada em 1969, a releitura contida na Figura 2 revela
aspectos de uma trajetória e obra dedicadas à

B o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os
portadores da verdade.

A valorização de uma representação tradicional da
mulher.

C a política é a ciência que precede todas as demais na
organização da cidade.

B descaracterização
nordestino.

D a educação visa formar a consciência de cada pessoa
para agir corretamente.

C fusão de elementos brasileiros à moda da Europa.

E a democracia protege as atividades
necessárias para o bem comum.

E criação de uma estética de resistência.

políticas

de

referências

do

folclore

D PDVVL¿FDomRGRFRQVXPRGHXPDDUWHORFDO

QUESTÃO 89
O comércio soube extrair um bom proveito da
interatividade própria do meio tecnológico. A possibilidade
GH VH REWHU XP DOWR GHVHQKR GR SHU¿O GH LQWHUHVVHV GR
usuário, que deverá levar às últimas consequências o
princípio da oferta como isca para o desejo consumista,
foi o principal deles.
Do ponto de vista comercial, o avanço das novas
tecnologias, indicado no texto, está associado à
A D
 WXDomR GRV FRQVXPLGRUHV FRPR ¿VFDOL]DGRUHV GD
produção.
B exigência de consumidores conscientes de seus
direitos.
C relação direta entre fabricantes e consumidores.
D individualização das mensagens publicitárias.
E manutenção das preferências de consumo.
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*LE0175LA32*
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