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QUESTÃO 1.

QUESTÃO 3.
National Geographic News
Christine Dell’ Amore. Published April 26, 2010
Our bodies produce a small steady amount of natural morphine,
a new study suggests. Traces of the chemical are often found
in mouse and human urine, leading scientists to wonder
whether the drug is being made naturally or being delivered by
something the subjects consumed. The new research shows
that mice produce the ―incredible painkiller‖ – and that humans
and other mammals possess the same chemical road map for
making it, said study co-author Meinhart Zenk, who studies
plant-based pharmaceuticals at the Donald Danforth Plant
Science Center in St. Louis, Missouri.
Disponível em: www.nationalgeographic.com. Acesso em: 27 jul. 2010.

Ao ler a matéria publicada na National Geographic para a
realização de um trabalho escolar, um estudante descobriu que
os compostos químicos da morfina, produzidos por
humanos, são manipulados no Missouri.
a produção de morfina em grande quantidade minimiza a
dor em ratos e humanos.
os seres humanos têm uma predisposição genética para
inibir a dor.
os ratos e os humanos possuem a mesma via metabólica
para produção de morfina.
a produção de morfina é um traço incomum entre os
animais.
A charge aborda, em sua essência, pontos de vistas que
entram em discussão e causam polêmica, uma vez que isso
permite que seja feita a reflexão em cima da crítica
apresentada.

QUESTÃO 4.

Na charge de Charlie Brown é possível perceber
a impaciência da garota com os meninos, principalmente
com Charlie Brown.
a crítica à subversão de Charlie Brown quanto às ofensas
da garota.
a crítica do garoto quanto às ofensas feitas pela garota.
a forma como Charlie Brown se deixou levar pelos elogios
feitos pela menina.
a relação de negativismo por parte de Charlie Brown
quanto às atitudes da garota.
QUESTÃO 2.

A emissão de gases tóxicos na atmosfera traz diversas
consequências para nosso planeta.
De acordo com o gráfico, retirado do texto Global warming is
an international issue, observa-se que

As expressões apresentadas no quadrinho são
insultos ao personagem que ela está conversando.
elogios pela personalidade do garoto.
questionamentos sobre a índole da garota.
atitudes negativas da garota para com o garoto.
incertezas que a vida proporcionou a personagem.

as queimadas poluem um pouco mais do que os
combustíveis usados nos meios de transporte.
as residências e comércios são os menores emissores de
gases de efeito estufa na atmosfera.
os maiores emissores de gases de efeito estufa na
atmosfera são as usinas elétricas.
o processo de tratamento de água contribui para a
emissão de gases poluentes no planeta.
os combustíveis utilizados nos meios de transportes
poluem mais do que as indústrias.
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Segundo as notícias, pode-se inferir sobre o ETA que

QUESTÃO 5.
Turning Brown
A four-year-old boy was eating an apple in the back seat
of the car, when he asked, ―Daddy, why is my apple turning
brown?‖
―Because,‖ his dad explained, ―after you ate the skin off,
the meat of the apple came into contact with the air, which
caused it to oxidize, thus changing the molecular structure and
turning it into a different color.‖
There was a long silence. Then the son asked softly,
―Daddy, are you talking to me?‖
Disponível em: http://hayspost.com. Acesso em: 10 nov. 2011.

Considerando os participantes da conversa nessa piada, notase que o efeito de humor é obtido em função
da dificuldade que o pai estava enfrentando para dar uma
resposta ao filho.
de o pai dizer que a maçã tem carne e que muda de cor
em contato com o ar.
de um menino de quatro anos entender uma explicação
científica sobre a oxidação.
do fato de a criança não saber por que a maçã que estava
comendo era marrom.
da escolha inadequada do tipo de linguagem para se
conversar com uma criança.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS
QUESTÕES DE 01 A 45

sua sigla resume palavras da língua castelhana.
não praticava ações violentas desde a década de 60.
o termo ―etarras‖ no texto está relacionado a tal
organização basca.
sempre manteve a paz e a ordem.
é uma banda chamada ―Gara y Beria‖.
QUESTÃO 2.
El idioma español en África subsahariana: aproximación y
propuestas
La inexistencia de un imperio colonial español
contemporáneo en África subsahariana durante los siglos XIX y
XX es la causa de la ausencia actual de la lengua española en
ese espacio como seña lingüística, con la excepción del Estado
ecuatoguineano. En consecuencia, la lengua española es, en
ese subcontinente, un idioma muy poco conocido y promovido.
Por otro lado, la importante presencia colonial portuguesa en
África tuvo como consecuencia el nacimiento de cinco Estados
oficialmente lusófonos. Convendrá, en esos países del África
subsahariana, la promoción del español a partir de la afinidad
con el portugués, lengua consolidada ya en ese espacio.
DURÁNTEZ PRADOS, F.A. Disponível em: www.realinstitutoelcano.org.

No artigo, após um esboço sobre a presença do espanhol na
África subsaariana, propõe-se
.
projetar o espanhol no território africano lusófono.
reforçar o ensino do espanhol na Guiné Equatorial.
substituir o português pelo espanhol em cinco estados.
amparar a promoção da fusão entre línguas próximas.
desenvolver o conhecimento sobre o português da África.
QUESTÃO 3.

QUESTÕES DE 01 A 05 (opção espanhol)
QUESTÃO 1.
ETA pone fin a 43 años de terror
ETA (Euskadi Ta Askatasuna) ha anunciado este jueves
el fin a 43 años de terrorismo con 829 víctimas mortales. La
banda anunció a las siete de la tarde a través de un
comunicado, escrito y en video, que ha difundido en las
ediciones digitales de los diarios Gara y Berria, el ―cese
definitivo de la actividad armada‖ sin poner condiciones. El
comunicado, leído por tres encapuchados, se limita a solicitar
―un dialogo directo‖, esto es, la situación de presos y los etarras
que viven en la clandestinidad, y superar lo que llama ―la
confrontación armada‖. Con este comunicado, difundido a un
mes exacto de las elecciones del 20-N, responde a la petición
que el pasado lunes le hicieron seis personalidades
internacionales en una conferencia en San Sebastián y el
martes la izquierda abertzale.
Pero el comunicado de ETA es más preciso y claro que el
emitido el lunes por la Conferencia en San Sebastián. En dicho
texto aparecían sugerencias, como la constitución de una mesa
de partidos y de una consulta, que ETA no recoge en su texto.
Con ello, ETA envía un mensaje claro y es que no se va a
convertir en tutor político de nada. Sólo se va a ocupar del
futuro de sus presos. Por eso no habla de discusión. Esto no
sólo le da un valor inédito al comunicado de ETA. También
histórico porque responde a lo que le han pedido los partidos
desde la constitución de la democracia.
LUIS R. AIZPEOLEA. Disponível em: http://política.eláis.com

O ano de 2011 não será esquecido jamais por aqueles que
almejam a paz mundial, já que mais um grupo terrorista, agora
o ETA (Patria Vasca y Liberdad, em espanhol) anunciou o
cessar definitivo de suas práticas de violência.

2

Na vinheta, percebemos uma preocupação da personagem
que podemos imaginar como sendo.
com tudo que ela vai aprender com a sua família, quando
se trata de educação.
quase impossível dela, entender tudo que precisa
aprender para se tornar uma cidadã responsável.
medo dela não ser tudo aquilo que a sua família pensa
sobre ela e seu futuro.
com tudo que ela terá que aprender na escola e ao
mesmo tempo iniciando uma crítica sobre a quantidade de
matérias ensinadas.
uma preocupação com toda a responsabilidade que ela
terá que aprender, para assim melhorar a educação no
seu país.
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QUESTÃO 4.
La Unesco comenzará a examinar hoy en Paris las
candidaturas de Colombia, Ecuador, España y Venezuela para
su inclusión en la Lista del Comité Intergubernamental para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. La fiesta de los
patios de Córdoba (España), el festival religioso de San
Francisco de Asis en Quidbó (Colombia), el tradicional tejido
del sombrero de paja toquilla hecho con palmera de la costa
ecuatoriana (Ecuador) y los Diablos Danzantes del Corpus
Christi, símbolo del triunfo religioso frente al Mal, Venezuela,
son las propuestas que examinará la Unesco y que cuentan
con el respaldo de expertos.
Un grupo designado por este Comité y compuesto por 12
miembros (seis expertos y seis ONG) ha analizado de manera
independiente las cerca de 60 candidaturas, cuya aceptación
en esa Lista se decidirá hasta el 7 de diciembre en unas
jornadas abiertas al público. ―A menudo hay una enorme
confusión en torno a ese término. La cultura viva, la de la gente
en su comportamiento cotidiano, eso es el patrimonio
inmaterial‖, precisó la secretaria de la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, Cécile Duvelle.
Además, reconoció ―no el valor histórico, sino actual‖ de ese
patrimonio inmaterial que ―vive en el presente, su valor para el
futuro y para la cohesión de la sociedad contemporánea‖.
―Quien decide lo que es el patrimonio inmaterial son los
poseedores de ese patrimonio, no los gobiernos ni la propia
Unesco‖, puntualizó.

O que este trecho quer mostrar para o nosso entendimento, de
acordo com a leitura do mesmo?
Segundo o texto, podemos identificar que a única
diferença que existe entre a profissão atual de pescador e
a antiga são as embarcações existentes.
De acordo com o que lemos, podemos perceber que o ato
de pescar é algo perigoso e que não possui muita
rentabilidade.
Podemos entender que a pescaria é somente válida para
os países do hemisfério Norte.
O que devemos entender neste texto é que o comércio de
pescado não é muito rentável, devido existirem muitas
empresas monopolistas neste tipo de mercado. Além de
uma grande competição existente entre as próprias
embarcações pesqueiras.
De acordo com a leitura do mesmo, podemos perceber
que há uma reclamação quando se compara o atual e
como era a arte de pescar do passado, não que seja por
causa das tecnologias, mas por causa das inúmeras
dificuldades administrativas e do próprio trabalho.

Podemos dizer que o objetivo central do texto é
anunciar que os pátios de Córdoba, além de outras
cidades, são Patrimônio Cultural Imaterial.
indicar que a Unesco conta com uma equipe de
especialistas para julgar a quem pretenda ser Patrimônio
Cultural Imaterial.
questionar a possibilidade da candidatura de Córdoba
como de Patrimônio Cultural Imaterial.
mostrar que, para se tornar Patrimônio Cultural Imaterial, o
país tem que solicitar avaliação até dezembro.
informar que serão analisadas as candidaturas de 4
países que almejam ser Patrimônio Cultural Imaterial.
QUESTÃO 5.
La pesca: un oficio del pasado que sobrevive al presente
(Hay pescadores de corazón y hay pescadores de
profesión)
La tradición pesquera ha sido, desde hace siglos, algo
íntimamente ligado al pueblo catalán. Las embarcaciones
enfilan el Mediterráneo día tras día para recorrer las zonas
cercanas a la Costa Brava dónde se encuentra buena pesca.
Sepia, boquerón, sardina, pulpo. Decenas de especies son
pescadas en las cálidas aguas del Mediterráneo para venderse
luego tanto en España como en el extranjero. Y es que la
globalización ha llegado incluso a este tradicional oficio.
La profesión de pescador ya no es lo que era. Los altos
costes, así como las dificultades burocráticas y la dureza del
trabajo diario, han frenado un negocio que tuvo épocas de gran
esplendor. Los viejos pescadores recuerdan las décadas de los
60 y 90, en las que los precios de las capturas compensaban
sobremanera el duro trabajo de cada jornada. Pero, ya no es
así. Raro es el joven que decide embarcarse en lugar de
estudiar una carrera de las llamadas ―con futuro‖ y aún más
raros son aquellos valientes que se deciden a empezar de
cero. En las cofradías, las tradiciones familiares son bastante
comunes, ya que los hijos se benefician de la experiencia de
sus mayores no solo para aprender, sino para captar recursos:
barco, material, trabajadores, etc.
Extraido de: http://mundet3elmar.wordpress.com

Leia o fragmento a seguir: ―Y es que la globalización ha llegado
incluso a este tradicional oficio.‖
CADERNO 1º DIA – LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS / CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

3

II SIMULADO SOPHOS ON LINE
QUESTÕES DE 6 A 45

QUESTÃO 7.

QUESTÃO 6.

"Não há nenhuma razão para que se diga 'sale' no lugar de
liquidação"
Língua para inglês ver

A reformulação da frase acima em que se substituiu
NENHUMA por outro pronome indefinido e o verbo HAVER por
EXISTIR é:
Não existem quaisquer razões.
Não existe quaisquer razões.
Não existem qualquer razões.
Não existe quaisquer razão.
Não existem razões alguma.
QUESTÃO 8.

A incorporação da língua inglesa aos idiomas nativos dos
mais diversos países não é novidade. Traduz, no âmbito da
linguagem, uma hegemonia que os Estados Unidos
consolidaram desde a década de 50. Com a globalização e o
encurtamento das distâncias entre as nações obtido pelo
avanço dos meios de comunicação, a contaminação das
demais línguas pelo inglês ficou ainda mais patente.
O fenômeno não é em si mesmo nocivo. Pode até
enriquecer um idioma ao permitir que se incorporem
informações vindas de fora que ainda não têm
correspondência local. A Internet é um exemplo nesse sentido.
Outra coisa, porém, bem diferente, é o uso gratuito de
palavras em inglês como o que se verifica hoje no Brasil. A
não ser pela vocação novidadeira - e caipira - de quem se
deslumbra diante de qualquer coisa que o aproxima do
"estrangeiro", não há nenhuma razão para que se diga "sale"
no lugar de liquidação, ou qualquer motivo para falar "off" em
vez de desconto. Tais anomalias são um dos sintomas do
subdesenvolvimento e exprimem, no seu ridículo involuntário, a
mentalidade de quem confunde modernidade com uma
temporada em Miami.
Um país como a Alemanha, menos vulnerável à influência
da colonização da língua inglesa, discute hoje uma reforma
ortográfica para "germanizar" expressões estrangeiras, o que
já é regra na França. O risco de se cair no nacionalismo tosco
e na xenofobia é evidente.
Não é preciso, porém, agir como Policarpo Quaresma,
personagem de Lima Barreto, que queria transformar o tupi em
língua oficial do Brasil para recuperar o instinto de
nacionalidade. No Brasil de hoje já seria um avanço se as
pessoas passassem a usar, entre outros exemplos, a palavra
"entrega" em vez de "delivery".
(FOLHA DE S. PAULO - 20/10/97)

A expressão "Para inglês ver" significa: "simular, aparentar,
ocultar, uma realidade não conveniente".
("Novo Dicionário Aurélio")

Relacionando-a com o título do texto ("Língua para inglês ver"),
infere-se que
o enriquecimento de um idioma pauta-se na frequência
com que incorpora novos vocábulos.
o deslumbramento em relação àquilo que é estrangeiro
pode levar o cidadão a uma situação ridícula.
o exagero com que o brasileiro prestigia o uso de palavras
do inglês oculta seu sentimento de inferioridade.
o fenômeno do empréstimo linguístico facilita o
intercâmbio sócio-político entre as nações.
as palavras em inglês, por serem de mais fácil
assimilação, são as que mais contaminam as demais
línguas.
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I. Existem livros antigos maravilhosos.
II. Há tanta coisa que é escrita hoje simplesmente para
defender os interesses do autor ou grupo que dissemina
essa ideia.
Observando a concordância dos verbos ―existir‖ e ―haver‖ nas
frases acima pode-se dizer que
se fosse empregado ―haver‖, na frase I, este seria
flexionado no plural, visto tratar-se de sinônimo de existir.
se fosse empregada a forma plural ―tantas coisas‖, na
frase II, o verbo ―haver‖ permaneceria no singular.
se fosse empregado ―dever‖ como verbo auxiliar de existir,
na frase I, aquele seria conjugado no singular: ―deve existir
livros antigos maravilhosos‖.
―haver‖ tem, na frase II, o mesmo sentido que tem na frase
– ―havia escrito coisas importantes‖ -, por isso a flexão no
singular.
na frase II, se fosse empregado o verbo ―existir‖ e o plural
―tantas coisas‖, seria indiferente flexionar o verbo no
singular ou no plural (existe ou existem).
QUESTÃO 9.
O triângulo da vida
Minha bisavó não falava errado, falava no antigo,
ficou agarrada às raízes e desusos da linguagem
e eu assimilei seu modo de falar.
Ela jamais pronunciou ―metro‖, sempre ―côvado‖ ou ―vara‖.
nunca disse ―travessa‖ e sim ―terrina‖, rasa ou funda que
fosse,
nunca dizia ―bem vestido‖, falava - ―janota‖ e ―fama‖ era
―galarim‖.
Sobraram na fala goiana algumas expressões africanas,
como Inhô, Inhá,
Inhora, Sus Cristo. Muito longe a currutela dos negros
Que seus descendentes vão corrigindo através de gerações.
Cora Coralina
A partir da análise da linguagem utilizada no poema, infere-se
que o eu lírico revela-se como uma aprendiz e falante de uma
variedade linguística específica. Essa falante, em seu grupo
social, pode ser identificada como uma pessoa

. que habita a periferia de um grande centro urbano
brasileiro.

. que obedece aos cânones da gramática normativa.
. que apresenta baixo nível de letramento.
. que se prende às regras da norma culta lusitana.
. que adota uma linguagem de uma comunidade localizada
nos rincões do Brasil.
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A máquina de calcular não eliminou a necessidade de se
aprender, ao menos, a tabuada; não aceito que o teclado
termine com a letra de mão.
A questão vai além do seu aspecto meramente prático. A
letra de uma pessoa é como o seu rosto. Como todo mundo,
gosto de ver como é a cara de um escritor, de um político, de
qualquer personalidade com quem estou travando contato — e
logo os e-mails virão com o retrato do remetente, como já
acontece no Facebook.

QUESTÃO 10.

(COELHO, Marcelo. Folha de S.Paulo, 20/07/2011)

Nesse artigo, o autor se propõe a contradizer a tese de que
escrita cursiva

Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos
equivalentes aos da gravura de Escher encontram-se, com
frequência
nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que
lhe parece extremamente intrigante.
nos textos publicitários, quando se comparam dois
produtos que têm a mesma utilidade.
na prosa científica, quando o autor descreve com isenção
e distanciamento a experiência de que trata.
na literatura, quando o escritor se vale das palavras para
expor procedimentos construtivos do discurso.
nos manuais de instrução, quando se organiza com
clareza uma determinada sequência de operações.
QUESTÃO 11.
Há anos, quando se anunciou que haveria um ―Rock in Rio 2‖,
jovens começaram a circular pela cidade usando camisetas
com o símbolo do ―Rock in Rio 1‖ e uma frase dizendo: ―I was‖.
Ou seja: ―Eu era‖. Perguntei-me: por que ―Eu era‖? No começo,
escapou-me a relação entre a imagem e a inscrição. Claro que,
depois de árduo exercício intelectual, deduzi que a camiseta
queria dizer ―Eu fui‖ ou ―Eu estava lá‖ (no ―Rock in Rio 1‖), caso
em que o correto em inglês seria ―I went‖ ou ―I was there‖. (…)
E viva o verbo tó bé.
(CASTRO, Ruy. Folha de S.Paulo, 03/09/2011)

represente um traço de identidade dos indivíduos.
seja obsoleta num mundo imerso na cultura digital.
constitua importante ferramenta pedagógica que estimula
o raciocínio.
ainda apresente alguma utilidade no mundo moderno,
imerso na tecnologia.
continue a ser ensinada nas escolas porque os cadernos
foram substituídos pelo computador.
QUESTÃO 13.
Sabe-se que, na fala e na escrita, a escolha de palavras ou
expressões inapropriadas, além de afetar o sentido do
enunciado, pode depreciar a imagem do enunciador que
comete a gafe. Foi o que aconteceu com o presidente Lula
num dos encontros do G-20, ao comentar sobre a crise global:
“Esta certamente talvez seja uma das maiores crises que já
enfrentamos”.
Uma correção adequada para a frase dita por Lula seria:
Certamente esta talvez seja a maior crise que já
enfrentamos.
Esta certamente seja uma das maiores crises já
enfrentadas pelo país.
Talvez esta é uma das maiores crises a qual enfrentamos.
Esta talvez seja uma das maiores crises que já
enfrentamos.
Uma das maiores crises de que enfrentamos é esta: com
certeza.

A ideia central do autor no artigo é que
QUESTÃO 14.
o uso abusivo de estrangeirismos deve ser combatido
porque favorece a decadência da língua portuguesa.
os empréstimos linguísticos representam um fenômeno
legítimo e enriquecedor da dinâmica do português.
a incorporação de neologismos e anglicismos torna o uso
da língua criativo e versátil.
os anglicismos estão longe de ser inofensivos, pois podem
prejudicar o nosso próprio idioma.
estrangeirismos, usados como manifestações de status,
podem representar uma armadilha para quem não os
domina.
QUESTÃO 12.
A morte do lápis e da caneta
Boa notícia para as crianças americanas. Vai ficando optativo,
nos Estados Unidos, escrever em letra de mão.
Um dos últimos a se renderem aos novos tempos é o
Estado de Indiana, que aposentou os cadernos de caligrafia
agora em julho.
O argumento é que ninguém precisa mais disso: as
crianças fazem tudo no computador e basta ensinar-lhes um
pouco de digitação. Depois do fi m do papel, o fi m do lápis e
da caneta! Tem lógica, mas acho demais.
Sou o primeiro a reclamar das inutilidades impostas aos
alunos durante toda a vida escolar, mas o fim da escrita cursiva
me deixa horrorizado.

Sonolento leitor, o jogo do Brasil já aconteceu. Como estou
escrevendo ontem, não faço ideia do que ocorreu. Porém,
tentei adivinhar a atuação dos jogadores. Cabe ao leitor avaliar
minha avaliação e dar-me a nota final.
(TORERO, José Roberto. Folha de S. Paulo, 13/06/2002, A-1)

Com o uso do advérbio em ―Como estou escrevendo ontem…‖,
o autor
marcou que a leitura do texto acontece simultaneamente
ao processo de produção do texto.
adequou esse elemento à forma verbal composta de
auxiliar + gerúndio, para guiar a interpretação do leitor.
não observou a regra gramatical que impede o uso do
verbo no presente com aspecto durativo juntamente com
um marcador de passado.
sinalizou explicitamente que a produção e a leitura do
texto acontecem em momentos distintos.
lançou mão de um recurso que, embora gramaticalmente
incorreto, coloca o leitor e o produtor do texto em dois
momentos distintos: passado e presente, respectivamente.
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QUESTÃO 15.

QUESTÃO 18.

NATAL
A noite natalina que a diretoria da Assembleia Paraense
promove, dia 17, surpreenderá os associados, pela bela e
marcante decoração que a sede vai exibir, em trabalho da
equipe de Abílio Mendes. Além de arranjos em pontos
estratégicos, a partir do portão de entrada, haverão Árvores de
Natal, presépios e presença de um Papai Noel.

―Os espíritos que se manifestam nos chamados cultos do
Pará ou Mina Paraense são denominados de encantados e
têm características muito locais. (...) Os rios têm uma multidão
de encantados a exemplo de Dona Rosalina, a cobra grande
do Rio Amazonas e seus tributários. No culto se manifesta
como mulher calma que fuma cachimbo e ingere unicamente
chá. Os Botos são encantados nativos do Pará que compõem
famílias com vários membros como o Boto Tucuxi, o mais
popular de todos, e que é morador do Rio Guamá; ou o Boto
Branco, que habita a ilha do Mosqueiro. Japetaquara é um
encantado cuja imagem é a de um velho indígena que mora
nas florestas da ilha de Marajó. Ao mesmo tempo é encantado
num réptil crocodiliano qual seja o jacaré. É sério e a sua
família pertencem dezenas de pequenos seres como os
Curupiras, que habitam nas sapopemas, isto é, nas grandes
raízes que cercam a base do tronco de muitas árvores da
floresta pluvial da Amazônia. Esses seres têm origem na
tradição Tupi, são traiçoeiros e fazem as pessoas se perderem
na mata mas, se receberem presentes tais como mel, cachaça,
tabaco, seu comportamento pode mudar. (...)

O Liberal, Adenirson Large

A expressão sublinhada no texto contém um desvio linguístico
semelhante ao que se encontra em:
Aqui fazem invernos rigorosíssimos.
Deve haver muita expectativa quanto a redação deste
vestibular.
Em vez de darem-se esmolas aos pedintes, deveria-se
ajudá-los a viver com mais dignidade.
Alegria! Alegria! O humor e a rebeldia toma conta da
juventude.
Naquela oficina faz-se consertos de violões e flautas.

Anaiza Vergolino, em A Amazônia e a Crise de Modernidade. Museu Goeldi,
Belém, 1994.

QUESTÃO 16.

A necessidade de explicitar o que sejam os encantados faz
com que a autora, além do verbo ser, empregue
predominantemente,
o período simples.
a subordinação adjetiva.
a subordinação adverbial.
a subordinação substantiva.
o períodos compostos somente por coordenação.
QUESTÃO 19.

“Estados Unidos detêm avião colombiano com drogas”
Segundo essa manchete de jornal, pode-se afirmar, a respeito
da concordância do verbo com o sujeito que
o verbo está flexionado na 3ª pessoa do singular, para
concordar com o sujeito.
a concordância do verbo com o sujeito obedece ao que
recomenda a norma culta.
a concordância feita do verbo com o sujeito é a única
possível.
a concordância feita do verbo com o sujeito é uma de duas
possíveis, mas é a mais correta.
a concordância verbal não está adequada, segundo a
norma culta, porque o sujeito, nome próprio locativo com
ideia plural, não se apresenta determinado por artigo.

Nessa charge, o recurso morfossintático que colabora para o
efeito de humor está indicado pelo(a)

. emprego de uma oração adversativa, que orienta a

QUESTÃO 17.

quebra da expectativa ao final.

. uso de conjunção aditiva, que cria uma relação de causa
FOTOGRAFE OS BONS MOMENTOS AGORA, PORQUE
DEPOIS VEM O CASAMENTO.
Pela análise do trecho publicitário, que tipo de interpretação
nos é sugerida?
O casamento não merece fotografias.
A felicidade após o casamento dispensa fotografias.
O casamento é uma cerimônia que exige fotografias
exclusivas.
O casamento é uma segunda etapa da vida que também
deve ser registrada.
Os compromissos assumidos no casamento limitam os
momentos dignos de fotografia.
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e efeito entre as ações.
do substantivo "mãe", que desfaz a
ambiguidade dos sentidos a ele atribuídos.
. utilização da forma pronominal "la", que reflete um
tratamento formal do filho em relação à "mãe".
. repetição da forma verbal "é", que reforça a relação de
adição existente entre as orações.

. retomada
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Por suas características formais, por sua função e uso, o texto
pertence ao gênero

QUESTÃO 20.
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.

conto, pelo enredo e humor característicos.
crônica, pela abordagem de fatos do cotidiano.
notícia, pelo registro impessoal de situações reais.
resenha, pela apresentação de experiências impessoais.
resumo, pela descrição minuciosa de fatos inverossímeis.
QUESTÃO 22.

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 21.
O mais belo futebol da Terra
―Chamo os nossos jogadores de paus de arara sem nenhuma
intenção restritiva. O pau de arara é um tipo social, humano,
econômico, psicológico tão válido como outro qualquer. Tem
potencialidades inéditas, valores ainda não realizados.‖
Em 58, na véspera de Brasil x Rússia, entrei na redação.
Tiro o paletó, arregaço as mangas e pergunto a um
companheiro: — ―Quem ganha amanhã?‖ Vira-se para mim,
mascando um pau de fósforo. Responde: — ―Ganha a Rússia,
porque o brasileiro não tem caráter.‖
Eis a opinião dos brasileiros sobre os outros brasileiros:
— não temos caráter. Se ele fosse mais compassivo, diria: —
―O brasileiro é um mau-caráter.‖ Vocês entenderam? O maucaráter tem caráter, mau embora, mas tem. Ao passo que,
segundo meu colega, o brasileiro não tem nenhum. Pois bem.
No dia seguinte, há o jogo e, no seu primeiro lance, Garrincha
sai driblando russos e quase entra com bola e tudo.
Vejam: — diante do Brasil, a Rússia perdeu antes da luta.
Bastou um momento de Mané para liquidá-la. Mas o que ainda
me espanta é a frase do companheiro: — ―O brasileiro não tem
caráter.‖ Essa falta de autoestima tem sido a vergonha, sim,
tem sido a desventura de todo um povo. Ganhamos em 58,
ganhamos em 62. Depois da Suécia e do Chile, seria normal
que retocássemos um pouco a nossa imagem. Mas há os
recalcitrantes. Outro dia, um colega puxou-me para um canto.
Olha para os lados e cochicha: — ―Não somos os melhores.‖ E
repetiu, de olho rútilo e lábio trêmulo: — ―Não somos os
melhores.‖ E por todas as esquinas e por todos os botecos há
patrícios vendendo impotência e frustração.
Fonte: http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/cronicas-de-nelsonrodrigues-omais-belo-futebol-da-terra em 15/7/14

O efeito de humor da charge é provocado pela combinação de
informações visuais e recursos linguísticos.
No contexto acima, este efeito é conseguido, principalmente,
através do uso do recurso.
da polissemia, ou seja, da utilização de palavras que
apresentam mais de um significado.
da ironia utilizada no discurso do próprio psicanalista.
da quebra de expectativa gerada pelo comportamento do
psicanalista.
do desuso dos recursos não verbais na construção da
cena.
da utilização de uma linguagem prolixa no texto do
personagem fuleco.
QUESTÃO 23.

A coerência da atitude de Hagar, na tirinha anterior, justifica-se
pelo(a)
fato de o personagem ter agido de forma a imitar Helga,
sendo a semelhança fator indispensável para que haja
coerência.
relação que ele estabelece com a lógica apresentada por
Helga, agindo no mesmo sentido em relação ao filho.
fato de haver uma progressão, percebida pelas ações dos
personagens, já que de uma ideia surge outra totalmente
nova.
reação do personagem apresentar semelhança com a
realidade, sendo perfeitamente plausível a sua ocorrência.
fato de haver uma relação entre as ações, mesmo que de
oposição, demonstrando as possibilidades de sua
ocorrência.
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QUESTÃO 24.
TEXTO I
―Riacho do Navio
Corre pro Pajeú
O rio Pajeú vai despejar no São Francisco
O rio São Francisco vai bater no mei do mar
Oxe se eu fosse um peixe ao contrário do rio
Nadava contra as águas e nesse desafio
Saía lá do mar pro Riacho do Navio
Eu ia diretinho pro Riacho do Navio‖.
(Luiz Gonzaga)

TEXTO II

A ironia é um instrumento de literatura ou de retórica que
consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa, deixando
entender uma distância intencional entre aquilo que dizemos e
aquilo que realmente pensamos. Ela pode ser utilizada, entre
outras formas, com o objetivo de denunciar, de criticar ou de
censurar algo. Para tal, o locutor descreve a realidade com
termos aparentemente valorizantes, mas com a finalidade de
desvalorizar.
Nota-se que tal recurso associa-se ao humor da tira, pois
Suzanita demonstra realmente ter percebido a importância
da humildade, ao dividir seu doce com Mafalda.
o conceito de ―repartir‖ é semanticamente ligado ao ideário
de caridade, pois Suzanita expressa seu desprendimento
material.
a ideia de divisão proposta, no último quadrinho, extrapola
o sentido literal, pois demonstra a insatisfação tardia de
Suzanita.
ao propor a divisão do torrone, Mafalda expressa seu
desejo outrora implícito de não provar do doce da amiga.
há uma nítida intenção em demonstrar que a verdadeira
amizade ultrapassa quaisquer conceitos de materialismo.

―O filme Central do Brasil, candidato ao Oscar, relata a
história do menino Josué, que, depois da trágica morte da mãe,
só tem um desejo: viajar de São Paulo para o Nordeste, em
busca do reencontro com o pai‖.
Entre os falantes da nossa língua, é comum observarmos
variações linguísticas relacionadas à região onde vivem, ao
seu grupo social ou à sua faixa etária. Além disso, um
enunciador pode recorrer a diferentes expedientes linguísticos
para organizar o seu texto de modo a adequá-lo a determinada
situação, o que significa evidenciar uma certa intenção e
privilegiar determinada função da linguagem.

QUESTÃO 26.

Considerando esses dados e os textos anteriores, podemos
concluir que

Belém Pará Brasil
Mosaico de Ravena

as formas ―nadava‖, ―saía‖ e ―ia‖ (texto 1) são exclusivas
da linguagem regional do Nordeste brasileiro.
como se pode observar no texto 1, na linguagem formal é
comum a falta de rigor gramatical no emprego dos tempos
verbais.
no texto 2, evidencia-se a predominância da função
emotiva da linguagem, pelo emprego de palavras como
―trágica‖, ―desejo‖, ―reencontro‖.
as expressões ―pro‖ e ―mei‖, que são marcas de oralidade
de uma variante linguística nordestina, colocam o texto 1
em posição de inferioridade em relação ao texto 2, que
não desrespeita a norma culta.
na linguagem poética do texto 1, a imagem do ―peixe‖ que
poderia enfrentar o ―desafio‖ de nadar ―contra as águas‖
corresponde ao desejo de retorno do menino Josué,
registrado no texto 2 em linguagem referencial.
QUESTÃO 25.

Vão destruir o Ver-o-Peso
Pra construir um Shopping Center
Vão derrubar o Palacete Pinho
Pra fazer um Condomínio
Coitada da Cidade Velha,
que foi vendida pra Hollywood,
pra se usada como albergue
no novo filme do Spielberg
Quem quiser venha ver
Mas só um de cada vez
Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês
A culpa é da mentalidade
Criada sobre a região
Por que é que tanta gente teme?
Norte não é com M
Nossos índios não comem ninguém
Agora é só Hambúrguer
Por que ninguém nos leva a sério?
Só o nosso minério
Quem quiser venha ver
Mas só um de cada vez
Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês
Aqui a gente toma guaraná
Quando não tem Coca-Cola
Chega das coisas da terra
Que o que é bom vem lá de fora
Transformados até a alma
sem cultura e opinião
O nortista só queria fazer
parte da Nação

Facebook.com/blogoclubedamafalda. Clubedamafalda.blogspot.com

Ah! chega de malfeituras
Ah! chega de tristes rimas
Devolvam a nossa cultura!
Queremos o Norte lá em cima!
Por quê? Onde já se viu?
Isso é Belém!
Isso é Pará!
Isso é Brasil!
Edmar da Rocha
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―Coitada da Cidade Velha, que foi vendida pra Hollywood‖

QUESTÃO 28.
CARTA 1ª

―Nossos índios não comem ninguém, agora é só Hambúrguer‖.
Analisando os trechos acima da letra da canção, escrita por
Edmar Rocha da banda Mosaico de Ravena, pode-se dizer
que
criticam o relacionamento da especulação imobiliária com
os valores da culinária amazônica existentes em Belém.
definem a presença do imperialismo cultural existente na
região Norte do país, especificamente em Belém.
mostram a inter-relação refletida no convívio entre a
culinária amazônica e a culinária europeia.
abordam diferentes compreensões acerca da economia
paraense inseridas na região Norte do país.
divulgam a miscigenação dos aspectos imobiliários
europeus e paraenses existentes na região Norte do país,
mais especificamente em Belém.

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

QUESTÃO 27.
Dia Internacional de Nelson Mandela – Google homenageia
com doodle Nelson Mandela.
Ex-presidente da África do Sul completaria 96 anos nesta
sexta-feira (18)

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 29.
TELEVISOR

Neste dia 18 de julho, celebra-se o Dia Internacional
Nelson Mandela, efeméride instituída pela ONU. Madiba, Nobel
da Paz que hoje completaria o 96º aniversário, é eternamente
homenageado, por decisão das Nações Unidas. Com um
doodle, a Google transporta para a atualidade internacional
alguns dos pensamentos eternos de Nelson Mandela, histórico
líder da África do Sul.
O símbolo maior da luta contra o Apartheid é lembrado
hoje com um google doodle que cita alguns dos pensamentos
que inspiram milhões, no combate à segregação racial e ao
ódio.
No dia em que completaria 96 anos, Madiba é lembrado,
no Dia Internacional Nelson Mandela que representa uma
homenagem ao histórico líder da África do Sul, premiado com
um Nobel da Paz.
Fonte: http://www.pontagrossa.com.br/61985/mundo/nelson-mandelagoogle-criadoodle-em-homenagem-ao-dia-internacional-de-nelsonmandela/ em 18/7/14

Sabe-se que as funções da linguagem são reconhecidas por
meio de recursos utilizados segundo a produção do autor, que,
nesse texto, centra seu objetivo
no conteúdo da mensagem, ao transmitir uma informação
ao leitor.
no leitor do texto, ao tentar convencê-lo a praticar uma
ação, após sua leitura.
no canal de comunicação utilizado, ao querer certificar-se
do entendimento do leitor.
em si mesmo, ao enfocar suas emoções e sentimentos
diante das descobertas feitas.
na linguagem utilizada, ao enfatizar a maneira como o
texto foi escrito, sua estrutura e organização.

O televisor representa de 5% a 10% do valor da sua conta de
luz.
Siga estas dicas e economize mais:




Não deixe o televisor ligado se ninguém está assistindo.
Tome sempre cuidado para não dormir com o televisor
ligado.
Ao desligar o televisor, faça-o não só pelo controle
remoto, mas também no aparelho, pois em ―stand-by‖
ainda há consumo de energia.

(Como utilizar a energia elétrica com economia. Cartilha da Companhia Paulista
de Força e Luz.)

Em um texto de natureza instrucional, em que o objetivo é
orientar o receptor/destinário da mensagem acerca de certos
procedimentos, predomina qual função da linguagem?
Emotiva, centralizada no emissor.
Referencial, centralizada no código.
Apelativa, focalizada no assunto.
Conativa, direcionada à persuasão.
Metalinguística, direcionada ao público-alvo.
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Com a orientação da professora e após o debate sobre o texto
de Manuel Bandeira, os alunos chegaram à seguinte
conclusão:

QUESTÃO 30.
O canto do guerreiro

a tradição dos valores portugueses foi a pauta temática do
movimento modernista.
Manuel Bandeira e os modernistas brasileiros exaltaram
em seus textos o primitivismo da nação brasileira.
Manuel Bandeira considera a diversidade dos falares
brasileiros uma agressão à Língua Portuguesa.
apesar de os modernistas registrarem as falas regionais do
Brasil, ainda foram preconceituosos em relação às
cariocas.
uma das propostas mais ousadas do Modernismo foi a
busca da identidade do povo brasileiro e o registro, no texto
literário, da diversidade das falas brasileiras.

Aqui na floresta
Dos ventos batida,
Façanhas de bravos
Não geram escravos,
Que estimem a vida
Sem guerra e lidar.
– Ouvi-me, Guerreiros,
– Ouvi meu cantar.
Valente na guerra,
Quem há, como eu sou?
Quem vibra o tacape
Com mais valentia?
Quem golpes daria
Fatias, como eu dou?
– Guerreiros, ouvi-me;
– Quem há, como eu sou?

QUESTÃO 32.
―Poética‖, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do
movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor
elabora críticas e propostas que representam o pensamento
estético predominante na época.

Gonçalves Dias.

Macunaíma
(Epílogo)
Acabou-se a história e morreu a vitória.
Não havia mais ninguém lá. Dera tangolomângolo na tribo
Tapanhumas e os filhos dela se acabaram de um em um. Não
havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos,
furos puxadouros arrastadouros meios-barrancos, aqueles
matos misteriosos, tudo era solidão do deserto... Um silêncio
imenso dormia à beira do rio Uraricoera. Nenhum conhecido
sobre a terra não sabia nem falar da tribo nem contar aqueles
casos tão pançudos. Quem podia saber do Herói?
Mário de Andrade.

Considerando-se a linguagem desses dois textos, verifica-se
que
a função da linguagem centrada no receptor está ausente
tanto no primeiro quanto no segundo texto.
a linguagem utilizada no primeiro texto é coloquial,
enquanto, no segundo, predomina a linguagem formal.
há, em cada um dos textos, a utilização de pelo menos
uma palavra de origem indígena.
a função da linguagem, no primeiro texto, centra-se na
forma de organização da linguagem e, no segundo, no
relato de informações reais.
a função da linguagem centrada na primeira pessoa,
predominante no segundo texto, está ausente no primeiro.

Poética
Estou farto do lirismo comedido
Do lirismo bem comportado
Do lirismo funcionário público com livro de ponto expediente
protocolo e
[manifestações de apreço ao Sr. diretor.
Estou farto do lirismo que pára e vai averiguar no dicionário o
[cunho vernáculo de um vocábulo
Abaixo os puristas
[...]
Quero antes o lirismo dos loucos
O lirismo dos bêbedos
O lirismo difícil e pungente dos bêbedos
O lirismo dos clowns de Shakespeare
— Não quero mais saber do lirismo que não é libertação.
(BANDEIRA, Manuel. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1974)

Com base na leitura do poema, podemos inferir que
propõe a criação de um novo lirismo.
critica todo e qualquer lirismo na literatura.
critica o lirismo louco do movimento modernista.
propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico.
propõe o retorno ao lirismo do movimento romântico.
QUESTÃO 33.
Mídias: aliadas ou inimigas da educação física escolar?

QUESTÃO 31.
Este material contém questões de provas aplicadas no
Exame Nacional do Ensino Médio no período de 1998 a 2012.
Foram selecionadas aquelas que contemplam apenas o
Modernismo brasileiro. Não foram usadas questões que usam
textos modernistas para outros assuntos.
A discussão sobre gramática na classe está ―quente‖.
Será que os brasileiros sabem gramática? A professora de
Português propõe para debate o seguinte texto:
PRA MIM BRINCAR
Não há nada mais gostoso do que o mim sujeito de verbo
no infinito. Pra mim brincar. As cariocas que não sabem
gramática falam assim. Todos os brasileiros deviam de querer
falar como as cariocas que não sabem gramática.
As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures
e miúde.
(BANDEIRA, Manuel. Seleta em prosa e verso. Org: Emanuel de Moraes.4. ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 1986. P. 19)

No caso do esporte, a mediação efetuada pela câmera de TV
construiu uma nova modalidade de consumo: o esporte
telespetáculo, realidade textual relativamente autônoma face à
prática ―real‖ do esporte, construída pela codificação e
mediação
dos
eventos
esportivos
efetuados
pelo
enquadramento, edição das imagens e comentários,
interpretando para o espectador o que ele está vendo. Esse
fenômeno tende a valorizar a forma em relação ao conteúdo, e
para tal faz uso privilegiado da linguagem audiovisual com
ênfase na imagem cujas possibilidades são levadas cada vez
mais adiante, em decorrência dos avanços tecnológicos. Por
outro lado, a narração esportiva propõe uma concepção
hegemônica de esporte: esporte é esforço máximo, busca da
vitória, dinheiro… O preço que se paga por sua
espetacularização é a fragmentação do fenômeno esportivo. A
experiência global do ser-atleta é modificada: a sociabilização
no confronto e a ludicidade não são vivências privilegiadas no
enfoque das mídias, mas as eventuais manifestações de
violência, em partidas de futebol, por exemplo, são exibidas e
reexibidas em todo o mundo.
BETTI, M. Motriz, n2, jul-dez 2001 (adaptado)
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A reflexão trazida pelo texto, que aborda o esporte
telespetáculo, está fundamentada na
interpretação dos espectadores sobre o conteúdo
transmitido.
distorção da experiência do ser-atleta para os
espectadores.
utilização de equipamentos audiovisuais de última geração.
valorização de uma visão ampliada do esporte.
equiparação entre a forma e o conteúdo.
QUESTÃO 34.
Vício na fala
Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados.
Oswald de Andrade

Sobre o poema de Oswald de Andrade, julgue as seguintes
proposições:
O poema critica a maneira de falar do povo brasileiro,
sobretudo das classes cultas que desconhecem o nível
formal da língua.
Para o autor é totalmente correto a forma de falar, com os
vícios de linguagem, através da linguagem padrão e da
linguagem coloquial.
Para ele, os falantes que dizem ―mio‖, ―mió‖, ―pió‖, ―teia‖,
―teiado‖, de certa forma, constroem um ―telhado‖, ou seja,
criam novas formas de pronúncia que se sobressaem, em
muitos casos, à norma culta.
A palavra ―vício‖, encontrada no título do poema, denota
certo preconceito linguístico do autor, que julga a norma
culta superior ao coloquialismo presente na fala das
pessoas menos esclarecidas.
O poema de Oswald de Andrade volta-se contra o
preconceito linguístico e nos chama a atenção para a
necessidade de uma espécie de ética linguística pautada
na diferença entre as línguas, nesse caso em uma única
língua.
QUESTÃO 35.

O poema de Oswald de Andrade remonta à ideia de que a
brasilidade está relacionada ao futebol. Quanto à questão da
identidade nacional, as anotações em torno dos versos
constituem
direcionamentos possíveis para uma leitura crítica de
dados histórico-culturais.
forma clássica da construção poética brasileira.
rejeição à ideia do Brasil como o país do futebol.
intervenções de um leitor estrangeiro no exercício de
leitura poética.
lembretes de palavras tipicamente brasileiras substitutivas
das originais.
QUESTÃO 36.
Emagrecer sem exercício?
Hormônio aumenta a esperança de perder gordura sem sair do
sofá. A solução viria em cápsulas.
O sonho dos sedentários ganhou novo aliado. Um estudo
publicado na revista científica Nature, em janeiro, sugere que é
possível modificar a gordura corporal sem fazer exercício.
Pesquisadores do Dana-Farber Cancer Institute e da Escola de
Medicina de Harvard, nos EUA, isolaram em laboratório a
irisina, hormônio naturalmente produzido pelas células
musculares durante os exercícios aeróbicos, como caminhada,
corrida ou pedalada. A substância foi aplicada em ratos e agiu
como se eles tivessem se exercitado, inclusive com efeito
protetor contra o diabetes.
O segredo foi a conversão de gordura branca – aquela que
estoca energia inerte e estraga nossa silhueta – em marrom.
Mais comum em bebês, e praticamente inexistente em adultos,
esse tipo de gordura serve para nos aquecer. E, nesse
processo, gasta uma energia tremenda. Como efeito colateral,
afinaria a nossa silhueta.
A expectativa é que, se o hormônio funcionar da mesma forma
em humanos, surja em breve um novo medicamento para
emagrecer. Mas ele estaria longe de substituir por completo os
benefícios da atividade física. ―Possivelmente existem muitos
outros hormônios musculares liberados durante o exercício e
ainda não descobertos‖, diz o fisiologista Paul Coen, professor
assistente da Universidade de Pittsburgh, nos EUA. A irisina
não fortalece os músculos, por exemplo. E para ficar com
aquele tríceps de fazer inveja só o levantamento de controle
remoto não daria conta.
LIMA, F. Galileu. São Paulo, n. 248, mar 2012.

Para convencer o leitor de que o exercício físico é importante,
o autor usa a estratégia de divulgar que
a falta de exercício física não emagrece e desenvolve
doenças.
Se trata de uma forma de transformar a gordura branca
em marrom e emagrecer.
Se produzem outros hormônios e há outros benefícios
com o exercício.
A irisina é um hormônio que apenas é produzido com o
exercício físico.
O exercício é uma forma de afinar a silhueta por eliminar a
gordura branca.

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA. Oswald de Andrade: o culpado de tudo. 27
set. 2011 a 29 jan. 2012. São Paulo: Prol Gráfica, 2012.

CADERNO 1º DIA – LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS / CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

11

II SIMULADO SOPHOS ON LINE
QUESTÃO 37.
Em nenhuma outra época o corpo magro adquiriu um sentido
de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais:
esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas
femininas e masculinas, está na moda: é capa de revistas,
matérias de jornais, manchetes publicitárias, e se transformou
em sonho de consumo para milhares de pessoas. Partindo
dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente
sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo
desvio, o desvio pelo excesso. Entretanto, como afirma a
escritora Marylin Wann, é perfeitamente possível ser gordo e
saudável. Frequentemente os gordos adoecem não por causa
da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são
submetidos.
VASCONCELOS, N.A; SUDO, I; SUDO, N; Um peso na alma: o corpo gordo e a
mídia. Revista Mal-Estar e Subjetividade. N. 1, mar 2004 (adaptado)

No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação
entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica:
Difusão das estéticas antigas.
Exaltação das crendices populares.
Propagação das conclusões científicas.
Reiteração dos discursos hegemônicos.
Contestação dos estereótipos consolidados.

O Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a
literatura e a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a
cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações
sociais. Em relação a poesia satírica de Gregório de Matos
depreende-se que
como representante dos poemas encomendados, elogia
Sergipe, um dos centros urbanos que Gregório de Matos
enalteceu, assim como o fez à Bahia, a Recife e a Lisboa.
satiriza Sergipe, um dos centros urbanos que Gregório de
Matos criticou, ressaltando a pobreza do local, o que dá ao
poema um tom social, próprio da poética gregoriana.
pertence à lírica filosófica do autor, que se caracteriza por
tecer uma série de elogios a um local ou a uma pessoa,
para em seguida lhe traçar os defeitos e pedir por sua
redenção.
os dois tercetos enaltecem a beleza da mulher e elogiam a
boa alimentação local, por meio da perífrase, recurso
lingüístico muito utilizado pela estética barroca.
presentifica-se no poema um dos recursos mais importantes
do Barroco, o conceptismo, jogo de idéias constituído por
analogias e por sutilezas do raciocínio e do pensamento
lógico.
QUESTÃO 40.
Uma ouriça

QUESTÃO 38.

Flávio de Carvalho. New Look, Experiência nº3, 1956

Em 1956, o artista Flávio de Resende Carvalho desfilou pela
Avenida Paulista com o traje New Look uma proposta tropical
para o guarda-roupa masculino. Suas obras mais conhecidas
são relacionadas às performances.
A imagem permite relacionar como características dessa
manifestação artística o uso
da intimidade, da política e do corpo.
do público, da ironia e da dor.
do corpo, da provocação e da moda.
do espaço urbano, da intimidade e do drama.
da moda, do drama e do humor.
QUESTÃO 39.

Se o de longe esboça lhe chegar perto,
se fecha (convexo integral de esfera),
se eriça (bélica e multiespinhenta):
e, esfera e espinho, se ouriça à espera.
Mas não passiva (como ouriço na loca);
nem só defensiva (como se eriça o gato);
sim agressiva (como jamais o ouriço),
do agressivo capaz de bote, de salto
(não do salto para trás, como o gato):
daquele capaz de salto para o assalto.
Se o de longe lhe chega em (de longe),
de esfera aos espinhos, ela se desouriça.
Reconverte: o metal hermético e armado
na carne de antes (côncava e propícia),
e as molas felinas (para o assalto),
nas molas em espiral (para o abraço).
MELO NETO, J. C. A educação pela pedra. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1997

Com apuro formal, o poema tece um conjunto semântico que
metaforiza a atitude feminina de
tenacidade transformada em brandura.
obstinação traduzida em isolamento.
inércia provocada pelo desejo platônico.
irreverência cultivada de forma cautelosa.
desconfiança consumada pela intolerância.

SONETO
Três dúzias de casebres remendados,
Seis becos, de mentrastos entupidos,
Quinze soldados, rotos e despidos,
Doze porcos na praça bem criados.
Dois conventos, seis frades, três letrados,
Um juiz, com bigodes, sem ouvidos,
Três presos de piolhos carcomidos,
Por comer dois meirinhos esfaimados.
Damas com sapatos de baeta,
Palmilha de tamanca como frade,
Saia de chita, cinta de raqueta.
O feijão, que só faz ventosidade,
Farinha de pipoca, pão que greta,
De Sergipe d’El-Rei esta é a cidade.

QUESTÃO 41.
Do amor à pátria
São doces os caminhos que levam de volta à pátria.
Não à pátria amada de verdes mares bravios, a mirar em
berço esplêndido o esplendor do Cruzeiro do Sul; mas a
uma outra mais íntima, pacífica e habitual - uma cuja
terra se comeu em criança, uma onde se foi menino
ansioso por crescer, uma onde se cresceu em sofrimentos
e esperanças plantando canções, amores e filhos ao
sabor das estações.
(MORAES, V. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1987)

In: DIMAS, Antonio (org.) Literatura Comentada. São Paulo: ed. Abril, 1981.
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O nacionalismo constitui tema recorrente na literatura
romântica e na modernista. No trecho, a representação da
pátria ganha contornos peculiares, porque
o amor àquilo que a pátria oferece é grandioso e
eloquente.
o olhar sobre a pátria é ingênuo e comprometido pela
inércia.
os elementos valorizados são intimistas e de dimensão
subjetiva.
o patriotismo literário tradicional é subvertido e motivo de
ironia.
a natureza é determinante na percepção do valor da
pátria.

QUESTÃO 43.
Reinvenção
A vida só é possível
reinventada.
Anda o sol pelas campinas
e passeia a mão dourada
pelas águas, pelas folhas ...
Ah! tudo bolhas
que vêm de fundas piscinas
de ilusionismo ... - mais nada.
Mas a vida, a vida , a vida
a vida só é possível
reinventada. […]
(Cecília Meireles)

QUESTÃO 42.

Podemos dizer que, nesse trecho de um poema de Cecília
Meireles, encontramos traços de seu estilo
vinculado à estética simbolista.
sempre marcado pelo momento histórico.
ligado ao vanguardismo da geração de 22.
inspirado em temas genuinamente brasileiros.
de caráter épico, com inspiração camoniana.
QUESTÃO 44.

PICASSO, P. Cabeça de touro. Bronze, 33,5 cm x 43,5 cm x 19 cm
Musée Picasso, Paris. França, 1945
JANSON, H. W. Iniciação à história da arte.
São Paulo: Martines Fontes, 1988.

Na obra Cabeça de touro, o material descartado torna-se
objeto de arte por meio da
reciclagem da matéria-prima original.
complexidade da combinação de formas abstratas.
perenidade dos elementos que constituem a escultura.
mudança da funcionalidade pela integração dos objetos.
fragmentação da imagem no uso de elementos
diversificados.
QUESTÃO 45.
O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que
têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica
brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a
ópera europeia do século XIX a partir da:

TEXTO I

manutenção de um diálogo com o público.
adoção de um enredo como fio condutor.
sobreposição entre música e texto literário.
disposição cênica dos artistas no espaço teatral.
integração de diversas linguagens artísticas.

ALMEIDA, H. Dentro de mim, 2000. Fotografia P/B. 132 x 88 cm. Faculdade de Belas-Artes da
Universidade de Lisboa
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TEXTO II
A body art põe o corpo tão em evidência e o submete a
experimentações tão variadas, que sua influência estende-se
aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de
investigação do corpo parecem ilimitadas - pode-se escolher
entre representar, apresentar, ou ainda apenas evocar o corpo
- isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros.

QUESTÃO 47.

Silvia, P.R. Corpo na arte, body art, body modification: fronteiras. II Encontro de História da Arte:

IFCH-Unicamp 2006 (adaptado)

Nos textos, a concepção de body art está relacionada à
intenção de
estabelecer limites entre o corpo e a composição.
fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão.
discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte.
compreender a autonomia do corpo no contexto da obra.
destacar o corpo do artista em contato com o expectador.
O cartum, publicado em 1932, ironiza as consequências sociais
das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades
britânicas, na Índia, demonstrando

CIÊNCIAS HUMANAS
TECNOLOGIAS

E

SUAS

QUESTÕES DE 46 A 90
QUESTÃO 46.

a ineficiência do sistema judiciário inglês no território
indiano.
o apoio da população hindu a prisão de Gandhi.
a impossibilidade de deter o movimento liderado por
Gandhi.
o caráter violento das manifestações hindus frente à ação
inglesa.
a indiferença das autoridades britânicas frente ao apelo
popular hindu.
QUESTÃO 48.
Voz do sangue

O regime do Apartheid adotado de 1948 a 1994 na África do
Sul fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo
racial.
Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a ―lei do passe‖ que
regulamentava o(a)
concentração fundiária, impedindo os negros de tomar
posse legítima do uso da terra.
boicote econômico, proibindo os negros de consumir
produtos ingleses sem resistência armada.
sincretismo religioso, vetando os ritos sagrados dos
negros nas cerimônias oficiais do Estado.
controle sobre a movimentação, desautorizando os negros
a transitar em determinadas áreas das cidades.
exclusão do mercado de trabalho, negando à população
negra o acesso aos bens de consumo.
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Palpitam-me
os sons do batuque
e os ritmos melancólicos do blue.
Ó negro esfarrapado
do Harlem
ó dançarino de Chicago
ó negro servidor do South
Ó negro da África
negros de todo o mundo
Eu junto
ao vosso magnífico canto
a minha pobre voz
os meus humildes ritmos.
Eu vos acompanho
pelas emaranhadas áfricas
do nosso Rumo.
Eu vos sinto
negros de todo o mundo
eu vivo a nossa história
meus irmãos.
Disponível em: www.agostinhoneto.org. Acesso em: 30 jun. 2015.

Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de
1940, evoca o pan-africanismo com o objetivo de
incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América
e na África.
reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de
Angola e dos Estados Unidos.
descrever o quadro de pobreza após os processos de
independência no continente africano.
solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta
armada pela independência em Angola.
conclamar as populações negras de diferentes países a
apoiar as lutas por igualdade e independência.
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QUESTÃO 49.
Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década
de 1960, esgueirando-se pela fresta aberta pela imediata
hostilidade norte-americana em relação ao processo social
revolucionário. Durante três décadas os soviéticos mantiveram
sua presença em Cuba com bases e ajuda militar, mas,
sobretudo, com todo o apoio econômico que, como
saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora
nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos – e depois
com seus herdeiros russos – por cifras que chegavam a US$
32 bilhões. Ou seja, o que era oferecido em nome da
solidariedade socialista tinha um preço definido.
PADURA, L. Cuba e os russos. Folha de São Paulo, 19 jul 2014 (adaptado).

O texto indica que durante a Guerra Fria as relações internas
em um mesmo bloco foram marcadas pelo(a)
busca da neutralidade política.
estímulo à competição comercial.
subordinação à potência hegemônica.
elasticidade das fronteiras geográficas.
compartilhamento de pesquisas científicas.
QUESTÃO 50.
―Naquele início dos anos 60, Paris vivia a febre da Revolução
Cubana e fervilhava de jovens dos cinco continentes que,
como Paul, sonhavam repetir em seus países a saga de Fidel
Castro e seus barbudos, e para isso se preparavam, a sério ou
nem tanto, em conspirações de bar‖.
Fonte: VARGAS LLOSA, Mario. Travessuras de menina má. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2006, p. 21.

A partir do texto e de seus conhecimentos sobre a Revolução
Cubana (1959), entende-se
que a Revolução Cubana (1959), mencionada no texto,
contou com o apoio dos Estados Unidos, país que tinha
interesse no término do domínio espanhol da Ilha, o qual
durou até o fim da década de 1950.
que Fidel Castro, citado no fragmento textual, foi o
principal líder da Revolução Cubana (1959), porém
abandonou Cuba em 1960, deixando Che Guevara como
presidente do país.
Cuba, país que fica no istmo da América Central, ainda
possui um governo comandado por um partido comunista,
o que não a impediu de reatar relações diplomáticas com
os Estados Unidos à época do governo de Barack Obama.
que no início, a Revolução Cubana (1959) não tinha
orientação abertamente socialista. Entretanto, em 1961, o
governo revolucionário declarou a Ilha seguidora dessa
doutrina, o que levou às tentativas de intervenções norteamericanas para derrubar o regime de Fidel Castro.
que atualmente, não há qualquer relação diplomática entre
Cuba e Estados Unidos, pois este não possui embaixadas
em países com governos autoritários.
QUESTÃO 51.
―Por mais que retrocedamos na História, acharemos que a
África está sempre fechada no contato com o resto do mundo,
é um país criança envolvido na escuridão da noite, aquém da
luz da história consciente. O negro representa o homem natural
em toda a sua barbárie e violência; para compreendê-lo
devemos esquecer todas as representações europeias.
Devemos esquecer Deus e as leis morais‖.
HEGEL, Georg W. F. Filosofia de la historia universal. Apud HERNANDEZ, Leila
M.G. A África na sala de aula: visita à história contemporânea. São Paulo: Selo
Negro, 2005. p. 20-21. [Adaptado].

O fragmento é um indicador da forma predominante como os
europeus observavam o continente africano, no século XIX.
Essa observação relacionava-se a uma definição sobre a
cultura, que se identificava com a seguinte ideia:
tolerância cívica, verificada no respeito ao contato com o
outro, com vistas a manter seus hábitos.
progresso social, materializado pelas realizações humanas
como forma de se opor à natureza.
autonomia política, expressa na escolha do homem negro
por uma vida apartada da comunidade.
liberdade religiosa, manifesta na relativização dos padrões
éticos europeus.
respeito às tradições, associado ao reconhecimento do
valor do passado para as comunidades locais.
QUESTÃO 52.
―O Duque de Bridgewater censurava os seus homens por
terem voltado tarde depois do almoço; estes se desculparam
dizendo que não tinham ouvido a badalada da 1 hora, então o
duque modificou o relógio, fazendo-o bater 13 badaladas."
Este texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do
processo industrial inglês no final do século XVIII e início do
século XIX. Na medida em que revela que
os trabalhadores foram beneficiados com a diminuição da
jornada de trabalho em relação à época anterior à
revolução industrial.
os empresários de Londres controlavam com mais rigor os
horários dos trabalhadores graças a implantação da
remuneração para os pontuais.
a racionalização do tempo foi um dos aspectos
psicológicos significativos que marcou a era da
maquinofatura.
nas fábricas, de modo em geral, o pouco controle sobre o
horário de trabalho dos operários decorria da imprecisão
dos relógios.
os industriais criaram leis que protegiam os trabalhadores
que cumpriam corretamente o horário de trabalho.
QUESTÃO 53.
As massas alemãs, francesas e inglesas, ao marcharem para a
guerra em 1914, o fizeram não como guerreiros ou
aventureiros, mas como cidadãos e civis. É este mesmo fato
que, para governos que operam em sociedades democráticas,
demonstra a necessidade do patriotismo e igualmente a sua
força. Apenas o sentimento de que a causa do Estado era
genuinamente a sua poderia mobilizar com eficácia as massas:
e em 1917 os ingleses, franceses e alemães sentiam isso.
HOBSBAWM, Eric J. A era dos impérios: 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra,
1988.

O historiador inglês chama atenção para um dos principais
fatores fomentadores da I guerra Mundial, trata-se
do nacionalismo.
do socialismo.
do liberalismo.
do racionalismo.
do igualitarismo.
QUESTÃO 54.
"A guerra atual é, por parte de ambos os grupos de potências
beligerantes, uma guerra (...) conduzida pelos capitalistas pela
partilha das vantagens que provêm do domínio sobre o mundo,
pelos mercadores do capital financeiro (bancário), pela
submissão dos povos fracos etc."
(Resolução sobre a Guerra", publicada no jornal Pravda em abril de 1917.)
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No texto os bolcheviques apresentam uma interpretação da
Primeira Guerra Mundial marcada essencialmente por uma
crítica de caráter
Político.
Ideológico.
Econômico.
Tecnicista
Moralista.

QUESTÃO 57.
Em meio às turbulências vividas na primeira metade dos anos
1960, tinha-se a impressão de que as tendências de esquerda
estavam se fortalecendo na área cultural. O Centro Popular de
Cultura (CPC) da União Nacional dos Estudantes (UNE)
encenava peças de teatro que faziam agitação e propaganda
em favor da luta pelas reformas de base e satirizavam o
―imperialismo‖ e seus ―aliados internos‖.
KONDER, L. História das Ideias Socialistas no Brasil. São Paulo: Expressão
Popular, 2003.

QUESTÃO 55.
"Artigos do Tratado de Versalhes” (Março de 1919):
Art. 45 - Alemanha cede à França a propriedade absoluta [...],
com direito total de exploração, das minas de carvão situadas
na bacia do rio Sarre.
Art. 119 - A Alemanha renuncia, em favor das potências
aliadas, a todos os direitos sobre as colônias ultramarinas.
Art. 171 - Estão proibidas na Alemanha a fabricação e a
importação de carros blindados, tanques, ou qualquer outro
instrumento que sirva a objetivos de guerra.
Art. 232 - A Alemanha se compromete a reparar todos os
danos causados à população civil das potências aliadas.
MARQUES, Adhemar Martins et all. "História Contemporânea Textos e
documentos". São Paulo: Contexto, 1999.

De acordo com o documento podemos considerar que o
Tratado de Versalhes tinha como principal objetivo,
recuperar os territórios tomados pela Alemanha durante a I
Guerra.
libertar as colônias Ultramarinas do domínio Germânico.
destruir a forte indústria bélica Alemã.
Reduzir o poderio militar e econômico da Alemanha
Controlar a produção de aço da nação Alemã.

No início da década de 1960, enquanto vários setores da
esquerda brasileira consideravam que o CPC da UNE era uma
importante
forma
de conscientização das classes
trabalhadoras, os setores conservadores e de direita (políticos
vinculados à União Democrática Nacional - UDN -, Igreja
Católica, grandes empresários etc.) entendiam que esta
organização
constituía mais uma ameaça para a democracia brasileira,
ao difundir a ideologia comunista.
contribuía com a valorização da genuína cultura nacional,
ao encenar peças de cunho popular.
realizava uma tarefa que deveria ser exclusiva do Estado,
ao pretender educar o povo por meio da cultura.
prestava um serviço importante à sociedade brasileira, ao
incentivar a participação política dos mais pobres.
diminuía a força dos operários urbanos, ao substituir os
sindicatos como instituição de pressão política sobre o
governo.
QUESTÃO 58.

QUESTÃO 56.

Reprodução

A figura de Getúlio Vargas até hoje suscita dúvidas históricas
de qual foi sua verdadeira imagem como governante da nação.
Suas várias ―faces‖ demonstram que Vargas governou com
vários estilos de ação. Sobre tais governos, pode-se dizer que
a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo
marcou uma das maiores ações de apoio ao governo
varguista que seguia nesta época a linha democrática.
a elaboração do Código Eleitoral, que tirava das mulheres
o direito de voto, marca a tendência fascista de Vargas no
Estado Novo.
o suicídio em 1954 marca uma das fases mais
significativas de seu governo quando ―habilidosamente‖
Vargas ―sai da vida para entrar para a história‖.
o Estado Novo é caracterizado pelo respeito à democracia
e pela tendência liberal de governo.
o governo de 1951 a 1954 de Vargas foi marcado pala
criação das Leis Trabalhistas sem manter a força
nacionalista que tinha anteriormente.
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Meta de Faminto
JK — Você agora tem automóvel brasileiro, para correr em
estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, com gazolina
brasileira. Que mais quer?
JECA — Um prato de feijão brasileiro, seu doutô!
THÉO. In: LEMOS, R. (Org.). Uma história do Brasil através da caricatura
(1840-2001). Rio de Janeiro: Bom Texto; Letras & Expressões, 2001.

A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo
Juscelino Kubitschek, ao
evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as
desigualdades regionais do país.
destacar que a modernização das indústrias dinamizou a
produção de alimentos para o mercado interno.
enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento
das contradições socioespaciais.
ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis
incrementou os salários de trabalhadores.
mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu
frentes de trabalho para a população local.
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QUESTÃO 59.

QUESTÃO 61.

No governo JK, a indústria se expandiu e se diversificou. Mas o
surto desenvolvimentista não foi acompanhado pela
distribuição da riqueza de forma igualitária. A estrutura agrária
permanecia inalterada, e as formas de trabalho no campo eram
precárias, sem o reconhecimento de direitos similares aos dos
trabalhadores urbanos.

TEXTO I
Ao se emanciparem da tutela senhorial, muitos camponeses
foram desligados legalmente da antiga terra. Deveriam pagar,
para adquirir propriedade ou arrendamento. Por não possuírem
recursos, engrossaram a camada cada vez maior de
jornaleiros e trabalhadores volantes, outros, mesmo tendo
propriedade sobre um pequeno lote, suplementavam sua
existência com o assalariamento esporádico.

FREITAS NETO, José Alves de; TASINAFO, Célio Ricardo. História Geral e do
Brasil. São Paulo: Harbra, 2006.

A política econômica adotada no governo de Juscelino
Kubitschek
incentivou o setor industrial, opondo-se aos interesses da
elite agroexportadora.
nacionalizou o processo de industrialização, rompendo
com os interesses norte-americanos.
diversificou as exportações, aproximando-se de países
socialistas, como a União Soviética e a Cuba.
provocou o crescimento do setor industrial, permitindo a
entrada de multinacionais e de capital estrangeiro.
promoveu o desenvolvimento industrial nas regiões Norte
e Nordeste, com a criação da Sudam e da Sudene.
QUESTÃO 60.
Em junho de 1954, o Congresso vota o impeachment de
Getúlio Vargas. O pedido é rejeitado; mantêm-se, entretanto,
fortíssimas pressões pela renúncia. Em agosto, um atentado a
Carlos Lacerda, no qual estavam envolvidos elementos
próximos a Vargas, sela definitivamente o destino do
presidente. Um novo golpe militar é posto em marcha, mas
acaba não dando certo. Vejamos por quê. Nas forças armadas,
paralelamente aos nacionalistas e antinacionalistas, havia
aqueles dispostos a garantir que a Constituição fosse
respeitada. [...] A suspeita de que o presidente estava
tramando um novo golpe levou os antinacionalistas a
conseguirem apoio dos legalistas. É nesse contexto que se
interpreta o suicídio de Getúlio Vargas, ocorrido em 24 de
agosto de 1954; um derradeiro gesto político, através do qual
ele consegue sensibilizar as massas populares, ao mesmo
tempo em que esvazia a aliança golpista no interior das forças
armadas. Dessa vez, o presidente acerta: os levantes
populares após o suicídio inviabilizam a ação militar.

MACHADO, P. P. Política e colonização no Império. Porto Alegre: EdUFRGS,
1999 (adaptado).

TEXTO II
Com a globalização da economia ampliou-se a hegemonia do
modelo de desenvolvimento agropecuário, com seus padrões
tecnológicos, caracterizando o agronegócio. Essa nova face da
agricultura capitalista também mudou a forma de controle e
exploração da terra. Ampliou-se, assim, a ocupação de áreas
agricultáveis e as fronteiras agrícolas se estenderam.
SADER, E.; JINKINGS, I. Enciclopédia Contemporânea da América Latina e
do Caribe. São Paulo: Boitempo, 2006 (adaptado).

Os textos demonstram que, tanto na Europa do século XIX
quanto no contexto latino-americano do século XXI, as
alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na
vida das populações locais, pois
induzem os jovens ao estudo nas grandes cidades,
causando o êxodo rural, uma vez que formados, não
retornam à sua região de origem.
impulsionam as populações locais a buscar linhas de
financiamento estatal com o objetivo de ampliar a
agricultura familiar, garantindo sua fixação no campo.
ampliam o protagonismo do Estado, possibilitando a
grupos econômicos ruralistas produzir e impor políticas
agrícolas, ampliando o controle que tinham dos mercados.
aumentam a produção e a produtividade de determinadas
culturas em função da intensificação da mecanização, do
uso de agrotóxicos e cultivo de plantas transgênicas.
desorganizam o modo tradicional de vida impelindo-as à
busca por melhores condições no espaço urbano ou em
outros países em situações muitas vezes precárias.
QUESTÃO 62.

PRIORE, Mary Del. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil,
2010. p. 229-230.

O suicídio de Getúlio Vargas está incluído em um contexto de
crise política que pode ser compreendido da seguinte forma:
o governo de Vargas, a princípio, estava ligado às
orientações econômicas norte-americanas, que pregavam
a abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro,
mas, com o tempo, assumiu uma postura nacionalista,
sendo acusado de permitir o florescimento de ideais
esquerdistas no país.
o governo de Getúlio Vargas foi marcado por certa
estabilidade, apesar de ter se aproximado dos sindicatos e
outras agremiações de classe, e, também, ter promovido a
abertura do mercado brasileiro ao capital estrangeiro.
de forte aliado político, o jornalista Carlos Lacerda se
tornou um dos principais opositores políticos de Vargas.
Para conter o jornalista, Getúlio estabeleceu uma série de
medidas de caráter autoritário, como a prisão de Lacerda
e seus correligionários.
Getúlio Vargas, mesmo tendo sido eleito por meio do voto
popular, colocou em curso uma série de medidas que
atentaram contra as liberdades democráticas. Assim, os
militares foram convocados pelo povo para deflagrar um
golpe de Estado contra o líder autoritário.
dedicado a promover um acelerado processo de
modernização, Vargas se filiou às principais lideranças
políticas norte-americanas e, por isso, foi isolado pelo
povo e pelas classes políticas brasileiras.

SILVA, E. S. O. Circuito espacial de produção e comercialização da produção
familiar de tomate no município de São José de Ubá (RJ). In: RIBEIRO, M. A.;
MARAFON, G. J. (orgs.). A metrópole e o interior fluminense: simetrias e
assimetrias geográficas. Rio de Janeiro: Gramma, 2009 (adaptado).

O organograma apresenta os diversos atores que integram
uma cadeia agroindustrial e a intensa relação entre os setores
primário, secundário e terciário. Nesse sentido, a disposição
dos atores na cadeia agroindustrial demonstra
a autonomia do setor primário.
a importância do setor financeiro.
o distanciamento entre campo e cidade.
a subordinação da indústria à agricultura.
a horizontalidade das relações produtivas
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Os estudos relacionados ao clima e as ações que devem ser
tomadas pela sociedade apontam que

QUESTÃO 63.

Disponível em: http://BP.blogspot.com. Acesso em: 24 ago. 2011.

Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as
transformações provocadas no espaço geográfico. O objetivo
imediato da técnica agrícola utilizada é

.
.
.
.
.

a influência antrópica ainda é muito pequena no sistema
climático da Terra, não havendo, portanto, grandes
mudanças a serem feitas em relação ao comportamento
do ser humano.
algumas partes do planeta continuam intocáveis em seus
aspectos naturais. Portanto, a questão climática não é um
problema global, e sim algo localizado em poucas regiões.
o uso de combustíveis não renováveis deverá subir da
atual fatia de 30% para 80% do setor de energia até 2050,
como forma de combater a crescente poluição.
o uso sem restrições de combustíveis fósseis (carvão,
petróleo e gás natural) deve ser diminuído e até mesmo
suspenso, como forma de evitar uma mudança climática
perigosa.
o mundo está bem preparado para os riscos das
mudanças climáticas, não havendo razão para grandes
preocupações, mesmo nos países mais pobres do
planeta.
QUESTÃO 66.

controlar a erosão laminar.
preservar as nascentes fluviais.
diminuir a contaminação química.
incentivar a produção transgênica.
implantar a mecanização intensiva.

QUESTÃO 64.
Antes, eram apenas as grandes cidades que se apresentavam
como o império da técnica, objeto de modificações,
suspensões, acréscimos, cada vez mais sofisticadas e
carregadas de artifício. Esse mundo artificial inclui, hoje, o
mundo rural.
SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: Hucitec, 1996.

Considerando a transformação mencionada no texto, uma
consequência socioespacial que caracteriza o atual mundo
rural brasileiro é
a redução do processo de concentração de terras.
o aumento do aproveitamento de solos menos férteis.
a ampliação do isolamento do espaço rural.
a estagnação da fronteira agrícola do país.
a diminuição do nível de emprego formal.
QUESTÃO 65.

De acordo com o mapa, a maior concentração de processos de
descolonização na África, em determinados períodos, está
relacionada à seguinte conjuntura histórica
crise das metrópoles europeias
globalização das economias regionais
bipolaridade das relações internacionais
hegemonia das políticas norte americanas
multipolaridade das relações internacionais

A sociedade contemporânea encontra na questão climática um
de seus principais temas de discussão.

18

CADERNO 1º DIA – LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS / CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

II SIMULADO SOPHOS ON LINE
QUESTÃO 67.

QUESTÃO 69.

Tínhamos a incumbência de reelaborar nosso passado
sombrio, contribuindo assim para tratar um povo traumatizado
e ferido. Uma tarefa grandiosa, já que todos os sul-africanos
tinham suas lesões. Queríamos obter a unidade da nação e a
reconciliação.

O regime do Apartheid adotado de 1948 a 1994 na África do
Sul fundamentava-se em ações estatais de segregacionismo
racial.

DESMOND TUTU Adaptado de dw.com, 29/10/2008.

O arcebispo Desmond Tutu dirigiu a Comissão da Verdade na
África do Sul, entre 1996 e 1998, durante o governo do
presidente Nelson Mandela.
Ao propor ―a unidade da nação e a reconciliação‖, o arcebispo
buscava enfrentar os problemas causados pela vigência do
regime de
natureza territorial
natureza totalitária
segregação racial
ordenamento cultural
disciplinarização social
Na imagem, fuzileiros navais fazem valer a ―lei do passe‖ que
regulamentava o(a)

QUESTÃO 68.
No dia 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachov vivia suas
últimas horas no Kremlin. Aquele foi um dia de esperança para
milhões de pessoas na Rússia, que viam o futuro com
otimismo. Também foi um momento de luto para outros
milhões, agora ex-cidadãos soviéticos. O novo mapa significou
para muitos ter de abandonar o lugar em que haviam nascido,
deixar lá familiares e relíquias. ―Quando foi arriada a bandeira
vermelha fiquei em estado de choque‖, lembra Serguei
Kosarev, que tinha então 37 anos. ―Eu, nascido em Sochi, tinha
terminado o ensino médio no Cazaquistão. De repente, meus
amigos, minha juventude, ficaram para trás em outros países.
Pensei que tudo isso fosse para o mal, e no começo foi duro.
Mas o pior não foi o primeiro ano da reforma econômica, e sim
mais tarde, quando na Rússia deixaram de pagar em dia os
salários, e havia atrasos de seis meses ou mais‖, conta. ―No
final, no meu caso tudo foi para o bem, recuperei a religião dos
meus antepassados, como outros milhões de ortodoxos, e vi
meio mundo; nem uma coisa nem outra teriam sido possíveis
na U.R.S.S.‖, conclui.

concentração fundiária, impedindo os negros de tomar
posse legítima do uso da terra.
boicote econômico, proibindo os negros de consumir
produtos ingleses sem resistência armada.
sincretismo religioso, vetando os ritos sagrados dos
negros nas cerimônias oficiais do Estado.
controle sobre a movimentação, desautorizando os negros
a transitar em determinadas áreas das cidades.
exclusão do mercado de trabalho, negando a população
negra o acesso aos bens de consumo.
QUESTÃO 70.
Cartaz de 1994 da campanha de Nelson Mandela à
presidência da África do Sul.

Adaptado de brasil.elpais.com, 23/12/2016.

De acordo com a reportagem, o fim da U.R.S.S. trouxe as
seguintes mudanças significativas para alguns de seus excidadãos,
a recuperação da liberdade sindical e perda da ideologia
comunista
a ampliação do direito trabalhista e enfraquecimento do
poderio militar
a liberalização da iniciativa industrial e abandono da
unidade comercial
a diminuição da iniciativa individual pelo separatismo de
algumas repúblicas
a fragmentação do território nacional e redimensionamento
da identidade cultural
Essa campanha representou a
luta dos sul-africanos contra o regime do apartheid então
vigente.
superação dos preconceitos raciais por parte dos
africânderes.
proposta de ampliação da luta anti-apartheid no continente
africano.
contemporização diante dos atos de violência contra os
direitos humanos.
conciliação entre os segregacionistas e os partidários da
democracia racial.
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A imagem reflete as desigualdades sociais existentes em
Belém, que também podem ser encontradas em outras
grandes cidades do Brasil.

QUESTÃO 71.

Essas disparidades socioespaciais dos centros urbanos
brasileiros, permite depreender que
o que determina as desigualdades sociais nas cidades são
as relações de classe, exceto nas áreas rurais.
para uma parte da população, o Estado não tem aplicado
adequadamente o Estatuto da Cidade e a função social
desta.
o processo de desindustrialização em curso no nosso país
vem favorecendo todos os setores da economia urbana,
mitigando seus problemas básicos.
as diferenças sociais vêm diminuindo significativamente no
país, com a divisão igualitária das riquezas, graças aos
movimentos contra a corrupção, que permitiram o acúmulo
de bens no Brasil.
as palafitas, em contraposição aos prédios luxuosos,
demonstram como as desigualdades entre as classes
sociais são baseadas numa hierarquização rígida do
espaço urbano.
QUESTÃO 73.

Dos 12,5 milhões de desempregados que as estatísticas
indicam, mas na verdade atingem o dobro, quantos podem
manter o sentimento de que vão mudar de vida? Esse é o
principal obstáculo para o país recuperar-se. A esperança
parece cada vez mais remota.
Por conta disso, a violência progride. Prevendo que
permanecerá sem trabalho, pressionado pelas necessidades
primárias da família, indignado em apelar para a caridade
pública, quantos resistem em tomar pela força o que lhes é
negado pela falta de trabalho? Trata-se de um estímulo, além
de parecer mais cômodo, exigindo menos esforço apesar de
maior risco.

Belém é a décima cidade mais violenta do mundo. Um
levantamento feito todos os anos pela ONG mexicana
Seguridad, Justicia y Paz (Conselho Cidadão para a
Segurança Pública e Justiça Penal), com sede no México,
mostra que a violência na capital paraense disparou de forma
assustadora: em 2016, o mesmo estudo posicionava Belém na
23ª posição, com taxa de 48,23 homicídios por 100 mil
habitantes. Hoje, colocada entre as dez cidades mais violentas
do mundo, essa taxa pulou para 71,38. Natal e Fortaleza são
as duas capitais brasileiras também incluídas entre o ranking
das dez mais violentas do mundo.
Disponível em: https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/noticia-492071belem-esta-entre-as-10-cidades-mais-violentas-do-mundo.html

http://www.tribunadainternet.com.br/desemprego-e-violencia-dois-fatosencadeados/

O fato ilustrado nas charges e no texto denunciam
o avanço da violência nas periferias urbanas.
a atenuação do desemprego pelo aumento da renda dos
brasileiros.
a ampliação das pessoas que participam de programas
sociais do governo.
a vinculação direta entre o acréscimo de desempregados
no país e a violência urbana.
o recuo das taxas de desemprego estrutural e o
incremento dos índices do desemprego conjuntural.
QUESTÃO 72.

A falta de segurança tem sido um dos principais motivos que
preocupam as populações urbanas no Brasil e no Mundo.
Diariamente são divulgadas notícias de violência nas cidades
brasileiras.
Esse processo está diretamente associado à (s)(ao)
grande oferta de posto de trabalho no comércio informal.
déficit habitacional rural, que provoca o êxodo rural.
crescimento dos problemas ambientais urbanos.
aumento de aglomerados subnormais nas áreas
metropolitanas.
altas taxas de desemprego estrutural nas grandes
cidades.
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QUESTÃO 74.

QUESTÃO 76.
A experiência do movimento organizado de mulheres no Brasil
oferece excelente exemplo de como se pode utilizar a lei um
favor da melhoria do status jurídico, da condição social, do
avanço no sentido de uma presença mais efetiva no processo
de decisão política. Ao longo de quase todo o século XX, com
mais intensidade em algumas décadas do que em outras, as
mulheres brasileiras conseguiram obter vitórias expressivas.
Algumas vezes, abolindo dispositivos legais discriminatórios,
outras conseguindo aprovar novas leis.
TABAK, F. A lei como instrumento de mudança social. In: TABAK, F.; VERUCCI,
F. A difícil igualdade: os direitos da mulher como direitos humanos. Rio de
Janeiro: Relume Dumará, 1994.

A atuação do movimento social abordado no texto resultou, na
década de 1930, em
direito de voto.
garantia de cotas.
acesso ao trabalho.
Organização partidária.
igualdade de oportunidades.
QUESTÃO 77.
Disponível em: https://almanaque.abril.com.br/graficos_e_tabelas/Brasil. Acesso
em: 09 de setembro de 2013.

A desconcentração industrial no Brasil é um fenômeno típico
da atual conjuntura espacial brasileira. Sendo assim, a partir do
gráfico é possível inferir que
a desconcentração espacial das indústrias diminuiu no
período entre 1996 e 2008.
a região Sudeste foi a que menos sofreu redução no
percentual de estabelecimento industriais.
a desconcentração industrial no Brasil, no período entre
1996 e 2008, foi reduzida devido à baixa oferta de mão de
obra qualificada fora das capitais.
o aumento de 6,3% do total de indústria na região Sul,
deve-se, em parte, a sua proximidade com os países do
Mercosul.
as regiões Nordeste e Centro-Oeste foram as que mais
aumentaram seu percentual de indústrias no total do país.

As convicções religiosas dos escravos eram entretanto
colocadas a duras provas quando de sua chegada ao Novo
Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente ―para a
salvação de sua alma‖ e deviam curvar-se às doutrinas
religiosas de seus mestres. lemanjá, mãe de numerosos outros
orixás, foi sincretizada com Nossa Senhora da Conceição, e
Nanã Buruku, a mais idosa das divindades das águas, foi
comparada a Sant’Ana, mãe da Virgem Maria.
VERGER, P. orixás: deuses iorubás na África e no Novo Mundo. São Paulo:
Corrupia, 1981.

O sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia
utilizada pelos negros escravizados para
integrar as distintas culturas no Novo Mundo.
possibilitar a adoração de santos católica.
garantir a aceitação pelas comunidades dos convertidos.
preservar as crenças e a sua relação com o sagrado.
compreender o papel do sagrado para a cultura europeia.

QUESTÃO 75.

QUESTÃO 78.

Os projetos de construção de Detroit certamente mudaram a
aparência da cidade. O Renaissance Center domina a
paisagem. Percorrer a cidade no People Mover parece como
um passeio pela Disney World [...] Mas, da mesma forma que
em outros lugares em declínio, bilhões foram gastos em
infraestrutura que a cidade não precisava [...] Os fracassos na
renovação urbana refletem o fracasso de todos os níveis do
governo em perceber que o sucesso da cidade é realmente
determinado pelas pessoas e não pelas estruturas.

A justiça e a conformidade ao contrato consistem em algo com
que a maioria dos homens parece concordar. Constitui um
princípio julgado estender-se até os esconderijos dos ladrões e
às confederações dos maiores vilões; até os que se afastaram
a tal ponto da própria humanidade conservam entre si a fé e as
regras da justiça.

GLAESER, Edward L. Os centros urbanos, a maior invenção da humanidade:
como as cidades nos tornam mais ricos, inteligentes, saudáveis e felizes.
Tradutor: Leonardo Abramowicz. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2011

Os desafios urbanos encontrados no texto demonstram
uma clara tendência ao êxodo urbano.
uma prioridade aos problemas sociais na cidade.
um discurso modernizador, corrente em grandes centros
globais.
que as políticas públicas nos países desenvolvidos
sempre atendem aos anseios populacionais.
que todas as cidades se tornaram grandes centros
urbanos, que carecem de políticas públicas adequadas

LOCKE, J. Ensaio acerca do entendimento humano. São Paulo: Nova Cultural,
2000 (adaptado).

De acordo com Locke, até a mais precária coletividade
depende de uma noção de justiça, pois tal noção
identifica indivíduos despreparados para a vida em
comum.
contribui com a manutenção da ordem e do equilíbrio
social.
estabelece um conjunto de regras para a formação da
sociedade.
determina o que é certo ou errado num contexto de
interesses conflitantes.
representa os interesses da coletividade, expressos pela
vontade da maioria.
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QUESTÃO 79.

QUESTÃO 82.

A sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e
das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar
luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere
buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões
são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada.
Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas
que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão
complexa. Sobretudo, generalizações às vezes tão amplas e
tão apressadas não são suscetíveis de nenhum tipo de prova.

A definição de eleitor foi tema de artigos nas Constituições
brasileiras de 1891 e de 1934. Diz a Constituição da República
dos Estados Unidos do Brasil de 1891: Art. 70. São eleitores os
cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei.
A Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de
1934, por sua vez, estabelece que:
Art. 180. São eleitores os brasileiros de um e de outro sexo,
maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei.

DURKHEIM, E. O suicídio: estudo de sociologia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

O texto expressa o esforço de Émile Durkheim em construir
uma sociologia com base na

. vinculação com a filosofia como saber unificado.
. reunião de percepções intuitivas para demonstração.
. formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social.
. adesão aos padrões de investigação típicos das ciências
naturais.

. incorporação de um conhecimento alimentado pelo
engajamento político.
QUESTÃO 80.

Ao se comparar os dois artigos, no que diz respeito ao gênero
dos eleitores, depreende-se que
a Constituição de 1934 avançou ao reduzir a idade mínima
para votar.
a Constituição de 1891, ao se referir a cidadãos, referia-se
também às mulheres.
os textos de ambas as Cartas permitiam que qualquer
cidadão fosse eleitor.
o texto da carta de 1891 já permitia o voto feminino.
a Constituição de 1891 considerava eleitores apenas
indivíduos do sexo masculino.
QUESTÃO 83.

A política de pacificação não resolve todos os problemas da
favela carioca, ela é apenas um primeiro e indispensável passo
para que seus moradores sejam tratados como cidadãos. As
Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) recuperaram um
território que estava ocupado por bandidos com armas de
guerra, substituíram a opressão de criminosos pela justiça
formal do Estado. [Mas] se a UPP não for seguida por escola,
hospital, saneamento, defensoria pública, emprego, daqui a
pouco a polícia de ocupação terá que ir embora das favelas por
inútil. Ou será obrigada a exercer a mesma opressão que o
tráfico exercia para se proteger.

―A ética exige um governo que amplie a igualdade entre os
cidadãos. Essa é a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos
não se sentem ―em casa‖, experimentam-se como estrangeiros
em seu próprio lugar de nascimento‖.
SILVA, R. R. ―Ética, defesa nacional, cooperação dos povos‖. In: OLIVEIRA, E. R.
(Org.). Segurança & defesa nacional: da competição à cooperação regional. São
Paulo: Fundação Memorial da América Latina, 2007 (adaptado).

Os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação
política e integração de indivíduos em uma sociedade. De
acordo com o texto, a ética corresponde a

CACÁ DIEGUES. A contrapartida do lucro. O Globo, 28 jul. 2012.

Para o autor, a consolidação da cidadania nas comunidades
carentes está condicionada à
continuidade da ação ofensiva
superação dos conflitos de classe.
efetivação de direitos sociais.
interferência de entidades religiosas.
integração das forças de segurança.

valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade.
preceitos normativos impostos pela coação das leis
jurídicas.
normas determinadas pelo governo, diferentes das leis
estrangeiras.
transferência dos valores praticados em casa para a
esfera social.
proibição da interferência de estrangeiros em nossa pátria.

QUESTÃO 81.

QUESTÃO 84.

TEXTO I
A ação democrática consiste em todos tomarem parte do
processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida
de toda coletividade.

―Não é verdade que estão ainda cheios de velhice espiritual
aqueles que nos dizem: ―Que fazia Deus antes de criar o céu e
a terra? Se estava ocioso e nada realizava‖, dizem eles, ―por
que não ficou sempre assim no decurso dos séculos,
abstendo-se, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus
um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a
criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira
eternidade, se n’Ele aparece uma vontade que antes não
existia?‖

GALLO, S. et al. Ética e Cidadania. Caminhos da Filosofia. Campinas: Papirus, 1997
(adaptado).

TEXTO II
É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização
sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população
às informações trazidas a público pela imprensa.
Disponível em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br. Acesso em: 24 abr. 2010.

Partindo da perspectiva de democracia apresentada no Texto I,
os meios de comunicação, de acordo com o Texto II, assumem
um papel relevante na sociedade por
orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários
à sua sobrevivência e bem-estar.
fornecerem informações que fomentam o debate político
na esfera pública.
apresentarem aos cidadãos a versão oficial dos fatos.
propiciarem o entretenimento, aspecto relevante para
conscientização política.
promoverem a unidade cultural, por meio das
transmissões esportivas.
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AGOSTINHO. Confissões. São Paulo: Abril Cuitural, 1984.

A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, é um
exemplo da reflexão filosófica sobre a(s)
essência da ética cristã.
natureza universal da tradição.
certezas inabaláveis da experiência.
abrangência da compreensão humana.
interpretações da realidade circundante.
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QUESTÃO 85.

QUESTÃO 87.

―A filosofia de Agostinho (354 – 430) é estreitamente devedora
do platonismo cristão milanês: foi nas traduções de Mário
Vitorino que leu os textos de Plotino e de Porfírio, cujo
espiritualismo devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo
sermões de Ambrósio, influenciados por Plotino, que Agostinho
venceu suas últimas resistências (de tornar-se cristão).‖

―Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou
injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de
vista da verdade, que os homens agem apenas segundo a lei e
o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma
vida de acordo com esta doutrina, nada procurando evitar e
não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo,
carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao
arbítrio dos sentidos.‖

(PEPIN, Jean. Santo Agostinho e a patrística ocidental. In: CHÂTELET, François
(org.) A Filosofia medieval. Rio de Janeiro Zahar Editores: 1983, p.77.)

LAÉRCIO, D.Vidas e sentenças dos filósofos ilustres. Brasília: Editora UnB, 1988.

O pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se
comparado ao pensamento de Platão, pois,
para Agostinho, é possível ao ser humano obter o
conhecimento verdadeiro, enquanto, para Platão, a
verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser
humano.
Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo
das Ideias, enquanto para Agostinho não existe nenhuma
realidade além do mundo natural em que vivemos.
Para Agostinho, a alma é imortal, enquanto para Platão a
alma não é imortal, já que é apenas a forma do corpo.
Para Agostinho o homem jamais chegará a verdade
absoluta, para Platão a contemplação ao belo já é a
melhor forma de conhecimento.
Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência,
a alma reconhece as Ideias que ela contemplou antes de
nascer; Agostinho diz que o conhecimento é resultado da
Iluminação divina, a centelha de Deus que existe em cada
um.
QUESTÃO 86.
―Preparando seu livro sobre o imperador Adriano, Marguerite
Yourcenar encontrou numa carta de Flaubert esta frase:
"Quando os deuses tinham deixado de existir e o Cristo ainda
não viera, houve um momento único na história, entre Cícero e
Marco Aurélio, em que o homem ficou sozinho". Os deuses
pagãos nunca deixaram de existir, mesmo com o triunfo
cristão, e Roma não era o mundo, mas no breve momento de
solidão flagrado por Flaubert o homem ocidental se viu livre da
metafísica - e não gostou, claro. Quem quer ficar sozinho num
mundo que não domina e mal compreende, sem o apoio e o
consolo de uma teologia, qualquer teologia?‖
Disponível em: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/. Acesso em 18 de
agosto de 2019 (adaptado)

A compreensão do mundo por meio da religião é uma
disposição que traduz o pensamento medieval, cujo
pressuposto é
o antropocentrismo: a valorização do homem como centro
do Universo e a crença no caráter divino da natureza
humana.
o teocentrismo: concepção predominante na produção
intelectual e artística medieval, que considera Deus o
centro do Universo.
a escolástica: a busca da salvação através do
conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do
paganismo.
a patrística: o ataque da convivência harmônica de fé e
razão, uma vez que o Universo, finito, é parte da
substância divina.
o positivismo: submissão do homem aos dogmas
instituídos pela Igreja e não questionamento das leis
divinas.

O ceticismo, conforme sugerido no texto, caracteriza-se por
Desprezar quaisquer convenções e obrigações da
sociedade.
Atingir o verdadeiro prazer como o princípio e o fim da vida
feliz.
Defender a indiferença e a impossibilidade de obter
alguma certeza.
Aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança
transcendente.
Agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem
bom e belo.
QUESTÃO 88.
―Jamais, a respeito de coisa alguma, digas: ―Eu a perdi‖, mas
sim: ―Eu a restituí‖. O filho morreu? Foi restituído. A mulher
morreu? Foi restituída. ―A propriedade me foi subtraída‖, então
também foi restituída. ―Mas quem a subtraiu é mau‖. O que te
importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta?
Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem
cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os
que se instalam em uma hospedaria.‖
EPICTETO. Encheirídion. In: DINUCCI, A. Introdução ao Manual de Epicteto. São
Cristóvão: UFS, 2012 (adaptado).

A característica do estoicismo presente nessa citação do
filósofo grego Epicteto é

.
.
.
.
.

explicar o mundo com números.
identificar a felicidade com o prazer.
aceitar os sofrimentos com serenidade.
questionar o saber científico com veemência.
considerar as convenções sociais com desprezo.

QUESTÃO 89.
―O período helenístico caracterizou-se por um processo de
interação cultural entre a cultura grega clássica e a cultura dos
povos orientais conquistados. Este pensamento filosófico foi
criado por Zenão de Cício, na cidade de Atenas, e defendia
que todo o universo seria governado por uma lei natural divina
e racional.‖
Disponível em: http://www.filosofia.com.br. Acesso em 18 de agosto de 2019 (adaptado)

A partir dessa compreensão o ponto de vista da filosofia
estoíca era a(o).
entendimento humano ao aceitar o nosso destino para
alcançar a vida eterna
realização de uma conduta virtuosa para reprimir as
paixões e os vícios
prazer no qual estava vinculado ao bem, fruto da
concepção humana
vivência das paixões oriundas do sentimento do homem
puro
buscar o prazer e a felicidade da vida no próximo
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QUESTÃO 90.
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5 Medieval (ou a Igreja na Idade Média) teve importante
papel
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da religião era imensa não só no plano espiritual
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DO
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poderosa instituição feudal, foi acumulando bens móveis e
prova
imóveis por meio de doações feitas por ricos aristocratas que
contém 90
se convertiam e por alguns imperadores.‖
(noventa)Disponível em: https://enem.estuda.com/. Acesso em 18 de agosto de 2019
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ATENÇÃ
O:
as
questões
de 01 a 05
são
relativas à
língua
estrangeir
a.24 Você
deverá
responder
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