
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. TENTE REALIZAR ESTA PROVA NO TEMPO PADRÃO ESTIPULADO PELO ENEM, QUE É DE CINCO 
HORAS, COM INÍCIO ÀS 13h E TÉRMINO ÀS 18h, SE NÃO FOR POSSÍVEL CUMPRIR ESSE 

HORÁRIO, PROCURE INICIAR NO HORÁRIO QUE FOR POSSÍVEL PARA VOCÊ, DESDE QUE VOCÊ 
SE PREOCUPE EM CONTAR AS 5 HORAS CORRIDAS, DO INÍCIO ATÉ O TERMINO DA PROVA. 

 

2. Esta prova contém 90 (noventa) questões objetivas numeradas de 01 a 90, dispostas da seguinte maneira: 
a) questões de número 1 a 45 são relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. 
b) questões de número 45 a 90 são 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) de sua escolha. 
 

3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com 
as informações anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer 
divergência, comunique a coordenação pedagógica. 
 

4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à 
questão. 
 

5. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA.  
 

6. Para o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA, PODE UTILIZAR O MARCA TEXTO DO WORD. 
 

7. O gabarito será postado 2 dias após a realização das provas. 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 

 
PROVA DE LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 01 A 45 
 
QUESTÕES DE 01 A 05 (opção inglês) 
 
QUESTÃO 1.  

 

 
 
Anúncios publicitários são utilizados para promover ideias, 
conceitos e produtos. É típico da linguagem publicitária a 
utilização de variados recursos para atingir seus objetivos. De 
acordo com informação contida no anúncio acima, é possível 
 

 aprender inglês sem custos. 
 aprender inglês on-line. 
 aprender inglês facilmente. 
 aprender inglês em casa. 
 aprender qualquer língua. 

 
QUESTÃO 2.  

 
MOUNTAIN STORY 

A son and his father are walking on the mountains.  
Suddenly, the boy falls, hurts himself and screams: 
"AAAhhhhhhhhhhh!!!"  
To his surprise, he hears a voice repeating, somewhere in the 
mountain: "AAAhhhhhhhhhhh!!!" 
Curious, he yells: "Who are you?" 
He receives the answer: "Who are you?" 
And then he screams to the mountain: "I admire you!"  
The voice answers: "I admire you!"  
Angered at the response, he screams: "Coward!" 
He receives the answer: "Coward!" 
He looks at his father and asks: "What's going on?"  
The father smiles and says: "Dear son, pay attention."  
Then the man screams: "You are a champion!" 
The voice answers: "You are a champion!" 

The boy is surprised, but does not understand.  
Then the father explains: "People call this ECHO, but really this 
is LIFE. It gives you back everything you say or do. Our life is 
simply a reflection of our actions. 
If you want more love in the world, create more love in your 
heart. If you want more competence in your team, improve your 
competence.  
This relationship applies to everything, in all aspects of life; life 
will give you back everything you give to it. Your life is not a 
coincidence. It‘s a reflection of you!  

(Story of the year – Interesting short story, unknown author. Available at: 
<www.indianchild.com/mountain_story.htm>. Accessed:  Aug,2010. Adapted) 

 
A reflexão trazida pelo texto remete uma ideia principal de que 
 

 a relação de pai e filho. 
 o sentido de causa e efeito que o eco representa. 
 o eco representa a dor que o menino está sentindo. 
 a vida não é justa e apenas repete ações e falas já ditas. 
 os momentos de supremacia que o pai e o filho têm entre 

si não comprometem os outros assuntos. 
 
QUESTÃO 3.  

 
Masters of War 

Come you masters of war 
You that build all the guns 
You that build the death planes 
You that build all the bombs 
You that hide behind walls 
You that hide behind desks 
l just want you to know 
l can see through your masks. 
You that never done nothin‘ 
But build to destroy 
You play with my world 
Like it‘s your little toy 
You put a gun in my hand 
And you hide from my eyes 
And you turn and run farther 
When the fast bullets fly. 
Like Judas of old 
You lie and deceive 
A world war can be won 
You want me to believe 
But l see through your eyes 
And l see through your brain 
Like l see through the water 
That runs down my drain. 

BOB DYLAN. The Freewheelin‘ Bob Dylan. Nova York: Columbia Records, 1963 
(fragmento). 

 
Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e 
reflexões que aparecem na forma de protesto contra 
 

 o envio de jovens à guerra para promover a expansão 
territorial dos Estados Unidos. 

 o comportamento dos soldados norte-americanos nas 
guerras de que participaram. 

 o desinteresse do governo pelas famílias dos soldados 
mortos em campos de batalha. 

 as Forças Armadas norte-americanas, que enviavam 
homens despreparados para as guerras. 

 o sistema que recruta soldados para guerras motivadas 
por interesses econômicos. 

 
 
 
 
 
 
 



 I SIMULADO SOPHOS ON LINE 
 

 

CADERNO 1 DIA – PROVA DE LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS E PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 2 

QUESTÃO 4.  

 
WAR 

Until the philosophy which holds one race superior  
And another inferior 
Is finally and permanently discredited and abandoned,  
Everywhere - May say war. 
 

That until there is no longer  
First class and second class citizens of any nation,  
Until the color of a man's skin 
Is of no more significance than the color of his eyes -   
Me say war. 
[…] 
And until the ignoble and unhappy regimes 
that hold our brothers in Angola, in Mozambique, 
South Africa, sub-human bondage have been toppled, 
Utterly destroyed -  
Well everywhere is war - Me say war. 
 

War in the east, war in the west, 
War up north, war down south - 
War - war - Rumors of war. 
And until that day, the African continent will not know peace. 
We, Africans, will fight - we find it necessary - 
And we know we shall win 
As we are confident in the victory. 
[…] 

MARLEY, B. Disponível em: http://www.sing365.com. Acesso em: 30 jun. 2011 
(fragmento). 

Bob Marley foi um artista popular e atraiu muitos fãs com suas 
canções. Ciente de sua influência social na música War, o 
cantor se utiliza de sua arte para alertar sobre 
 

 a inércia do continente africano diante das injustiças 
sociais. 

 as acentuadas diferenças culturais entre os países 
africanos. 

 a persistência da guerra enquanto houver diferenças 
raciais e sociais. 

 as discrepâncias sociais entre os moçambicanos e 
angolanos como causas de conflitos. 

 a fragilidade das diferenças raciais e sociais como 
justificativas para o início de uma guerra. 

 
QUESTÃO 5.  

 
DRINKING PROBLEM 

For years, athletes have been told to gulp lots of water to 
avoid dehydration. But a new study in The New England 
Journal of Medicine shows that some long-distance runners are 
overdoing it. Researchers found that 13 percent of 488 
competitors at the 2002 Boston Marathon drank so much fluid 
they developed hyponatremia, a life-threatening condition in 
which the blood salt levels plummet. But with warmer weather 
on the horizon, weekend warriors still need to worry about 
dehydration, which can lead to heat exhaustion and heat-
stroke. According to the American Council on Exercise 
(acefitness.org), drinking plain H2O is usually preferable to 
sports drinks. For moderate exercise of 60 minutes or less, 
drink about eight ounces of water 20 to 30 minutes prior to 
working out; four to eight ounces every 10 to 15 minutes during 
exercise and eight ounces or more within 30 minutes of 
finishing. 
 
O título apresentado traz a proposição, na maioria das vezes, a 
construção da ideia central do texto. As palavras que trazem 
essa ideia de forma mais expressiva são. 
 

 usually, dehydration, hyponatremia, exercises, finishing. 
 water, preferable, hyponatremia, England, avoid. 
 water, dehydration, hyponatremia, exercises, exhaustion. 
 water, dehydration, blood salt, according, moderate. 
 acefitness, dehydration, ounces, warriors, exhaustion. 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 

QUESTÕES DE 01 A 45 
 

QUESTÕES DE 01 A 05 (opção espanhol) 
 
QUESTÃO 1.  
 

Obituario* 

Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos 
y sin embargo 
el ataúd de pino fue importado de Ohio; 
lo enterraron al borde de una mina de hierro 
y sin embargo 
los clavos de su ataúd y el hierro de Ia pala 
fueron importados de Pittsburg; 
lo enterraron junto ai mejor pasto de ovejas del mundo 
y sin embargo 
las lanas de los festones del ataúd eran de California. 
Lo enterraron con un traje de New York, 
un par de zapatos de Boston, 
una camisa de Cincinatti 
y unos calcetines de Chicago. 
Guatemala no facilitó nada al funeral, 
excepto el cadáver. 
* Paráfrasis de un famoso texto norteamericano. 

NOGUERAS, L R. Las quince mil vidas del caminante. 
La Habana: Unea,1977. 

O texto de Luis Rogelio Nogueras faz uma crítica 
 

 à dependência de produtos estrangeiros por uma nação. 
 ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos. 
 à má qualidade das mercadorias guatemaltecas. 
 às dificuldades para a realização de um funeral. 
 à ausência de recursos naturais na Guatemala. 

 
QUESTÃO 2.  

 
Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América 

Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las 
maravillas donde la realidad derrotaba a la fábula y la 
imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los 
yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región 
sigue trabajando de sirvienta. Es América Latina, la región de 
las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros 
días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más 
tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se 
acumula en los lejanos centros del poder. Todo: la tierra, sus 
frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su 
capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y 
los recursos humanos. EI modo de producción y la estructura 
de clases de cada lugar han sido sucesivamente determinados, 
desde fuera, por su incorporación al engranaje universal del 
capitalismo. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la 
victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siempre nuestra 
pobreza para alimentar la prosperidad de otros: los imperios y 
sus caporales nativos. 

GALEANO; E. Las venas abiertas de América Latina. Buenos Aires: Sigla 
Veintiuno Argentina, 2010 (adaptado). 

Considerando a leitura do texto, infere-se que, ao longo da 
história da América Latina  
 

 as suas relações com as nações exploradoras sempre se 
caracterizaram por uma rede de dependências. 

 os seus países sempre foram explorados pelas mesmas 
nações desde o início do processo de colonização. 

 a sua sociedade sempre resistiu à aceitação do 
capitalismo imposto pelo capital estrangeiro. 

 as suas riquezas sempre foram acumuladas longe dos 
centros de poder. 

 as suas riquezas nunca serviram ao enriquecimento das 
elites locais. 
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QUESTÃO 3.  

 
Las Malvinas son nuestras 

Sí, las islas son nuestras. Esta afirmación no se basa en 
sentimientos nacionalistas, sino en normas y principios del 
derecho internacional que, si bien pueden suscitar 
interpretaciones en contrario por parte de los británicos, tienen 
la fuerza suficiente para imponerse. 

Los británicos optaron por sostener el derecho de 
autodeterminación de los habitantes de las islas, invocando la 
resolución 1514 de las Naciones Unidas, que acordó a los 
pueblos coloniales el derecho de independizarse de los 
Estados colonialistas. Pero esta tesitura es también 
indefendible. La citada resolución se aplica a los casos de 
pueblos sojuzgados por una potencia extranjera, que no es el 
caso de Malvinas, donde Gran Bretaña procedió a expulsar a 
los argentinos que residían en las islas, reemplazándolos por 
súbditos de la corona que pasaron a ser kelpers y luego 
ciudadanos británicos. Además, según surge de la misma 
resolución, el principio de autodeterminación no es de 
aplicación cuando afecta la integridad territorial de un país. 

Finalmente, en cuanto a qué haría la Argentina con los 
habitantes británicos de las islas en caso de ser recuperadas, 
la respuesta se encuentra en la cláusula transitoria primera de 
la Constitución Nacional sancionada por la reforma de 1994, 
que impone respetar el modo de vida de los isleños, lo que 
además significa respetar sus intereses. 

MENEM, E. Disponível em: www.lanacion.com.ar. Acesso em: 18 fev. 2012 
(adaptado). 

 

O texto apresenta uma opinião em relação à disputa entre a 
Argentina e o Reino Unido pela soberania sobre as Ilhas 
Malvinas, ocupadas pelo Reino Unido em 1833. O autor dessa 
opinião apoia a reclamação argentina desse arquipélago, 
argumentando que 
 

 a descolonização das ilhas em disputa está contemplada 
na lei comum britânica. 

 as Nações Unidas estão desacreditadas devido à 
ambiguidade das suas resoluções. 

 o princípio de autodeterminação carece de aplicabilidade 
no caso das Ilhas Malvinas. 

 a população inglesa compreende a reivindicação 
nacionalista da administração argentina. 

 os cidadãos de origem britânica assentados nas ilhas 
seriam repatriados para a Inglaterra. 

 
QUESTÃO 4.  

 

 
http://www.formacaosolidaria.org.br/prova/enem-dia-02-

espanhol/#sthash.pa1PKpM8.dpuf 

A personagem Susanita, no último quadro, inventa o vocábulo 
mujerez, utilizando-se de um recurso de formação de palavra 
existente na língua espanhola. Na concepção da personagem, 
o sentido do vocábulo ―mujerez‖ remete à 
 

 falta de feminilidade das mulheres que não se dedicam às 
tarefas domésticas. 

 valorização das mulheres que realizam todas as tarefas 
domésticas. 

 inferioridade das mulheres que praticam as tarefas 
domésticas. 

 relevância social das mulheres que possuem empregados 
para realizar as tarefas domésticas. 

 independência das mulheres que não se prendem apenas 
às tarefas domésticas. 

 
QUESTÃO 5.  

 
TEXTO 1 

El Teatro Real danés cancela su obra sobre Amy Winehouse 

El Teatro Real danés ha cancelado una obra basada en la 
vida y la obra de la cantante británica Amy Winehouse (1983-
2011) debido a problemas con los derechos de autor de sus 
canciones.  

KODA, una organización que protege los derechos 
intelectuales de los creadores artísticos en Dinamarca, le ha 
retirado el permiso para usar los temas inicialmente concedido.  

El motivo es la negativa del progenitor de la fallecida 
cantante, Mitch Winehouse, que deniega a la compañía los 
derechos de reproducción de sus canciones, inicialmente 
concedidos, según informaron hoy medios daneses. 

Poco después de que el proyecto fuera presentado hace 
unas semanas, Mitch Winehouse ya había acusado al Teatro 
Real danés de querer hacer dinero con la muerte de la cantante, 
que fue hallada sin vida en su domicilio de Camden (al norte de 
Londres) el 23 de julio de 2011. 

El plan original era que dos actores y un músico intentaran 
adentrarse en la personalidad de Amy Winehouse a través de 
vídeos, música y artículos sobre la popular cantante.  

(Disponível em <http://www.cultura.elpais.com/cultura/2012/11/27) 

 
De acordo com o conteúdo do texto, o que levou o Teatro Real 
dinamarquês a cancelar sua obra sobre a vida e obra da cantora 
Amy Winehouse foi o fato de 
 

 os diretores autorais da reprodução das músicas da cantora 
não serem liberados ao teatro.  

 a programação estar bastante diferente do que haviam 
planejado os executores do projeto. 

 dois atores tentarem entrar a fundo na personalidade de 
Amy por meio de vídeos e de suas músicas. 

 o pai de Amy acreditar que o Teatro iria ganhar muito 
dinheiro com a cantora. 

 a empresa KODA não concordar com as condições 
propostas pelo Teatro quanto à veiculação das músicas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.formacaosolidaria.org.br/prova/enem-dia-02-espanhol/
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QUESTÕES DE 06 A 45 
 
QUESTÃO 6.  

 
―(...) Olá, como vai ? 

Eu vou indo e você, tudo bem ? 
Tudo bem eu vou indo correndo 

Pegar meu lugar no futuro, e você ? 
Tudo bem, eu vou indo em busca 

De um sono tranquilo, quem sabe … 
Quanto tempo... pois é... 

Quanto tempo... 
Me perdoe a pressa 

É a alma dos nossos negócios 
Oh! Não tem de quê 

Eu também só ando a cem 
Quando é que você telefona ? 

Precisamos nos ver por aí (…)‖. 
(Trecho da música Sinal Fechado, de Paulinho da Viola). 

 
Na letra da música, existe a predominância da função da 
linguagem fática. Para tanto, a estratégia empregada na 
construção da letra é  
 

 uma linguagem utilizada para falar, explicar ou descrever o 
próprio código. 

 o discurso é construído na primeira pessoa, ressaltando 
assim a subjetividade da linguagem. 

 com um discurso construído na 3ª pessoa e ausência de 
expressões que evidenciem a opinião do emissor, a função 
referencial tem como objetivo informar o interlocutor 
através de uma linguagem clara e objetiva. 

 com o objetivo é prolongar ou interromper uma conversa. 
Nela, o emissor utiliza procedimentos para manter contato 
físico ou psicológico com o interlocutor. 

 muito encontrada na Literatura, especialmente na poesia, 
apresenta um texto no qual a função está centrada na 
própria mensagem, rompendo com o modo tradicional com 
o qual vemos a palavra. 

 
QUESTÃO 7.  

 
O Capoeira 

— Qué apanhá sordado? 
— O quê? 

— Qué apanhá? 
Pernas e cabeças na calçada. 

Oswald de Andrade. 

 
Sobre o poema, houve a utilização de uma linguagem que 
 

 aproximou a variedade escrita da variedade oral, 
promovendo um entrelaçamento de vertentes distintas da 
linguagem. 

 promoveu uma nítida separação entre linguagem oral e 
escrita, procurando expor a maior importância de uma 
vertente sobre a outra. 

 valorizou a variedade informal da linguagem, como forma 
exclusiva da transmissão de ideias formais. 

 tenta provar a inferioridade cultural da linguagem oral na 
composição de textos poéticos. 

 exibe, na prática, como o entendimento de um texto fica 
prejudicado ao optar pela linguagem rebuscada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 8.  

 
Rap do Silva 

Todo mundo devia nessa história se ligar 
Porque tem muito amigo que vai pro baile dançar 

Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá 
E entender o sentido quando o DJ detonar 

Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 

Era só mais um Silva que a estrela não brilha 
Ele era funkeiro, mas era pai de família 

Era um domingo de sol, ele saiu de manhã 
Para jogar seu futebol, deu uma rosa para a irmã 

Deu um beijo nas crianças, prometeu não demorar 
Falou para sua esposa que ia vim pra almoçar 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 

Ele era funkeiro, mas era pai de família 
Era só mais um Silva que a estrela não brilha 

Ele era funkeiro, mas era pai de família 
Era trabalhador, pegava o trem lotado 
Tinha boa vizinhança, era considerado 

Todo mundo dizia que era um cara maneiro 
Outros o criticavam porque ele era funkeiro 
O funk não é motivo, é uma necessidade 

É pra calar os gemidos que existem nessa cidade 
Todo mundo devia nessa história se ligar 

Porque tem muito amigo que vem pro baile dançar 
Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá 

E entender o sentido quando o DJ detonar [...] 
RUM, Bob. Rap do Silva. Intérprete: Mc Bob Rum. In: ______. Está escrito. Rio 

de Janeiro: Spotlight Records, 1996. 1 CD. Faixa 3. 

 
Nota-se que a variação linguística predominante na canção é 
classificada como sociocultural, pois 
 

 aponta que a valorização de determinadas realidades 
linguísticas expõe as mazelas de uma sociedade que 
acaba deixando de lado os aspectos de maior riqueza 
lexical. 

 promove uma noção de valor questionável acerca das 
possibilidades comunicativas que advêm dos guetos ou 
favelas, consideradas regiões de pobreza linguística. 

 determina que a linguagem, mesmo variando no tempo, 
apresenta erros grosseiros que demonstram o processo de 
aculturação das classes mais pobres do país. 

 expõe traços específicos de determinado grupo social, 
apresentando suas nuances mais características, não 
inferiorizando sua realidade de sofrimento e opressão. 

 mostra interesse em formas linguísticas que não podem 
ser aceitas em meios mais formais, devido ao fato de 
serem consideradas ininteligíveis e chulas. 
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QUESTÃO 9.  

 
Poema da necessidade 

É preciso casar João, 
é preciso suportar Antônio, 
é preciso odiar Melquíades, 
é preciso substituir nós todos. 
É preciso salvar o país, 
é preciso crer em Deus, 
é preciso pagar as dívidas, 
é preciso comprar um rádio, 
é preciso esquecer fulana. 
É preciso estudar volapuque, 
é preciso estar sempre bêbado, 
é preciso ler Baudelaire, 
é preciso colher as flores 
de que rezam velhos autores. 
É preciso viver com os homens, 
é preciso não assassiná-los, 
é preciso ter mãos pálidas 
e anunciar o FIM DO MUNDO. 
Carlos Drummond de Andrade. Reunião. 10. ed. Rio de Janeiro: J.Olympio, 1980. 

p. 47. Volapuque: língua auxiliar de comunicação internacional criada em 1879 
pelo alemão Johann M. Schleyer. 

 
O texto de Carlos Drummond é construído a partir de uma 
estrutura paralelística bastante comum em outros textos do 
mesmo gênero. Trata-se de 

 um polissíndeto, pela repetição dos conectivos. 
 um anacoluto, pela quebra da lógica sintática das frases. 
 um hipérbato, pela inversão na ordem dos termos da 

oração.. 
 uma anáfora, pela repetição de palavras. 
 uma zeugma, pela omissão de expressões anteriormente 

mencionadas. 
 
QUESTÃO 10.  

 
Dança na escola: uma educação pra lá de física. Movimentos 
ritmados, acompanhando uma música, ajudam a despertar a 
consciência corporal da garotada. 
 

Paulo Araújo (novaescola@fvc.org.br) 

 
 

Primeiros passos: com as típicas sombrinhas, turma de 
Educação Infantil aprende frevo na escola Espaço Brincar, em 
São Paulo. 

Foto: Karine Basilio 

 
Dançar é uma das maneiras mais divertidas e adequadas 

para ensinar, na prática, todo o potencial de expressão do 
corpo humano. Enquanto mexem o tronco, as pernas e os 
braços, os alunos aprendem sobre o desenvolvimento físico. 
Introduzir a dança na escola equivale a um tipo de 
alfabetização. ―É um ótimo recurso para desenvolver uma 
linguagem diferente da fala e da escrita, aumentar a 
sociabilidade do grupo e quebrar a timidez‖, afirma Atte Mabel 
Bottelli, professora da Faculdade Angel Viana e da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o melhor: o trabalho 
pode ser feito com turmas de todas as idades e de forma 
interdisciplinar, envolvendo as aulas de Artes e de Educação 
Física. 
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/educacao-fisica/pratica-pedagogica/danca-

escola-educacaopra- la-fisica-424014.shtml Acesso em 25/3/14 

 

Diante do exposto no texto, é possível perceber que a dança 
 

 desenvolve a consciência corporal, mas limita os 
movimentos. 

 auxilia as atividades artísticas, mas desvia o foco das 
atividades físicas. 

 educa os movimentos do corpo e desenvolve a 
motricidade do indivíduo. 

 contribui para o aumento dos problemas psicomotores. 
 corrige problemas de postura, mas não interfere na 

respiração. 
 
QUESTÃO 11.  

 
A vigorexia é um transtorno de ansiedade que faz com 

que a pessoa enxergue seu corpo muito menor do que na 
verdade ele é ou está. Ela também é conhecida como 
complexo de Adônis, ou pelo termo científico Transtorno 
Dismórfico Muscular (TDM). Além disso, ela é comumente 
descrita como o contrário da anorexia. Enquanto na anorexia a 
pessoa se vê muito mais gorda do que realmente é, buscando 
formas de emagrecer cada vez mais, na vigorexia, o sujeito se 
vê muito mais fraco do que realmente está e tende a buscar 
alimentos, exercícios e suplementos para aumentar cada vez 
mais a sua massa muscular. Ambos os transtornos são 
caracterizados pelos exageros e a insatisfação em relação ao 
próprio físico. 

Pesquisas mostram que os vigoréxicos são geralmente 
pessoas de personalidade mais introvertida, cuja busca pelo 
corpo perfeito é uma compensação para a timidez e, muitas 
vezes, o sentimento de inferioridade social. Essas pessoas 
tendem a ter baixa autoestima, grande dificuldade de se 
integrar socialmente e apresentam rejeição à imagem corporal. 

VIGOREXIA: o que é, causas, sintomas e tratamento. Mundo Boa forma. 
Disponível em: <http://www.mundoboaforma.com.br>. Acesso em: 9 abr. 2016. 

(adaptado) 

 
Pela análise do conteúdo, pode-se inferir que a vigorexia 
 

 traz problemas de ordem psicológica, fisiológica e 
sociológica ao indivíduo. 

 atinge pessoas mais introspectivas e despreocupadas com 
os padrões estéticos. 

 é uma doença que atinge jovens que praticam 
halterofilismo em academias. 

 provoca os mesmos desequilíbrios fisiológicos que 
possuem as pessoas que sofrem de anorexia. 

 demonstra que a padronização do corpo na 
contemporaneidade gera benefícios à humanidade. 
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QUESTÃO 12.  

 
Aptidão física é a capacidade de realizar as tarefas do dia 

a dia com o mínimo de fadiga e desconforto. E isso é obtido a 
partir da constituição física, incluída aí a herança genética. Ter 
aptidão física é estar com coração, pulmões, vasos sanguíneos 
e músculos prontos para suportar, sem problemas, as 
atividades que o corpo realiza. Trata-se de uma condição 
relativa e mutável, que pode ser melhorada e ampliada 
conforme o interesse de cada um. Um artista de circo precisa 
de aptidão para pedalar com o monociclo na corda bamba sem 
cair; alguém na plateia pode querer apenas acompanhar sua 
turma em um passeio de bicicleta até uma cachoeira. Ou seja, 
é você quem decide quão apto quer estar para suas atividades. 
SABA, F. Mexa-se: atividade física, saúde e bem-estar. São Paulo: Phorte, 2008. 

 
A busca por uma melhoria da qualidade de vida exige que as 
pessoas procurem por um aprimoramento da sua aptidão 
física, e para isso é necessário que 
 

 sejam incorporadas as atividades cotidianas de trabalho a 
séries de exercício físico. 

 sejam adotados horários fixos para a execução de 
exercícios corporais, além da genética apropriada. 

 haja dedicação predominante à prática de exercícios de 
musculação em relação aos exercícios aeróbicos. 

 haja estímulo ao indivíduo para o desempenho de 
atividades consonantes com suas necessidades e 
capacidades físicas. 

 tenham prioridade, no programa de treinamento, as 
modalidades esportivas de caráter individual. 

 
QUESTÃO 13.  

 
A ioga é uma prática ancestral de origem indiana que visa 

objetivos diversos, tais como autoconhecimento, equilíbrio 
entre corpo e mente, saúde física e espiritual e comunhão entre 
o indivíduo e o todo. Há dezenas de linhas diferentes de ioga 
no mundo, que propõem não necessariamente caminhos 
contraditórios, mas sim diversos caminhos para alcançar os 
mesmos objetivos. Atualmente, a prática da ioga virou febre 
entre praticantes de exercícios em geral. De acordo com a 
professora de Iyengar ioga, Julia Reis, ―Na prática da ioga, 
exercitamos a mente, esse é o novo barato. Beneficiamos a 
saúde, trazendo uma abordagem mental que nos traz 
conhecimento do domínio total do corpo‖. 

Disponível em: <http://www.acupunturista.net>. Acesso em: 25 jan. 2012. 
(adaptado) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a prática da 
ioga, é possível inferir que essa atividade 

 apresenta os mesmos princípios de exercícios 
convencionais, como a natação, a musculação, a corrida e 
a ginástica. 

 tem como principal objetivo a manutenção de um corpo 
esteticamente perfeito. 

 desenvolve no praticante a autoconfiança e um estado de 
plena inconsciência de seu corpo. 

 por meio de técnicas de respiração, desobstrui tensões 
decorrentes dos momentos de estresse. 

 reduz o estado de consciência corporal por meio de 
atividades aeróbicas e motoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14.  

 
CARTA 1ª 

 
Em que se descreve a entrada que fez Fanfarrão em Chile. 

Amigo Doroteu, prezado amigo, 
Abre os olhos, boceja, estende os braços 
E limpa, das pestanas carregadas, 
O pegajoso humor, que o sono ajunta. 
Critilo, o teu Critilo é quem te chama; 
Ergue a cabeça da engomada fronha 
Acorda, se ouvir queres coisas raras. 
―Que coisas, (tu dirás), que coisas podes 
Contar que valham tanto, quanto vale 
Dormir a noite fria em mole cama, 
Quando salta a saraiva nos telhados 
E quando o sudoeste e outros ventos 
Movem dos troncos os frondosos ramos?‖ 

GONZAGA, Tomás Antônio. In: Cartas chilenas. 

 
O vocativo presente no texto revela o predomínio da função de 
linguagem 
 

 poética, pela presença das metáforas. 
 metalinguística, pelo contexto bem marcado. 
 conativa, por chamar a atenção do interlocutor. 
 fática, por vislumbrar apenas o canal comunicativo. 
 emotiva, por expressar os desejos do emissor das cartas. 

 
QUESTÃO 15.  

 
Que País É Esse 
Legião Urbana 
 
Nas favelas, no Senado 
Sujeira pra todo lado 
Ninguém respeita a Constituição 
Mas todos acreditam no futuro da nação 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
 
No Amazonas, no Araguaia iá, iá 
Na baixada fluminense 
Mato Grosso, Minas Gerais 
E no Nordeste tudo em paz 
Na morte eu descanso 
Mas o sangue anda solto 
Manchando os papéis, documentos fiéis 
 
Ao descanso do patrão 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
 
Terceiro mundo 
Se for piada no exterior 
Mas o Brasil vai ficar rico 
Vamos faturar um milhão 
Quando vendermos todas as almas 
Dos nossos índios num leilão 
 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
Que país é esse? 
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A canção acima é um recurso que o autor usa para expor a sua 
indignação acerca da situação política da sociedade brasileira. 
Nesse gênero textual, percebe-se que o desabafo expresso 
pelo autor 
 

 constrói-se com rimas, sonoridade, bem como carregado 
de sentidos figurados e ambíguos. 

 imprime ao desabafo características subjetivas, com 
marcas da primeira pessoa e enunciador em evidência. 

 embora seja um gênero musical, informa de maneira clara, 
objetiva e real evidenciando o contexto. 

 mostra-se com a linguagem explicando a própria 
linguagem caracterizando a função de linguagem 
metalinguística. 

 põe em evidência o interlocutor na construção da 
mensagem com vocativos e verbos no imperativo. 

 
QUESTÃO 16.  

 
Essas moças tinham o vezo de afirmar o contrário do que 

desejavam. Notei a singularidade quando principiaram a elogiar 
o meu paletó cor de macaco. Examinavam-no sérias, achavam 
o pano e os aviamentos de qualidade superior, o feitio 
admirável. Envaideci-me: nunca havia reparado em tais 
vantagens. Mas os gabas se prolongaram, trouxeram-me 
desconfiança. Percebi afinal que elas zombavam e não me 
susceptibilizei. Longe disso: achei curiosa aquela maneira de 
falar pelo avesso, diferente das grosserias a que me habituara. 
Em geral me diziam com franqueza que a roupa não me 
assentava no corpo, sobrava nos sovacos. 

RAMOS, G. Infância. Rio de Janeiro: Record, 1994. 

 
Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam 
estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a 
progressão do tema. No fragmento transcrito, um novo aspecto 
do tema é introduzido pela expressão 
 

 "a singularidade". 
 "tais vantagens". 
 "os gabos". 
 "Longe disso". 
 "Em geral". 

 
QUESTÃO 17.  

 
O comportamento do público, em geral, parece indicar o 

seguinte: o texto da peça de teatro não basta em si mesmo, 
não é uma obra de arte completa, pois ele só se realiza 
plenamente quando levado ao palco. Para quem pensa assim, 
ler um texto dramático equivale a comer a massa do bolo antes 
de ele ir para o forno. Mas ele só fica pronto mesmo depois que 
os atores deram vida àquelas emoções; que cenógrafos 
compuseram os espaços, refletindo externamente os conflitos 
internos dos envolvidos; que os figurinistas vestiram os corpos 
sofredores em movimento. 

LACERDA, R. Leitores. Metáfora, n. 7, abr. 2012. 

 
Em um texto argumentativo, podem-se encontrar diferentes 
estratégias para guiar o leitor por um raciocínio e chegar a 
determinada conclusão. Para defender sua ideia a favor da 
incompletude do texto dramático fora do palco, o autor usa 
como estratégia argumentativa a 
 

 comoção. 
 analogia. 
 identificação. 
 contextualização. 
 enumeração 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 18.  

 
Ser pai faz bem para a pressão! 

Uma pesquisa feita pela Brigham Young University, nos 
EUA, indica que a paternidade pode ajudar a manter a pressão 
arterial baixa. Os dados foram medidos em 198 adultos, 
monitorados por aparelhos anexados ao braço, em intervalos 
aleatórios, durante 24 horas. Comparada às do grupo de 
adultos sem filhos, a média dos pais foi inferior em 4,5 pontos 
para a pressão arterial diastólica. Julianne Holt-Lunstad, autora 
do estudo, diz que outros fatores (como atividades físicas) 
também colaboram para reduzir esses níveis e que o objetivo 
da pesquisa e comprovar como fatores sociais colaboram para 
a saúde do corpo. ―Isso não significa que quanto mais crianças 
você tiver, melhor será sua pressão sanguínea. Os resultados 
estão conectados a essa relação de parentesco, mas sem 
considerar o número de sucessores ou situação profissional‖, 
pondera Julianne. 

ALVES, I. Vivasaúde, n. 83, ed. 

 
O texto apresenta resultados de uma pesquisa científica. Essa 
apresentação tem objetivo de 
 

 informar o leitor leigo a respeito dos resultados obtidos, 
com base em dados monitorados. 

 sensibilizar o leitor acadêmico a respeito da paternidade, 
com apoio nos comentários da pesquisadora. 

 persuadir o leitor especializado a se beneficiar do exercício 
da paternidade, com base nos dados comparados.  

 dar ciência ao leitor especializado da validade da 
investigação, com base na reputação da instituição 
promotora.  

 instruir o leitor leigo a respeito da validade relativa da 
investigação, com base nas declarações da pesquisadora. 

 
QUESTÃO 19.  

 
Em casa, Hideo ainda podia seguir fiel ao imperador 

japonês e às tradições que trouxera no navio que aportara em 
Santos. […] Por isso Hideo exigia que, aos domingos, todos 
estivessem juntos durante o almoço. Ele se sentava à 
cabeceira da mesa; à direita ficava Hanashiro, que era o 
primeiro filho, e Hitoshi, o segundo, e à esquerda, Haruo, 
depois Hiroshi, que era o mais novo. […] A esposa, que 
também era mãe, e as filhas, que também eram irmãs, 
aguardavam de pé ao redor da mesa […]. Haruo reclamava, 
não se cansava de reclamar: que se sentassem também as 
mulheres à mesa, que era um absurdo aquele costume. 
Quando se casasse, se sentariam à mesa a esposa e o marido, 
um em frente ao outro, porque não era o homem melhor que a 
mulher para ser o primeiro […]. Elas seguiam de pé, a mãe um 
pouco cansada dos protestos do filho, pois o momento do 
almoço era sagrado, não era hora de levantar bandeiras inúteis 
[…]. 

NAKASATO, O. Nihonjin. São Paulo: Benvirá, 2011 (fragmento). 

 
Referindo-se a práticas culturais de origem nipônica, o narrador 
registra as reações que elas provocam na família e mostra um 
contexto em que 
 

 a obediência ao imperador leva ao prestígio pessoal. 
 as novas gerações abandonam seus antigos hábitos. 
 a refeição é o que determina a agregação familiar 
 os conflitos de gênero tendem a ser neutralizados. 
 o lugar à mesa metaforiza uma estrutura de poder 
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QUESTÃO 20.  

 
TEXTO I 

Nesta época do ano, em que comprar compulsivamente é 
a principal preocupação de boa parte da população, é 
imprescindível refletirmos sobre a importância da mídia na 
propagação de determinados comportamentos que induzem ao 
consumismo exacerbado. No clássico livro O capital, Karl Marx 
aponta que no capitalismo os bens materiais, ao serem 
fetichizados, passam a assumir qualidades que vão além da 
mera materialidade. As coisas são personificadas e as pessoas 
são coisificadas. Em outros termos, um automóvel de luxo, 
uma mansão em um bairro nobre ou a ostentação de objetos 
de determinadas marcas famosas são alguns dos fatores que 
conferem maior valorização e visibilidade social a um indivíduo. 

LADEIRA, F. F. Reflexões sobre o consumismo. Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em 18 Jan.2015. 

 
TEXTO II 

Todos os dias, em algum nível, o consumo atinge nossa 
vida, modifica nossas relações, gera e rege sentimentos, 
engendra fantasias, aciona comportamentos, faz sofrer, faz 
gozar. Às vezes constrangendo-nos em nossas ações no 
mundo, humilhando e aprisionando, às vezes ampliando nossa 
imaginação e nossa capacidade de desejar, consumimos e 
somos consumidos. Numa época toda codificada como a 
nossa, o código da alma (o código do ser) virou código do 
consumidor! Fascínio pelo consumo, fascínio do consumo. 
Felicidade, luxo, bem-estar, boa forma, lazer, elevação 
espiritual, saúde, turismo, sexo, família e corpo são hoje reféns 
da engrenagem do consumo. 

BARCELLOS, G. A alma do consumo. Disponível em: www.diplomatique.org.br. 
Acesso em 18 jan 2015. 

 
Esses textos propõem uma reflexão crítica sobre o 
consumismo. Ambos partem do ponto de vista de que esse 
hábito 
 

 desperta o desejo de ascensão social. 
 provoca mudanças nos valores sociais. 
 advém de necessidades suscitadas pela publicidade. 
 deriva da inerente busca por felicidade pelo ser humano. 
 resulta de um apelo do mercado em determinadas datas. 

 
QUESTÃO 21.  

 
Pérolas absolutas 

Há, no seio de uma ostra, um movimento – ainda que 
imperceptível. Qualquer coisa imiscuiu-se pela fissura, uma 
partícula qualquer, diminuta e invisível. Venceu as paredes 
lacradas, que se fecham como a boca que tem medo de deixar 
escapar um segredo. Venceu. E agora penetra o núcleo da 
ostra, contaminando-lhe a própria substância. A ostra reage, 
imediatamente. E começa a secretar o nácar. É um mecanismo 
de defesa, uma tentativa de purificação contra a partícula 
invasora. Com uma paciência de fundo de mar, a ostra 
profanada continua seu trabalho incansável, secretando por 
anos a fio o nácar que aos poucos se vai solidificando. É dessa 
solidificação que nascem as pérolas. 

As pérolas são, assim, o resultado de uma contaminação. 
A arte por vezes também. A arte é quase sempre a 
transformação da dor. […] Escrever é preciso. É preciso 
continuar secretando o nácar, formar a pérola que talvez seja 
imperfeita, que talvez jamais seja encontrada e viva para 
sempre encerrada no fundo do mar. Talvez estas, as pérolas 
esquecidas, jamais achadas, as pérolas intocadas e por isso 
absolutas em si mesmas, guardem em si uma parcela faiscante 
da eternidade. 

SEIXAS, H. Uma ilha chamada livro. Rio de Janeiro: Record, 2009 (fragmento). 

 
 
 
 
 
 

 
Considerando os aspectos estéticos e semânticos presentes no 
texto, a imagem da pérola configura uma percepção que 
 

 reforça o valor do sofrimento e do esquecimento para o 
processo criativo. 

 ilustra o conflito entre a procura do novo e a rejeição ao 
elemento exótico. 

 concebe a criação literária como trabalho progressivo e de 
autoconhecimento. 

 expressa a ideia de atividade poética como experiência 
anônima e involuntária. 

 destaca o efeito introspectivo gerado pelo contato com o 
inusitado e com o desconhecido. 

 
QUESTÃO 22.  

 
BONS DIAS! 

 
14 de junho de 1889 

Ó doce, ó longa, ó inexprimível melancolia dos jornais 
velhos! Conhece-se um homem diante de um deles. Pessoa 
que não sentir alguma coisa ao ler folhas de meio século, bem 
pode crer que não terá nunca uma das mais profundas 
sensações da vida, – igual ou quase igual à que dá a vista das 
ruínas de uma civilização. Não é a saudade piegas, mas a 
recomposição do extinto, a revivescência do passado. 
ASSIS, M. Bons dias! (Crônicas 1888-1889). Campinas: Editora da Unicamp; São 

Paulo: Hucitec, 1990. 

 
O jornal impresso é parte integrante do que hoje se 
compreende por tecnologias de informação e comunicação. 
Nesse texto, o jornal é reconhecido como 
 

 objeto de devoção pessoal. 
 elemento de afirmação da cultura. 
 instrumento de reconstrução da memória. 
 ferramenta de investigação do ser humano. 
 veículo de produção de fatos da realidade. 

 
QUESTÃO 23.  

 
Mandinga — Era a denominação que, no período das 

grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental 
da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria porque os 
exploradores lusitanos consideravam bruxos os africanos que 
ali habitavam – é que eles davam indicações sobre a existência 
de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra 
de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, 
sortilégio. 

COTRIM, M. O pulo do gato 3. São Paulo: Geração Editorial, 2009 (fragmento). 

 
No texto, evidencia-se que a construção do significado da 
palavra mandinga resulta de um(a). 
 

 contexto sócio-histórico. 
 diversidade étnica. 
 descoberta geográfica. 
 apropriação religiosa. 
 contraste cultural. 
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QUESTÃO 24.  

 
O Google Art é uma ferramenta on-line que permite a 

visitação virtual dos mais importantes museus do mundo e a 
visualização de suas obras de arte. Por meio da tecnologia 
Street View e de um veículo exclusivamente desenvolvido para 
o projeto, fotografou-se em 360 graus o interior de lugares 
como o MoMA, de Nova York, o Museu Van Gogh, em 
Amsterdã, e a National Gallery, de Londres. O resultado é que 
se pode andar pelas galerias assim como se passeia pelas 
ruas com o Street View. Além disso, cada museu escolheu uma 
única obra de arte de seu acervo para ser fotografada com 
câmeras de altíssima resolução, ou gigapixel. As imagens 
contêm cerca de sete bilhões de pixels, o que significa que é 
mais de mil vezes mais detalhada do que uma foto de câmera 
digital comum. Além disso, todas as obras vêm acompanhadas 
de metadados de proveniência, tais como títulos originais, 
artistas, datas de criação, dimensões e a quais coleções já 
pertenceram. Os usuários também podem criar suas próprias 
coleções e compartilhá-las pela web. 

Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 3 out. 2013 (adaptado). 

 
As tecnologias da computação possibilitam um novo olhar 
sobre as obras de arte. A prática permite que usuários 
 

 guiem virtualmente um veiculo especial através dos 
melhores museus do mundo. 

 reproduzam as novas obras de arte expostas em museus 
espalhados pelo mundo. 

 criem novas obras de arte em 360 graus, consultem seus 
metadados e os compartilhem na internet. 

 visitem o interior e as obras de arte de todos os museus do 
mundo em 3D e em altíssima resolução. 

 visualizem algumas obras de arte em altíssima resolução 
e, simultaneamente, obtenham informações sobre suas 
origens e composição. 

 
QUESTÃO 25.  

 

 
 
Para criticar a possível aprovação de um novo imposto pelos 
deputados, o cartunista adotou como estratégias 
 

 polissemia das palavras e onomatopeia. 
 traços caricaturais e eufemismo. 
 paradoxo e repetição de palavras. 
 metonímia e círculo vicioso. 
 ironia e prosopopeia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26.  

 

 
 
O argumento presente na charge consiste em uma metáfora 
relativa à teoria evolucionista e ao desenvolvimento 
tecnológico. Considerando o contexto apresentado, verifica-se 
que o impacto tecnológico pode ocasionar 
 

 o surgimento de um homem dependente de um novo 
modelo tecnológico. 

 a mudança do homem em razão dos novos inventos que 
destroem sua realidade. 

 a problemática social de grande exclusão digital a partir da 
interferência da máquina. 

 a invenção de equipamentos que dificultam o trabalho do 
homem, em sua esfera social. 

 o retrocesso do desenvolvimento do homem em face da 
criação de ferramentas como lança, máquina e 
computador. 

 
QUESTÃO 27.  

 

 
 
Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução 
de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual 
infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do 
pesadelo para 
 

 informar crianças vítimas de violência sexual sobre os 
perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. 

 denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, 
com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. 

 dar a devida dimensão do que é abuso sexual para  uma 
criança, enfatizando a importância da denúncia. 

 destacar que a violência sexual infantil predomina 
durante  a noite, o que requer maior cuidado dos 
responsáveis  nesse período. 

 chamar a atenção para o fato de o abuso infantil durante o 
sono, sendo confundido por algumas  crianças com um 
pesadelo. 
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QUESTÃO 28.  

 
Cidade grande 
Que beleza, Montes Claros. 
Como cresceu Montes Claros. 
Quanta indústria em Montes Claros. 
Montes Claros cresceu tanto, 
ficou urbe tão notória, 
prima-rica do Rio de Janeiro, 
que já tem cinco favelas 
por enquanto, e mais promete. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 
Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-
se a 
 

 metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-
se à própria linguagem. 

 intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros 
textos. 

 ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se 
pensa, com intenção crítica. 

 denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu 
sentido próprio e objetivo. 

 prosopopeia, que consiste em personificar coisas 
inanimadas, atribuindo-lhes vida. 

 
QUESTÃO 29.  

 
Você pode não acreditar  
Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que 

os leiteiros deixavam as garrafinhas de leite do lado de fora das 
casas, seja ao pé da porta, seja na janela. 

A gente ia de uniforme azul e branco para o grupo, de 
manhãzinha, passava pelas casas e não ocorria que alguém 
pudesse roubar aquilo. 

Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que 
os padeiros deixavam o pão na soleira da porta ou na janela 
que dava para a rua. A gente passava e via aquilo como uma 
coisa normal. 

Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que 
você saía à noite para namorar e voltava andando pelas ruas 
da cidade, caminhando displicentemente, sentindo cheiro de 
jasmim e de alecrim, sem olhar para trás, sem temer as 
sombras. 

Você pode não acreditar: houve um tempo em que as 
pessoas se visitavam airosamente. Chegavam no meio da 
tarde ou à noite, contavam casos, tomavam café, falavam da 
saúde, tricotavam sobre a vida alheia e voltavam de bonde às 
suas casas.  

Você pode não acreditar: mas houve um tempo em que o 
namorado primeiro ficava andando com a moça numa rua perto 
da casa dela, depois passava a namorar no portão, depois 
tinha ingresso na sala da família. Era sinal de que já estava 
praticamente noivo e seguro. 

Houve um tempo em que havia tempo. 
Houve um tempo. 

(SANT‘ANNA, A. R. Estado de Minas, 5 maio 2013. Fragmento.) 

 
Nessa crônica, a repetição do trecho ―Você pode não acreditar: 
houve um tempo em que...‖ configura-se como uma estratégia 
argumentativa que visa 
 

 surpreender o leitor com a descrição do que as pessoas 
faziam durante o seu tempo livre antigamente. 

 sensibilizar o leitor sobre o modo como as pessoas se 
relacionavam entre si num tempo mais aprazível. 

 advertir o leitor mais jovem sobre o mau uso que se faz do 
tempo nos dias atuais. 

 incentivar o leitor a organizar melhor o seu tempo sem 
deixar de ser nostálgico. 

 convencer o leitor sobre a veracidade de fatos relativos à 
vida no passado. 

 

QUESTÃO 30.  

 
Não adianta isolar o fumante 

Se quiser mesmo combater o fumo, o governo precisa ir 
além das restrições. É preciso apoiar quem quer largar o 
cigarro. 

Ao apoiar uma medida provisória para combater o fumo 
em locais públicos nos 27 estados brasileiros, o Senado 
reafirmou um valor fundamental: a defesa da saúde e da vida. 

Em pelo menos um aspecto a MP 540/2011 é ainda mais 
rigorosa que as medidas em vigor em São Paulo, no Rio de 
Janeiro e no Paraná, estados que até agora adotaram as 
legislações mais duras contra o tabagismo. Ela proíbe os 
fumódromos em 100% dos locais fechados, incluindo até 
tabacarias, onde o fumo era autorizado sob determinadas 
condições. 

Uma das principais medidas atinge o fumante no bolso. O 
governo fica autorizado a fixar um novo preço para o maço de 
cigarros. O imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será 
elevado em 300%. Somando uma coisa e outra, o sabor de 
fumar se tornará muito mais ácido. Deverá subir 20% em 2012 
e 55% em 2013. 

A visão fundamental da MP está correta. Sabe-se, há 
muito, que o tabaco faz mal à saúde. É razoável, portanto, que 
o Estado aja em nome da saúde pública. 

(Época, 28 nov. 2011. Adaptado.) 

 
O autor do texto analisa a aprovação da MP 540/2011 pelo 
Senado, deixando clara a sua opinião sobre o tema. O trecho 
que apresenta uma avaliação pessoal do autor como uma 
estratégia de persuasão do leitor é 
 

 ―Ela proíbe os fumódromos em 100% dos locais fechados‖. 
 ―O governo fica autorizado a fixar um novo preço para o 

maço de cigarros‖. 
 ―O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) será 

elevado em 300%‖. 
 ―Somando uma coisa e outra, o sabor de fumar se tornará 

mais ácido.‖ 
 ―Deverá subir 20% em 2012 e 55% em 2013.‖ 

 
QUESTÃO 31.  

 
Leia o poema de Almeida Garrett. 
 
Quando eu sonhava, era assim 
Que nos meus sonhos a via; 
E era assim que me fugia, 
Apenas eu despertava, 
Essa imagem fugidia 
Que nunca pude alcançar. 
Agora que estou desperto, 
Agora a vejo fixar... 
Para quê? — Quando era vaga, 
Uma ideia, um pensamento, 
Um raio de estrela incerto 
No imenso firmamento, 
Uma quimera, um vão sonho, 
Eu sonhava — mas vivia: 
Prazer não sabia o que era, 
Mas dor, não na conhecia... 

(Folhas caídas, 2013.) 

 
Uma temática comum à poesia romântica que pode ser 
percebida no poema é 
 

 a crítica à alienação da literatura tradicional. 
 o desejo de fuga da realidade imediata. 
 a submissão da mulher aos anseios do homem. 
 a idealização do homem que vive no campo. 
 a busca de uma identidade nacional autêntica. 
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QUESTÃO 32.  

 
Se eu morresse amanhã! 
Se eu morresse amanhã, viria ao menos 
Fechar meus olhos minha triste irmã; 
Minha mãe de saudades morreria 
Se eu morresse amanhã! 
Quanta glória pressinto em meu futuro! 
Que aurora de porvir e que manhã! 
Eu perdera chorando essas coroas 
Se eu morresse amanhã! 
Que sol! que céu azul! que doce n‘alva 
Acorda a natureza mais louçã! 
Não me batera tanto amor no peito, 
Se eu morresse amanhã! 
Mas essa dor da vida que devora 
A ânsia de glória, o dolorido afã… 
A dor no peito emudecera ao menos 
Se eu morresse amanhã! 

(Lira dos vinte anos, 2000.) 

 
O poema apresenta características que permitem situá-lo 
 

 na segunda fase do Romantismo, pela presença de 
sentimentos extremos e do culto à morte. 

 no Indianismo, devido à defesa e utilização de formas 
clássicas com ambição à perfeição. 

 no Condoreirismo, devido ao rompimento com os modelos 
formais tradicionais da poesia clássica e romântica. 

 na primeira fase do Romantismo, preocupada com a 
definição da sociedade brasileira a partir dos traços físicos 
e emocionais de seus indivíduos. 

 na terceira fase, interessado no equilíbrio formal, 
associado à temperança dos sentimentos e das ações. 

 
QUESTÃO 33.  

 
Canção do exílio 

 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o sabiá; 
As aves, que aqui gorjeiam, 
Não gorjeiam como lá. 
 

Nosso céu tem mais estrelas, 
Nossas várzeas têm mais flores, 
Nossos bosques têm mais vida, 
Nossa vida mais amores. 
 

Em cismar, sozinho, à noite, 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 

Minha terra tem primores, 
Que tais não encontro eu cá; 
Em cismar – sozinho, à noite – 
Mais prazer encontro eu lá; 
Minha terra tem palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 
 

Não permita Deus que eu morra, 
Sem que eu volte para lá; 
Sem que desfrute os primores 
Que não encontro por cá; 
Sem qu‘inda aviste as palmeiras, 
Onde canta o Sabiá. 

DIAS, Gonçalves. In: RONCARI, Luiz. Literatura Brasileira: dos primeiros 
cronistas aos últimos românticos. São Paulo: Edusp, 2002. p. 320. 

 
 
 
 
 

O poema lírico pertence  
 

 a geração Bayroniana, pois apresenta descrições objetivas 
com a finalidade de mostrar a realidade de forma 
fidedigna. 

 ao realismo, porque o autor trata o tema com base na 
realidade, deixando de lado o subjetivismo e a emoção. 

 a geração Hugoana, pois aborda a existência humana de 
forma materialista. 

 a geração Mal do século, por apresentar uma oposição do 
Antropocentrismo (homem) ao Teocentrismo (Deus). 

 a geração Nacionalista, uma vez que apresenta 
subjetivismo, sentimentalismo e exaltação da natureza. 

 
QUESTÃO 34.  

 
Outro traço importante da poesia de Álvares de Azevedo é o 
gosto pelo prosaísmo e o humor, que formam a vertente para 
nós mais moderna do Romantismo. A sua obra é a mais 
variada e complexa no quadro da nossa poesia romântica; mas 
a imagem tradicional de poeta sofredor e desesperado 
atrapalhou a reconhecer a importância de sua veia humorística. 

(Antonio Candido. ―Prefácio‖. In: Álvares de Azevedo. Melhores poemas, 2003. 
Adaptado.)  

 
A veia humorística ressaltada pelo crítico Antonio Candido na 
poesia de Álvares de Azevedo está bem exemplificada em 
 

 Cavaleiro das armas escuras, 
Onde vais pelas trevas impuras 
Com a espada sanguenta na mão? 
Por que brilham teus olhos ardentes 
E gemidos nos lábios frementes 
Vertem fogo do teu coração? 
 

 Ontem tinha chovido... Que desgraça! 
Eu ia a trote inglês ardendo em chama, 
Mas lá vai senão quando uma carroça 
Minhas roupas tafuis encheu de lama... 

 
 Pálida, à luz da lâmpada sombria, 

Sobre o leito de flores reclinada, 
Como a lua por noite embalsamada, 
Entre as nuvens do amor ela dormia! 

 
 Se eu morresse amanhã, viria ao menos 

Fechar meus olhos minha triste irmã; 
Minha mãe de saudades morreria 
Se eu morresse amanhã! 

 
 Quando em meu peito rebentar-se a fibra, 

Que o espírito enlaça à dor vivente, 
Não derramem por mim nem uma lágrima 
Em pálpebra demente. 
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QUESTÃO 35.  

 

 
―Moema‖ – Victor Meireles (1866) 

 
Juca Pirama 

(Gonçalves Dias) 
 
No meio das tabas de amenos verdores, 
Cercado de troncos – coberto de flores, 
Alteiam-se os tetos d‘altiva nação; 
São muitos seus filhos, e nos ânimos fortes, 
Temíveis na guerra, que em densas coortes 
Assombram das matas a imensa extensão. 
 
São rudos, severos, sedentos de glória, 
Já prélios incitam, já cantam vitória, 
Já meigos atendem à voz do cantor: 
São todos Timbiras, guerreiros valentes! 
Seu nome lá voa na boca das gentes, 
Condão de prodígios, de glória e terror! 
 
Fundado pelo regente Araújo Lima, o Instituto Histórico e 
Geográfico contou com intenso apoio de D. Pedro II, que 
presidiu mais de 500 de suas sessões. Empenhado na 
construção da ―identidade nacional‖, o Instituto Histórico e 
Geográfico, sob a influência do Romantismo europeu, criou na 
poesia, na pintura, na literatura de ficção um mito a que se deu 
o nome de 
 

 Bandeirismo 
 Medievalismo 
 Ascetismo 
 Tropicalismo 
 Indianismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 36.  

 

 
 

Sobre o contexto da Prosa Romântica brasileira podemos 
inferir que 
 

 a volta ao passado para explicar fatos do presente era um 
recurso bem utilizado pelos romancistas. Havia sempre 
altas doses de sentimentalismo, com histórias de amor que 
rompiam barreiras. O casamento ou a morte dos 
personagens principais eram desfechos comuns, no 
entanto não havia maniqueísmo como característica nesse 
tipo de literatura em prosa. 

 nos conflitos narrativos das prosas românticas o anti-herói 
sempre estava presente. Os elementos de coragem e 
idealismo eram narrados de diferentes formas. A moral e a 
justiça sempre eram pregadas como elementos 
libertadores. 

 a prosa romântica no Brasil foi paralela ao 
desenvolvimento da imprensa brasileira, a partir de 1808. 
Antes da Corte portuguesa chegar ao Rio de Janeiro, não 
havia permissão para a imprensa tupiniquim ser livre. 
Assim, só com a monarquia em nosso solo, a partir de 
1808, é que começamos a falar do nosso modo de vida em 
termos de reflexão jornalística. 

 igual às poesias, os romances românticos queriam atender 
e responder dúvidas de cunho nacional. É como se tais 
autores passassem a redescobrir o país. Por isso, em seus 
enredos, traziam à tona os diferentes espaços da nação. 
Não era apenas a exaltação das belezas nacionais, mas 
um aprofundamento das raízes brasileiras. 

 o amor não realizado era uma forma de dar suspense e 
elementos interessantes para a trama. O amor, todavia, 
não era uma forma de purificação. 

 
QUESTÃO 37.  

 
―Vocês mulheres têm isso de comum com as flores, que umas 
são filhas da sombra e abrem com a noite, e outras são filhas 
da luz e carecem do Sol. Aurélia é como estas; nasceu para a 
riqueza. Quando admirava a sua formosura naquela salinha 
térrea de Santa Tereza, parecia-me que ela vivia ali exilada. 
Faltava o diadema, o trono, as galas, a multidão submissa; mas 
a rainha ali estava em todo o seu esplendor. Deus a destinara 
à opulência.‖ 
 
Relacionando-se as ideias do texto, constata-se que 
 

 romances românticos regionalistas, como Senhora, 
exaltam a beleza natural feminina. 

 os romances românticos de Álvares de Azevedo 
denunciam o artificialismo da beleza feminina. 

 as obras românticas têm, entre outros, o objetivo de criticar 
a submissão da mulher à riqueza material. 

 a linguagem descritiva dos escritores românticos 
caracteriza a sensualidade e a espiritualidade da mulher. 

 a personagem feminina foi caracterizada sob a perspectiva 
idealizadora típica dos autores românticos. 
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QUESTÃO 38.  

 
―Além, muito além daquela serra que ainda azula no 

horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de 
mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e 
mais longos que seu talhe de palmeira. 

O favo da jati não era doce como o seu sorriso; nem a 
baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. 

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

(José de Alencar) 

 
Ao caracterizar Iracema, José de Alencar relaciona-a a 
elementos da natureza, pondo aquela em relação a esta em 
uma posição de 
 

 equilíbrio 
 dependência 
 complementaridade 
 vantagem 
 igualdade 

 
QUESTÃO 39.  

 
"O indianismo dos românticos [...] denota tendência para 

particularizar os grandes temas, as grandes atitudes de que se 
nutria a literatura ocidental, inserindo-as na realidade local, 
tratando-as como próprias de uma tradição brasileira."  

(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira) 

 
Considerando-se as informações no texto, pode-se dizer que o 
indianismo na literatura romântica brasileira 
 

 procurou ser uma cópia dos modelos europeus. 
 adaptou a realidade brasileira aos modelos europeus. 
 ignorou a literatura ocidental para valorizar a tradição 

brasileira. 
 deformou a tradição brasileira para adaptá-la à literatura 

ocidental. 
 procurou adaptar os modelos europeus à realidade local. 

 
QUESTÃO 40.  

 
"O romance foi, a partir do Romantismo, um excelente 

índice dos interesses da sociedade culta e semiculta do 
Ocidente. A sua relevância no século XIX se compararia, hoje, 
à do cinema e da televisão." História Concisa da Literatura 
Brasileira 18. Em relação ao Romantismo brasileiro, todas as 
afirmações são verdadeiras, exceto: Pré-Universitário Colégio 
Anhanguera – Há 37 anos educando gerações.  
 
Com base nos dados da realidade cultural brasileira e na 
afirmação do crítico literário Alfredo Bosi, no Romantismo, na 
prosa, houve um(a) 
 

 expressão do nacionalismo através da descrição de 
costumes e de regiões do Brasil.  

 análise crítica e científica dos fenômenos da sociedade 
brasileira. 

 desenvolvimento da prosa nacional em 3 gerações 
distintas.  

 expressão poética de temas pouco confessionais, nada 
indianistas e anti-humanistas. 

 caracterização do romance como forma de informação 
científica e tecnicista da sociedade. 

 
 
 
 

 
QUESTÃO 41.  

 
COMIDA 

Bebida é água 
Comida é pasto 
Você tem sede de quê? 
Você tem fome de que? 
A gente não quer só comida 
A gente quer comida, diversão e arte 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída para qualquer parte. 

   (Arnaldo Antunes - CD Titãs Acústico, 1977). 

 
O grupo musical, Titãs, canta: ―você tem sede de quê? Você 
tem fome de quê?" as palavras destacadas apresentam sentido 
conotativo. Quais as expressões que se pode interpretar? 
 

. ―Sonhos, esperança, fé‖ 

. ―Amor, paixão, amizade‖ 

. ―Apetite, Avidez‖ 

. ―Cobiça, inveja, penúria‖ 

. ―Desejo, vontade, necessidade‖ 

QUESTÃO 42.  

 
Texto 1 

Eu quero uma casa no campo 
do tamanho ideal 
pau-a-pique e sapê 
Onde eu possa plantar meus amigos 
meus discos 
meus livros 
e nada mais  

(Zé Rodrix e Tavito) 

 
Texto 2 

Se o bem desta choupana pode tanto, 
Que chega a ter mais preço, e mais valia, 
Que da cidade o lisonjeiro encanto; 
Aqui descanse a louca fantasia; 
E o que té agora se tornava em pranto, 
Se converta em afetos de alegria.  

(Cláudio Manuel da Costa) 

 

Embora muito distantes entre si na linha do tempo, os textos 
aproximam-se, pois o ideal que defendem é 
 

. o uso da emoção em detrimento da razão, pois esta retira 

do homem seus melhores sentimentos. 

. desejo de enriquecer no campo, aproveitando as riquezas 

naturais. 

. a dedicação à produção poética junto à natureza, fonte de 

inspiração dos poetas. 

. o aproveitamento do dia presente - o carpe diem-, pois o 

tempo passa rapidamente. 

. o sonho de uma vida mais simples e natural, distante dos 

centros urbanos. 
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QUESTÃO 43.  

 

 
 

Na tirinha de Chris Browne, o vocativo não está sintaticamente relacionado com outro termo da oração. Qual é a função dos 
termos Hamlet e papai, respectivamente, no primeiro e no segundo quadrinho? 

 
. Pronome 

. Interjeição 

. Aposto 

. Vocativo 

. Advérbio 

 
 
 
QUESTÃO 44.  

 
“Filosofia dos epitáfios” 

E, aliás, gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente civilizada, 
uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o 
homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra 
que passou. ―Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que 
sabem os seus mortos na vala comum; parece-lhes que a 
podridão anônima os alcança a eles mesmos.‖ 
 
O fragmento acima, de Memórias póstumas de Brás Cubas, 

exemplifica a seguinte característica de seu autor: 
 

. O pessimismo com que trata as personagens que ocupam 
postos privilegiados na sociedade burguesa, 
diferentemente do modo como lida com indivíduos 
socialmente carentes. 

. O uso da ironia como arma de combate às tendências 
estéticas do Romantismo, de que nunca sofreu influência. 

. A fixação nos problemas sentimentais, entendidos como 
única causa da conduta humana. 

. A tendência à idealização das personagens, herança do 
Romantismo. 

. A tentativa de compreender a natureza humana naquilo 
que tem de universal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
QUESTÃO 45.  

 
"[...] uma preta velha, vergada por imenso tabuleiro de madeira, 
sujo, seboso, cheio de sangue e coberto por uma nuvem de 
moscas, apregoava em tom arrastado e melancólico: 'Fígado, 
rins e coração'. Era uma vendedeira de fatos de boi. [...] os 
cães, estendidos pelas calçadas, tinham uivos que pareciam 
gemidos humanos, movimentos irascíveis, mordiam o ar, 
querendo morder os mosquitos." 
 
Nesse trecho naturalista, Aluísio Azevedo enfatiza a  
 

. patologia social. 

. brutalidade do cotidiano. 

. despreocupação ética. 

. força da hereditariedade. 

. ação do meio social.  
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
QUESTÕES DE 46 A 90 
 
QUESTÃO 46.  

 
Com esta civilização surge [...] uma vida econômica 

dominada pelo comércio marítimo. Tal traço lhe atribui uma 
originalidade precisa entre as civilizações orientais, às quais 
ela se liga por tantos laços. Isto era inevitável, numa ilha onde 
a natureza impunha ao homem condições de vida muito 
diversas das reinantes nos vales do Nilo e do Eufrates. 

(André Aymard e Jeannine Auboyer. ―O homem no Oriente próximo‖. In: O 
Oriente e a Grécia Antiga, vol 2, 1962.) 

 
O texto aponta a originalidade da civilização cretense, entre 
2000 e 1400 a.C., em relação às sociedades do Mediterrâneo 
Oriental e do Oriente Médio, caracterizadas 
 

 pela alta produção de gêneros alimentícios com um 
mínimo de esforço individual. 

 pela inexistência de contatos comerciais com economias 
dos povos vizinhos. 

 pela divisão socialmente igualitária dos bens produzidos 
em grande escala. 

 pelo conhecimento dos segredos da escrita pela casta de 
produtores agrícolas. 

 pela presença do trabalho coletivo em regiões favoráveis à 
economia agrícola. 

 
QUESTÃO 47.  
 

 
 

Os egípcios da Antiguidade acreditavam que a vida continuava 
no além-túmulo e que, para isso, era preciso que o ambiente 
social, em que os donos dos túmulos viveram, fosse 
representado nas suas paredes. Essas pinturas da tumba de 
Nakht, escriba do Império, representam 
 

 as intervenções e modificações realizadas pelos antigos 
egípcios no mundo natural, por meio de técnicas e 
conhecimentos adquiridos.    

 as secas periódicas, que afligiam os antigos egípcios e 
resultavam do baixo índice pluviométrico nas cabeceiras 
do rio Nilo.    

 os conflitos sociais presentes na antiga sociedade egípcia 
que opunham a nobreza aos altos funcionários públicos.    

 o poder teocrático dos faraós que eram considerados filhos 
do deus Sol e, devido a isso, justos e infalíveis.    

 a falta de habilidade dos antigos pintores egípcios, 
incapazes de retratar a vida cotidiana da população.    

 

QUESTÃO 48.  

 
A partir de sua prática religiosa caracterizada pela crença 

em um único deus, formou-se o judaísmo, religião em torno do 
qual construíram sua história. 

(Adaptado de: Pedro Santiago. Por dentro da História) 
 

O texto se refere a uma das civilizações antigas, no caso 
 

 hebreus e persas eram povos vizinhos e não conseguiram 
constituir vastos domínios ou impérios. Sobressaíram-se 
apenas em questões religiosas. 

 os hebreus foram os responsáveis pelo fortalecimento do 
monoteísmo. 

 a história do povo hebreu pode ser encontrada tanto no 
Alcorão, quanto na Bíblia e na Torá. 

 os hebreus, os fenícios também foram povos monoteístas 
e em conjunto impulsionaram o comércio daqueles 
tempos. 

 a Bíblia hebraica narra a história de todas as civilizações 
antigas. 

 
QUESTÃO 49.  

 
 ―Cada ofício dispunha, como um general de seu exército, 

da multidão de operários não especializados e trabalhadores 
braçais, que eram como instrumento e corpo a seu serviço. Era 
assim que a necessidade promovia e disseminava o bem-estar 
entre quase todas as idades e condições. Uma inscrição 
lapidar informa as contas da construção do Erectêion e mostra 
que entre 86 trabalhadores de origem conhecida, havia 24 
cidadãos, 42 metecos e 20 escravos‖. 

(Plutarco. Vida de Péricles, 12,6. IN: MAFFRE, Jean-Jacques. A Vida na Grécia 
Clássica. Rio de Janeiro; Jorge Zahar Editor, 1988. P. 138) 

 

Sobre a cultura do trabalho, o documento acima 
 

 descreve o caráter xenófobo do trabalho escravo na Pólis 
ateniense. 

 comprova a distribuição democrática das funções laboriais 
no mundo grego. 

 demonstra a preocupação do estado ateniense  com a 
preservação do ócio aos seus cidadãos. 

 refere-se  a natureza inclusivista das atividades laboriais 
na Pólis Ateniense . 

 expressa a inexistência de restrições sociais para o 
exercício de atividades laboriais na Pólis ateniense. 

 
QUESTÃO 50.  
 

“A constituição que nos rege nada tem a invejar aos 

outros povos; serve a eles de modelo e não os imita. Recebe o 
nome de democracia, porque o seu intuito é o interesse da 
maior número e não de uma minoria. Nos negócios privados, 
todos são iguais perante a lei, mas, a consideração não se 
outorga senão àqueles que se distinguem por algum talento. É 
o mérito pessoal, muito mais da que as distinções sociais, que 
franqueia o caminho das honras. (...) Ouso dizê-lo, Atenas é a 
escola da Grécia.‖ 

Discurso de Péricles. 
 

No elogio de Péricles ao regime democrático não encontramos 
nenhuma referência justificando a exploração em sua bela 
cidade dos milhares de indivíduos escravizados. Tal ausência 
pode ser explicada pelo fato que 
 

 os escravos renunciavam seus direitos de cidadão ao se 
colocarem nesta condição. 

 sendo minoria, suas reivindicações não poderiam se 
contrapor a vontade da maioria. 

 os escravos não eram considerados ―iguais‖ logo, não 
possuíam proteção legal. 

 os escravos não possuíam capacidade de alcançar as 
honras que eram franqueadas 

 desprovidos de talentos, os escravos eram privados de 
direitos políticos. 
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QUESTÃO 51.  

 

 
 
A crise da imigração que tem marcado o mundo, 

especialmente o continente europeu, neste inicio de milênio 
tem trazido como tema de reflexão e debates o conceito de 
―xenofobia‖. Termo originário da língua grega (xeno = 
estrangeiro + fobia = horror, medo) expressa uma gama de 
sentimentos e sensações em relação ao outro. Apesar de ser 
uma realidade comum no mundo grego, a pólis espartana se 
destacou por dar a esta prática uma dimensão nunca antes 
vista. 
 
Refletindo sobre o sentimento de xenofobia nos dois momentos 
históricos referidos, podemos considerar que 
 

 se trata de uma manifestação deplorável de preconceito 
racial 

 reflete um sentimento natural de aversão às pessoas 
estranhas e de cultura diferentes. 

 expressa em um mecanismo de protecionismo individual e 
de defesa de interesses nacionalistas 

 manifesta claramente o medo que geralmente se cultiva de 
pessoas que não conseguem se fixar em sua terra natal 

 se justifica pelo fato de que as pessoas estrangeiras não 
respeitam as tradições locais e os valores nacionais. 

 
QUESTÃO 52.  

 
 ―O escravo é uma propriedade que vive, um instrumento 

que é homem. Há homens assim feitos por natureza? Existem 
homens inferiores, tanto quanta a alma é superior ao corpo, e o 
homem ao bruto; o emprego das forças corporais é o melhor 
partido a esperar do seu ser: são os escravos por natureza... 
útil ao próprio escravo, a escravidão é justa.‖ 

ARISTÓTELES; Política. 

 
A mentalidade contemporânea refutaria com veemência a visão 
de mundo de Aristóteles afirmando que 
 

 a educação é capaz de transformar a condição de 
brutalidade em que nascem muitos homens. 

 o ser humano nasce livre, portando a igualdade é um 
direito natural universalmente garantido. 

 o trabalho é um instrumento de civilidade, logo a geração 
de empregos combate a escravidão. 

 a existência de seres humanos inferiores não pode 
justificar por si só  a escravidão. 

 embora a escravidão seja justa deve-se combatê-la por 
razões humanitárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 53.  

 

 
 
A imagem (parte interna do COLISEU) traz um importante 
patrimônio da cultura romana que evoca um dos usos mais 
bizarros que a sociedade romana fazia de seus cativos de 
guerra, trata-se da exploração destes como 
 

 arquitetos de construtores dos teatros romanos 
 astrônomos e edificadores de templos. 
 sentinelas e protetores da ordem pública. 
 gladiadores que lutavam até a morte para a diversão do 

povo. 
 organizadores de espetáculos artísticos e festas cívicas. 

 
QUESTÃO 54.  

 
LEI Nº 12.391, DE 4 DE MARÇO DE 2011. 

Inscreve no Livro dos Heróis da Pátria os nomes dos heróis da 
―Revolta dos Búzios‖ João de Deus do Nascimento, Lucas 
Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino Santos Lira e Luís 
Gonzaga das Virgens e Veiga 
 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o 

Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Inscrevam-se no Livro dos Heróis da Pátria, depositado 
no Panteão da Pátria e da Liberdade, em Brasília, os nomes 
dos heróis da ―Revolta dos Búzios‖ João de Deus do 
Nascimento, Lucas Dantas de Amorim Torres, Manuel Faustino 
Santos Lira e Luís Gonzaga das Virgens e Veiga. Art. 2º Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 4 de março de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 
DILMA ROUSSEFF 

Anna Maria Buarque de Hollanda 

 
A lei sancionada reconhece a importância da Conjuração 
Baiana para a história do Brasil, pois 
 

 possuía caráter elitista e conservador. 
 pretendia reformas políticas e sociais profundas. 
 defendia ideais revolucionários do socialismo marxista. 
 libertou o Brasil do domínio português. 
 implantou, pela primeira vez, o regime republicano no 

Brasil. 
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QUESTÃO 55.  

 
―Congregando segmentos variados da população pobre 

ou dirigindo-se às áreas de mineração, onde se concentravam 
enormes contingentes de escravos, as vendeiras e negras de 
tabuleiro seriam constantemente acusadas de responsabilidade 
direta no desvio de jornais, contrabando de ouro e diamantes, 
prática de prostituição e ligação com os quilombos.‖ 

 
FIGUEIREDO, Luciano. O avesso da memória: cotidiano e trabalho da mulher em 

Minas Gerais no século XVIII. Rio de Janeiro: José Olympio, 1993. 

 
Sobre as práticas descritas no texto, no tocante a característica 
da sociedade escravista na mineração, podemos destacar 
 

 a criminalidade como atividade típica dos escravos. 
 a baixa capacidade de mobilização dos escravos para 

revoltas. 
 a corrupção existente na burocracia mineradora. 
 a maior mobilidade espacial dos escravos urbanos. 
 o predomínio das atividades rurais nas zonas mineradoras. 

 
QUESTÃO 56.  

 
No clima das ideias que se seguiram à revolta de São 

Domingos, o descobrimento de planos para um levante armado 
dos artífices mulatos na Bahia, no ano de 1798, teve impacto 
muito especial; esses planos demonstravam aquilo que os 
brancos conscientes tinham já começado a compreender: as 
ideias de igualdade social estavam a propagar-se numa 
sociedade em que só um terço da população era de brancos e 
iriam inevitavelmente ser interpretados em termos raciais. 

MAXWELL. K. Condicionalismos da Independência do Brasil. In: SILVA, M.N. 
(coord.) O Império luso-brasileiro, 1750-1822. Lisboa: Estampa, 1986. 

 
O temor do radicalismo da luta negra no Haiti e das propostas 
das lideranças populares da Conjuração Baiana (1798) levaram 
setores da elite colonial brasileira a novas posturas diante das 
reivindicações populares.  
 
No período da Independência, parte da elite participou 
ativamente do processo, no intuito de 
 

 instalar um partido nacional, sob sua liderança, garantindo 
participação controlada dos afro-brasileiros e inibindo 
novas rebeliões de negros. 

 atender aos clamores apresentados no movimento baiano, 
de modo a inviabilizar novas rebeliões, garantindo o 
controle da situação. 

 firmar alianças com as lideranças escravas, permitindo a 
promoção de mudanças exigidas pelo povo sem a 
profundidade proposta inicialmente. 

 impedir que o povo conferisse ao movimento um teor 
libertário, o que terminaria por prejudicar seus interesses e 
seu projeto de nação. 

 rebelar-se contra as representações metropolitanas, 
isolando politicamente o Príncipe Regente, instalando um 
governo conservador para controlar o povo. 

 
QUESTÃO 57.  

 
Os conspiradores esperavam que a derrama fosse 

imposta em meados de fevereiro. Contando com a inquietação 
geral do povo, eles se propunham a instigar um motim sob cuja 
cobertura, e com a conivência dos Dragões, o governador seria 
assassinado e se proclamaria uma república independente. O 
alferes Silva Xavier deveria provocar a agitação em Vila Rica. 
Teria o auxílio de companheiros que chegariam 
antecipadamente à cidade em pequenos grupos, com as armas 
escondidas debaixo dos casacos. 

MAXWELL, Kenneth R. A devassa da devassa: a Inconfidência Mineira. Brasil – 
Portugal, 1750-1808. p. 192. 

 
 

A respeito do emancipacionismo mineiro, evidencia-se que 
 

 a memória de Tiradentes como herói da conjura foi 
construída à época da conspiração, pois este teve papel 
decisivo na construção da ideologia libertária iluminista na 
sociedade colonial. 

 o movimento logrou o êxito esperado, mesmo sobre o 
ponto de vista da implantação do processo revolucionário 
que levaria à quebra do pacto colonial, consolidado com a 
vinda da Família Real. 

 a derrama, enquanto instrumento tributário metropolitano 
na colônia, seria utilizada pelos conspiradores para o início 
do movimento, pois estes eram sabedores que a cobrança 
tinha o apreço dos populares. 

 a conspiração, liderada pelo alferes Silva Xavier, era a 
continuação das insatisfações ocorridas em Vila Rica, 
entre a elite açucareira empobrecida e as autoridades 
do fisco metropolitano. 

 a derrama seria utilizada pelos conspiradores como 
instrumento estratégico para conectar as insatisfações da 
sociedade com a carga tributária, pois os 
conjurados queriam o apoio popular para romper com a 
metrópole. 

 
QUESTÃO 58.  

 

O trabalho escravo nas minas tinha singularidade, era 
uma realidade bem distinta das áreas agrícolas. O complexo 
meio social lhe permitia maior iniciativa e mobilidade. 

Neusa Fernandes, A Inquisição em Minas Gerais no 
século XVIII. p. 66. 
 

Acerca da singularidade citada no texto 
 

 o Regimento das Minas, publicado em 1702, determinava 
que depois de sete anos de cativeiro, os escravos da 
mineração seriam automaticamente alforriados. 

 a presença de escravos nas regiões mineiras foi pequena, 
pois a especialização da exploração do ouro exigia um 
número reduzido de trabalhadores. 

 a dinâmica da economia mineira, no decorrer do século 
XVIII, comportou o aumento do número das alforrias 
pagas, gratuitas ou condicionais. 

 a exploração aurífera nas Minas Gerais organizava-se por 
meio de grandes empresas, o que impediu a formação de 
quilombos na região. 

 a preponderância do trabalho livre na mineração do século 
XVIII permitiu melhores condições de vida para os 
escravos indígenas e africanos. 

 
QUESTÃO 59.  

 
No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro 

tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de 
Patrimônio Mundial como Paisagem Cultural. A candidatura, 
apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), foi aprovada durante a 36.ª Sessão do 
Comitê do Patrimônio Mundial. O presidente do Iphan explicou 
que ―a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que 
podemos chamar de civilização brasileira, com sua 
originalidade, desafios, contradições e possibilidades‖. A partir 
de agora, os locais da cidade valorizados com o título da 
Unesco serão alvo de ações integradas visando à preservação 
da sua paisagem cultural. 

Disponível em: www.cultura.gov.br. Acesso em: 7 mar. 2013 (adaptado). 
 

O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio 
mundial deriva da 
 

 presença do corpo artístico local. 
 imagem internacional da metrópole. 
 herança de prédios da ex-capital do país. 
 diversidade de culturas presente na cidade. 
 relação sociedade-natureza de caráter singular. 

 



 I SIMULADO SOPHOS ON LINE 
 

 

CADERNO 1 DIA – PROVA DE LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS E PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 18 

QUESTÃO 60.  

 
Foram entregues a um grupo de alunos de uma Faculdade 
cinco mapas temáticos, em projeção cilíndrica, para servirem 
como material de apoio didático a um estudo populacional e 
socioambiental de uma determinada região brasileira. 
 
A escala do mapa que apresenta condições de fornecer uma 
maior riqueza de detalhes é. 
 

 1: 1.000.000 
 1: 100.000 
 1: 600.000 
 1: 500.000 
 1: 250.000. 

 
QUESTÃO 61.  

 
(....) Uma lâmpada aclarava a plataforma, mas os rostos dos 
meninos ficavam na sombra. Um me perguntou: O senhor vai à 
casa do Dr. Stephen Albert? Sem aguardar resposta, outro 
disse: A casa fica longe daqui, mas o senhor não se perderá se 
tomar esse caminho à esquerda e se em cada encruzilhada do 
caminho dobrar à esquerda. 

(Adaptado. Borges, J. Ficções. Rio de Janeiro: Globo, 1997. p.96.) 
 

Quanto à cena descrita acima, considere que. 
I. o sol nasce à direita dos meninos; 
II. o senhor seguiu o conselho dos meninos, tendo encontrado 

duas encruzilhadas até a casa. 
 

Concluiu-se que o senhor caminhou, respectivamente, nos 
sentidos 
 

 oeste, sul e leste. 
 leste, sul e oeste. 
 oeste, norte e leste. 
 leste, norte e oeste. 
 leste, norte e sul. 

 
QUESTÃO 62.  

 

 
(Fonte: BOCHICCHIO, Vicenzo R. Atlas Atual Geografia - Manual de Cartografia: 

projeto e orientação técnica. São Paulo: Atual, s/d.) 
 

As projeções cartográficas tem a função de reduzir as 
deformações dos mapas, porém não conseguem elimina-las. A 
imagem destaca um planisfério que foi 
 

 produzido através de uma Projeção Azimutal, que preserva 
as dimensões territoriais na região da linha do Equador e 
distorce na região dos trópicos. 

 distorcido a partir de uma Projeção Cônica, que preserva 
as dimensões territoriais na região dos trópicos e distorce 
a partir de 75o de latitude. 

 elaborado pela Projeção Cilíndrica Equatorial, que distorce 
as dimensões territoriais na região da linha do Equador e 
preserva aquelas próximas aos pólos. 

 construído por uma Projeção  Ortográfica de Peters, que 
distorce as dimensões territoriais na região dos pólos e 
preserva aquelas próximas da linha do Equador. 

 representado pela Projeção de Mercator, que distorce as 
dimensões territoriais na região dos pólos e preserva 
aquelas próximas da linha do Equador. 

 

QUESTÃO 63.  

 

 
SALGADO-LABOURIAU, M. L. História ecológica da Terra. São Paulo: Edgard 

Blucher, 1994 (adaptado). 

 
Nas imagens constam informações sobre a formação de brisas 
em áreas litorâneas. Esse processo é resultado de 
 

 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 64.  

 
O mecanismo interno da Terra é governado pela energia 
térmica aprisionada durante a origem cataclísmica do planeta e 
gerada pela radioatividade em seus níveis mais profundos. O 
calor interior controla os movimentos no manto e no núcleo, 
suprindo energia para fundir as rochas, mover continentes e 
soerguer montanhas. 

SILVA, C. R. et. al. In: Geodiversidade do Brasil: conhecer o passado, para 
entender o presente e prever o futuro. Rio de Janeiro: CPRM, 2008. 

 
O controle da dinâmica interna citado no texto dá origem a 
processos denominados de 
 

 endógenos, com movimentos convectivos impulsionados 
pela energia interna. 

 intempéricos, devido à influência dos fenômenos 
geológicos na superfície. 

 exógenos, com a decomposição lenta e gradativa de 
estruturas resistentes. 

 tectônicos, com a retirada, o transporte e a acumulação de 
fragmentos rochosos. 

 endogenéticos, com efeitos indiretos na modelagem das 
formas do relevo terrestre. 

 
QUESTÃO 65.  

 
―A montanha se ergue acima do chão, sendo o chão. 

Quando o sol se põe, estende a sua sombra sobre a terra, 
sendo a terra. A seus pés o horizonte se antecipa. De seu 
cume o horizonte vai mais longe. A montanha cabe exatamente 
em seu tamanho, sendo seu tamanho. Tão imóvel que o tempo 
ali fica mais lento. Seu cume é o cúmulo da terra, onde a 
nuvem se esconde. Onde diminui o que é grande. […]‖ 

(ANTUNES, Arnaldo. As coisas. São Paulo: Editora Iluminuras, 2002. p.71). 
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Quando dizemos, conforme o autor acima, que ―a montanha se 
ergue acima do chão‖, no caso dos dobramentos modernos, 
referimo-nos 
 

 à orogênese 
 à epirogênese 
 aos processos sedimentares 
 ao vulcanismo 
 à protogênese 

 
QUESTÃO 66.  

 

 
TEIXEIRA, W. et. al. (Orgs.) Decifrando a Terra. São Paulo:Companhia Editora 

Nacional, 2009 (adaptado). 

 
O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de 
animais do Período Jurássico. As rochas em que se encontram 
esses fósseis são 
 

 magmáticas, pois a ação de vulcões causou as maiores 
extinções desses animais já conhecidas ao longo da 
história terrestre. 

 sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e 
litificados com o restante dos sedimentos. 

 magmáticas, pois são as rochas mais facilmente erodidas, 
possibilitando a formação de tocas que foram 
posteriormente lacradas. 

 sedimentares, já que cada uma das camadas encontradas 
na figura simboliza um evento de erosão dessa área 
representada. 

 metamórficas, pois os animais representados precisavam 
estar perto de locais quentes. 

 
QUESTÃO 67.  

 
―As altitudes do relevo brasileiro são, em geral, modestas. 

O ponto mais alto do país não ultrapassa os 3 mil metros: o 
pico da Neblina (2993m), perto da fronteira do Amazonas com 
a Venezuela. Cerca de 41% do território nacional tem, no 
máximo, 200m de altitude; 78% tem até 500m; e 92,7% até 
900m de altitude‖. 
(Adaptado de: VESENTINI, J. W. Brasil: sociedade e espaço. Geografia do Brasil. 

32º edição. São Paulo: Editora Ática, 2006. p.252). 

 
As características mencionadas no texto indicam que o relevo 
brasileiro é 
 

 bastante acidentado, com elevada incidência de 
dobramentos modernos. 

 diretamente influenciado pelas ações recentes de 
tectonismos. 

 geologicamente antigo, portanto mais desgastado. 
 pouco transformado pelos agentes erosivos e 

intempéricos. 
 totalmente aplainado, com poucas áreas de depressão. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 68.  

 
A Teoria da Tectônica de Placas explica diversos tipos de 
estrutura verificados na Litosfera. Observe a ilustração a 
seguir. 

 
 
De acordo com essa teoria, esse desenho esquemático ilustra 
o (a) 
 

 colisão de placas ocênica e continental. 
 mecanismo de subdução de placas litosféricas. 
 gênese dos arcos de ilhas e subsidência magmática. 
 formação tricheiras oceânicas. 
 expansão do assoalho submarino e a ascensão do 

magma. 
 
QUESTÃO 69.  

 

 
 

Após a revolução cubana de 1959, A ilha viveu uma 
ampla melhoria do quadro social, marcado pelo analfabetismo 
zero, energização dos investimentos em saúde, etc. Porém, 
nos anos 80, a frágil estrutura dessas conquistas sociais 
erguidas nas décadas anteriores começou a desmoronar, 
sinalizando o fim de uma curta era que talvez não volte mais. 

(ROCHA, Thiago. 2019) 

 
O início do colapso socioeconômico cubano associado aos 
anos 80 deve-se, principalmente 
 

 ao embargo econômico imposto pelo EUA à ilha. 
 a crise do bloco socialista com posterior extinção da CEI. 
 a política de fechamento do Mercado Chinês. 
 ao atraso tecnológico cubano. 
 aos exagerados gastos sociais do governo de Fidel. 

 
QUESTÃO 70.  

 
Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o 
fim da União Soviética não foram um período homogêneo único 
na história do mundo. [...] Dividem-se em duas metades, tendo 
como divisor de águas o início da década de 70. Apesar disso, 
a história deste período foi reunida sob um padrão único pela 
situação internacional peculiar que o dominou até a queda da 
União Soviética. 

HOBSBAWM, Eric J. A era dos extremos. São Paulo: Companhia das Letras, 
1996. 
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O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria e pode 
ser definido como aquele momento histórico em que houve 
 

 constante confronto das duas superpotências que 
emergiram da Segunda Guerra Mundial. 

 corrida armamentista entre as potências imperialistas 
europeias ocasionando a Segunda Guerra Mundial. 

 domínio dos países socialistas do Sul do globo pelos 
países capitalistas do Norte, considerados como Primeiro 
Mundo. 

 choque ideológico entre a Alemanha Nazista e União 
Soviética Stalinista, durante os anos 1930, com a 
ocorrência da chamada Revolução Russa. 

 disputa pela supremacia da economia mundial entre o 
Ocidente e as potências orientais, como a China e o 
Japão, que receberam vultuosos valores do Plano 
Marshall. 

 
QUESTÃO 71.  

 

 
Fonte: Disponível em: <www.infoescola.com/sem-categoria/queda-do-muro-de-

berlim>. Acesso em: 16 ago. 2013. 

 
Em 9 de novembro é derrubado o Muro de Berlim. O 

governo [da Alemanha Oriental] não tinha condições de mantê-
lo, a menos que partisse para uma repressão sangrenta. [...] 
Em apenas 3 dias, pelo menos 2milhões de alemães-orientais 
passaram para Berlim Ocidental. [...]Já no lado ocidental, os 
alemães-orientais formavam filas enormes diante das 
discotecas e de lojas pornôs [...]. Embora não tivessem 
dinheiro suficiente para comprar, as pessoas olhavam tudo 
como se fosse um grande parque de diversões. 
Fonte: ARBEX JR., José. Revolução em 3 tempos: URSS, Alemanha, China. SP: 

Moderna, 1993. p. 54-56. 

 
A partir do texto, sobre a queda do Muro de Berlim, em 1989, 
houve 
 

 a falência do modelo socialista soviético em atender às 
demandas da população quanto à liberdade individual e ao 
consumo de bens e serviços. 

 a crise do capitalismo dos países da Europa Ocidental e 
dos Estados Unidos, com o esgotamento do Estado do 
Bem-Estar Social e a retração da sociedade de consumo. 

 o vigor do modelo socialista adotado pela Alemanha 
Oriental, o qual repetia o padrão soviético, porém era mais 
brando quanto à livre organização da sociedade e à 
liberdade de imprensa. 

 o resultado do cerco militar das potências capitalistas e, 
consequentemente, o esgotamento do sistema socialista 
de atender às demandas das populações dos países do 
Leste Europeu. 

 as grandes realizações do modelo socialista na saúde e 
educação, capazes de manter as massas distantes dos 
apelos do mundo do consumo de bens privados, próprios 
da economia capitalista. 

 
 

QUESTÃO 72.  

 

Alemanha relembra 50 anos da construção do Muro de 
Berlim 

A Alemanha comemorou ontem os 50 anos desde a 
construção do Muro de Berlim, quando o lado leste (comunista) 
fechou suas fronteiras, dividindo a cidade em dois durante 28 
anos e partindo famílias ao meio. A divisão acabou em 
novembro de 1989 depois que a Alemanha Oriental abriu o 
muro em meio a uma maciça pressão de manifestantes e à 
abertura política na União Soviética. 

(O Tempo, 14/08/2011, p.15) 
 

A construção do Muro de Berlim, em 1961 visava 
 

 impedir um ataque militar das potências capitalistas contra 
a zona de ocupação soviética. 

 encerrar a polarização ideológica entre capitalismo e 
comunismo na Alemanha. 

 reafirmar a divisão da Alemanha ocorrida após a Segunda 
Guerra Mundial. 

 incentivar o fluxo de pessoas para a Alemanha Oriental 
comunista. 

 impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha Ocidental 
capitalista. 

 
QUESTÃO 73.  

 
―O líder das forças reformistas e herói de sua vitória era 

Boris Yeltsin, que, nas primeiras eleições populares em junho 
de 1991, havia sido eleito presidente da República da Rússia. 
Ele imediatamente empreendeu reformas ambiciosas que 
tinham o objetivo de transformar a economia planejada em uma 
economia de mercado baseada na livre empresa.  

(SENNHOLZ, Hans F. A Rússia e sua longa marcha de saída do 
comunismo. Fonte: site do Instituto Mises Brasil). 

 

Entre as reformas que Yeltsin procurou levar a cabo na Rússia 
depois que a URSS teve fim, estava 
 

 uma nova proposta de coletivização da agricultura. 
 um processo acelerado de privatização das empresas 

estatais. 
 criação de um programa de embargo econômico aos 

Estados Unidos. 
 criação de um programa de expansão de crédito para 

todos os cidadãos. 
 fortalecimento do controle do Estado russo sobre os 

demais países da ex-URSS. 
 
QUESTÃO 74.  

 
Durkheim caracteriza o suicídio ─ até então considerado objeto 
de estudo da epidemiologia, da psicologia e da psiquiatria ─ 
como fato social e, por isso, dotado das características da 
coercitividade, da exterioridade, da generalidade. É tomado, 
pois, como objeto de estudo sociológico, em virtude do fato de 
 

 variar na razão inversa ao grau de integração dos grupos 
sociais de que faz parte o indivíduo, ou seja, quanto maior 
o grau de integração ao grupo social, mais elevada é a 
taxa de mortalidade-suicídio da sociedade.  

 ser possível observar uma certa predisposição social para 
fornecer determinado número de suicidas, ou seja, a ideia 
de suicídio está espalhada dentro da sociedade, basta o 
indivíduo ser atingido por uma motivo ou circunstância. 

 configurar-se como uma morte que resulta direta ou 
indiretamente, consciente ou inconscientemente de um ato 
executado pela própria vítima.  

 depender, exclusivamente, do temperamento do suicida, 
de seu caráter, de seu histórico familiar, de sua biografia, 
uma vez que não deixa de ser um ato do próprio indivíduo. 

 relacionar-se somente com a possibilidade de está 
vinculada aos aspecto culturais e biológicos de cada 
sociedade. 
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QUESTÃO 75.  

 
Os seres humanos não vivem juntos apenas por escolha, 

mas porque a vida em sociedade é uma necessidade. Se 
alguém, por livre vontade, se isolasse numa ilha, com todos os 
recursos para sobrevivência, em pouco tempo sentiria falta de 
companhia e sofreria com a solidão, por não ter com quem 
compartilhar ideias, dar e receber afeto. Poderia até mesmo 
enlouquecer. Portanto, as pessoas satisfazem suas próprias 
necessidades vivendo em sociedade. 

GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. Ed. Porto Alegre: Artimed, 2005. Página 48. 

 
Sobre o processo de socialização, constata-se que 
 

 ocorre no momento em que o indivíduo incorpora as 
normas e regras gerais de comportamento do grupo em 
que ele vive. 

 não está relacionado à regras pré-estabelecidas pois, este 
comportamento, é marcado pela sua unilateralidade.  

 está relacionado a fatores como a linguagem e as formas 
de organizações coletivas que não interferem na formação 
do indivíduo. 

 são métodos socioeducativos que permitem ao indivíduo 
ser independente do grupo em que vive, até a 
adolescência. 

 considera a família como o único agente transmissor de 
valores que inserem o indivíduo em um determinado grupo 
ou comunidade. 

 
QUESTÃO 76.  

 
Por trás das disputas que os candidatos travam pela 

preferência do eleitorado, há uma base minuciosa de 
informações. Perto das eleições, os concorrentes debruçam-se 
sobre gráficos, planilhas e tabelas de preferências de voto, 
buscando descobrir quais as tendências dos eleitores. 
Pesquisadores, escondidos atrás de vidros espelhados, 
acompanham as conversas de grupos de pessoas comuns de 
diferentes classes que, em troca de um sanduíche e um 
refrigerante, comentam e debatem as campanhas políticas. 
Nessa técnica de pesquisa qualitativa, descobre-se, além da 
convergência das intenções, as motivações que se repetem 
nos votos dos eleitores, as razões gerais que poderiam fazê-los 
mudar de opção, como eles propõem e ouvem argumentos 
sobre o tema. A aplicação do modelo de pesquisa que aparece 
descrito no texto baseia-se, principalmente, na teoria 
sociológica de Max Weber (1864-1920).  
 
A utilização dessa teoria indica que os pesquisadores 
pretendem 
 

 investigar as funções sociais das instituições, tais como 
igreja, escola e família, para entender o comportamento 
dos grupos sociais. 

 pesquisar o proletariado como a classe social mais 
importante na estruturação da vida social. 

 analisar os aparelhos repressores do Estado, pois são eles 
que determinam os comportamentos individuais. 

 estudar a psique humana que revela a autonomia do 
indivíduo em relação à sociedade. 

 pesquisar os sentidos e os significados recíprocos que 
orientam os indivíduos na maioria de suas ações e que 
configuram as relações sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 77.  

 
Furtos e roubos em 2009: 20,6 milhões de vítimas 

Pesquisadora: Roberta Calix Coelho Costa 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou, no dia 15 de dezembro de 2010, a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios. No campo ―Vitimização e Justiça‖ 
os dados colhidos demonstram que o percentual de pessoas 
de 10 anos ou mais de idade entrevistadas, vítimas de furto ou 
roubo, atingiu 12,7% da população pesquisada (20,6 milhões 
de pessoas, do total de 162,8 milhões). 

As vítimas de tentativa de roubo ou furto triplicaram de 
1,6% para 5,4% da população pesquisada (8,7 milhões de 
pessoas). Quanto aos furtos e roubos consumados temos: 
7,3% da população pesquisada, 11,9 milhões de pessoas. 
Esse crescimento foi similar em todas as regiões do país. 

Fonte: http://www.blogdolfg.com.br/justica-criminal-seletividade-discriminacao-e-
impunidade/furtos-e-roubos-em-2009-206-milhoes-de-vitimas/ 

 
Baseado no pensamento sociológico de Émile Durkheim e 
levando-se em conta os índices apresentados no texto, 
observa-se que 
 

 o crime é um fato social patológico e pouco comum, ainda 
assim é moralmente condenado pela sociedade.  

 o crime é um fato social normal, pois caracteriza-se pela 
transitoriedade em nossa  sociedade.  

 o crime é um fato social normal, pois está generalizado em 
nossa sociedade já que é um fenômeno frequente.  

 o crime é um fato social insignificante, pois está controlado 
em nossa sociedade, o que indica sua baixa frequência. 

 o crime é um fato social patológico e pouco comum, já que 
é necessário para controlar demograficamente o 
crescimento populacional da sociedade. 

 

QUESTÃO 78.  

 
―Na raiz de nossos julgamentos existe um certo número de 
noções essenciais que dominam toda a vida intelectual; são 
aquelas que os filósofos chamam de categorias do 
entendimento: noções de tempo, de espaço, de gênero, de 
número, de causa, de substância, de personalidade etc. [...] 
Mas, se, como pensamos, as categorias são representações 
essencialmente coletivas, traduzem antes de tudo estados da 
coletividade: elas dependem da maneira pela qual esta é 
constituída e organizada, de sua morfologia, de suas 
instituições religiosas, morais, econômicas etc.‖  

(DURKHEIM, Émile. Sociologia. São Paulo: Ática, 1981. p. 154-157.) 

 
A teoria de Émile Durkheim compreende 
 

 os estados emocionais fugazes dos indivíduos de distintas 
sociedades. 

 aquelas representações cuja formação é exterior às 
instituições religiosas, morais e econômicas. 

 a tradução de estados mentais dos indivíduos portadores 
de distintas visões de mundo. 

 o modo como a sociedade vê a si mesma nos modos de 
agir e pensar coletivos. 

 as noções incomuns à vida intelectual de uma sociedade 
que deturpa os julgamentos dos sujeitos.  
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QUESTÃO 79.  

 
Leia o texto a seguir, escrito por Max Weber (1864-1920), que 
reflete sobre a relação entre ciência social e verdade. 

 
―[…] nos é também impossível abraçar inteiramente a 

sequência de todos os eventos físicos e mentais no espaço e 
no tempo, assim como esgotar integralmente o mínimo 
elemento do real. De um lado, nosso conhecimento não é uma 
reprodução do real, porque ele pode somente transpô-lo, 
reconstruí-lo com a ajuda de conceitos, de outra parte, nenhum 
conceito e nem também a totalidade dos conceitos são 
perfeitamente adequados ao objeto ou ao mundo que eles se 
esforçam em explicar e compreender. Entre conceito e 
realidade existe um hiato intransponível. Disso resulta que todo 
conhecimento, inclusive a ciência, implica uma seleção, 
seguindo a orientação de nossa curiosidade e a significação 
que damos a isto que tentamos apreender‖.  

(Traduzido de: FREUND, Julien. Max Weber. Paris: PUF, 1969. p. 33.) 

 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, para o 
autor Max Weber, 
 

 a ciência social, por tratar de um objeto cujas causas são 
infinitas, ao invés de buscar compreendê-lo, deve limitar-
se a descrever sua aparência. 

 a ciência social revela que a infinitude das variáveis 
envolvidas na geração dos fatos sociais permite a 
elaboração teórica totalizante a seu respeito. 

 o conhecimento nas ciências sociais pode estabelecer 
parcialmente as conexões internas de um objeto, portanto, 
é limitado para abordá-lo em sua plenitude. 

 alguns fenômenos sociais podem ser analisados 
cientificamente na sua totalidade porque são menos 
complexos do que outros nas conexões internas de suas 
causas. 

 o obstáculo para a ciência social estabelecer um 
conhecimento totalizante do objeto é o fato de 
desconsiderar contribuições de áreas como a biologia e a 
psicologia, que tratam dos eventos físicos e mentais. 

 
QUESTÃO 80.  

 
Max Weber, um dos fundadores da Sociologia, tinha amplo 
conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como 
economia, direito e filosofia. Assim, ao analisar o 
desenvolvimento do capitalismo moderno, buscou entender a 
natureza e as causas da mudança social.  
 
Para Max Weber, existem dois conceitos fundamentais que 
são: 
 

 cultura e tipo Ideal. 
 classe e proletariado. 
 anomia e solidariedade. 
 fato social e burocracia. 
 ação social e racionalidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 81.  

 
―A representação de Demócrito é semelhante à de 

Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo 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 concentração, formam aquilo que aparece como 
figura.‖ 

HEGEL, G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.) Os pré-socráticos: 
vida e obra. São Paulo: Nova Cultural, 2000 (adaptado) 

 
O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de 
Demócrito, segundo o qual o ―princípio constitutivo das coisas‖ 
estava representado pelo(a) 
 

 número, que fundamenta a criação dos deuses. 
 devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. 
 água, que expressa a causa material da origem do 

universo. 
 imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. 
 átomo, que explica o surgimento dos entes. 

 
QUESTÃO 82.  

 
―A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do 
séc. VI a.C. está substancialmente ancorada num exercício 
especulativo-racional. De fato, ―[…] não é mais uma atividade 
mítica (porquanto o mito ainda lhe serve), mas filosófica; e isso 
quer dizer uma atividade regrada a partir de um 
comportamento epistêmico de tipo próprio: empírico e 
racional‖.  

SPINELLI, Miguel. Filósofos Pré-socráticos. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1998, p. 
32. 

 
Entendemos a passagem da atividade mítica para a filosófica 
como 
 

 mentalidade pré-filosófica grega e expressão típica de um 
intelecto primitivo, próprio de sociedades selvagens. 

 filosofia racional ao mito, mantendo-o como base da sua 
especulação teórica e adotando a sua metodologia. 

 narrativa mítico-religiosa representada por um meio 
importante de difusão e manutenção de um saber prático 
fundamental para a vida cotidiana. 

 expressões culturais típicas, a exemplo de Ilíada e a 
Odisseia de Homero que partem de uma mentalidade 
filosófica elaborada, crítica e radical, baseada no logos. 

 divisor de águas da irracionalidade e da mentira mitológica 
para um salto racional de propagação cientifica através da 
comprovação do método. 

 
QUESTÃO 83.  

 
―De um modo geral, o conceito de physis no mundo pré-

socrático expressa um princípio de movimento por meio do 
qual tudo o que existe é gerado e se corrompe. A doutrina de 
Parmênides, no entanto, tal como relatada pela tradição, aboliu 
esse princípio e provocou, consequentemente, um sério conflito 
no debate filosófico posterior, em relação ao modo como 
conceber o ser. 
Disponível em: https://www.retornoaosclassicos.com.br/2018/02/. Acesso em 2 de 

fev. 2018 (adaptado). 
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Para Parmênides e seus discípulos o pensamento do ser é 
deduzir  
 

 a imobilidade como princípio do não-ser, na medida em 
que o movimento está em tudo o que existe. 

 o movimento que é princípio de mudança e a 
pressuposição de um não-ser. 

 o ser que jamais muda, não existe e, portanto, é fruto de 
imaginação especulativa. 

 o ser existente como gerador do mundo físico, por isso a 
realidade empírica é puro ser, ainda que em movimento. 

 a causa principal de uma arché, vista que ela é o princípio 
fundamental para o estudo da filosofia da natureza nos 
pré-socráticos 

 
QUESTÃO 84.  

 
―Tales foi o iniciador da filosofia da physis, pois foi o 

primeiro a afirmar a existência de um princípio originário único, 
causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse 
princípio é a água. Essa proposta é importantíssima… podendo 
com boa dose de razão ser qualificada como a primeira 
proposta filosófica daquilo que se costuma chamar civilização 
ocidental.‖ 

(REALE, Giovanni. História da filosofia: Antiguidade e Idade Média. São Paulo: 
Paulus, 1990. p. 29.) 

 
A filosofia surgiu na Grécia, seus primeiros filósofos foram os 
chamados pré-socráticos. O que expressa o principal problema 
por eles investigado é a. 
 

 ética, enquanto investigação racional do agir humano. 
 estética, enquanto estudo sobre o belo na arte. 
 epistemologia, como avaliação dos procedimentos 

científicos. 
 cosmologia, como investigação acerca da origem e da 

ordem do mundo. 
 filosofia política, enquanto análise do Estado e sua 

legislação. 
 
QUESTÃO 85.  

 
TEXTO I 

―Não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, nem 
substância mortal alcançar duas vezes a mesma condição; 
mas pela intensidade e rapidez da mudança, dispersa e de 
novo reúne‖ 

HERÁCLITO. Fragmentos (Sobre a natureza). São Paulo. Abril Cultural, 1996 
(adaptado). 

TEXTO II 

―São muitos os sinais de que o ser é ingênito e 
indestrutível, pois é compacto, inabalável e sem fim; não foi 
nem será, pois é agora um todo homogêneo, uno, contínuo. 
Como poderia o que é perecer? Como poderia gerar-se?‖ 

PARMÊNIDES. Da natureza. São Paulo: Loyola, 2002 (adaptado). 

 
Os fragmentos do pensamento pré-socrático expõem uma 
oposição que se insere no campo das 
 

 investigações do pensamento sistemático. 
 preocupações do período mitológico. 
 discussões de base ontológica. 
 habilidades da retórica Sofistica. 
 verdades do mundo sensível. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 86.  

 
―Entre os ‗físicos‘ da Jônia, o caráter positivo invadiu de 

chofre a totalidade do ser. Nada existe que não seja natureza, 
physis. Os homens, a divindade, o mundo forma um universo 
unificado, homogêneo, todo ele no mesmo plano: são as partes 
ou os aspectos de uma só e mesma physis que põem em jogo, 
por toda parte, as mesmas forças, manifestam a mesma 
potência de vida. As vias pelas quais essa physis nasceu, 
diversificou-se e organizou-se são perfeitamente acessíveis à 
inteligência humana: a natureza não operou no começo" de 
maneira diferente de como o faz ainda, cada dia, quando o 
fogo seca uma vestimenta molhada ou quando, num crivo 
agitado pela mão, as partes mais grossas se isolam e se 
reúnem.‖ 

(VERNANT, Jean-Pierre.As origens do pensamento grego. Trad. de Ísis Borges 
B. da Fonseca. 12.ed. Rio de Janeiro: Difel, 2002. p.110.) 

 
Com base no texto, o entendimento sobre o pensamento pré-
socrático se dá a partir  
 

 de explicar o que acontece no presente no qual é preciso 
compreender como a natureza agia ―no começo‖, ou seja, 
no momento original. 

 da explicação para os fenômenos naturais pressupõe a 
aceitação de elementos sobrenaturais. 

 de racionalizar e compreender parte dos fenômenos 
naturais, mas a explicação da totalidade dos mesmos está 
além da capacidade humana. 

 de diversificar os fenômenos naturais, pressupondo uma 
multiplicidade de explicações e nem todas estas 
explicações podem ser racionalmente compreendidas. 

 do nascimento, a diversidade e a organização dos seres 
naturais têm uma explicação natural e esta pode ser 
compreendida racionalmente. 

 
QUESTÃO 87.  

 
―A humanidade foi criada por Prometeu. Ele roubou o fogo 

dos deuses e doou-o aos homens. Com isso, os homens 
puderam assar seus alimentos e diferenciar-se dos animais 
comedores de carne crua. Os deuses ficaram irados com 
Prometeu e acorrentaram-no no alto de uma montanha, para 
que ele fosse eternamente castigado.‖ 

Disponível em: https://www.infoescola.com/mitologia-grega/prometeu/. Acesso 
em 28 de março. 2018 (adaptado). 

 
Esse relato da Grécia Antiga expressou um pensamento 
desenvolvido  
 

 no desenvolvimento da economia grega.  
 na ênfase dos gregos na harmonia e equilíbrio da 

natureza.  
 na maneira predominante de pensar o mundo na 

Antiguidade, ou seja, o pensamento mítico.  
 na criatividade grega na área da organização política.  
 na preocupação com a vida após a morte. 
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QUESTÃO 88.  

 
―Os poemas de Homero serviram de alimento espiritual 

aos gregos, contribuindo de forma essencial para aquilo que 
mais tarde se desenvolveria como filosofia. Em seus poemas, a 
harmonia, a proporção, o limite e a medida, assim como a 
presença de questionamentos acerca das causas, dos 
princípios e do porquê das coisas se faziam presentes, 
revelando depois uma constante na elaboração dos princípios 
metafísicos da filosofia grega.‖ 
REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. v. I. Trad. Henrique C. Lima Vaz e 

Marcelo Perine. São Paulo: Loyola, 1994. p. 19 (adapatado). 

 
Os conhecimentos e características que marcaram o 
nascimento da filosofia na Grécia foi 

 

 a política, enquanto forma de disputa oratória 
 espaço público onde os problemas da polis eram 

debatidos 
 o palácio real, que centralizava os poderes militar e 

religioso 
 a palavra, utilizada na prática religiosa e nos ditos do rei, 

na qual perdeu a função ritualista de fórmula justa 
 A expressão filosófica é tributária do caráter pragmático 

dos gregos, que substituíram a contemplação 
desinteressada dos mitos pela técnica utilitária do pensar 
racional. 

 
 
QUESTÃO 89.  

 
―Anaximandro disse que os princípios dos seres era o 

ilimitado, pois donde a geração é para os seres, é para onde 
também a corrupção se gera segundo o necessário, pois 
concedem eles mesmos justiça e deferência uns aos outros 
pela injustiça, segundo a ordenação do tempo.‖ 

Pré-Socráticos. Coleção ―Os Pensadores‖. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 
Anaximandro afirma que sua filosofia é em contraposição ao 
mito, e se caracteriza por 
 

 conceber o tempo como um passado imemorial sem 
relação com o presente. 

 os seres divinos concedem, por alianças ou rompimentos, 
justiça e deferência uns aos outros. 

 demonstrar em sua filosofia a tonalidade da verdade, 
envolvente em concepções primordiais metafísicas. 

 narrar a origem do mundo por meio de alianças e forças 
geradoras divinas. 

 o mundo ser explicado por um processo constante e 
eterno de geração e corrupção, cujo princípio é o ilimitado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 90.  

 
―A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, 
na medida em que um infinitamente múltiplo 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 concentração, formam aquilo que aparece como figura.‖ 
HEGEL. G. W. F. Crítica moderna. In: SOUZA, J. C. (Org.). Os pré-socrática: vida 

e obra. São Paulo: Nova Cultural. 2000 (adaptado). 

 
O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de 
Demócrito, segundo o qual o ―princípio constitutivo das coisas‖ 
estava representado 
 

 pelo número, que fundamenta a criação dos deuses. 
 pelo devir, que simboliza o constante movimento dos 

objetos. 
 pela água, que expressa a causa material da origem do 

universo. 
 pela imobilidade, que sustenta a existência do ser 

atemporal. 
 pelo átomo, que explica o surgimento dos entes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


