
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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

 

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

 
ATENÇÃO: as questões de 01 a 05 são relativas à língua estrangeira. Você deverá responder apenas às 

questões relativas à língua estrangeira (inglês ou espanhol) de sua escolha. 
 

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

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

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

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

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

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES 
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1 

 

LINGUAGENS SEUS CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS   
 
Questões de 01 a 45 
 
Questões de 01 a 05 (opção inglês)  

 
QUESTÃO 1.  

 

 

 
MISSING OUT: IN PRAISE OF THE UNLIVED LIFE 

 
Missing Out: In Praise of the Unlived Life is Adam Phillips's 

17th book and is a characteristic blend of literary criticism and 
philosophical reflection packaged around a central idea. The 
theme here is missed opportunities, roads not taken, alternative 
versions of our lives and ourselves, all of which, Phillips argues, 
exert a powerful hold over our imaginations. Using a series of 
examples and close readings of authors including Philip Larkin 
and Shakespeare, the book suggests that a broader 
understanding of life's inevitable disappointments and thwarted 
desires can enable us to live fuller, richer lives. Good things 
come to those who wait. 

Does he see himself as a champion of frustration? ―I'm 
not on the side of frustration exactly, so much as the idea that 
one has to be able to bear frustration in order for satisfaction to 
be realistic. I'm interested in how the culture of consumer 
capitalism depends on the idea that we can't bear frustration, so 
that every time we feel a bit restless or bored or irritable, we eat, 
or we shop. 
 
Segundo o texto, o livro Missing Out: In Praise of the Unlived 
Life sugere que 
 

 a fantasia deve se sobrepor a nossos planos de vida. 
 os relatos de vida dos escritores não nos servem de 

exemplo. 
 as oportunidades perdidas devem ser recuperadas para 

uma vida satisfatória.  
 uma compreensão maior das decepções e dos desejos não 

realizados pode nos ajudar a viver melhor. 
 um controle maior de nossa imaginação é importante para 

lidarmos com nossas frustrações. 
 
QUESTÃO 2.  

 

 

 
I was born in Virginia, in 1832. My father was a white man 

and my mother a negress, the slave of one John Martin. I was a 
mere child, probably not more than six years of age, as I 
remember, when my mother, two brothers and myself were sold 
to Dr. Louis, a practicing physician in the village of Scottsville. 
We remained with him about five years. When he died, I was 
sold to one Washington Fitzpatrick, a merchant of the village. 
He kept me a short time when he took me to Richmond, 
expecting to sell me.  

A Mr. McGee came up and felt of me and asked me what I 
could do. ―You look like a right smart nigger‖, said he, ―Virginia 
always produces good darkies.‖ Virginia was the mother of 
slavery, and it was held by many that she had the best slaves. 
The bidding commenced, and I remember well when the 
auctioneer said, ―Three hundred eighty dollars – once, twice and 
sold to Mr. Edward McGee.‖ He was a rich cotton planter of 
Pontotoc, Miss. As near as I can recollect, I was not more than 
twelve years of age, so I was not sold for very much. […] 

LOUIS HUGHES. Adaptado de Thirty years a slave: from bondage to freedom. 
Milwaukee: South Side Printing Co, 1897. 

 
 
 

O texto é compreendido a partir de elementos que constroem 
ações passadas em um contexto histórico presente. A partir 
destes elementos, é possível compreender, no texto 
apresentado, 
 

 a personagem especificando qual o tipo de cor que os 
senhores brancos costumavam usar em suas roupas e 
como John Martin influenciou a população no século XIX. 

 a narrativa de um pai de família preocupado com a forma 
como seus filhos irão olhar a escravidão acontecendo no 
âmbito de sua família. 

 o autor do texto apresenta a narrativa de um negro frente a 
realidade da escravidão e venda de seu povo a partir de 
uma prática muito comum no século XIX. 

 a trajetória de como os negros conseguiram conquistar sua 
liberdade através dos tempos a partir do século XVIII e 
como isso influenciou nos dias de hoje. 

 a visão de Dr. Louis quando chegou a vila de Scottisville 
para emancipar os negros da supremacia branca e da 
escravidão instaurada na época. 

 
QUESTÃO 3.  

 

 

 
UNUSUAL PEOPLE UNUSUAL JOBS 

Steve and Stella Baker live in California. They‘ve got two 
small children, and they are an average American family, except 
for one thing: she goes to work, he stays at home and looks 
after the children. Our reporter spoke to Steve and Stella at their 
home in San Diego: ―My wife has a very good job. She‘s an 
electronics engineer, and she works for the US Navy here. So 
she works, and I stay at home and look after the children.‖ Jim 
Macartney is a helicopter pilot. He‘s British, but he lives and 
works in Africa. ―I work for the hospital here. I take a doctor and 
two nurses in my helicopter to the jungle. There are no roads in 
the jungle . only rivers. People go by helicopter or by boat, or 
they walk.‖ Mrs. Betty Brown is sixty-two. She‘s a housewife, 
and a grandmother and a student! Mrs. Brown lives in Oxford, 
England, and goes to the University there. She studies 
Japanese, and she is the first in her class. We asked Mrs. 
Brown how she learns Japanese. ―My son lives in Japan, he 
teaches English in Tokyo and sends me Japanese magazines 
and newspapers, videos of Japanese TV programmes and 
cassettes of Japanese radio programmes.‖  

<Disponível em: www.novapedagogia.com.br> 

 
De acordo com o texto, escolha a alternative que descreve 
corretamente as profissões das pessoas: 
 

 Jim is a teacher.  
 Steve is a pilot.  
 Steve is a doctor.  
 Mrs. Brown is a nurse.  
 Stella is an electronic engineer.  
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QUESTÃO 4.  
 

 

 

 
http://portaldalinguainglesa.blogspot.com/2012/08/some-cartoons-about-american-

education.html 

A despedida é um momento de muita emoção para todas as 
pessoas envolvidas no processo. Com relação ao cenário 
apresentado no cartum, pode-se inferir que 
 

 o pai está feliz com a viagem. 
 o menino vai para a universidade. 
 o menino vai morar no exterior com o pai. 
 o menino está viajando a passeio com a mãe. 
 a mãe irá viajar a trabalho, não sabe quando volta. 

 
QUESTÃO 5.  

 

 

 

 
Disponível em: <http://portaldalinguainglesa.blogspot.com/2012/08/some-

cartoons-about-american-education.html>. Acesso em: 18 jan.2019 

 
A charge traz em sua conjuntura aspectos de crítica social, 
onde as situações apresentadas são recorrentes e atuais. Na 
imagem apresentada, há um aspecto irônico apresentado, uma 
vez que 
 

 a professora conseguiu fazer com que a turma aceitasse a 
sua nova colega de sala. 

 a garota saiu do seu lugar para apresentar sua vida 
completa nas redes sociais. 

 nem todos possuem as tecnologias necessárias para 
acompanhar a vida virtual de outras pessoas. 

 a professora conseguiu convencer a aluna a participar do 
evento de verão nesta turma. 

 os colegas demonstram completo desinteresse com as 
histórias que a garota está contando em seu retorno a 
escola. 

 
 
 
 

LINGUAGENS SEUS CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 
 
Questões de 01 a 45 
 
Questões de 01 a 05 (opção espanhol)  

 
QUESTÃO 1.  
 

 

 
Fiestas Tradicionales del Paraguay 

Fiestas de San Blas: Paraguay Este festival se celebra en 
febrero. Febrero es el tiempo de carnaval en Paraguay. La 
prensa sensacionalista de colores y danzas como la polca 
añadir color a los carnavales de Paraguay. Se celebra a nivel 
nacional, y se celebra en casi todos los principales pueblos y 
ciudades del Paraguay, con gran pompa y entusiasmo. Sin 
embargo, la Virgen de la Candelaria en Puno, celebrada entre 
el 2 al 14 de febrero es el carnaval más emocionante. 
Semana Santa: Celebrada en marzo, este es uno de los 
festivales más populares en Paraguay es de carácter muy 
religioso. La Semana Santa se celebra con gran solemnidad. 
Festival de San Juan: También conocida como la fiesta de San 
Juan, éste es el mayor festival en el Paraguay. Se celebra el 24 
de junio. Aunque se celebró en casi todas las principales 
ciudades del Paraguay, el festival se observa mejor en la capital 
nacional de Asunción. La naturaleza de la celebración de este 
festival de los cambios de Paraguay de ciudad en ciudad. Sin 
embargo, el fuego camina sobre brasas y las brasas y la quema 
de una efigie de Judas Iscariot siguen siendo los rituales 
comunes. Gran comida casi siempre acompañan a las 
celebraciones. 

https://lospaises07.wordpress.com/2009/11/18/fiestas-tipicas-en-paraguay/ 

 
No fragmento ―La prensa sensacionalista‖. A expressão 
marcada está sendo usada com qual sentido dentro deste 
trecho? 
 

 Enfatiza uma crítica que está sendo feita a uma pessoa 
pública do Paraguai.  

 Enfatiza uma forma de manifestar positivamente este 
evento que acaba sendo uma dos atrativos das terras 
paraguaias.  

 Enfatiza uma reclamação feita pela imprensa, que busca 
com isso uma forma de melhor a educação dentro do 
Paraguai ao invés de perder tempo com esta manifestação 
carnavalesca.  

 Enfatiza uma forma de manifestar o descontentamento dos 
paraguaios diante de tantos problemas sociais e políticos 
pelos quais estão passando atualmente.  

 Enfatiza uma maneira de relembrar aos paraguaios a 
importância desta festa que se originou dos seus 
antepassados indígenas.  

 
QUESTÃO 2.  
 

 

 
Leia o fragmento a seguir: ―este es uno de los festivales más 
populares‖.  
 

Sabemos que a expressão marcada é um demonstrativo, esta 
palavra está fazendo referencia a. 
 

 Pascua. 
 Navidad. 
 Semana Santa.  
 Festival de San Juan.  
 Fiestas de San Blas.  

 
 
 



III SIMULADO SOPHOS ON LINE 
 

 

 

 

LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 1º DIA 3 

QUESTÃO 3.  
 

 

 
“Sin embargo, la Virgen de la Candelaria en Puno, celebrada 
entre el 2 al 14 de febrero es el carnaval más emocionante”. 

 
Nesta frase podemos notar o aparecimento da expressão ―sin 
embargo‖ que significa ―entretanto‖ no português, o que esta 
expressão dentro desta frase quer evidenciar é 
 

 a importância do sincretismo religioso. 
 que existem mais festas religiosas dentro do carnaval 

paraguaio. 
 que existem formas diferenciadas de se comemorar o 

carnaval e que acaba incluindo até mesmo festas 
religiosas.  

 que a festividade carnaval é uma festa religiosa e por 
causa disso acabou ganhando mais importância ainda pelo 
fato da festa desta virgem ter sido incorporada a esta 
festividade.  

 o uso desta expressão serve para chamar a nossa atenção 
da realização de uma festa religiosa dentro do carnaval, 
que acaba não sendo uma comemoração religiosa e que 
se torna parte da mesma.  

 
QUESTÃO 4.  
 

 

 
Soy Vera y soy aficionada a la informática y hay  

innumerables estudios técnicos y universitarios dirigidos a los 
que desean profesionalizarse en esa área. Por eso me parece 
importante analizar muy bien qué posibilidades se ofrecen. El 
que más me ha sido el de Diseño Gráfico. Cuando busqué 
información me enteré de que ofrecen carreras técnicas o 
universitarias para ese tipo de capacitación profesional. 
 

Após a leitura do texto, percebemos que o mesmo trata da 
vida de uma personagem que possui muitas dúvidas sobre o 
que deve escolher para a sua vida acadêmica, porém através 
de pesquisas realizadas a personagem Vera chega a uma 
conclusão para o seu dilema. Sobre tal situação podemos dizer 
que.   
 
Qual tipo de estudo mais agradou Vera? 
 

 Após as pesquisas realizadas, Vera escolheu pelo curso de 
desenho gráfico, pelo fato de estar relacionado diretamente 
com o curso de informática, o qual ela tem uma grande 
paixão. 

 Pelo fato da personagem possuir muitas incertezas, a 
mesma irá procurar conhecer todas as opções que ela tem 
para assim escolher a melhor, mas primeiro ela irá realizar 
outras pesquisas. 

 Vera optará em fazer o curso de desenho industrial, devido 
ter um maior conhecimento informacional sobre o curso 
que já escolheu e por achar que esse se encaixa melhor no 
seu perfil. 

 Irá procurar fazer pesquisas sobre a área técnica antes de 
ingressar na universidade para assim poder fazer a 
escolha certa e já possuir algum emprego nesta área, 
posto que isto facilitará seu lado financeiro. 

 Buscará fazer o curso que melhor apresentar-se na 
questão financeira e que possua vagas acessíveis para o 
mercado de trabalho, na realidade atual que enfrentamos, 
pois a concorrência está cada vez mais acirrada.  

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 5.  
 

 

 
¿DE DÓNDE SE ORIGINÓ LA PALABRA ANIME? 

 

 En sus inicios, alrededor de 1910, la animación 
japonesa recibe el nombre de senga eiga (literalmente 
―películas de líneas dibujadas‖), más tarde se conocerá con el 
término Doga (―imágenes en movimiento‖) y finalmente, sobre 
1960 pasará a llamarse animeeshon. De ahí que se abrevie a 
―anime‖.  
 El anime es un medio de gran expresión en Japón, 
siendo al mismo tiempo un producto de entretenimiento 
comercial y cultural, lo que ha ocasionado un fenómeno cultural 
en masas populares y una forma de arte tecnológico. 
 Es potencialmente dirigido a todos los públicos, desde 
niños, adolescentes, adultos, hasta especializaciones de 
clasificación esencialmente tomada de la existencia para el 
―manga‖ (historieta japonesa), con clases base diseñadas para 
especificaciones socio-demográficos tales como empleados, 
amas de casa, estudiantes, etc. Por lo tanto, pueden hacer 
frente a los sujetos, temas y géneros tan diversos como el 
amor, aventura, ciencia ficción, cuentos infantiles, literatura, 
deportes, horror, fantasía, comedia u muchos otros.  

Disponible en: WWW.ES.M.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/ANIME 
Accedido el: 28 nov. 2016. (adaptado)   

 
Este texto nos mostra um pouco da cultura japonesa que 
conseguiu sair de suas próprias fronteiras e se expandiu pelo 
mundo, levando ao conhecimento de todos um pouco mais 
desta cultura tão atrativa.  
 
Considerando o texto, a ideia de expansão deste produto  
 

 sirvió solamente para mostrar como los japoneses también 
son buenos para discutir sobre la temática cultural. 

 evidenció las costumbres japonesas para cada región de 
su propio territorio y también sirvió para que los estudios, 
de forma interna, aumentaron los trabajos universitarios.   

 se tornó un fenómeno mundial, ya que todas las personas 
de todas las edades asisten o buscan leer los libros, que 
fueron llamados de manga.  

 es una forma alejada de mostrar los como las costumbres 
son desconocidas para cada pueblo, sin afectar los 
estudios o el conocimiento sobre ciertos tema culturales.  

 acabó tornándose algo muy importante para el propio 
Japón, pues evidenció las costumbres de cada región, ya 
que el propio texto nos indica esta evolución y este 
descubrimiento dentro del propio territorio japonés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.es.m.wikipedia.org/WIKI/ANIME
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Questões de 06 a 45 
 
 

QUESTÃO 6.  
 

 

 
Domésticas: a sinhá e o Quarto de Empregada 

 

A Organização Internacional do Trabalho, em sua 100ª 
Conferência que está sendo realizada em Genebra, na Suíça, 
deve aprovar direitos iguais para trabalhadores domésticos em 
relação ao restante da sociedade. Ratificando a nova 
convenção que tratará do tema, o Brasil terá que alterar a 
Constituição para fazer valer a isonomia. Hoje, por exemplo, é 
facultativo recolher o FGTS dos trabalhadores domésticos. Com 
a mudança, deve se tornar obrigatório. [...] 

Por que levou tanto tempo para aprovar uma convenção 
assim, uma vez que as discussões se arrastam por meio 
século? Porque a Europa precisa de mão-de-obra barata, mas 
não quer garantir aos imigrantes os mesmos direitos de quem 
nasceu no continente. [...] 

Mas se ignorarmos os direitos desses trabalhadores, 
estamos considerando que uma sociedade pode aceitar basear 
o seu crescimento sobre o esfolamento de um determinado 
grupo. 

http://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2011/06/15/domesticas-a-sinha-e-o-
quarto-de-empregada/ 

 
Palavras ou expressões ganham sentido figurado, dependendo 
da forma como são empregadas. Quando isso acontece, têm o 
seu sentido ampliado ou modificado, ganhando significações 
diferentes das usuais. Sabendo disso, a linguagem utilizada de 
maneira figurada é: 
 

 ‖A Organização Internacional do Trabalho‖. 
  ―sobre o esfolamento de um determinado grupo‖ . 
 ―Ratificando a nova convenção que tratará do tema‖. 
 ―em sua 100ª Conferência, que está sendo realizada em 

Genebra‖. 
 ―Hoje [...] é facultativo recolher o FGTS dos trabalhadores 

domésticos‖. 
 

QUESTÃO 7.  
 

 

 

Manuel Bandeira 
 

Filho de engenheiro, Manuel Bandeira foi obrigado a 
abandonar os estudos de arquitetura por causa da 
tuberculose. 
Mas a iminência da morte não marcou de forma lúgubre 
sua obra, embora em seu humor lírico haja sempre um 
toque de funda melancolia, e na sua poesia haja sempre 
um certo toque de morbidez, até no erotismo. 
Tradutor de autores como Marcel Proust e William 
Shakespeare, esse nosso Manuel traduziu mesmo foi a 
nostalgia do paraíso cotidiano mal idealizado por nós, 
brasileiros, órfãos de um país imaginário, nossa Cocanha 
perdida, Pasárgada. 
Descrever seu retrato em palavras é uma tarefa 
impossível,depois que ele mesmo já o fez tão bem em 
versos. 

Revista Língua Portuguesa, n° 40, fev. 20 

 
 
 
 
 
 
 
 

A coesão do texto é construída principalmente a partir 
do(a) 
 

 repetição de palavras e expressões que entrelaçam as 
informações apresentadas no texto. 

 substituição de palavras por sinônimos como ―lúgubre‖ e 
―morbidez‖, ―melancolia‖ e ―nostalgia‖. 

 emprego de diversas conjunções subordinativas que articulam 
as orações e períodos que compõem o texto. 

 emprego de pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos: ―sua‖, ―seu‖, ―esse‖, ―nosso‖, ―ele‖. 

 emprego de expressões que indicam sequência, 
progressividade, como ―iminência‖, ―sempre‖, ―depois‖. 

 
QUESTÃO 8.  
 

 

 
O canto do guerreiro 

 

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? 
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 
 

 há, em cada um dos textos, a utilização de pelo menos 
uma palavra de origem indígena. 

 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. 

 a função da linguagem centrada na primeira pessoa, 
predominante no segundo texto, está ausente no primeiro. 

 a função da linguagem, no primeiro texto, centra-se na 
forma de organização da li nguagem e, no segundo, no 
relato de informações reais. 
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QUESTÃO 9.  
 

 

 
Palavra indígena 

 

A história da tribo Sapucaí, que traduziu para o idioma 
guarani os artefatos da era da computação que ganharam 
importância em sua vida, como mouse (que eles chamam de 
angojhá) e windows (oventã). Quando a internet chegou àquela 
comunidade, que abriga em torno de 400 guaranis, há quatro 
anos, por meio de um projeto do Comitê para Democratização 
da Informática (CDI), em parceria com a ONG Rede Povos da 
Floresta e com antena cedida pela Star One (da Embratel), 
Potty e sua aldeia logo vislumbraram as possibilidades de 
comunicação que a web traz. Ele conta que usam a rede, por 
enquanto, somente para preparação e envio de documentos, 
mas perceberam que ela pode ajudar na preservação da cultura 
indígena. A apropriação da rede se deu de forma gradual, mas 
os guaranis já incorporaram a novidade tecnológica ao seu 
estilo de vida. A importância da internet e da computação para 
eles está expressa num caso de rara incorporação: a do 
vocabulário. 

— Um dia, o cacique da aldeia Sapucaí me ligou. ―A gente 
não está querendo chamar computador de ―computador". 
Sugeri a eles que criassem uma palavra em guarani. E criaram 
aiú irú rive, ‖caixa pra acumular a língua‖. Nós, brancos, 
usamos mouse, windows e outros termos, que eles começaram 
a adaptar para o idioma deles, como angojhá (rato) e oventã 
(janela) — conta Rodrigo Baggio, diretor do CDI. 

Disponível em: http://www.revistalingua.uol.com.br. Acesso em: 22 jul. 2010. 

 
O uso das novas tecnologias de informação e comunicação fez 
surgir uma série de novos termos que foram acolhidos na 
sociedade brasileira em sua forma original, como: mouse, 
windows, download, site, homepage, entre outros.  
 
O texto trata da adaptação de termos da informática à língua 
indígena como uma reação da tribo Sapucaí, o que revela 
 

 a possibilidade que o índio Potty vislumbrou em relação à 
comunicação que a web pode trazer a seu povo e à 
facilidade no envio de documentos e na conversação em 
tempo real. 

 o uso da internet para preparação e envio de documentos, 
bem como a contribuição para as atividades relacionadas 
aos trabalhos da cultura índigena. 

 adesão ao projeto do Comitê para Democratização da 
Informática (CDI), que, em parceria com a ONG Rede 
Povos da Floresta, possibilitou o acesso à web, mesmo em 
ambiente inóspito. 

 a apropriação da nova tecnologia de forma gradual, 
evidente quando os guaranis incorporaram a novidade 
tecnológica ao seu estilo de vida com a possibilidade de 
acesso à internet. 

 a preservação da identidade, demonstrada pela 
conservação do idioma, mesmo com a utilização de novas 
tecnologias características da cultura de outros grupos 
sociais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10.  
 

 

 

 
http://4.bp.blogspot.com/_f8rE6OMHzy8/SwdZghKAxEI/ 

/HcLiQJVtl0s/s400/Imagem16.jpg  
 
Nos quadrinhos acima, Calvin escreve suas memórias 
esclarecendo o próprio texto, o que corrobora a função da 
linguagem 
 

 metalinguística. 
 referencial. 
 emotiva. 
 fática. 
 poética. 

 
QUESTÃO 11.  
 

 

 
Não tem tradução 

[...] 
Lá no morro, se eu fizer uma falseta 
A Risoleta desiste logo do francês e do inglês 
A gíria que o nosso morro criou 
Bem cedo a cidade aceitou e usou 
[...] 
Essa gente hoje em dia que tem mania de exibição 
Não entende que o samba não tem tradução no idioma francês 
Tudo aquilo que o malandro pronuncia 
Com voz macia é brasileiro, já passou de português 
Amor lá no morro é amor pra chuchu 
As rimas do samba não são I love you 
E esse negócio de alô, alô boy e alô Johnny 
Só pode ser conversa de telefone 

ROSA, N. In: SOBRAL, João J. V. A tradução dos bambas. Revista Língua 
Portuguesa Ano 4, no 54. São Paulo: Segmento, abr. 2010 (fragmento). 

 
As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, 
apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com 
seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no 
início dos anos 1920, ainda são modernas.  
 
No fragmento do samba Não tem tradução, por meio do recurso 

da metalinguagem, o poeta propõe 
 

 incorporar novos costumes de origem francesa e 
americana, juntamente com vocábulos estrangeiros. 

 respeitar e preservar o português padrão como forma de 
fortalecimento do idioma do Brasil. 

 valorizar a fala popular brasileira como patrimônio 
linguístico e forma legítima de identidade nacional. 

 mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento 
do novo e quente ritmo da música popular brasileira. 

 ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão 
de valores étnicos de sociedades mais desenvolvidas. 
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QUESTÃO 12.  
 

 

 
Cabeludinho 

 

Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou 
aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de 
ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição 
deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no 
Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha 
avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério. Mas 
todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia 
fazer de uma informação um chiste. E fez. E mais: eu acho que 
buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E 
pode ser instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada 
um menino gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não 
disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume 
de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de 
palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar 
de palavra engavetada. Aquela que não pode mudar de lugar. 
Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do 
que pelo que elas informam. Por depois ouvi um vaqueiro a 
cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não 
sei aler. Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava 
a solidão do vaqueiro. 

BARROS, M. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003. 

 
No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes 
possibilidades de uso da língua e sobre os sentidos que esses 
usos podem produzir, a exemplo das expressões ―voltou de 
ateu‖, ―disilimina esse‖ e ―eu não sei a ler‖. Com essa reflexão, 
o autor destaca 
 

 os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do 
texto. 

 o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante 
as suas férias. 

 a distinção clara entre a norma culta e as outras 
variedades linguísticas. 

 a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos 
usos coloquiais da linguagem 

 a importância de certos fenômenos gramaticais para o 
conhecimento da língua portuguesa. 

 
QUESTÃO 13.  
 

 

 
A carreira do crime Estudo feito por pesquisadores da 

Fundação Oswaldo Cruz sobre adolescentes recrutados pelo 
tráfico de drogas nas favelas cariocas expõe as bases sociais 
dessas quadrilhas, contribuindo para explicar as dificuldades 
que o Estado enfrenta no combate ao crime organizado.  

O tráfico oferece aos jovens de escolaridade precária 
(nenhum dos entrevistados havia completado o ensino 
fundamental) um plano de carreira bem estruturado, com 
salários que variam de R$ 400,00 a R$ 12.000 mensais. Para 
uma base de comparação, convém notar que, segundo dados 
do IBGE de 2001, 59% da população brasileira com mais de 
dez anos que declara ter uma atividade remunerada ganha no 
máximo o ‗piso salarial‘ oferecido pelo crime. Dos traficantes 
ouvidos pela pesquisa, 25% recebiam mais de R$ 2.000 
mensais; já na população brasileira essa taxa não ultrapassa 
6%. 

Tais rendimentos mostram que as políticas sociais 
compensatórias, como o Bolsa -Escola (que paga R$ 15 
mensais por aluno matriculado), são por si só incapazes de 
impedir que o narcotráfico continue aliciando crianças 
provenientes de estratos de baixa renda: tais políticas aliviam 
um pouco o orçamento familiar e incentivam os pais a 
manterem os filhos estudando, o que de modo algum 
impossibilita a opção pela delinquência. No mesmo sentido, os 
programas voltados aos jovens vulneráveis ao crime 
organizado (circo -escolas, oficinas de cultura, escolinhas de 
futebol) são importantes, mas não resolvem o problema.  

A única maneira de reduzir a atração exercida pelo tráfico 
é a repressão, que aumenta os riscos para os que escolhem 
esse caminho. Os rendimentos pagos aos adolescentes provam 
isso: eles são elevados precisamente porque a possibilidade de 
ser preso não é desprezível. É preciso que o Executivo federal 
e os estaduais desmontem as organizações paralelas erguidas 
pelas quadrilhas, para que a certeza de punição elimine o 
fascínio dos salários do crime. Editorial.  

Folha de São Paulo. 15 jan. 2003. 

 
No Editorial, o autor defende a tese de que ―as políticas sociais 
que procuram evitar a entrada dos jovens no tráfico não terão 
chance de sucesso enquanto a remuneração oferecida pelos 
traficantes for tão mais compensatória que aquela oferecida 
pelos programas do governo‖. Para comprovar sua tese, o autor 
apresenta. 
 

 instituições que divulgam o crescimento de jovens no crime 
organizado.  

 sugestões que ajudam a reduzir a atração exercida pelo 
crime organizado.  

 políticas sociais que impedem o aliciamento de crianças no 
crime organizado.  

 pesquisadores que se preocupam com os jovens 
envolvidos no crime organizado.  

 números que comparam os valores pagos entre os 
programas de governo e o crime organizado. 

 
QUESTÃO 14.  
 

 

 
Amava alguém, me enganei 
Me apaixonei pela pessoa errada 
Pra mim você não vale nada,  
Pra mim você não vale nada 
Foi só ilusão, decepção, acreditava nas suas palavras 
Pra mim você não vale nada,  
Pra mim você não vale nada 
 
Hoje eu vou beber até o dia clarear 
Vem pra minha mesa que hoje é open bar 
A noite não tem hora pra acabar 
 
Eu vou dar virote, eu vou dar virote 
Eu sou patrão tô estourado e essa vida é pra quem pode 
Eu vou dar virote, eu vou dar virote 
E pode chamar o samu, 
Que hoje eu vou tomar glicose 

Música “Vou dar virote”. de Wesley Safadão, 2015 

 
É comum em um texto a presença de mais de uma função da 
linguagem, no entanto sempre há a predominância de uma 
sobre as outras. Nesta letra da música ―Vou dar virote‖, 
percebe-se que a função emotiva ou expressiva da linguagem 
predomina, por que 
 

 o interlocutor está predominando ao se evidenciar verbos 
no imperativo, bem como vocativos. 

 o autor, de forma objetiva e direta, bem como denotativa, 
busca persuadir o interlocutor a mudar de comportamento. 

 as atitudes do emissor se sobrepõem àquilo que está 
sendo dito, evidenciadas pelos verbos e pronomes em 
primeira pessoa. 

 o autor, usando a primeira pessoa, expressa suas 
emoções, as quais são caracterizadas pelo teste do canal 
e a tentativa de um diálogo. 

 usando códigos idênticos, o autor expressa seus 
sentimentos por meio de verbos e pronomes em primeira 
pessoa como a própria linguagem para explicar uma 
linguagem. 
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QUESTÃO 15.  
 

 

 
ONU denuncia aumento da violência contra a mulher em 

todo o mundo 
da Efe, em Nova York 

 
A violência contra a mulher não apenas persiste, como 

também se propaga pelo mundo todo, segundo relatório 
apresentado nesta terça-feira pelo secretário-geral das Nações 
Unidas, Kofi Annan. 

"A persistência e o aumento da violência contra as 
mulheres, e a impunidade com que se permite que esta 
continue são claros indicadores do fracasso dos Estados no 
cumprimento de suas obrigações de protegê-las", diz o texto. 

Apesar dos avanços na criação de um marco legal e de 
políticas para abordar a questão como uma violação dos 
direitos humanos, Annan alerta no estudo que existe uma 
"enorme distância" entre os padrões internacionais e as 
legislações e políticas nacionais. 

Fonte: http://migre.me/iA2Ps 

 
Observando as informações geradas nos sistemas de 
comunicação e informação acima, e considerando a função 
social desses sistemas, infere-se que a violência contra a 
mulher 
 

 é uma atitude crescente e que gera traumas de todos os 
matizes possíveis. 

 só poderá diminuir se houver aproximação entre homens e 
mulheres. 

 tende a aumentar devido à arrogância de mulheres que 
desrespeitam sua religião. 

 promove abalos de ordem psicológica em detrimento de 
possíveis traumas físicos. 

 gera uma desordem social, ao impor a figura feminina 
como falso mártir. 

 
QUESTÃO 16.  
 

 

 
Não sei...  

Não sei...  

Não sei...  

Se a vida é curta ou longa demais pra nós, Mas sei que nada 

do que vivemos tem sentido, Se não tocamos o coração das 

pessoas. Muitas vezes basta ser:  

 

Colo que acolhe,  

Braço que envolve,  

Palavra que conforta,  

Silêncio que respeita,  

Alegria que contagia,  

Lágrima que corre,  

Olhar que acaricia,  

Desejo que sacia,  

Amor que promove.  

E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. 

 É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa 

demais,  

Mas que seja intensa, verdadeira, pura... Enquanto durar.  
Cora Coralina 

 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa que apresenta a função da linguagem 
predominante no texto lido: 
 

 Emotiva, pois o sentimento de profundo amargor que 
emana do eu lírico nos permite perceber seu pessimismo 
latente diante da raça humana.  

 Fática, pois é mantido um efetivo diálogo entre o eu lírico e 
o leitor que porventura também esteja descontente com o 
rumo que a vida está tomando.  

 Metalinguística, pois o eu lírico expressa sua descrença na 
raça humana mediante o uso da língua portuguesa, isto é, 
o código explica o idioma utilizado.  

 Poética, pois, apesar de o eu lírico apresentar uma saída 
para a vida ser mais intensa, independente do quanto ela 
dure, fica ressaltada a forma do texto.  

 Referencial, pois independente da mensagem de otimismo 
passada pelo eu lírico, o que fica mais marcante é seu tom 
de ironia, já que prevalecem verbos no imperativo. 

 
QUESTÃO 17.  
 

 

 
“É bom quando a gente volta da escola, não tem nada de bom 
passando na TV normal, aí a gente pega e liga a TV a cabo, 
que tem sempre alguma coisa boa pra ver.” 

(Sérgio Cleto Jr.) 

 
“Tem um monte de esportes que eu adoro, principalmente 
futebol e tênis.” 

(Diego Derenzo) 
 

Sobre as falas acima, pode-se afirmar que 
 

 são exemplos do padrão culto da língua. 
 são construções típicas do português falado, ou seja, da 

linguagem coloquial. 
 representam o uso da linguagem vulgar, pois refletem a 

pouca cultura de quem emitiu as mensagens. 
 ferem claramente as normas gramaticais, não 

desempenhando seu papel comunicativo. 
 representam um tipo de linguagem comum em textos 

literários e poéticos. 
 

QUESTÃO 18.  
 

 
 

 
https://4.bp.blogspot.com/-awvAtPFWqfo/Wj3J7zQ5VuI/ 

recruta%2Bzero%2Beu%2Btentei%2Be%2Btentei.jpg  

 

A progressão textual se dá a partir de elementos que agem 
como articuladores os quais colaboram para se obter o sentido 
que se espera.  
Observando-se o diálogo acima, nota-se que no primeiro balão 
há um conectivo fazendo o elo entre os períodos, assim esse 
conectivo tem a função de 
 

 inserir uma ideia que se soma à ideia inicial. 
 concluir a ideia expressa no primeiro período. 
 contrariar a ideia estabelecida no primeiro período, ou seja, 

quebrar a expectativa inicial. 
 explicar deforma contextualizada os principais motivos pelos 

quais não alcançou os seus objetivos iniciais. 
 introduzir uma oração que se caracteriza como justificativa 

da informação que é apresentada na primeira. 
 
 
 

https://4.bp.blogspot.com/-awvAtPFWqfo/Wj3J7zQ5VuI/%20recruta%2Bzero%2Beu%2Btentei%2Be%2Btentei.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-awvAtPFWqfo/Wj3J7zQ5VuI/%20recruta%2Bzero%2Beu%2Btentei%2Be%2Btentei.jpg
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QUESTÃO 19.  
 

 

 
TEXTO I 

 
 

TEXTO II 

 
Não jogar lixo no chão é questão de respeito! 

 

O lixo que produzimos deve ser tratado de forma séria, 
pois somos responsáveis por tudo aquilo que produzimos. 
Inicialmente devemos saber que existem dois tipos de lixo: o 
biodegradável e o não-biodegradável. 

Devemos ter respeito pelo meio ambiente que é tudo o 
que nos rodeia e preservá-lo para que as futuras gerações 
possam levar uma vida mais saudável. Desde pequenas, as 
crianças devem aprender a não jogar lixo no chão. 

Você não joga papel de bala ou embalagem de bolachinha 
recheada no meio da sua sala, né? As calçadas da sua cidade 
fazem parte do patrimônio público. Por isso, também é sua 
tarefa como cidadão preservá-las! Não vai adiantar nada a 
prefeitura limpar as ruas e calçadas, se você não ajuda a 
mantê-las limpas. 

Você gosta de ver a calçada da sua casa suja? Acho que 
não, né? Pois é! Quando você joga lixo no chão, você está 
sujando a calçada de outras pessoas. 
 
Ao relacionar os dois textos acima que abordam a questão do 
lixo, percebe-se que o texto II é 
 

 indispensável, pois o texto I fica incompleto sem o II, que 
apela para a sensibilidade das pessoas. 

 discordante, pois apresenta uma posição extremamente 
distinta daquela defendida pelo texto I. 

 contraditório, pois ele prova que o brasileiro está muito 
bem orientado sobre como deve tratar o lixo. 

 complementar, pois reforça a ideia de que o brasileiro deve 
repensar o seu comportamento em relação ao lixo. 

 redundante, já que o objetivo, tanto do texto I quanto do II, 
é instruir os brasileiros sobre como podem reaproveitar o 
lixo doméstico. 

 
QUESTÃO 20.  
 

 

 
Observe que há um jogo de palavras entre ―FALA‖ e ―DIZ‖.  
 
A função de linguagem que se destaca quando se faz um jogo 
com as palavras, a fim de emocionar, provocar efeitos sonoros 
ou de significados é a função 
 

 fática. 
 poética. 
 emotiva. 
 conotativa. 
 metalinguística. 

 
 

QUESTÃO 21.  
 

 

 
No escritório, o silêncio é quebrado pelo som estridente do 
telefone: 
- Alô? 
- É do escritório do doutor Leopoldo? 
- É, sim, senhor. Em que posso servi-lo? 
- Bem, necessito, com urgência, uma consulta, pois estou 
sentindo a vista um pouco embaçada. 
- O senhor possui algum plano de saúde? 
- Sim, senhora. 
- Por favor, aguarde só um minutinho. 
Abriu o livro de anotações, e: 
- Infelizmente, não é possível nessa semana...somente na 
próxima, ou seja, daqui a uns dez dias... 
- Mesmo assim, por favor, anote o meu nome: Asclepíades 
Campo Maior do Ceará. 
- Asclepíades?! O senhor é filho da dona Marocas, de 
Canabrava? 
- Sou, sim. 
- Não é possível! Ora, Asclapíades, é, você, cara, há quanto 
tempo?  
Sou eu, Nicinha... 
- Nicinha, que coincidência! 
- Olha, vem logo, aqui, que a gente dá um jeito, eu te ponho, 
assim, entre um cliente e outro... mas bico calado... 
 
A organização do discurso entre as personagens sofreu uma 
súbita mudança devido. 
 

 ao interesse repentino da moça em resolver o problema do 
outro que buscava uma consulta. 

 ao fato de que, na esperança de obter a consulta, o cliente 
se anunciou amigo da atendente. 

 à iniciativa da atendente em investigar as origens do 
cliente, pois pensara tê-lo reconhecido. 

 ao cuidado que teve o cliente de, somente ao longo da 
conversa, revelar a sua verdadeira identidade. 

 à possibilidade de travarem um diálogo marcado pela 
informalidade, pois já eram conhecidos. 

 
QUESTÃO 22.  
 

 

 

 
 
Os discursos revelam bem mais do que aquilo que demonstram 
textualmente, explicitando ideologias e marcas da época em 
que são produzidos.  
 
A fala da personagem-propaganda pode ser interpretada nos 
dias de hoje como 
 

 depreciação da capacidade feminina. 
 preocupação com produtos adaptados. 
 exaltação das características do sexo frágil. 
 evolução técnica e tecnológica da produção. 
 elevação da mulher à protagonista das ações. 
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QUESTÃO 23.  
 

 

 
Em junho de 2015, o Papa Francisco tornou pública a encíclica 
Laudato sí (Louvado sejas), na qual trata do meio ambiente e 
da atual crise ecológica, conforme trecho a seguir. 
 

O ambiente humano e o ambiente natural degradam-se 
em conjunto; e não podemos enfrentar adequadamente a 
degradação ambiental, se não prestarmos atenção às causas 
que têm a ver com a degradação humana e social. De fato, a 
deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam de 
modo especial os mais frágeis do planeta: ―Tanto a experiência 
comum da vida quotidiana como a investigação científica 
demonstram que os efeitos mais graves de todas as agressões 
ambientais recaem sobre as pessoas mais pobres‖. Por 
exemplo (...), a poluição da água afeta particularmente os mais 
pobres que não têm possibilidades de comprar água 
engarrafada, e a elevação do nível do mar afeta principalmente 
as populações costeiras mais pobres que não têm para onde se 
transferir. O impacto dos desequilíbrios atuais manifesta-se 
também na morte prematura de muitos pobres, nos conflitos 
gerados pela falta de recursos e em muitos outros problemas 
que não têm espaço suficiente nas agendas mundiais. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 
No trecho selecionado da encíclica, o papa estabelece 
 

 a importância de preservar o bem comum, sobretudo a 
água potável. 

 o papel da política internacional para o uso responsável 
das fontes hídricas. 

 a relação entre a desigualdade social e a fragilidade do 
equilíbrio ecológico planetário. 

 a interdependência entre o desenvolvimento tecnológico e 
o progresso material e moral. 

 o vínculo entre a responsabilidade humana no 
aquecimento global e a elevação do nível do mar. 

 
QUESTÃO 24.  
 

 

 

 
 
O cartaz de Ziraldo compõem de uma campanha contra o uso 
de drogas. Essa abordagem, que se diferencia das outras 
campanhas, pode ser identificada 
 

 pela seleção do público alvo da campanha, representado, 
no cartaz, pelo casal de jovens. 

 pelo uso da ironia, na oposição imposta entre a seriedade 
do tema e a ambiência amena que envolve a cena. 

 pela escolha temática do cartaz, cujo texto configura uma 
ordem aos usuários e não usuários: diga não às drogas. 

 pela ausência intencional do acento grave, que constrói a 
ideia de que não é a droga que "faz a cabeça do jovem". 

 pela criação de um texto de sátira à postura dos jovens, 
que não possuem autonomia para seguir seus caminhos. 

QUESTÃO 25.  
 

 

 
Em bom português 

 
No Brasil, as palavras envelhecem e caem como folhas 

secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhada (aliás, 
não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do 
plural: tudo é ―a gente‖). A própria linguagem corrente vai-se 
renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. 

Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, 
chamou minha atenção para os que falam assim: 

– Assisti a uma fita de cinema com um artista que 
representa muito bem. 

Os que acharam natural essa frase, cuidado! Não saber 
dizer que viram um filme que trabalha muito bem. E irão ao 
banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho 
em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca. 
Comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, 
pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no 
passeio em vez de passear na calçada. Viajarão de trem de 
ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora em vez de 
apresentar sua mulher. 

(SABINO, F. Folha de S. Paulo, 13 abr. 1984) 
 

A língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes 
socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, 
evidenciando que 
 

 o uso de palavras novas deve ser incentivado em 
detrimento das antigas. 

 a utilização de inovações do léxico é percebida na 
comparação de gerações. 

 o emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza 
diversidade geográfica. 

 a pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores 
da classe social a que pertence o falante. 

 o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas 
etárias é frequente em todas as regiões. 

 
QUESTÃO 26.  
 

 

 

 
 
Na tirinha acima, o quarto balãozinho apresenta um desvio 
gramatical. Esse desvio ocorre normalmente porque as 
pessoas 
 

 não sabem escrever. 
 não estudam o suficiente. 
 reproduzem um dialeto colonial. 
 reproduzem um dialeto interiorano. 
 tendem a reproduzir, na escrita, a língua como falam. 
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QUESTÃO 27.  
 

 

 
Neologismo 

Beijo pouco, falo menos ainda. 
Mas invento palavras 
Que traduzem a ternura mais funda 

E mais cotidiana 
Inventei, por exemplo, o verbo teadorar. 
Intransitivo:  
Teadoro, Teodora 

(BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira.Rio de Janeiro:  
José Olympio, 1970) 

 
Os modernistas brasileiros brincavam com a linguagem e 
buscavam aproximar seus textos às expressões populares. 
Pode-se entender que o uso da palavra ―neologismo‖ como 
título do poema refere-se 
 

 à aproximação da linguagem popular. 
 à revelação dos sentimentos do autor. 
 à homonímia de um vocábulo no texto. 
 à ressignificação intencional de um vocábulo no texto. 
 à nacionalização de termos oriundos de outros idiomas. 

 
QUESTÃO 28.  
 

 

 
Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais 

bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso 
deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de 
língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? 
Não! 

Há outra dimensão a ser considerada: de fato, no mundo 
real da escrita, não existe apenas um português correto, que 
valeria para todas as ocasiões: o estilo dos contratos não é o 
mesmo dos manuais de instrução; o dos juízes do Supremo 
não é o mesmo dos cordelistas; o dos editoriais dos jornais não 
é o mesmo dos dos cadernos de cultura dos mesmos jornais. 
Ou do de seus colunistas. 

(POSSENTI, S. Gramática na cabeça. Língua Portuguesa, ano 5, n. 67, maio 
2011 – adaptado). 

 

Sírio Possenti defende a tese de que não existe um único 
―português correto‖. Assim sendo, o domínio da língua 
portuguesa implica, entre outras coisas, saber 
 

 descartar as marcas de informalidade do texto. 
 adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e 

contexto. 
 reservar o emprego da norma padrão aos textos de 

circulação ampla. 
 moldar a norma padrão do português pela linguagem do 

discurso jornalístico. 
 desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e 

manuais divulgados pela escola. 
 

QUESTÃO 29.  
 

 

 
PROPAGANDA - O exame dos textos e mensagens de 

Propaganda revela que ela apresenta posições parciais, que 
refletem apenas o pensamento de uma minoria, como se 
exprimissem, em vez disso, a convicção de uma população; 
trata-se, no fundo, de convencer o ouvinte ou o leitor de que, 
em termos de opinião, está fora do caminho certo, e de induzi-
lo a aderir às teses que lhes são apresentadas, por um 
mecanismo bem conhecido da psicologia social, o do 
conformismo induzido por pressões do grupo sobre o indivíduo 
isolado. 

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; PASQUINO, G. Dicionário de política. 
Brasília: UnB, 1998 (adaptado}. 

 
 

De acordo com o texto, as estratégias argumentativas e o uso 
da linguagem na produção da propaganda favorecem a. 
 

 reflexão da sociedade sobre os produtos anunciados. 
 difusão do pensamento e das preferências das massas. 
 imposição das ideias e posições de grupos específicos. 
 decisão consciente do consumidor a respeito de sua 

compra. 
 identificação dos interesses do responsável pelo produto 

divulgado. 
 

QUESTÃO 30.  
 

 

 
Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e 

contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, 
como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na 
testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. 
Estacou assombrado; não podia ser o beijo da amizade, podia 
ser o epílogo de um livro adúltero [ ... ]. 

Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o 
cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em 
soluços, e os olhos não puderam conter as lágrimas, que 
vieram em borbotões, lágrimas de amor calado, e irremediável 
desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo 
essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, 
deliciosamente longa. 

ASSIS, M. A causa secreta. Disponível em: www.dominiopublico.gov.br. 
Acesso em: 9 out. 2015. 

 
No fragmento, o narrador adota um ponto de vista que 
acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse 
procedimento narrativo é o registro do(a) 
 

 indignação face à suspeita do adultério da esposa. 
 tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. 
 espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. 
 prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. 
 superação do ciúme pela comoção decorrente da morte. 

 
QUESTÃO 31.  

 

 

 
O convívio com outras pessoas e os padrões sociais 
estabelecidos moldam a imagem corporal na mente das 
pessoas. A imagem corporal idealizada pelos pais, pela média, 
pelos grupos sociais e pelas próprias pessoas desencadeia 
comportamentos estereótipados que podem comprometer a 
saúde. A busca pela imagem corporal perfeita tem levado 
muitas pessoas a procurar alternativas ilegais e até mesmo 
nocivas à saúde. 

Revista Corpoconsciência. FEFISA, v. 10. nº 2, Santo André, jul./dez. 2006. 
(adaptado). 

 
A imagem corporal tem recebido grande destaque e valorização 
na sociedade atual. Como consequência, 
 

 a ênfase na magreza tem levado muitas mulheres a 
depreciar sua autoimagem, apresentando insatisfação 
crescente com o corpo. 

 a modelagem  corporal é um processo em que o indivíduo 
observa como o comportamento de outros, sem, contudo, 
imitá-los. 

 as pessoas adquirem a liberdade para desenvolver seus 
corpos de acordo com critérios estéticos que elas mesmas 
criam e que recebem pouca influência do meio em que 
vivem. 

 o corpo tornou-se um objeto de consumo importante para 
as pessoas criarem padrões de beleza que valorizam a 
raça à qual pertencem. 

 o culto ao corpo produz uma busca incansável, trilhada 
por meio de árdua rotina de exercícios, com pouco 
interesse no aperfeiçoamento estético. 
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QUESTÃO 32.  
 

 

  
Triste Bahia! Oh quão dessemelhante  
Estás, e estou do nosso antigo estado!  
Pobre te vejo a ti, tu a mi emprenhado,  
Rica te vejo eu já, tu a mi abundante.  
 
A ti trocou-te a máquina mercante,  
Que em tua larga barra tem entrado,  
A mim foi-me trocando, e tem trocado  
Tanto negócio, e tanto negociante.  
 
Deste em dar tanto açúcar excelente  
Pelas drogas inúteis, que abelhuda  
Simples aceitas do sagaz Brichote.  
 
Oh se quisera Deus, que de repente  
Um dia amanheceras tão sisuda  
Que fora de algodão o teu capote!  
 

Gregório de Matos foi um dos maiores poetas brasileiros do 
período do Barroco. Além de poeta, Gregório foi advogado 
durante o período colonial. É conhecido como o ―Boca do 
Inferno‖, sendo famoso por seus sonetos satíricos, donde 
ataca, muitas vezes, a sociedade baiana da época.  
 
Sobre a poesia de Gregório de Matos e o estilo Barroco 
podemos inferir que 
 

 conceptismo e cultismo são processos técnicos e 
expressivos do Barroco que dão simplicidade aos textos, 
principal objetivo da estética que repudiava os torneios na 
linguagem. 

 a crítica reconhece a obra lírica de Gregório de Matos 
como superior à satírica, porque, nela, o autor não trabalha 
com o jogo de palavras que instaura o erótico e às vezes 
até o licencioso. 

 Gregório de Matos é considerado o autor mais importante 
do Barroco brasileiro por ter introduzido a estética no país 
e ter escrito poemas épicos, de herança camoniana, em 
louvor à pátria, traço do nativismo literário da época. 

 o Barroco se destaca como movimento literário único, uma 
vez que somente em sua estética encontramos o uso de 
sugestões de luz, cor e som, bem como o uso de 
metáforas, hipérboles, perífrases, antíteses e paradoxos. 

 tematicamente, a poesia de Gregório de Matos trabalha a 
religião, o amor, os costumes e a reflexão moral, às vezes 
por meio de um jogo entre erotismo idealizado x 
sensualismo desenfreado; temor divino x desrespeito pelos 
encarregados dos cultos. 

 
QUESTÃO 33.  

 

 

 
“Nasce o sol, e não dura mais que um dia,  
Depois da luz se segue a noite escura,  
Em tristes sombras morre a formosura, 
Em contínuas tristezas a alegria. 
 

Porém, se acaba o sol, por que nascia? 
Sé é tão formosa a luz, por que não dura? 
Como a beleza assim se transfigura? 
Como o gosto, da pena assim se fia? 
 

Mas no sol, e na luz  falta a firmeza,  
Na formosura não se dê constância. 
E na alegria, sinta-se tristeza.  
 

Começa o mundo enfim pela ignorância, 
E tem qualquer dos bens por pureza 
A firmeza somente na inconstância.” 

 (Gregório de Matos Guerra) 
 

Uma das vertentes de Gregório de Matos, era a produção da 
lírica filosófica, com o intuito de provocar reflexão e abordar 
sobre a transitoriedade do tempo, a ideia Central do texto seria 
 

 a duração efêmera de todas as realidades do mundo. 
 a duração prolongada do sofrimento. 
 a grandeza de Deus e a pequenez humana. 
 os contrastes da vida humana. 
 a falsidade das aparências. 

 
QUESTÃO 34.  

 

 

 
A ginástica laboral 

 

A princípio denominada ―ginástica de pausa para operários‖, 
surgiu em 1925, na Polônia. Depois, foi sendo aderida também 
em outros locais como a Holanda, a Rússia, a Bulgária, a 
Alemanha etc. Em 1928, chegou ao Japão, sendo aplicada nos 
trabalhadores do correio, e, após a Segunda Guerra Mundial, 
espalhou-se por todo o país. 
Como resultados, observou-se a diminuição dos acidentes de 
trabalho, o aumento da produtividade e a melhoria das 
condições dos trabalhadores. Hoje, mais de 1/3 dos 
trabalhadores japoneses a praticam diariamente. 
Atualmente, menos pessoas são ―consumidas‖ pelo trabalho do 
que no século XIX, mas, em compensação, a automação, a 
informatização e o avanço tecnológico fizeram com que muitos 
trabalhadores sejam ―operadores de máquinas‖, ao mesmo 
tempo em que afastaram os trabalhadores uns dos outros, 
tornando o trabalho exaustivo e exigente. Mais do que nunca, 
as pessoas trabalham sozinhas, sendo pressionadas por metas 
e tarefas a cumprir. 
Devido a todas essas particularidades decorrentes 
da globalização, os trabalhadores hoje necessitam mais do 
que nunca de uma atividade física, e, se ela acontece no meio 
de seu expediente, no ambiente de trabalho, e ainda 
promove interação, descontração e relaxamento de corpo e 
mente, torna-se ainda mais indispensável. 

Disponível em: <http://goo.gl/OukY0>. Acesso em: 2 maio 2013. 

 
Com base na leitura do texto e nos conhecimentos sobre 
o tema, pode-se inferir que a ginástica laboral 
 

 além de diminuir a carga de estresse por interromper o 
trabalho, ela ainda aumenta a prática do sedentarismo por 
parte dos trabalhadores da empresa. 

 é composta por exercícios físicos, alongamentos, 
relaxamento muscular e flexibilidade das articulações, e 
promove, psicologicamente, o aumento do poder de 
concentração. 

 pode melhorar muito o desempenho de um funcionário, 
além de evitar lesões por esforço repetitivo (LER) e outras 
doenças provocadas pelo trabalho descontínuo. 

 deve ser acompanhada e orientada por um profissional da 
área da saúde física (um educador físico) para que se 
obtenham resultados esperados, como o aumento da 
massa muscular. 

 tem o objetivo de manter a saúde dos funcionários de 
determinado local de trabalho por meio de exercícios 
físicos direcionados para atividades alheias às que eles 
desenvolvem na empresa. 
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QUESTÃO 35.  
 

 

 
A vós correndo vou, braços sagrados, 
Nessa cruz sacrossanta descobertos, 
Que, para receber-me, estais abertos, 
E, por não castigar-me, estais cravados. 
 
A vós, divinos olhos, eclipsados 
De tanto sangue e lágrimas cobertos, 
Que, para receber-me, estais abertos, 
E, por não castigar-me, estais cravados. 
 
A vos, divinos olhos, eclipsados 
De tanto sangue e lágrimas cobertos 
Pois, para perdoar-me, estais despertos, 
E, por não condenar-me, estais fechados. 
 
A vós, pregados pés, por não deixar-me, 
A vós, sangue vertido, para ungir-me, 
A vós, cabeça baixa, para chamar-me. 
 
A vós, lado patente, quero unir-me, 
A vós, cravos preciosos, quero atar-me, 
Para ficar unido, atado e firme. 

 
Os dois últimos versos do segundo quarteto expressam o(a) 
 

 Simplicidade do estilo do autor. 
 Ausência de conflito Deus-Homem 
 Influência dos ideais da Revolução Francesa. 
 Estado de espírito de equilíbrio e harmonia do estilo 

seiscentista. 
 Rebuscamento de linguagem próprio da época a que 

pertence o texto. 
 
QUESTÃO 36.  

 

 

 

 
 
Reprodução 

Sobre a associação entre práticas de atividades físicas e o uso 
de anabolizantes, o infográfico informa que a aplicação desses 
produtos 
   

 ocasiona problemas de ordem dermatológica, hepática e 
hormonal. 

 ajuda a regular o ciclo menstrual feminino, tornando 
as mulheres mais férteis. 

 estimula os atletas a melhorarem suas performances na 
área do fisiculturismo. 

 interfere, com exclusividade, na vida sexual dos indivíduos 
do grupo masculino. 

 melhora a capacidade reflexiva do indivíduo e reduz os 
problemas com distúrbios metabólicos. 

 
QUESTÃO 37.  

 

 

 
Quando Deus redimiu da tirania 
Da mão do Faraó endurecido 
O Povo Hebreu amado, e esclarecido, 
Páscoa ficou da redenção o dia. 
 
Páscoa de flores, dia de alegria 
Àquele povo foi tão afligido 
O dia, em que por Deus foi redimido; 
Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. 
 
Pois mandado pela Alta Majestade 
Nos remiu de tão triste cativeiro, 
Nos livrou de tão vil calamidade. 
 
Quem pode ser senão um verdadeiro 
Deus, que veio estirpar desta cidade 
o Faraó do povo brasileiro. 

(DAMASCENO, D. Melhores poemas: Gregório de Matos. São Paulo: 2006) 

 
Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo  que 
apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos 
apresenta temática expressa por 
 

 visão cética sobre as relações sociais. 
 reflexão sobre dogmas do Cristianismo. 
 preocupação com a identidade brasileira. 
 crítica velada à forma de governo vigente. 
 questionamento das práticas pagãs na Bahia. 

 
QUESTÃO 38.  

 

 

 
"[...] uma preta velha, vergada por imenso tabuleiro de madeira, 

sujo, seboso, cheio de sangue e coberto por uma nuvem de 

moscas, apregoava em tom arrastado e melancólico: 'Fígado, 

rins e coração'. Era uma vendedeira de fatos de boi. [...] os 

cães, estendidos pelas calçadas, tinham uivos que pareciam 

gemidos humanos, movimentos irascíveis, mordiam o ar, 

querendo morder os mosquitos." 

 
Nesse trecho naturalista, Aluísio Azevedo enfatiza a 
  

 ação do meio social. 

 patologia social. 

 brutalidade do cotidiano. 

 despreocupação ética. 

 força da hereditariedade. 
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QUESTÃO 39.  
 

 

 
Leia o soneto abaixo: 
 
―Já da morte o palor me cobre o rosto, 
Nos lábios meus o alento desfalece, 
Surda agonia o coração fenece, 
E devora meu ser mortal desgosto! 
 
Do leito embalde no macio encosto 
Tento o sono reter!… já esmorece 
O corpo exausto que o repouso esquece… 
Eis o estado em que a mágoa me tem posto!  
 
O adeus, o teu adeus, minha saudade, 
Fazem que insano do viver me prive 
E tenha os olhos meus na escuridade. 
 
Dá-me a esperança com que o ser mantive! 
Volve ao amante os olhos por piedade, 
Olhos por quem viveu quem já não vive!‖ 

(AZEVEDO, A. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000) 

 
O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda 
geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta 
para além desse momento específico. O fundamento desse 
lirismo  
 

 a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade 
da morte.  

 a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante 
da perda. 

 o descontrole das emoções provocado pela auto piedade. 
 o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. 
 o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. 

 
QUESTÃO 40.  

 

 

 
I. ―Inocência era uma jovem noiva de apenas 18 anos e muito 

bonita: tinha feição que parecia moça de cidade, modo 
ariscos, cabelos compridos e finos como seda de paina, 
nariz mimoso, olhos matadores e era coradinha que nem 
mangaba do areal‖  

(Inocência, de Taunay) 

 
II. Do tamarindo a flor jaz entreaberta, 

Já solta o bogari mais doce aroma; 
Também meu coração, como estas flores, 
Melhor perfume ao pé da noite exala ―(Gonçalves Dias) 

 
Os trechos evidenciam respectivamente quais características 
românticas? 
 

 Gosto pela descrição – medievalismo. 
 Sentimentalismo – gosto pelo mistério. 
 Carnalização da mulher – ufanismo da natureza. 
 Evasão romântica – sentimentalismo exacerbado. 
 Idealização da figura feminina – natureza personificada. 

 
QUESTÃO 41.  

 

 

 
―Os escritores realistas desejavam retratar o homem e a 
sociedade em sua totalidade. Não bastava mostrar a face 
sonhadora ou idealizada da vida, como fizeram os românticos; 
desejaram mostrar a face nunca antes revelada: a do cotidiano 
massacrante, do amor adúltero, da falsidade e do egoísmo 
humano, da impotência do homem comum diante dos 
poderosos.” 
 
 

Várias características do Realismo estão intimamente ligadas 
ao momento histórico, refletindo, dessa forma, as posturas 
 

 positivista e evolucionista. 
 nacionalista e positivista. 
 neoclassicista e socialista. 
 bucólica e antropocêntrica. 
 evolucionista e sentimentalista. 

 
QUESTÃO 42.  

 

 

 
"E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade 
quente e lodosa, começou a minhocar, e esfervilhar, a crescer, 
um mundo, uma coisa viva, uma geração, que parecia brotar 
espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como 
larvas no esterco." 
 
O fragmento de O cortiço, romance de Aluísio Azevedo, 
apresenta uma característica fundamental do Naturalismo que é 
 

 uma concepção religiosa da Vida. 
 uma visão sentimental da Natureza. 
 uma concepção idealista do Universo. 
 uma compreensão biológica do Mundo. 
 uma compreensão psicológica do Homem. 

 
QUESTÃO 43.  

 

 

 

 
(Fonte: http://www.socialistamorena.com.br/semana-de-arte-moderna-91-anos-os-

sapos-de-manuel-bandeira/) 
 

A imagem retrata a Semana de Arte Moderna de 22. É clara a 
criticidade e o deboche, a ironia, o sarcasmo neste texto, no 
qual vemos sendo alvos nítidos deste achincalhe os 
 

 românticos. 
 simbolistas. 
 modernistas. 
 parnasianos. 
 ultrarromânticos. 

 

http://www.socialistamorena.com.br/semana-de-arte-moderna-91-anos-os-sapos-de-manuel-bandeira/
http://www.socialistamorena.com.br/semana-de-arte-moderna-91-anos-os-sapos-de-manuel-bandeira/
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QUESTÃO 44.  
 

 

 
―Ele falava-lhe respeitosamente, dizia-lhe coisas amigas, 

que ela era a mais bonita moça do Rio, e a mais elegante, que 
já em Paris ouvira elogiá-la muito, por algumas senhoras da 
família Alvarenga. Tinha graça em criticar os outros, e sabia 
dizer também umas palavras sentidas, como ninguém. Não 
falava de amor, mas perseguia-a com os olhos, e ela, por mais 
que afastasse os seus, não podia afastá-los de todo. Começou 
a pensar nele, amiudadamente, com interesse, e quando se 
encontravam, batia-lhe muito o coração, pode ser que ele lhe 
visse então, no rosto, a impressão que fazia‖.  
 

O amor e o casamento (conquistas relacionadas à felicidade 

humana no Romantismo) transformaram-se em convenções 
sociais de aparência. Para os autores realistas o amor seria  
 

 Retratado de forma idealizada, pois é o sentimento mais 
nobre do ser humano.  

 Ridicularizado, pois eram contra qualquer valor 
sentimentalista advindo do Romantismo.  

 Visto como um sentimento que leva ao pecado, fazendo o 
autor viver um conflito interior entre pecado x perdão.  

 Fruto de uma interação harmônica com a natureza, que é 
bela, perfeita. 

 Analisado sob um prisma de mistério e sonho, ocasionando 
sempre uma sensação de mal-estar por ser um sentimento 
tão incompreendido. 

 
QUESTÃO 45.  

 

 

 
 […] 
Eu vi o meu semblante numa fonte:  
Dos anos inda não está cortado;  
Os pastores que habitam este monte  
Respeitam o poder de meu cajado.  
Com tal destreza toco a sanfoninha,  
Que inveja até me tem o próprio Alceste:  
Ao som dela concerto a voz celeste;  
Nem canto letra que não seja minha,  
Graças, Marília bela,  
Graças à minha estrela!  
[…] 

(Tomás Antônio Gonzaga in Marília de Dirceu) 

 
O período árcade trabalha a questão da ambientação pastoril, 
bem como um apanhado de elementos ligados ao fingimento. 
No poema acima, há uma evidência de uma característica 
marcante do arcadismo brasileiro, que é 
 

 a simplicidade, notável nos traços da vestimenta dos 
personagens. 

 o racionalismo, pois trata da sabedoria do campo. 
 o retorno à arte clássica, visível na invocação ao Alceste. 
 o fingimento poético, que atribui ao eu-lírico traços de 

pastor. 
 o retorno à natureza, visível no desejo do pastor de ir ao 

campo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ciências Humanas e suas Tecnologias 
 

Questões de 46 a 90 
 

QUESTÃO 46.  
 

 

 
Quando ninguém duvida da existência de um outro mundo, a 
morte é uma passagem que deve ser celebrada entre parentes 
e vizinhos. O homem da Idade Média tem a convicção de não 
desaparecer completamente, esperando a ressurreição. Pois 
nada se detém e tudo continua na eternidade. A perda 
contemporânea do sentimento religioso fez da morte uma 
provação aterrorizante, um trampolim para as trevas e o 
desconhecido. 

DUBY, G. Ano 1000 ano 2000 na pista dos nossos medos. São Paulo: Unesp, 
1998 (adaptado). 

 

Ao comparar as maneiras com que as sociedades têm lidado 
com a morte, o autor considera que houve um processo de 
 

 mercantilização das crenças religiosas. 
 transformação das representações sociais. 
 disseminação do ateísmo nos países de maioria cristã. 
 diminuição da distância entre saber científico e 

eclesiástico. 
 amadurecimento da consciência ligada à civilização 

moderna. 
 
QUESTÃO 47.  

 

 

 

 
 

O quadro de Hyeronimus Bosh traduz um conceito de pintura 
entre o final da Idade Média e os tempos Modernos, de onde 
podemos analisar que 
 

 O pintor utiliza seus dotes para criar uma pintura sempre 
precisa com formas singulares que dão clareza a qualquer 
um que a observe. 

 O pintor utiliza seus dotes para retratar uma concepção 
religiosa da arte medieval que transpassou o tempo e 
atingiu a Idade Moderna. 

 O pintor utiliza seus dotes para retratar a loucura de forma 
explícita, sempre a envolvendo como vemos na obra acima 
com tons de sexo e pedofilia. 

 O pintor utiliza seus dotes para retratar a sociedade 
moderna na sua forma mais clara e exata, cheia de novas 
tendências religiosas e respeitosas. 

 O pintor utiliza seus dotes para criar uma série de 
composições fantásticas e diabólicas em que são 
apresentados, com um tom satírico e moralizante, os 
vícios, os pecados e os temores de ordem religiosa que 
afligiam o homem. 
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QUESTÃO 48.  
 

 

 
Povo de crentes, diz-se facilmente, para caracterizar a atitude 
religiosa da Europa feudal. Nada será mais justo, se isso 
significar que toda a concepção do mundo da qual estivesse 
excluído o sobrenatural era profundamente impenetrável para 
os espíritos daquele tempo, e que, mais concisamente, a 
imagem que eles tinham dos destinos do homem e do Universo 
se inscrevia quase unanimemente no desenho traçado pela 
teologia e pela escatologia cristãs, sob as suas formas 
ocidentais. 

BLOCH, Marc. A sociedade feudal. São Paulo: Martins Fontes, p. 104. 

 
Com base no texto, pode-se concluir que a sociedade feudal 
era baseada em 
 

 questões de ordem científica. 
 práticas religiosas impenetráveis. 
 ações controladas pela teologia cristã. 
 concepções que excluíam o sobrenatural. 
 relacionamentos ditados por ritos pagãos. 

 
QUESTÃO 49.  

 

 

 
TEXTO 1 

 

 
BONDONE, Giotto di. Crucificação. 1306. 1 original de arte, afresco. Capela 

Scrovegni. 

TEXTO 2 

 
BOTTICELLI, Sandro. O nascimento de Vênus. 1482.1 original de arte, têmpera 

sobre tela, 172,5 cm x 278,5 cm. Galeria dos Ofícios. 

 

Quase duzentos anos separam a produção das telas anteriores. 
Crucificação foi pintada por Giotto di Bondone no início do 
século XIV; já O nascimento de Vênus foi pintada por Sandro 

Botticelli no final do século XV.  
 
Comparando as telas e considerando o contexto histórico em 
que elas foram produzidas, observa-se que 
 

 a tela de Giotto representa a consolidação de uma visão de 
mundo pautada no teocentrismo, e a de Boticcelli, no 
antropocentrismo classicista. 

 pertencem ao movimento das Luzes e enaltecem a razão 
como guia infalível para a sabedoria, apesar de as telas 
serem diferentes. 

 a temática da pintura de Botticelli encarna, dentro da 
Renascença, o resgate dos elementos da cultura hebraica, 
e a de Giotto, o resgate dos elementos da cultura clássica. 

 ambas pertencem à produção renascentista do período 
que ficou conhecido por cinquecento, em que temas 
sagrados e profanos foram mesclados. 

 as duas revelam a influência ideológica da fé católica na 
produção cultural, mesmo sendo de épocas distintas. 

 
QUESTÃO 50.  

 

 

 
Deus primeiro escolhe seus eleitos, depois lhes dá os meios de 
corresponder a essa eleição; ela (predestinação) não leva em 
conta os méritos futuros que, ao contrário, dela decorrem [...]. A 
salvação pertence, portanto, aos predestinados. 

Confissões, Livro XIII, de Santo Agostinho. 
 

Para Santo Tomás de Aquino, ―na noção de livre-arbítrio, está 
subjacente o papel da razão: o homem é livre porque é 
racional; o livre-arbítrio é a possibilidade de optar por uma ação 
através dos elementos que o próprio intelecto fornece‖. 

ANDERY, Maria Amália. Para compreender a Ciência. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Espaço e Tempo, 1994. p.151. 

 
Os pontos de vista expressos nos documentos afirmam que 
 

 a teologia defendida por Santo Agostinho argumentava 
que ações e obras eram meios seguros de obter a 
salvação. 

 o livre-arbítrio de Santo Agostinho opõe-se ao 
providencialismo da doutrina de Santo Tomás de Aquino. 

 Santo Tomás de Aquino, assim como Santo Agostinho, 
defendia as ações e obras como prerrogativas para a 
salvação. 

 predestinação e livre-arbítrio são ideias presentes, 
respectivamente, nos pensamentos de Santo Agostinho e 
de Santo Tomás de Aquino. 

 as ações humanas, segundo Santo Tomás de 
Aquino,  devem buscar o bem, finalidade determinada por 
Deus, e, nesse caminho, a razão tem papel fundamental. 

 
QUESTÃO 51.  

 

 

 
No fim da Idade Média e início da Idade Moderna, o 
rompimento dos monopólios que os letrados mantinham sobre 
a cultura escrita e os clérigos sobre a religião criou uma 
situação nova, potencialmente explosiva.  
 
Esse duplo rompimento deveu-se 
 

 ao humanismo e à Inquisição. 
 à invenção da imprensa e à Reforma. 
 ao Renascimento e ao Estado absolutista. 
 ao aparecimento do alfabeto e das heresias. 
 aos descobrimentos e invenções científicas. 
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QUESTÃO 52.  
 

 

 
De acordo com Sérgio Buarque de Holanda “o gosto da 

maravilha e do mistério, quase inseparável da literatura de 

viagens na era dos grandes descobrimentos marítimos, ocupa 

espaço singularmente reduzido nos escritos quinhentistas dos 

portugueses sobre o Novo Mundo”. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do paraíso. São Paulo:  

Brasiliense, 1996. p. 1. 
 

Qual foi a motivação para essa redução? 
 

 A língua portuguesa não estava suficientemente 
desenvolvida para expressar o gosto pelo maravilhoso e 
pelo mistério. 

 Os portugueses interessavam-se mais pelo México e pela 
América do Norte. 

 Os portugueses tinham práticas anteriores com grandes 
navegações e o contato mais frequente com outros povos, 
sobretudo do Oriente. 

 A ocupação do Novo Mundo, sobretudo do Brasil, pelos 
portugueses foi imediata, o que amenizou o impacto inicial 
do contato. 

 Os portugueses consideravam os povos indígenas e a 
natureza do Novo Mundo semelhante àquela encontrada 
na Europa. 

 
QUESTÃO 53.  

 

 

 
Considerando o processo de expansão da Europa moderna a 
partir dos séculos XV e XVI, pode-se afirmar que Portugal e 
Espanha tiveram um papel predominante. Esse papel, 
entretanto, dependeu, em larga medida, de uma rede composta 
por interesses. 
 

 políticos, inerentes à continuidade dos interesses feudais 
em Portugal; intelectuais, associados ao desenvolvimento 
da imprensa, do hermetismo e da astrologia no mundo 
ibérico; econômicos, vinculados aos interesses italianos na 
Espanha, nos quais a presença de Colombo é um 
exemplo; e sociais, vinculados ao poder do clero na 
Espanha. 

 políticos, vinculados ao processo de fragmentação política 
das monarquias absolutas ibéricas; sociais, associados ao 
desenvolvimento de novos setores sociais, como a 
nobreza; coloniais, decorrentes da política da Igreja 
Católica que via os habitantes do Novo Mundo como o 
homem primitivo criado por Deus; e econômicos, presos 
aos interesses mouros na Espanha. 

 políticos, vinculados às práticas racistas que envolviam a 
atuação dos comerciantes ibéricos no Oriente; científicos, 
que viam na expansão a negação das teorias 
heliocêntricas; econômicos, ligados ao processo de 
aumento do tráfico de negros para a Europa através de 
alianças com os Países Baixos; e religiosos, marcados 
pela ação ampliada da Inquisição. 

 políticos, associados ao modelo republicano desenvolvido 
no Renascimento italiano; religiosos, decorrentes da vitória 
católica nos processos da Reconquista ibérica; 
econômicos, ligados ao movimento geral de 
desenvolvimento do mercantilismo; e sociais, inerentes à 
vitória do campo sobre a cidade no mundo ibérico. 

 políticos, vinculados ao fortalecimento da centralização dos 
Estados ibéricos; econômicos, provenientes do avanço das 
atividades comerciais; religiosos, relacionados com a 
importância do papado na Península Ibérica; e intelectuais, 
decorrentes dos avanços científicos da Renascença e que 
viram na expansão a realidade de suas teorias sobre 
geografia e astronomia 

 
 

QUESTÃO 54.  
 

 

 
"Sem dúvida, a atração para o mar foi incentivada pela posição 
geográfica do país, próximo às ilhas do Atlântico e à costa da 
África. Dada a tecnologia da época, era importante contar com 
correntes marítimas favoráveis, e elas começavam exatamente 
nos portos portugueses... Mas há outros fatores da história 
portuguesa tão ou mais importantes." 
 

Além da posição geográfica, que outros fatores da participação 
portuguesa na expansão marítima e comercial europeia, são 
apresentados abaixo? 
 

 O apoio da Igreja Católica, desde a aclamação do primeiro 
rei de Portugal, já visava tanto à expansão econômica 
quanto à religiosa, que a expansão marítima iria 
concretizar. 

 O pioneirismo português  deve-se mais ao atraso dos seus 
rivais, envolvidos em disputas dinásticas, do que a fatores 
próprios do processo histórico, econômico, político e social 
de Portugal. 

 Desde o seu início, a expansão marítima, embora contasse 
com o apoio entusiasmado do grupo mercantil, recebeu o 
combate dos proprietários agrícolas, para quem os 
dispêndios com o comércio eram perdulários. 

 Para o grupo mercantil, a expansão marítima era comercial 
e aumentava os negócios, superando a crise do século. 
Para o Estado, trazia maiores rendas; para a nobreza, 
cargos e pensões; para a Igreja Católica, maior 
cristianização dos "povos bárbaros". 

 Ao liderar a arraia-miúda na Revolução de Avis, a 
burguesia manteve a independência de Portugal, 
centralizou o poder e impôs ao Estado o seu interesse 
específico na expansão. 

 
QUESTÃO 55.  

 

 

 
Renascimento cultural, Reformas religiosas, Expansão 
marítima: esses três movimentos simbolizam um mundo em 
transformação. Apresentaram características comuns, mas 
desenvolveram-se em áreas e com objetivos bastante 
diferentes.  
 

Sobre suas semelhanças e diferenças, podemos destacar que 
os três movimentos demonstraram o desejo de. 

 

 romper com as temáticas religiosas, tão presentes na 
Idade Média, mas ocorreram em locais bastante distintos: o 
Renascimento ocorreu na Itália, as Reformas deram-se na 
Alemanha e na Suíça e a Expansão Marítima partiu da 
Península Ibérica. 

 valorizar o humano, mas se preocuparam com aspectos 
diferentes de suas possibilidades: o Renascimento voltou-
se a uma visão científica do mundo, as Reformas 
privilegiaram o livre-arbítrio e a Expansão Marítima rompeu 
limites da mentalidade medieval. 

 recuperar os valores éticos e estéticos da Antiguidade 
Clássica, mas buscaram modelos distintos: o 
Renascimento retomou padrões da arquitetura greco-
romana, as Reformas restauraram o politeísmo e a 
Expansão Marítima reconquistou o Mediterrâneo. 

 ampliar a influência europeia para outras partes do planeta, 
mas dirigiram seus esforços para regiões variadas: o 
Renascimento foi levado às colônias africanas, as 
Reformas lutaram contra o islamismo no Oriente Médio e a 
Expansão Marítima permitiu a conquista da América. 

 revitalizar as cidades, mas recorreram a estratégias 
diferentes: o Renascimento atraiu visitantes aos museus, 
as Reformas produziram construções de imponentes 
catedrais e a Expansão Marítima trouxe novas mercadorias 
para o comércio urbano. 
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QUESTÃO 56.  
 

 

 
―Num processo em que era acusado e a multidão ateniense 
atuava como juiz, Demóstenes [orador político, 384-322 a.C.] 
jogou na cara do adversário [também um orador político] as 
seguintes críticas: ‗Sou melhor que Ésquines e mais bem 
nascido; não gostaria de dar a impressão de insultar a pobreza, 
mas devo dizer que meu quinhão foi, quando criança, 
frequentar boas escolas e ter bastante fortuna para que a 
necessidade não me obrigasse a trabalhos vergonhosos. Tu, 
Ésquines, foi teu destino, quando criança, varrer como um 
escravo a sala de aula onde teu pai lecionava‘. Demóstenes 
ganhou triunfalmente o processo.‖  

 Paul Veyne, História da Vida Privada, I, 1992.  
 
A fala de Demóstenes expressa a  
 

 permanência no regime democrático das vantagens e 
privilégios oriundos da origem e rendas do cidadão. 

 continuidade dos valores que tornaram a democracia um 
regime que primava pela igualdade social. 

 manutenção no período da democracia da dominação dos 
mais ricos nas assembleias populares. 

 preservação  no período da Democracia da supremacia 
dos bem nascido na condução dos negócios da Pólis. 

 conservação dos privilégios aristocráticos como base para 
a ocupação das funções políticas. 

 
QUESTÃO 57.  

 

 

 
Tinha o desejo de saber por que o Nilo começa a encher 

no solstício de Verão. De acordo com a primeira explicação, 
são os ventos estivais que, desviando com seu sopro as águas 
do Nilo, impede-as de ir para o mar, ocasionando a cheia. A 
segunda versão é ainda mais absurda, embora encerre 
qualquer coisa de maravilhoso. Dizem que o oceano envolve 
toda a terra, e que o Nilo está sujeito a inundações porque vem 
do oceano. A terceira explicação é mais falsa. Com efeito, 
pretender que o Nilo provém de fontes de neve equivale a não 
dizer nada. Como poderia ser formado por fontes de neve se 
vem de um clima muito quente para um país igualmente 
tórrido? 

HERÓDOTO. História. Rio de Janeiro: Jackson Inc., 1964. p. 119-120. 
(Adaptado). 

 
No fragmento apresentado, escrito por volta de 440 a.C., 
Heródoto expõe diferentes visões para explicar os motivos das 
cheias do rio Nilo, no Egito. A forma de exposição de Heródoto 
expressa uma característica da pólis grega, associada. 
 

 ao apego a modelos explicativos baseados no empirismo.    
 à crença na interferência de elementos míticos sobre os 

eventos naturais.    
 à especulação filosófica como forma de transformar a 

realidade.    
 à relativização da verdade como meio para alcançar o 

conhecimento.    
 ao exercício do diálogo constituído por distintas opiniões 

sobre os acontecimentos. 
 
 
QUESTÃO 58.  

 

 

 

―Nas outras cidades todos se esforçam para ganhar todo 
dinheiro possível. Um trabalha a terra, outro pratica o comércio 
e outros se dedicam a outros ofícios. Mas Licurgo proíbe os 
homens livres de exercerem qualquer tarefa lucrativa. 
Assegurar a liberdade ao Estado é, segundo ele, a única 
atividade da qual devem se ocupar‖. 

Xenofonte, República dos Lacedemônios in ACKER, Tereza Van, Grécia, a vida 
cotidiana na cidade-estado, S.P: Atual 1994 

Em relação ao trabalho, os cidadãos em Esparta 
desenvolveram uma atitude diferente dos cidadãos em Atenas, 
isto porque 
 

 os esparciatas desprezavam o ócio e supervalorizavam as 
atividades manuais, sobretudo a dos agricultores. 

 os atenienses valorizavam o ócio indispensável ao 
exercício da cidadania e desprezavam totalmente as 
atividades agrícolas e artesanais. 

 a principal atividade exercida pelos cidadãos espartanos 
era a guerra, através da qual eles asseguravam a proteção 
do Estado. 

 o desenvolvimento das forças produtivas em Esparta 
permitiu a liberação dos esparciatas para o exercício 
exclusivo da cidadania. 

 o crescimento da escravidão, em Atenas, desenvolveu uma 
atitude negativa em relação aos trabalhos manuais, que 
eram essencialmente trabalhos de escravos. 

 
QUESTÃO 59.  

 

 

 
―unidade de todos os helenos pelo sangue e pela língua, e os 
templos dos deuses e os sacrifícios oferecidos em comum, e a 
semelhança de nossa maneira de viver‖. 

História (Livro VIII, 144). 
 

Na citação acima Heródoto faz referencia, 
 

 aos vínculos políticos  que ligavam os gregos. 
 aos aspectos geográficos que uniam os gregos. 
 aos laços históricos que teceram a sociedade grega. 
 aos elementos éticos que forjavam a identidade grega. 
 aos componentes étnicos e culturais que urdiram a 

civilização grega. 
 
QUESTÃO 60.  

 

 

 
O nome perieco, em grego [perioikos], significava morador ―em 
torno da casa‖ e servia para designar uma classe com várias 
obrigações de Estado, entre elas a do serviço militar.  
 
Com base nestas obrigações estatais dos periecos em Esparta 
antiga, pode-se dizer que estes homens socialmente eram 
reconhecidos como 
 

 cidadãos espartanos que cumpriam o dever cívico desde o 
nascimento, servindo como guerreiros e sustentando a 
ordem dentro e fora da militarizada cidade-Estado de 
Esparta. 

 homens livres, mas com direitos limitados, estando 
politicamente submetidos aos esparciatas, os cidadãos 
espartanos, os quais definiam o lugar dos periecos na 
guerra. 

 trabalhadores servos, presos à terra e sem direitos 
políticos, estando sob a autoridade direta dos hilotas, os 
cidadãos espartanos, que os levavam para a guerra como 
escravos. 

 escravos de uma categoria superior a dos hilotas. Os 
periecos recebiam alforria com mais facilidade e não 
podiam ser maltratados por seus senhores, pois serviam 
na guerra 

 pequenos proprietários rurais que ganharam cidadania 
espartana depois da guerra do Peloponeso, quando 
Esparta teve que convocar mais homens além dos seus 
cidadãos. 
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QUESTÃO 61.  
 

 

 
Afluente da margem direita do Rio Vermelho, ao norte de 
Cambé, próximo ao Distrito da Prata, o Rio Palmeira forma um 
vale onde a mata nativa ainda concentra reservas. Ali, séculos 
atrás havia um lago. Era um ponto estratégico com água, peixe, 
caça e floresta subtropical. Ali, em 1625 foi construída a 
redução jesuítica de San Joseph – o termo missão foi adotado 
pelos portugueses, enquanto espanhóis e pesquisadores 
preferem redução. 

(Jornal de Londrina, 3 mar. 2013. p.21.) 

 
Recentemente no município de Cambé, localizado no norte do 
Paraná, foram descobertas ruínas de fundações da Redução 
Jesuítica, que comportou cerca de 200 pessoas, com fácil 
acesso à água e aos produtos oriundos da floresta. As 
Reduções ou Missões Jesuíticas no Brasil estão associadas 
 

 às atividades mercantis de minérios e de drogas do sertão 
que abasteciam a metrópole. 

 à libertação dos indígenas do jugo católico, conquistando a 
autonomia para professarem a sua fé. 

 às ações das bandeiras, que buscavam, nas Reduções, 
mão de obra indígena para a escravização. 

 à aculturação e cristianização dos indígenas pela 
Companhia de Jesus com o apoio da Santa Sé. 

 ao desenvolvimento de práticas agrícolas e de pecuária 
extensiva que vieram a abastecer o comércio 
metropolitano. 

 
QUESTÃO 62.  

 

 

 

 
 

CAFÉ: Cândido Portinari - 1935 

 
A economia cafeeira sustentou financeiramente o Brasil durante 
quase todo o século XIX e as três primeiras décadas do século 
XX, sendo ainda a fonte de acumulação de capitais necessários 
ao posterior processo de industrialização da economia nacional.  
 
Esses fatores, associados a outros, deram ao café uma 
importância não apenas econômica, mas sobretudo territorial, 
haja vista que outros ramos fundamentais para o arranjo 
espacial brasileiro também se desenvolveram, entre eles o 
 

 setor de transportes marítimos. 
 setor de transporte ferroviário. 
 setor de transporte rodoviário. 
 setor de transporte aeroviário. 
 setor de transportes fluviais. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 63.  
 

 

 

Fui à terra fazer compras com Glennie. Há muitas casas 
inglesas, tais como celeiros e armazéns não diferentes do que 
chamamos na Inglaterra de armazéns italianos, de secos e 
molhados, mas, em geral, os ingleses aqui vendem suas 
mercadorias em grosso a retalhistas nativos ou franceses. (...) 
As ruas estão, em geral, repletas de mercadorias inglesas. A 
cada porta as palavras Superfino de Londres saltam aos olhos: 
algodão estampado, panos largos, louça de barro, mas, acima 
de tudo, ferragens de Birmingham, podem-se obter um pouco 
mais caro do que em nossa terra nas lojas do Brasil. 

Maria Graham. Diário de uma viagem ao Brasil. São Paulo, Edusp, 1990, p. 230 
(publicado originalmente em 1824). Adaptado. 

 
Esse trecho do diário da inglesa Maria Graham refere-se à sua 
estada no Rio de Janeiro em 1822 e foi escrito em 21 de janeiro 
deste mesmo ano. A partir das anotações, pode-se inferir que, 
no Brasil da época. 
 

 havia pouca iniciativa fabril e industrial nacional. 
 os ingleses possuíam preponderância política, mas não 

econômica. 
 a concorrência entre manufaturados ingleses e brasileiros 

era acirrada. 
 os ingleses monopolizavam o comércio apenas da cidade 

do Rio de Janeiro. 
 as leis territoriais impediam o comércio com produtos 

estrangeiros. 
    
QUESTÃO 64.  

 

 

 
 “A industrialização do Brasil e sua concentração geográfica no 

Centro-Sul, especialmente em São Paulo, criaram um modelo 
de organização espacial do tipo centro-periferia. 
 
Essa forma de organização do espaço geográfico ligada a uma 
divisão territorial do trabalho, delegou às diferentes partes 
desse espaço funções, que integradas, equiparam o cenário 
produtivo brasileiro, executando forças centrípetas que, na 
atualidade, alinham as outras regiões a ―luminosidade‖ de uma 
Região Concentrada.‖ 

ROCHA, Thiago Brito da. 2018. (Adaptado) 

 
Os debates sobre a integração regional no Brasil promoveram 
um avanço sobre a infraestrutura produtiva e seus respectivos 
espaços de circulação, entretanto, ainda hoje é possível 
perceber algumas incoerências, isso ocorre porque 
 

 em função da indústria o Sudeste aderiu às rodovias para a 
promoção de uma ligação interna, o que posteriormente 
influenciou políticas integração para todo o país. 

 o papel desempenhado pelas rodovias é importantíssimo, 
contudo essa política rodoviária beneficiou, sobretudo, ao 
capital nacional e internacional, e não à sociedade como 
um todo. 

 como modelo distinto de circulação produtiva daquele 
utilizado no período agroexportador, as rodovias, com 
engenharia técnica pouco sofisticada, não atenderam ao 
setor secundário de produção. 

 as rodovias foram importantes para a conexão entre as 
regiões do país, todavia na região Sudeste as ferrovias 
tiveram um papel fundamental na circulação da produção, 
resquício da economia cafeeira. 

 alguns seguimentos foram beneficiados com a colocação 
das rodovias, principalmente aqueles ligados à grandes 
empresas transnacionais, e as indústrias que inicialmente 
promoveram a chamada  Substituição de Importações. 
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LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 1º DIA 19 

QUESTÃO 65.  
 

 

 

O comércio foi de fato o nervo da colonização do Antigo 
Regime, isto é, para incrementar as atividades mercantis 
processava-se a ocupação, povoamento e valorização das 
novas áreas. E aqui ressalta de novo o sentido da colonização 
da época Moderna; indo em curso na Europa a expansão da 
economia de mercado, com a mercantilização crescente dos 
vários setores produtivos antes à margem da circulação de 
mercadorias – a produção colonial era uma produção mercantil, 
ligada às grandes linhas do tráfico internacional.  
(Fernando A. Novais. Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial (1777-

1808), 1981. Adaptado.)  
 

O mecanismo principal da colonização foi o comércio entre 
colônia e metrópole, fato que se manifesta 
 

 no desinteresse metropolitano de ocupar as novas terras 
conquistadas, limitando-se à exploração imediatista das 
riquezas encontradas. 

 na ampliação do movimento de integração econômica 
europeia por meio do amplo acesso de outras potências 
aos mercados coloniais.  

 nas críticas das autoridades metropolitanas à persistência 
do escravismo, que impedia a ampliação do mercado 
consumidor na colônia.  

 no condicionamento político, demográfico e econômico dos 
espaços coloniais, que deveriam gerar lucros para as 
economias metropolitanas.   

 na ausência de preocupações capitalistas por parte dos 
colonos, que preferiam manter o modelo feudal e a 
hegemonia dos senhores de terras. 

 
QUESTÃO 66.  

 

 

 
[...] Fechado ao sul pelo morro, descendo escancelado de 
gargantas até o rio, fechavam-no, a oeste, uma muralha e um 
vale. De fato, infletindo naquele rumo, o Vaza-Barris, 
comprimido entre as últimas casas e as escarpas a pique dos 
morros sobranceiros, torcia para o norte feito um cañon fundo. 
A sua curva forte rodeava, circunvalando-a, depressão em que 
se erigia o povoado, que se trancava a leste pelas colinas, a 
oeste e norte pelas ladeiras das terras mais altas, que dali se 
intumescem até aos contrafortes extremos do Cambaio e do 
Caipá; e ao sul pela montanha. [...] 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000091.pdf. Acesso em: 4 abr. 

2007. 

O texto acima descreve um(a) 
 

 Paisagem. 
 Território. 
 Região. 
 Lugar. 
 Espaço geográfico 

 
QUESTÃO 67.  

 

 

 
Um jatinho particular levanta voo de uma cidade localizada a 
15º oriental do Meridiano de Greenwich às 22h do dia 10 de 
janeiro, em direção à cidade de São Paulo. Depois de nove 
horas do início da viagem, o avião pousa na capital paulista.  
 

Sabendo que grande parte do território brasileiro estava 
participando do horário de verão, indique, abaixo, a alternativa 
que corresponda ao dia e à hora em que o avião pousou em 
São Paulo (horário local). 
 

 3h do dia 11 de janeiro 
 5h do dia 11 de janeiro 
 3h do dia 10 de janeiro 
 4h do dia 10 de janeiro 
 4h do dia 11 de janeiro 

 

QUESTÃO 68.  
 

 

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

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

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

duas encruzilhadas até a casa. 
 
Concluiu-se que o senhor caminhou, respectivamente, nos 
sentidos 
 

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

 
QUESTÃO 69.  

 

 

 
―Casa que não entra sol, entra médico.‖ Esse antigo ditado 
reforça a importância de, ao construirmos casas, darmos 
orientações adequadas aos  dormitórios, de forma a garantir o 
máximo conforto térmico e salubridade.  
 
Assim, confrontando casas construídas em Londres (ao norte 
do Trópico de Câncer) e em  Buenos Aires (ao sul do Trópico 
de Capricórnio), para garantir a necessária luz do sol, as 
janelas dos quartos devem estar voltadas, respectivamente, 
para os pontos cardeais 
 

 norte/sul.  
 sul/norte.  
 leste/oeste.  
 oeste/leste.  
 oeste/oeste. 

 
QUESTÃO 70.  

 

 

 
O grupo encarregado de organizar uma exposição 
agropecuária, em uma área de 5 km

2
, decide fazer a 

representação gráfica deste local. Nesta representação, 
deverão constar com clareza os seguintes elementos: áreas 
dos expositores, prédios de apoio, estacionamento, áreas de 
alimentação, espaço para atividades culturais e competições e 
os aspectos naturais do sítio. 
 
Para que este objetivo seja alcançado, é fundamental a escolha 
da forma de representação e da escala adequada. Assim, o 
grupo deverá utilizar um (a) 
 

 planta com escala de 1: 2.000. 
 planta com escala de 1: 10.000. 
 carta com escala de 1: 1.000.000. 
 mapa com escala de 1: 300.000. 
 mapa com escala de 1: 1.250.000. 
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LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 1º DIA 20 

QUESTÃO 71.  
 

 

 
Desde sua origem, há 4,56 bilhões de anos, a Terra já sofreu 
inúmeras mudanças geológicas. Apesar da aparente 
estabilidade, os continentes mantêm-se em constante 
movimento, e em algum dia podem até se partir, fazendo com 
que algumas cordilheiras surjam e outras desapareçam. 
Tudo faz parte de um ciclo geológico. Enquanto a maioria dos 
processos é muito lenta e quase imperceptível, outros são 
abruptos e têm consequências muitas vezes devastadoras. Os 
desastres naturais, como os terremotos e as erupções 
vulcânicas, mostram a magnitude dos processos que ocorrem 
no interior do planeta. 

Disponível em: http://educação.globo.com.  
Acesso em: 05 dez. 2016 (Adaptação). 

 
O mecanismo interno da Terra, responsável pelos fenômenos 
geológicos citados no texto, é controlado pela 
 

 energia solar. 
 força gravitacional. 
 estruturação física. 
 composição química. 
 variação de temperatura. 

 
QUESTÃO 72.  

 

 

 
Chão chega perto do céu, 

Quando você levanta a cabeça e tira o chapéu. 
 

Chão cabe na minha mão, 
O pequeno latifúndio do seu coração. 

 
Chão quando quer descer, 

Faz uma ladeira. 
 

Chão quando quer crescer, 
Vira cordilheira. 

 
Chão segue debaixo do mar, 

O assoalho do planeta e do terceiro andar. 
 

Chão onde a vista alcançar, 
Todo e qualquer caminho pra percorrer e chegar. 

 
Chão quando quer sumir, 
Se esconde num buraco. 

 
Chão se quer sacudir, 

Vira um terremoto. 
 

O chão quando foge dos pés, 
Tudo perde a gravidade, 
Então ficaremos só nós, 

A um palmo do chão da cidade. 
(www.lenine.com.br. Adaptado.) 

 ―Chão‖, de Lenine e Lula Queiroga 

 
A quarta estrofe da canção faz alusão ao processo tectônico 
denominado. 
 

 assoreamento.  
 orogênese.  
 diagênese.  
 ablação.  
 lixiviação.  

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 73.  
 

 

 
Para um trabalho escolar, um grupo de alunos recebeu a 
incumbência de elaborar uma maquete baseada na composição 
química da estrutura interna da Terra. É essencial que a 
representação tenha as distinções de composição, densidade e 
temperatura das camadas do interior do planeta. 
 
As camadas representadas pelos estudantes deverão 
corresponder à 
 

 hidrosfera, à litosfera e à biosfera. 

 troposfera, à estratosfera e à termosfera. 

 plataforma continental e à zonas abissais. 

 crosta, ao manto e as núcleos externo e interno. 

 litosfera, à astenosfera, à mesosfera e ao núcleo. 

 
QUESTÃO 74.  

 

 

 
O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) 
relatou que, entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, 
ocorreram pequenos tremores de terra com magnitudes entre 
1.1 e 1.9 em epicentros localizados na região da cidade de 
Londrina, o que explica as vibrações sentidas pelos moradores, 
principalmente nos bairros Califórnia e São Fernando. 
 

Tabela 1 – Pequenos tremores identificados pela Rede 

Sismográfica Brasileira (RSBR) com estações regionais. 

Data e Hora 
(Local) 

LAT 
(+/- 5km) 

LON 
(+/- 5km) 

Prof. 
*(km) 

Magnitude 
(mR) 

14/12/2015 
06:16:06 

-23.35 -51.15 0.0 1.8 

01/01/2016 
16:49:34 

-23.38 -51.15 0.0 1.9 

21/01/2016 
14:13:10 

-23.33 -51.12 0.0 1.9 

 

(*) profundidade fixada em 0 km Não há dados suficientes para 
se determinar as profundidades. 
 

Adaptado de Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). 
Tremores de Dezembro de 2015 / Janeiro de 2016 em Londrina-PR.  

Disponível em: <http://moho.iag.usp.br/content-
sample/reports/20160122/Relatorio-Londrina-20160122-2300.pdf>. Acesso em 20 

mar. 2016. 

 
Segundo o Centro de Sismologia, tremores de magnitude 
pequena (<4) não são incomuns no Brasil e podem ocorrer em 
qualquer região. [...] Portanto, não há motivos para descartar os 
tremores ocorridos em Londrina como tendo origem natural.  
 
Sendo assim, os tremores registrados em Londrina podem ser 
causados 
 

 por concentração de tensões geológicas de origem natural, 
presentes em toda a crosta terrestre. 

 pela exploração de gás de xisto através de fraturamento 
(fracking) hidráulico. 

 por barragens artificiais, como o lago gerado pela 
hidrelétrica de Itaipu, pois o peso do reservatório pressiona 
as falhas geológicas do substrato geológico. 

 pela atividade vulcânica no oeste paranaense, decorrente 
do encontro das placas da américa do Sul e da África, 
originárias da fragmentação do supercontinente Pangea. 

 pela proximidade com a Cordilheira dos Andes, região 
geologicamente instável, onde a divergência entre as 
placas do Pacífico e da América do Sul gera grandes 
tremores de terra. 

 
 
 

http://educação.globo.com/
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LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 1º DIA 21 

QUESTÃO 75.  
 

 

 
O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de 
oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O 
número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na 
atmosfera, e os demais valores indicam diferentes 
porcentagens dessa quantidade. 
 
 

 
 
 
De acordo com o gráfico  
 

 a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio. 

 as primeiras formas de vida surgiram na ausência de O2. 

 após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na 

atmosfera mantém-se estável. 

 desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos 

níveis de teor de oxigênio. 

 na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, 

o teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado. 

 

QUESTÃO 76.  
 

 

 
Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte; o 
contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a refletir sobre si 
mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os 
temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão 
junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque 
receiam essa influência poderosa, que os leva a se 
censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase 
crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. 

BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou, 1977. 
 

O texto evidencia características do modo de vida socrático, 
que se baseava na 
 

 contemplação da tradição mítica. 

 relativização do saber verdadeiro. 

 sustentação do método dialético. 

 valorização da argumentação retórica. 

 investigação dos fundamentos da natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 77.  
 

 

 
Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por 
interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se 
achavam conhecedores de determinado assunto. Mas durante 
o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor em situação 
delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em 
virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à 
morte sob a acusação de corromper a juventude, desobedecer 
às leis da cidade e desrespeitar certos valores religiosos.  
 
Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates, 
assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, 
pode-se afirmar que sua filosofia. 

 
 transmitia conhecimentos de natureza científica. 
 baseava-se em uma contemplação passiva da realidade. 
 transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma 

escrita entre a população ateniense. 
 procurava transmitir às pessoas conhecimentos de 

natureza mitológica. 
 ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente 

redigidos pelo filósofo Platão. 
 
QUESTÃO 78.  

 

 

 
Em um importante trecho da sua obra Metafísica, Aristóteles se 
refere a Sócrates nos seguintes termos: 
 
Sócrates ocupava-se de questões éticas e não da natureza em 
sua totalidade, mas buscava o universal no âmbito daquelas 
questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas 
definições. 

Aristóteles. Metafísica, A6, 987b 1-3. Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: 
Loyola, 2002. 

 
Com base na filosofia de Sócrates e no trecho supracitado, isso 
queria dizer que. 
 

 O método utilizado por Sócrates consistia em um exercício 
dialético, cujo objetivo era livrar o seu interlocutor do erro e 
do preconceito − com o prévio reconhecimento da própria 
ignorância −, e levá-lo a formular conceitos de validade 
universal (definições). 

 Sócrates era, na verdade, um filósofo da natureza. Para 
ele, a investigação filosófica é a busca pela ―Arché‖, pelo 
princípio supremo do Cosmos. Por isso, o método socrático 
era idêntico aos utilizados pelos filósofos que o 
antecederam (Pré-socráticos). 

 O método socrático era empregado simplesmente para 
ridicularizar os homens, colocando-os diante da própria 
ignorância. Para Sócrates, conceitos universais são 
inatingíveis para o homem; por isso, para ele, as definições 
são sempre relativas e subjetivas, algo que ele confirmou 
com a máxima ―o Homem é a medida de todas as coisas‖. 

 Sócrates desejava melhorar os seus concidadãos por meio 
da investigação filosófica. Para ele, isso implica não buscar 
―o que é‖, mas aperfeiçoar ―o que parece ser‖. Por isso, diz 
o filósofo, o fundamento da vida moral é, em última 
instância, o egoísmo, ou seja, o que é o bem para o 
indivíduo num dado momento de sua existência. 

 o método socrático apesar de não ser eficiente, de certa 
forma está de acordo com a filosofia dos sofistas com a 
diferença de que a verdade para os sofistas é relativa, 
enquanto que a dos sócrates era absoluta. 
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LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 1º DIA 22 

QUESTÃO 79.  
 

 

 
O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, 
um estrangeiro e outros personagens. Logo no início do 
diálogo, Sócrates pergunta ao estrangeiro, a que método ele 
gostaria de recorrer para definir o que é um sofista. 
 
Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese 
que queres demonstrar, numa longa exposição ou empregar o 
método interrogativo? 
 
Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, 
Sócrates, o método mais fácil é esse mesmo; com um 
interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena argumentar 
apenas para si mesmo. 

(Platão. O sofista, 1970. Adaptado.) 

 
De acordo com o texto, o interlocutor de Sócrates escolheu, do 
ponto de vista metodológico, adotar 
 

 a dialética, que une numa síntese final as teses dos 
contendores. 

 o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por 
meio dos sentidos. 

 o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na 
prova de existência de Deus. 

 a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos 
argumentos. 

 o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade 
do saber humano. 

 
 
QUESTÃO 80.  

 

 

 
 ―Ser cidadão é respeitar e participar das decisões da 
sociedade para melhorar suas vidas e a de outras pessoas. Ser 
cidadão é nunca se esquecer das pessoas que mais 
necessitam. A cidadania deve ser divulgada através de 
instituições de ensino e meios de comunicação para o bem 
estar e desenvolvimento de todos, e onde todos devem levar 
em consideração a respeitabilidade mútua de seus 
participantes, ser cidadão e respeitar as leis e ser civilizado. 
(...)A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à 
pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do 
governo de seu povo. ―Quem não tem cidadania está 
marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de 
decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do 
grupo social‖. 
(DALLARI, D.A. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14) 

 

No texto acima podemos identificar a íntima relação entre Ética 
e cidadania, em referência ao texto e aos conceitos de ética e 
Cidadania são definidos como. 
 

 A ética pertence ao campo de estudo da moral, onde esta 
avalia de forma critica e reflexiva os objetivos da ética. 

 A moral e os costumes são objetos de estudo da ética, que 
através de experimentos avalia os valores dados a cada 
ato moral. 

 A Ética é a análise de como devemos nos comportar de 
forma correta e justa, sendo assim indispensável para uma 
boa vida em sociedade. 

 Ambas relacionam-se na questão que trata o 
comportamento humano como necessário para 
fundamentar a filosofia e religião na vida do homem em 
sociedade. 

 A simples existência da moral não significa a presença 
explícita de uma ética, para que ela exista e necessário 
que haja uma reflexão, uma discussão e que  problematize 
e interprete o significado dos valores morais com base na 
ideologias científicas. 

 

QUESTÃO 81.  
 

 

 
Durante muito tempo, considerou-se que a Filosofia nascera 
por transformações que os gregos operaram na sabedoria 
oriental (egípcia, caldeia e babilônica). Assim, filósofos como 
Platão e Aristóteles afirmavam a origem oriental da Filosofia. 

 
Os gregos, diziam eles, povo comerciante e navegante, 
descobriram, através das viagens, a agrimensura dos egípcios, 
a astrologia dos caldeus e dos babilônios, as genealogias dos 
persas, os mistérios religiosos orientais referentes aos rituais 
de purificação da alma etc. A filosofia teria nascido das 
transformações que os gregos impuseram a esses 
conhecimentos. 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2000. (adaptado) 

 
As explicações contidas no texto demonstram que o processo 
de consolidação da Filosofia, na Grécia Antiga, foi 
consequência da 
 

 disputa com outras culturas pelo monopólio do saber. 
 apropriação inovadora da sabedoria de outras culturas. 
 busca por saberes que fossem comercialmente rentáveis. 
 subtração do conhecimento de civilizações mais prósperas. 
 capacidade dos gregos de reproduzir invenções de outros 

povos. 
 
QUESTÃO 82.  

 

 

 
 

Eu tô aqui Pra quê? 
Será que é pra aprender? 

Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? (...) 
(...) Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que 

preste 
- O que é corrupção? Pra que serve um deputado? 
Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso! 

Ou que a minhoca é hermafrodita Ou sobre a tênia solitária. 
Não me faça decorar as capitanias hereditárias!! (...) 

(...) E me disseram que a escola era meu segundo lar 
E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente 

Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra 
sempre! 

Então eu vou passar de ano Não tenho outra saída 
Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida 

Discutindo e ensinando os problemas atuais 
E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus 

pais 
Com matérias das quais eles não lembram mais nada. 

(Estudo Errado – Gabriel, O Pensador) 
Fonte: Disponível em: http://letras.terra.com.br/gabriel-pensador/66375/ .  

Acesso em: 28/09/2011  

 

Na Canção ―Estudo Errado‖, Gabriel - O Pensador aborda o 
tema escola, relatando que essa instituição. 
 

 valoriza o conhecimento prévio do aluno e incentiva a 
criatividade em suas atividades e potencialidades. 

 demonstra que suas características desenvolvem um papel 
de caráter secundário na socialização dos indivíduos.  

 com o passar do tempo, perdeu totalmente seu foco no 
ensino e a sua existência está dissociada de qualquer 
função social.  

 tem papel fundamental na socialização do individuo, 
reproduzindo padrões estabelecidos pela sociedade mas 
que, mesmo assim, o individuo a vê como local de 
aprendizado.  

 enfatiza a riqueza do ensino escolar e sua principal 
característica, é investir no individual com o intuito de se 
formar padrões do indivíduo, não padrões do coletivo.  
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QUESTÃO 83.  
 

 

 
Do ponto de vista do agente, o motivo é o fundamento da ação; 

para o sociólogo, cuja tarefa é compreender essa ação, a 

reconstrução do motivo é fundamental, porque, da sua 

perspectiva, ele figura como a causa da ação. Numerosas 

distinções podem ser estabelecidas e Weber realmente o faz. 

No entanto, apenas interessa assinalar que, quando se fala de 

sentido na sua acepção mais importante para a análise, não se 

está cogitando da gênese da ação, mas sim daquilo para o que 

ela aponta, para o objetivo visado nela; para o seu fim, em 

suma. 
COHN, Gabriel (Org.). Max Weber: sociologia. São Paulo: Ática, 1979. 

 
A categoria weberiana que melhor explica o texto em evidência 
é: 
 

 A ação social possui um sentido que orienta a conduta dos 
atores sociais. 

 A luta de classes tem sentido porque é o que move a 
história dos homens. 

 Os fatos sociais não são coisas, e sim acontecimentos que 
precisam ser analisados. 

 O tipo ideal é uma construção teórica abstrata que permite 
a análise de casos particulares. 

 O sociólogo deve investigar o sentido das ações que não 
são orientadas pelas ações de outros. 

 
QUESTÃO 84.  

 

 

 
Émile Durkheim, analisando a organização da sociedade e o 
papel dos indivíduos em relação à criminalidade e ao direito, 
afirmava que:  

 

 ―(...) supondo que a pena possa realmente servir para 

proteger-nos no futuro, estimamos que deva ser, antes de tudo, 

uma expiação do passado. O que o prova são as precauções 

minuciosas que tomamos para proporcioná-la tão exatamente 

quanto possível à gravidade do crime; elas seriam inexplicáveis 

se acreditássemos que o culpado deve sofrer porque fez o mal 

e na mesma medida(...) (...) Podemos dizer, pois, que a pena 

consiste em uma reação passional de intensidade graduada. 

Mas de onde emana esta reação? Do indivíduo ou da 

sociedade?‖  
Fonte: DURKHEIM, É. “Da divisão social do trabalho”. In: Os pensadores. 

Tradução de Carlos A. B. de Moura et al. São Paulo: Abril Cultural, 1978, p.45-46. 
 

De acordo com Durkheim e em resposta ao questionamento 
formulado, a reação que resulta em uma pena emana.  
 

 da sociedade, pois, quem sofre os atentados e ameaças 
são os membros da sociedade e não a própria sociedade.  

 do indivíduo, pois a pena, uma vez pronunciada, passa a 
ser uma punição individual e deixa de ter relação com a 
sociedade.  

 da sociedade, pois quando um atentado é dirigido a um 
indivíduo, não deve ser considerado como um atentado à 
própria sociedade.  

 do indivíduo, pois quem sofre atentados e ameaças são os 
membros da sociedade e não a própria sociedade.  

 da sociedade, pois, quando um atentado é dirigido a um 
indivíduo, este deve ser considerado como um atentado à 
própria sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 85.  
 

 

 
A influência de Sócrates na filosofia grega foi tão marcante que 

dividiu a sua história em períodos: período pré-socrático, 

período socrático e período pós-socrático. O período pré-

socrático é visto como uma época de formação da filosofia 

grega, na qual predominavam os problemas cosmológicos. Ele 

se desenvolveu em cidades da Jônia e da Magna Grécia. 

Grandes escolas filosóficas surgem nesse período e muitos 

pensadores se destacam. 

 
Entre eles, um jônico, que ficou conhecido como pai da filosofia. 
Seu nome era 
 

 Tales de Mileto. 
 Leucipo de Abdera. 
 Pitágoras de Samos. 
 Parmênides de Eléia. 
 Demócrito de Abdera. 

 
QUESTÃO 86.  

 

 

 
Os documentos de identificação individual podem ser 
analisados sob a perspectiva dos estudos weberianos a 
respeito da sociedade moderna. 
 

 
 
Sobre essa análise, fica evidente que. 
 

 a adoção de documentos de identificação pessoal 
corresponde aos interesses dos indivíduos pelo prestígio 
social. 

 a ação racional com relação a valores é o tipo conceitual 
que explica o uso do CPF, uma vez que se refere às 
riquezas do indivíduo. 

 o uso do CPF é uma ação dotada de sentido, isto é, 
compreensível pelos demais indivíduos envolvidos na 
situação. 

 a identificação pelo CPF é um exemplo de imitação e de 
ação condicionada pelas massas, fenômenos comuns na 
sociedade moderna. 

 CPF e documentos pessoais fortalecem o processo de 
desburocratização das estruturas racionais de dominação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/pitagoras/
https://www.todamateria.com.br/democrito/


III SIMULADO SOPHOS ON LINE 
 

 

 

 

LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS – 1º DIA 24 

QUESTÃO 87.  
 

 

 
“No mundo em que vivemos percebemos que os 

indivíduos são diferentes, estas diferenças se baseiam nos 
seguintes aspectos: coisas materiais, raça, sexo, cultura e 
outros. Os aspectos mais simples para constatarmos que os 
homens são diferentes são: físicos ou sociais. Constatamos 
isso em nossa sociedade pois nela existem indivíduos que 
vivem em absoluta miséria e outros que vivem em mansões 
rodeados de coisas luxuosas e com mesa muito farta todos os 
dias enquanto outros não sequer o que comer durante o dia”. 

 TOMAZI, Nelson Dácio. Iniciação a Sociologia. SP, atual; 1993. 
 

De acordo com a teoria de Marx, a desigualdade social se 
explica 
 

 pelas igualdades de condições nas relações de produção e 
apropriação. 

 pela distribuição da riqueza de acordo com o esforço de 
cada um no desempenho de seu trabalho. 

 pelas diferenças de inteligência e habilidades inatas dos 
indivíduos, determinadas biologicamente. 

 pela divisão da sociedade em classes sociais, decorrente 
da separação entre proprietários e não proprietários dos 
meios de produção. 

 pela apropriação das condições de trabalho pelos homens 
mais capazes em contextos históricos, marcados pela 
igualdade de oportunidades. 

 
QUESTÃO 88.  

 

 

 
 ―A ação social (incluindo tolerância ou omissão) orienta-se pela 
ação de outros, que podem ser passadas, presentes ou 
esperadas como futuras (vingança por ataques anteriores, 
réplica a ataques presentes, medidas de defesa diante de 
ataques futuros). Os ´outros` podem ser individualizados e 
conhecidos ou um pluralidade de indivíduos indeterminados e 
completamente desconhecidos‖ 

(Max Weber. Ação social e relação social. In M.M. Foracchi e J.S Martins. 
Sociologia e Sociedade. Rio de Janeiro, LTC, 1977, p.139). 

 
Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa 
definição de ação social, que para ele constitui o objeto de 
estudo da sociologia, apontou a existência de quatro tipos de 
ação social. Quais são elas? 
 

 Ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação 
carismática. 

 Ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a 
fins, ação racional com relação a valores. 

 Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a 
valores, ação política com relação a fins. 

 Ação tradicional, ação emotiva, ação racional com relação 
a fins e ação política não esperada. 

 Ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a 
valores, ação racional com relação a fins. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 89.  
 

 

 
A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba alerta pais e 
responsáveis por crianças e adolescentes e os profissionais da 
educação e saúde em relação ao ‗jogo‘ Baleia Azul, que propõe 
50 desafios aos participantes e sugere o suicídio como última 
etapa. 

Disponível em: <http://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/jogo-baleia-
azul-deixa-curitiba-em-alerta-oito-ja-brincaram-com-morte/>. Acesso em: 22 abr. 

2017. 

 
Esse foi um dos alertas, nos últimos meses, relacionados ao 
―jogo Baleia Azul‖ e à possibilidade de suicídios de 
adolescentes (13 a 17 anos) ligadas a ele. 
Pode-se realizar uma relação desses possíveis suicídios com 
os tipos de suicídios de Durkheim, pois, para esse pensador, os 
indivíduos são determinados pela realidade coletiva. 
 
Assim, os suicídios gerados pelo ―jogo‖ seriam classificados 
como: 
 

 Suicídio egoísta. 
 Suicídio anômico. 
 Suicídio cultural. 
 suicídio fatalista 
 Suicídio etnocêntrico. 

 
QUESTÃO 90.  

 

 

 
―O nome ―positivismo‖ tem sua origem no adjetivo ―positivo‖, 
que significa certo, seguro, definitivo. Como escola filosófica, 
derivou do ―cientificismo‖, isto é, da crença no poder dominante 
e absoluto da razão humana em conhecer a realidade e traduzi-
la sob a forma de leis que seriam a base da regulamentação da 
vida do homem, da natureza e do próprio universo. Com esse 
conhecimento pretendia-se substituir as explicações teológicas, 
filosóficas e de senso comum por meio das quais - até então - o 
homem explicaria a realidade e a sua participação nela‖  

             (COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São 
Paulo, 2005, p.72.). 

 

De acordo com a teoria positivista ela 
 

 não derivou de nenhum método de investigação das 
ciências da natureza e sim criou o seu próprio método 
investigativo.  

 foi uma teoria criada por Émile Durkheim para explicar os 
fatos sociais e suas características generalizadas. 

 baseava seus estudos em explicações teológicas, 
filosóficas e de senso comum e foi aperfeiçoada 
posteriormente por Auguste Comte.  

 apoiava suas análises em convicções abstratas, 
eliminando as intervenções politeístas predominante antes 
da verdade cientifica. 

 foi criada por Auguste Comte e pregava a evolução do 
pensamento e do estudo humano baseado na ciência, 
visando à obtenção de resultados claros, objetivos e 
completamente correto.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


