


Leia atentamente as seguintes instruções:

1.
 

Você deve receber do fiscal o material abaixo:  
 a) 01 (um) CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das respostas.
 b) Você deve assinalar apenas UMA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. A marcação em mais de uma alternativa anula a 

questão.
 c) No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita preenchendo todo 

o espaço compreendido no retângulo, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, com um traço contínuo e denso, como no 
exemplo acima.

2.   oãn seõtseuq ed onredac on sadalanissa seõçacram sa e sohnucsar sO .atsopser-oãtrac ues racram arap sianif sotunim )atnirt( 03 so evreseR
serão levados em conta.

3. O tempo disponível para a prova é de 5 horas e 30 minutos.
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INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

• O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas 

copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

•	 tiver	até	7	(sete)	linhas	escritas,	sendo	considerada	“texto	insuficiente”;
• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo;
• apresentar proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos;
• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

Segundo a sociologia a família é um conjunto de pessoas que se encontram unidas por laços de parentesco. Esses 
laços	podem	ser	de	dois	tipos:	vínculos	por	afinidade,	como	o	casal,	e	consanguíneos,	como	a	filiação	entre	pais	e	filhos.	
No entanto, também é muito comum que se utilize o termo de família para designar o grupo de amigos, muitas pessoas que 
mantêm estreitos laços com seus grupos de amigos e que costumam se chamar entre si de irmãos ainda que não exista um 
laço consanguíneo, senão que se baseiam unicamente no que tange ao amor que os une e se professam.

Disponível em: www.queconceito.com.br.

TEXTO II

O QUE O CENSO DE
2010 DETECTOU

Lorem ipsumFILHOS

SOLITÁRIOS 

CASAIS HOMOAFETIVOS

1,9 filho é a nova taxa
de fecundidade no Brasil
24,7 milhões de casais
tem filhos

20,2% dos casais não
tem filhos

6,9 milhões de pessoas
vivem sós (representam
12,1% das residências)

3,5 milhões são homens
e 3,4 milhões são mulheres

41,5% das mulheres
têm 65 anos ou mais
58,9% dos homens
são solteiros

58 mil casais se declaram
homossexuais
58 mil casais se declaram
homossexuais
52,6 mil deles vivem
na Região sudeste

53% são de casais
de mulheres

13% se declaram
casados

Disponível em: www.istoe.com.br.

TEXTO III

Os dados mostram como a sociedade brasileira está se organizando de forma muito parecida com a europeia e a americana. 
Basta ver como aumentou o número de pessoas que vivem sozinhas, os registros civis de casamentos homoafetivos, os 
divórcios, as mulheres chefes de família, além da queda intensa na fecundidade, fenômeno observado em todas as regiões 
brasileiras, independentemente de raça ou nível econômico. É o novo retrato do país. (...) O segundo (ou terceiro) casamento 
aumentou na medida em que cresceram o divórcio – quase duplicou em uma década – e, igualmente, a expectativa de 
vida.	“Há	nuances	que	só	agora	são	capturadas.	Os	recasamentos	e	as	uniões	não	oficializadas	geram	impactos	que	serão	
sentidos	a	curto	e	longo	prazos”,	afirma	a	socióloga	Clara	Araújo,	pesquisadora	da	Universidade	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro	
(UERJ).	Segundo	ela,	 alterações	 recentes	na	 legislação,	 como	divórcio	 simplificado	e	 regulamentação	da	união	estável,	
facilitaram	a	reconfiguração	das	famílias.

Disponível em: www.istoe.com.br.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Atuais 
configurações	de	 família	no	Brasil”,	 apresentando	proposta	de	 intervenção	que	 respeite	os	direitos	humanos.	Selecione,	
organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45
Questões de 1 a 5 (opção Inglês)

QUESTÃO 01

A boring book

Julie	stormed	up	to	the	front	desk	of	the	library	and	said:

– I have a complaint!

– Yes, madam?

–	I	borrowed	a	book	last	week	and	it	was	horrible!

– What was wrong with it?

–	It	had	way	too	many	characters,	the	printing	was	tiny,	
and there was no plot whatsoever!

The librarian nodded and said:

–	Ahh.	So	you	must	be	the	person	who	took	our	phone	
book.

TRAPP,	T.	Disponível	em:	www.hayspost.com.	Acesso	em:	15	jan.	2017	(adaptado).

A partir da leitura do diálogo, que se passa em uma biblioteca, 
nota-se que a expressão boring book faz referência 

 à conservação dos livros do acervo.
 ao empréstimo de um livro entediante.
 à leitura de uma lista telefônica por engano.
 à reclamação quanto à qualidade das obras.
 à expectativa da leitora sobre o livro que leu.

QUESTÃO 02

Humans and mice are both more similar – 
and different – than previously thought

One of the most vexing questions in science has long 
been how well results in mice translate to humans. Scientists 
found	that	in	some	ways,	mice	are	more	similar	to	humans	
than	previously	thought,	and	in	other	ways	are	more	different.	
For example, a mouse liver cell is more similar to a mouse 
brain cell than it is to a human liver cell. And mouse immune 
systems	are	even	more	distinctive	than	previously	 thought,	
which	could	have	implications	for	scientists	looking	to	apply	
immunological mouse research to humans.

MAIN,	D.	Disponível	em:	www.newsweek.com.	Acesso	em:	17	jan.	2017	(adaptado).

Com base nas informações do texto, infere-se que novas 
descobertas da ciência levantaram dúvidas acerca

 da legalidade dos métodos de pesquisa.
 da motivação das experiências com animais.
 dos medicamentos produzidos em laboratório.
 da aplicabilidade de ratos como cobaias em pesquisas.
 do conhecimento acumulado sobre a biologia humana.

QUESTÃO 03

Beijing: The city where you can’t  
escape smog

China’s capital is notorious for its chronic pollution. 
Even	indoors	it’s	a	struggle	to	find	clean	air.	Having	already	
taped	most	of	my	windows	shut,	I	have	now	started	on	the	
air	conditioning	vents.	The	aim	is	simple	–	to	close	off	every	
access	point	 through	which	 the	 toxic	outside	air	 leaks	 into	
our	 Beijing	 home.	 Even	 our	 double-glazing	 doesn’t	 keep	
out the smog. The most dangerous constituent, particulate 
matter	smaller	than	2.5	microns	in	diameter	–	or	PM2.5	as	
it’s	known	–	finds	a	way	through	the	tiniest	of	gaps	where	the	
windows	close.	So	the	only	solution	there	is	duct	tape.	When	
I	first	arrived	in	China,	five	years	ago,	there	was	no	way	of	
monitoring	the	quality	of	air	in	our	home.	Like	everyone	else,	
we	 left	 it	 to	blind	 faith	 that	our	air	purifiers	were	doing	 the	
trick.

Disponível	em:	www.bbc.com.	Acesso	em:	17	jan.	2017	(adaptado).

O texto relata a experiência de viver em Pequim, uma cidade 
cujo ar é altamente poluído. Para manter a qualidade do ar 
dentro de casa, a alternativa encontrada foi

 instalar vidro duplo nas janelas.
	 utilizar	aparelhos	purificadores	de	ar.
 vedar as frestas e os orifícios de ventilação.
 evitar a abertura das janelas nos horários de pico.
	 trocar	o	filtro	do	ar	condicionado	com	frequência.

QUESTÃO 04

There is no frigate like a book 

There	is	no	frigate	like	a	book	

To	take	us	lands	away,	

Nor	any	coursers	like	a	page	

Of	prancing	poetry	–	

This	traverse	may	the	poorest	take	

Without oppress of toll – 

How frugal is the chariot 

That bears a human soul.

DICKINSON, E. Disponível	em:	www.poets.org.	Acesso	em:	18	jan.	2017.

Emily	Dickinson	foi	uma	poetisa	norte-americana	que	viveu	
uma vida reclusa no século XIX. Esse poema da autora faz 
uma exaltação aos livros por seu poder de 

 transportar a mente.
 construir o conhecimento.
 permitir a ascensão social.
 desenvolver a criatividade.
	 influenciar	a	maneira	de	agir.
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 desenvolver a criatividade.
	 influenciar	a	maneira	de	agir.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45
Questões de 1 a 5 (opção Inglês)

QUESTÃO 01

A boring book

Julie	stormed	up	to	the	front	desk	of	the	library	and	said:

– I have a complaint!

– Yes, madam?

–	I	borrowed	a	book	last	week	and	it	was	horrible!

– What was wrong with it?

–	It	had	way	too	many	characters,	the	printing	was	tiny,	
and there was no plot whatsoever!

The librarian nodded and said:

–	Ahh.	So	you	must	be	the	person	who	took	our	phone	
book.

TRAPP,	T.	Disponível	em:	www.hayspost.com.	Acesso	em:	15	jan.	2017	(adaptado).

A partir da leitura do diálogo, que se passa em uma biblioteca, 
nota-se que a expressão boring book faz referência 

 à conservação dos livros do acervo.
 ao empréstimo de um livro entediante.
 à leitura de uma lista telefônica por engano.
 à reclamação quanto à qualidade das obras.
 à expectativa da leitora sobre o livro que leu.

QUESTÃO 02

Humans and mice are both more similar – 
and different – than previously thought

One of the most vexing questions in science has long 
been how well results in mice translate to humans. Scientists 
found	that	in	some	ways,	mice	are	more	similar	to	humans	
than	previously	thought,	and	in	other	ways	are	more	different.	
For example, a mouse liver cell is more similar to a mouse 
brain cell than it is to a human liver cell. And mouse immune 
systems	are	even	more	distinctive	than	previously	 thought,	
which	could	have	implications	for	scientists	looking	to	apply	
immunological mouse research to humans.

MAIN,	D.	Disponível	em:	www.newsweek.com.	Acesso	em:	17	jan.	2017	(adaptado).

Com base nas informações do texto, infere-se que novas 
descobertas da ciência levantaram dúvidas acerca

 da legalidade dos métodos de pesquisa.
 da motivação das experiências com animais.
 dos medicamentos produzidos em laboratório.
 da aplicabilidade de ratos como cobaias em pesquisas.
 do conhecimento acumulado sobre a biologia humana.

QUESTÃO 03

Beijing: The city where you can’t  
escape smog

China’s capital is notorious for its chronic pollution. 
Even	indoors	it’s	a	struggle	to	find	clean	air.	Having	already	
taped	most	of	my	windows	shut,	I	have	now	started	on	the	
air	conditioning	vents.	The	aim	is	simple	–	to	close	off	every	
access	point	 through	which	 the	 toxic	outside	air	 leaks	 into	
our	 Beijing	 home.	 Even	 our	 double-glazing	 doesn’t	 keep	
out the smog. The most dangerous constituent, particulate 
matter	smaller	than	2.5	microns	in	diameter	–	or	PM2.5	as	
it’s	known	–	finds	a	way	through	the	tiniest	of	gaps	where	the	
windows	close.	So	the	only	solution	there	is	duct	tape.	When	
I	first	arrived	in	China,	five	years	ago,	there	was	no	way	of	
monitoring	the	quality	of	air	in	our	home.	Like	everyone	else,	
we	 left	 it	 to	blind	 faith	 that	our	air	purifiers	were	doing	 the	
trick.

Disponível	em:	www.bbc.com.	Acesso	em:	17	jan.	2017	(adaptado).

O texto relata a experiência de viver em Pequim, uma cidade 
cujo ar é altamente poluído. Para manter a qualidade do ar 
dentro de casa, a alternativa encontrada foi

 instalar vidro duplo nas janelas.
	 utilizar	aparelhos	purificadores	de	ar.
 vedar as frestas e os orifícios de ventilação.
 evitar a abertura das janelas nos horários de pico.
	 trocar	o	filtro	do	ar	condicionado	com	frequência.

QUESTÃO 04

There is no frigate like a book 

There	is	no	frigate	like	a	book	

To	take	us	lands	away,	

Nor	any	coursers	like	a	page	

Of	prancing	poetry	–	

This	traverse	may	the	poorest	take	

Without oppress of toll – 

How frugal is the chariot 

That bears a human soul.
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–	It	had	way	too	many	characters,	the	printing	was	tiny,	
and there was no plot whatsoever!

The librarian nodded and said:
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nota-se que a expressão boring book faz referência 

 à conservação dos livros do acervo.
 ao empréstimo de um livro entediante.
 à leitura de uma lista telefônica por engano.
 à reclamação quanto à qualidade das obras.
 à expectativa da leitora sobre o livro que leu.

QUESTÃO 02

Humans and mice are both more similar – 
and different – than previously thought

One of the most vexing questions in science has long 
been how well results in mice translate to humans. Scientists 
found	that	in	some	ways,	mice	are	more	similar	to	humans	
than	previously	thought,	and	in	other	ways	are	more	different.	
For example, a mouse liver cell is more similar to a mouse 
brain cell than it is to a human liver cell. And mouse immune 
systems	are	even	more	distinctive	than	previously	 thought,	
which	could	have	implications	for	scientists	looking	to	apply	
immunological mouse research to humans.

MAIN,	D.	Disponível	em:	www.newsweek.com.	Acesso	em:	17	jan.	2017	(adaptado).

Com base nas informações do texto, infere-se que novas 
descobertas da ciência levantaram dúvidas acerca

 da legalidade dos métodos de pesquisa.
 da motivação das experiências com animais.
 dos medicamentos produzidos em laboratório.
 da aplicabilidade de ratos como cobaias em pesquisas.
 do conhecimento acumulado sobre a biologia humana.

QUESTÃO 03

Beijing: The city where you can’t  
escape smog

China’s capital is notorious for its chronic pollution. 
Even	indoors	it’s	a	struggle	to	find	clean	air.	Having	already	
taped	most	of	my	windows	shut,	I	have	now	started	on	the	
air	conditioning	vents.	The	aim	is	simple	–	to	close	off	every	
access	point	 through	which	 the	 toxic	outside	air	 leaks	 into	
our	 Beijing	 home.	 Even	 our	 double-glazing	 doesn’t	 keep	
out the smog. The most dangerous constituent, particulate 
matter	smaller	than	2.5	microns	in	diameter	–	or	PM2.5	as	
it’s	known	–	finds	a	way	through	the	tiniest	of	gaps	where	the	
windows	close.	So	the	only	solution	there	is	duct	tape.	When	
I	first	arrived	in	China,	five	years	ago,	there	was	no	way	of	
monitoring	the	quality	of	air	in	our	home.	Like	everyone	else,	
we	 left	 it	 to	blind	 faith	 that	our	air	purifiers	were	doing	 the	
trick.

Disponível	em:	www.bbc.com.	Acesso	em:	17	jan.	2017	(adaptado).

O texto relata a experiência de viver em Pequim, uma cidade 
cujo ar é altamente poluído. Para manter a qualidade do ar 
dentro de casa, a alternativa encontrada foi

 instalar vidro duplo nas janelas.
	 utilizar	aparelhos	purificadores	de	ar.
 vedar as frestas e os orifícios de ventilação.
 evitar a abertura das janelas nos horários de pico.
	 trocar	o	filtro	do	ar	condicionado	com	frequência.

QUESTÃO 04

There is no frigate like a book 

There	is	no	frigate	like	a	book	

To	take	us	lands	away,	

Nor	any	coursers	like	a	page	

Of	prancing	poetry	–	

This	traverse	may	the	poorest	take	

Without oppress of toll – 

How frugal is the chariot 

That bears a human soul.

DICKINSON, E. Disponível	em:	www.poets.org.	Acesso	em:	18	jan.	2017.

Emily	Dickinson	foi	uma	poetisa	norte-americana	que	viveu	
uma vida reclusa no século XIX. Esse poema da autora faz 
uma exaltação aos livros por seu poder de 

 transportar a mente.
 construir o conhecimento.
 permitir a ascensão social.
 desenvolver a criatividade.
	 influenciar	a	maneira	de	agir.
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QUESTÃO 05

Disponível	em:	www.osce.org.	Acesso	em:	16	jan.	2017.

Campanhas	 de	 conscientização	 visam	 influenciar	 o	
comportamento em relação a determinado tema. Voltada 
para uma causa social, essa campanha tem como objetivo

 combater a exploração da mendicância infantil.
 reivindicar políticas públicas de proteção à infância.
 divulgar um fundo educacional de crianças carentes.
 denunciar a exploração do trabalho de menores de rua.
 apoiar projetos sociais de combate à desnutrição infantil.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45
Questões de 1 a 5 (opção Espanhol)

QUESTÃO 01
La	relación	entre	la	ansiedad	y	los	trastornos	alimentarios	

está más que demostrada, así como esa tendencia a comer 
en exceso en los periodos de más estrés o ansiedad. Sin 
embargo, el exceso de comida no es el único motivo por el 
que engordamos con la ansiedad.

Aunque son muchas las personas que experimentan una 
considerable pérdida de peso cuando sufren un trastorno de 
ansiedad, engordar es también una de las consecuencias. 
Algo que debemos evitar, porque si nos descubrimos con 
unos	 kilos	 de	 más	 podemos	 empeorar	 aún	 más	 nuestro	
problema de ansiedad.

Por qué engordamos con la ansiedad

El principal motivo por el que engordamos por ansiedad 
es	porque	comemos	más.	El	estrés,	la	ansiedad	y	los	nervios	
nos hacen cambiar nuestra relación con la comida además 
de transformar por completo nuestros hábitos diarios. Un 
atracón	 de	 comida	 con	 grasas	 y	 azúcares	 parece	 ser	 la	
opción más rápida para calmar los nervios. Sin embargo, se 
trata	de	una	sensación	de	bienestar	muy	breve,	porque	en	
cuanto nos damos cuenta de lo que acabamos de comer, la 
ansiedad vuelve a aparecer.

Comer en exceso se trata, sin duda, de un 
comportamiento que debemos evitar, especialmente en los 
momentos de ansiedad, aunque no resulte fácil. Tampoco es 
el único motivo por el que engordamos. Parece haber una 
estrecha relación entre el estado de alarma producido por 
la	ansiedad	y	la	acumulación	de	grasa	corporal,	aunque	no	
está demostrado.

Además, uno de los motivos principales que nos llevan a 
tener	hambre	a	lo	largo	de	todo	el	día	y	a	no	poder	calmarla	a	
pesar de todo lo que comemos es la falta de sueño. Dormir mal 
es	tanto	un	síntoma	como	una	consecuencia	de	la	ansiedad	y	
no se le da la importancia que tiene. Cuando dormimos mal, 
nos	sentimos	fatigadas,	cansadas	y	con	un	malestar	general	
que procuramos calmar a base de más comida.

O	texto	acima	foi	veiculado	em	um	jornal.	Identifique	abaixo	
a opção que poderia ser usada como título e que, ao mesmo 
tempo, indica o tema. 

 As consequências do aumento de peso.
 Os excessos na vida contemporânea.
 Estilo de vida e saúde.
 A ansiedade e a balança.
 As causas da obesidade.

QUESTÃO 02

Instrucciones para llorar

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera 
correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no 
ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con 
su	paralela	y	 torpe	semejanza.	El	 llanto	medio	u	ordinario	
consiste	en	una	contracción	general	del	rostro	y	un	sonido	
espasmódico	 acompañado	 de	 lágrimas	 y	 mocos,	 estos	
últimos	 al	 final,	 pues	 el	 llanto	 se	 acaba	 en	 el	 momento	
en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la 
imaginación	hacia	usted	mismo,	y	si	esto	le	resulta	imposible	
por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, 
piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del 
estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 
Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando 
ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán 
con	la	manga	del	saco	contra	la	cara,	y	de	preferencia	en	un	
rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.

Julio	Cortázar.	Disponible	en:	www.ciudadseva.com.

Nesse	 texto,	 Júlio	 Cortázar	 transforma	 pequenas	 ações	
cotidianas em criação literária, 

 indicando que as crianças precisam chorar sem se 
esconder.

 citando os motivos para chorar.
 surpreendendo o leitor com um passo a passo de algo 

inesperado.
 ao ser o foco do choro, ou seja, voltar-se para você e 

não para os outros.
 orientando o leitor a não fazer escândalos ao chorar.
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QUESTÃO 05

Disponível	em:	www.osce.org.	Acesso	em:	16	jan.	2017.

Campanhas	 de	 conscientização	 visam	 influenciar	 o	
comportamento em relação a determinado tema. Voltada 
para uma causa social, essa campanha tem como objetivo

 combater a exploração da mendicância infantil.
 reivindicar políticas públicas de proteção à infância.
 divulgar um fundo educacional de crianças carentes.
 denunciar a exploração do trabalho de menores de rua.
 apoiar projetos sociais de combate à desnutrição infantil.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45
Questões de 1 a 5 (opção Espanhol)

QUESTÃO 01
La	relación	entre	la	ansiedad	y	los	trastornos	alimentarios	

está más que demostrada, así como esa tendencia a comer 
en exceso en los periodos de más estrés o ansiedad. Sin 
embargo, el exceso de comida no es el único motivo por el 
que engordamos con la ansiedad.

Aunque son muchas las personas que experimentan una 
considerable pérdida de peso cuando sufren un trastorno de 
ansiedad, engordar es también una de las consecuencias. 
Algo que debemos evitar, porque si nos descubrimos con 
unos	 kilos	 de	 más	 podemos	 empeorar	 aún	 más	 nuestro	
problema de ansiedad.

Por qué engordamos con la ansiedad

El principal motivo por el que engordamos por ansiedad 
es	porque	comemos	más.	El	estrés,	la	ansiedad	y	los	nervios	
nos hacen cambiar nuestra relación con la comida además 
de transformar por completo nuestros hábitos diarios. Un 
atracón	 de	 comida	 con	 grasas	 y	 azúcares	 parece	 ser	 la	
opción más rápida para calmar los nervios. Sin embargo, se 
trata	de	una	sensación	de	bienestar	muy	breve,	porque	en	
cuanto nos damos cuenta de lo que acabamos de comer, la 
ansiedad vuelve a aparecer.

Comer en exceso se trata, sin duda, de un 
comportamiento que debemos evitar, especialmente en los 
momentos de ansiedad, aunque no resulte fácil. Tampoco es 
el único motivo por el que engordamos. Parece haber una 
estrecha relación entre el estado de alarma producido por 
la	ansiedad	y	la	acumulación	de	grasa	corporal,	aunque	no	
está demostrado.

Además, uno de los motivos principales que nos llevan a 
tener	hambre	a	lo	largo	de	todo	el	día	y	a	no	poder	calmarla	a	
pesar de todo lo que comemos es la falta de sueño. Dormir mal 
es	tanto	un	síntoma	como	una	consecuencia	de	la	ansiedad	y	
no se le da la importancia que tiene. Cuando dormimos mal, 
nos	sentimos	fatigadas,	cansadas	y	con	un	malestar	general	
que procuramos calmar a base de más comida.

O	texto	acima	foi	veiculado	em	um	jornal.	Identifique	abaixo	
a opção que poderia ser usada como título e que, ao mesmo 
tempo, indica o tema. 

 As consequências do aumento de peso.
 Os excessos na vida contemporânea.
 Estilo de vida e saúde.
 A ansiedade e a balança.
 As causas da obesidade.

QUESTÃO 02

Instrucciones para llorar

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera 
correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no 
ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con 
su	paralela	y	 torpe	semejanza.	El	 llanto	medio	u	ordinario	
consiste	en	una	contracción	general	del	rostro	y	un	sonido	
espasmódico	 acompañado	 de	 lágrimas	 y	 mocos,	 estos	
últimos	 al	 final,	 pues	 el	 llanto	 se	 acaba	 en	 el	 momento	
en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la 
imaginación	hacia	usted	mismo,	y	si	esto	le	resulta	imposible	
por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, 
piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del 
estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 
Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando 
ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán 
con	la	manga	del	saco	contra	la	cara,	y	de	preferencia	en	un	
rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.

Julio	Cortázar.	Disponible	en:	www.ciudadseva.com.

Nesse	 texto,	 Júlio	 Cortázar	 transforma	 pequenas	 ações	
cotidianas em criação literária, 

 indicando que as crianças precisam chorar sem se 
esconder.

 citando os motivos para chorar.
 surpreendendo o leitor com um passo a passo de algo 

inesperado.
 ao ser o foco do choro, ou seja, voltar-se para você e 

não para os outros.
 orientando o leitor a não fazer escândalos ao chorar.
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QUESTÃO 05

Disponível	em:	www.osce.org.	Acesso	em:	16	jan.	2017.

Campanhas	 de	 conscientização	 visam	 influenciar	 o	
comportamento em relação a determinado tema. Voltada 
para uma causa social, essa campanha tem como objetivo

 combater a exploração da mendicância infantil.
 reivindicar políticas públicas de proteção à infância.
 divulgar um fundo educacional de crianças carentes.
 denunciar a exploração do trabalho de menores de rua.
 apoiar projetos sociais de combate à desnutrição infantil.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 1 a 45
Questões de 1 a 5 (opção Espanhol)

QUESTÃO 01
La	relación	entre	la	ansiedad	y	los	trastornos	alimentarios	

está más que demostrada, así como esa tendencia a comer 
en exceso en los periodos de más estrés o ansiedad. Sin 
embargo, el exceso de comida no es el único motivo por el 
que engordamos con la ansiedad.

Aunque son muchas las personas que experimentan una 
considerable pérdida de peso cuando sufren un trastorno de 
ansiedad, engordar es también una de las consecuencias. 
Algo que debemos evitar, porque si nos descubrimos con 
unos	 kilos	 de	 más	 podemos	 empeorar	 aún	 más	 nuestro	
problema de ansiedad.

Por qué engordamos con la ansiedad

El principal motivo por el que engordamos por ansiedad 
es	porque	comemos	más.	El	estrés,	la	ansiedad	y	los	nervios	
nos hacen cambiar nuestra relación con la comida además 
de transformar por completo nuestros hábitos diarios. Un 
atracón	 de	 comida	 con	 grasas	 y	 azúcares	 parece	 ser	 la	
opción más rápida para calmar los nervios. Sin embargo, se 
trata	de	una	sensación	de	bienestar	muy	breve,	porque	en	
cuanto nos damos cuenta de lo que acabamos de comer, la 
ansiedad vuelve a aparecer.

Comer en exceso se trata, sin duda, de un 
comportamiento que debemos evitar, especialmente en los 
momentos de ansiedad, aunque no resulte fácil. Tampoco es 
el único motivo por el que engordamos. Parece haber una 
estrecha relación entre el estado de alarma producido por 
la	ansiedad	y	la	acumulación	de	grasa	corporal,	aunque	no	
está demostrado.

Además, uno de los motivos principales que nos llevan a 
tener	hambre	a	lo	largo	de	todo	el	día	y	a	no	poder	calmarla	a	
pesar de todo lo que comemos es la falta de sueño. Dormir mal 
es	tanto	un	síntoma	como	una	consecuencia	de	la	ansiedad	y	
no se le da la importancia que tiene. Cuando dormimos mal, 
nos	sentimos	fatigadas,	cansadas	y	con	un	malestar	general	
que procuramos calmar a base de más comida.

O	texto	acima	foi	veiculado	em	um	jornal.	Identifique	abaixo	
a opção que poderia ser usada como título e que, ao mesmo 
tempo, indica o tema. 

 As consequências do aumento de peso.
 Os excessos na vida contemporânea.
 Estilo de vida e saúde.
 A ansiedade e a balança.
 As causas da obesidade.

QUESTÃO 02

Instrucciones para llorar

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera 
correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no 
ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con 
su	paralela	y	 torpe	semejanza.	El	 llanto	medio	u	ordinario	
consiste	en	una	contracción	general	del	rostro	y	un	sonido	
espasmódico	 acompañado	 de	 lágrimas	 y	 mocos,	 estos	
últimos	 al	 final,	 pues	 el	 llanto	 se	 acaba	 en	 el	 momento	
en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la 
imaginación	hacia	usted	mismo,	y	si	esto	le	resulta	imposible	
por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, 
piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del 
estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. 
Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando 
ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán 
con	la	manga	del	saco	contra	la	cara,	y	de	preferencia	en	un	
rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos.

Julio	Cortázar.	Disponible	en:	www.ciudadseva.com.

Nesse	 texto,	 Júlio	 Cortázar	 transforma	 pequenas	 ações	
cotidianas em criação literária, 

 indicando que as crianças precisam chorar sem se 
esconder.

 citando os motivos para chorar.
 surpreendendo o leitor com um passo a passo de algo 

inesperado.
 ao ser o foco do choro, ou seja, voltar-se para você e 

não para os outros.
 orientando o leitor a não fazer escândalos ao chorar.
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QUESTÃO 03

Alquiler de habitación

Habitación	disponible	el	2	de	marzo	por	325	euros.	Todos	
los gastos incluídos. La casa cuenta con 8 habitaciones, 4 
baños	(2	de	ellos	privados),	cocina	equipada	con	todos	los	
electrodomésticos	y	office.	En	pleno	barrio	de	Chamberí,	al	
lado	de	la	estación	de	metro	de	Alonso	Cano	y	a	10	minutos	del	
metro	de	Canal	y	Río	Rosas.	Se	puede	ir	andando	también	a	
la	zona	de	ócio	de	Alonso	Martínez	y	Bilbao.	Condiciones	de	
alquiler:	el	mes	corriente+	un	mes	de	fianza(reembolsable)	+	
un mes de agencia. Contacta conmigo para cualquier duda o 
para visitas, por whatsapp o llamadas de lunes a viernes en 
horário laboral. Saludos!

Disponíble en: www.idealista.com.

O texto acima é um anúncio veiculado na internet. A pessoa 
que o lê busca

	 financiar	uma	casa.
 reservar uma pousada.
 comprar um imóvel.
 alugar um quarto.
 trabalhar e morar em um hotel.

QUESTÃO 04
“Y comprendía, ahora, que el hombre nunca sabe para 

quién	 padece	 y	 espera.	 Padece	 y	 espera	 y	 trabaja	 para	
gentes	 que	 nunca	 conocerá,	 y	 que	 a	 su	 vez	 padecerán	 y	
esperarán	y	trabajarán	para	otros	que	tampoco	serán	felices,	
pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más 
allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del 
hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En 
imponerse	tareas.	En	el	Reino	de	los	Cielos	no	hay	grandeza	
que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, 
incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de 
sacrificio,	 reposo	 y	 deleite.	 Por	 eso,	 agobiado	 de	 penas	
y	 tareas,	 hermoso	 dentro	 de	 su	 miseria,	 capaz	 de	 amar	
en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su 
grandeza,	su	máxima	medida	en	el	Reino	de	este	Mundo.”

Alejo Carpentier

A partir da leitura, infere-se que, ao recriar a indepêndencia 
haitiana, Carpentier

	 identifica	os	sujeitos	exploradores.
 evidencia uma estrutura de classes.
 expõe uma incapacidade de ver o lado bom.
 cita a existência de um lugar com mais bens materiais.
 mostra uma descrença do homem haitiano.

QUESTÃO 05
Hay	que	esbozar	un	panorama	general	de	cómo	se	ha	

constituido la falsa idea de homogeneidad lingüística en la 
sociedad	hispánica	y	cómo	Argentina	se	presentó	ante	esta	
estandarización.	 Junto	 a	 este	 reto,	 enseñaremos,	 a	 partir	
de la dialectología hispanoamericana, que la concepción de 
lengua	como	un	hecho	homogéneo	es	 insostenible	 y	que,	
por lo tanto, se debe corregirlo, por ejemplo, a partir de la 
observación	y	cotejamiento	del	uso	lingüístico	en	diferentes	
áreas donde se habla español. Al hacerlo, esperamos 
percibir la incuestionable existencia de subsistemas 
funcionales del español (dialectos) que, una vez poseedores 
de	 características	 particulares,	 constituyen,	 juntos,	 una	
lengua transnacional heterogénea. Además de combatir la 
visión de la lengua española como un hecho homogéneo, 
la presentación de las regiones dialectales también deberá 
establecer las bases que permitirán una confrontación, en 
trabajos futuros, de los usos de las diferentes variedades 
dialectales	 hispanoamericanas	 y	 argentinas,	 más	 en	
específico.

SILVEIRA, Leandro. A dialetologia hispano-americana e a  
heterogeneidade linguística: o caso da argentina

O texto versa sobre a questão da língua espanhola em um 
panorama geral e tem como principal função:

 defender sua homogeneidade linguística.
 preservar a ideia de espanhol padrão para toda a 

sociedade hispânica.
	 justificar	 o	 papel	 uniforme	 e	 harmonioso	 da	 língua	

espanhola.
 exprimir uma língua espanhola cultural e linguisticamente 

heterogênea.
 abolir a percepção e existência dos dialetos linguísticos.
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QUESTÃO 03

Alquiler de habitación

Habitación	disponible	el	2	de	marzo	por	325	euros.	Todos	
los gastos incluídos. La casa cuenta con 8 habitaciones, 4 
baños	(2	de	ellos	privados),	cocina	equipada	con	todos	los	
electrodomésticos	y	office.	En	pleno	barrio	de	Chamberí,	al	
lado	de	la	estación	de	metro	de	Alonso	Cano	y	a	10	minutos	del	
metro	de	Canal	y	Río	Rosas.	Se	puede	ir	andando	también	a	
la	zona	de	ócio	de	Alonso	Martínez	y	Bilbao.	Condiciones	de	
alquiler:	el	mes	corriente+	un	mes	de	fianza(reembolsable)	+	
un mes de agencia. Contacta conmigo para cualquier duda o 
para visitas, por whatsapp o llamadas de lunes a viernes en 
horário laboral. Saludos!

Disponíble en: www.idealista.com.

O texto acima é um anúncio veiculado na internet. A pessoa 
que o lê busca

	 financiar	uma	casa.
 reservar uma pousada.
 comprar um imóvel.
 alugar um quarto.
 trabalhar e morar em um hotel.

QUESTÃO 04
“Y comprendía, ahora, que el hombre nunca sabe para 

quién	 padece	 y	 espera.	 Padece	 y	 espera	 y	 trabaja	 para	
gentes	 que	 nunca	 conocerá,	 y	 que	 a	 su	 vez	 padecerán	 y	
esperarán	y	trabajarán	para	otros	que	tampoco	serán	felices,	
pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más 
allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del 
hombre está precisamente en querer mejorar lo que es. En 
imponerse	tareas.	En	el	Reino	de	los	Cielos	no	hay	grandeza	
que conquistar, puesto que allá todo es jerarquía establecida, 
incógnita despejada, existir sin término, imposibilidad de 
sacrificio,	 reposo	 y	 deleite.	 Por	 eso,	 agobiado	 de	 penas	
y	 tareas,	 hermoso	 dentro	 de	 su	 miseria,	 capaz	 de	 amar	
en medio de las plagas, el hombre sólo puede hallar su 
grandeza,	su	máxima	medida	en	el	Reino	de	este	Mundo.”

Alejo Carpentier

A partir da leitura, infere-se que, ao recriar a indepêndencia 
haitiana, Carpentier

	 identifica	os	sujeitos	exploradores.
 evidencia uma estrutura de classes.
 expõe uma incapacidade de ver o lado bom.
 cita a existência de um lugar com mais bens materiais.
 mostra uma descrença do homem haitiano.

QUESTÃO 05
Hay	que	esbozar	un	panorama	general	de	cómo	se	ha	

constituido la falsa idea de homogeneidad lingüística en la 
sociedad	hispánica	y	cómo	Argentina	se	presentó	ante	esta	
estandarización.	 Junto	 a	 este	 reto,	 enseñaremos,	 a	 partir	
de la dialectología hispanoamericana, que la concepción de 
lengua	como	un	hecho	homogéneo	es	 insostenible	 y	que,	
por lo tanto, se debe corregirlo, por ejemplo, a partir de la 
observación	y	cotejamiento	del	uso	lingüístico	en	diferentes	
áreas donde se habla español. Al hacerlo, esperamos 
percibir la incuestionable existencia de subsistemas 
funcionales del español (dialectos) que, una vez poseedores 
de	 características	 particulares,	 constituyen,	 juntos,	 una	
lengua transnacional heterogénea. Además de combatir la 
visión de la lengua española como un hecho homogéneo, 
la presentación de las regiones dialectales también deberá 
establecer las bases que permitirán una confrontación, en 
trabajos futuros, de los usos de las diferentes variedades 
dialectales	 hispanoamericanas	 y	 argentinas,	 más	 en	
específico.

SILVEIRA, Leandro. A dialetologia hispano-americana e a  
heterogeneidade linguística: o caso da argentina

O texto versa sobre a questão da língua espanhola em um 
panorama geral e tem como principal função:

 defender sua homogeneidade linguística.
 preservar a ideia de espanhol padrão para toda a 

sociedade hispânica.
	 justificar	 o	 papel	 uniforme	 e	 harmonioso	 da	 língua	

espanhola.
 exprimir uma língua espanhola cultural e linguisticamente 

heterogênea.
 abolir a percepção e existência dos dialetos linguísticos.
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Questões de 6 a 45

QUESTÃO 06 

Afinal, o que é usabilidade?

A	Usabilidade	é	“filha”	da	Interação	Humano-Computador	
(IHC)	e	“neta”	da	Engenharia	de	Software,	carregando	esse	
legado	 ao	 longo	 de	 sua	 evolução,	 podendo	 ser	 definida	
como o grau de facilidade com que o usuário consegue 
interagir com determinada interface.

Partindo da IHC, a usabilidade aborda a forma como o 
usuário se comunica com a máquina e como a tecnologia 
responde à interação do usuário, considerando as seguintes 
habilidades,	de	acordo	com	a	norma	ISO	9241:

• Facilidade de aprendizado: a utilização do sistema 
requer pouco treinamento;

• Fácil de memorizar: o usuário deve lembrar como 
utilizar a interface depois de algum tempo;

• Maximizar a produtividade: a interface deve permitir 
que	o	usuário	realize	a	tarefa	de	forma	rápida	e	eficiente;

• Minimizar a taxa de erros: caso aconteçam erros, a 
interface deve avisar o usuário e permitir a correção de 
modo fácil;

• Maximizar a satisfação do usuário: a interface deve 
dar-lhe	confiança	e	segurança.

Partindo da Engenharia de Software, a usabilidade é 
englobada dentro da qualidade e visa garantir uma parte 
da	 eficiência	 e	 eficácia	 do	 sistema.	 A	 eficiência	 refere-
se a uma interação produtiva entre o usuário e o sistema, 
permitindo a realização de tarefas com menor esforço sob 
uma	experiência	 agradável.	A	 eficácia	 pode	 ser	 entendida	
como a capacidade do sistema e da interface possibilitarem 
ao usuário a completude da tarefa e o alcance de seus 
objetivos no sistema.

Disponível	em:	www.tableless.com.br.	Acesso	em	20	fev.	2017.

O trecho acima integra matéria que trata do conceito de 
“usabilidade”	no	processo	de	interação	entre	o	ser	humano	
e o computador. As informações prestadas permitem o 
reconhecimento de que

 a usabilidade propicia extenso e complexo treinamento 
ao usuário do sistema, preparando-o para uma utilização 
eficiente.

 o crescimento da produtividade e o da taxa de erros 
estão em relação direta, como habilidades geradas pela 
usabilidade.

 a usabilidade tem como um dos seus resultados a 
geração	 do	 chamado	 “erro	 zero”	 na	 interação	 de	 um	
usuário com uma interface.

	 eficiência	e	eficácia	são	aspectos	quantitativos	buscados	
pela usabilidade, dependendo fundamentalmente das 
habilidades do usuário.

	 o	 conceito	 de	 eficiência	 tem	a	 ver	 com	 facilidades	 no	
processo	de	interação	,	enquanto	o	de	eficácia	refere-se	
ao êxito quanto aos resultados desse processo. 

QUESTÃO 07
A utilização da resolução de problemas na prática 

educativa da Matemática é uma metodologia que deve 
merecer atenção por parte de todos professores. É a partir 
deles que se pode envolver o aluno em situações da vida 
real, motivando-o para o desenvolvimento do modo de 
pensar matemático. A motivação natural está no estudo de 
problemas reais e em grande parte físicos. Praticamente 
todos os grandes ramos da Matemática surgiram em resposta 
a tais problemas e certamente no nível elementar essa 
motivação é genuína. Talvez pareça estranho que a grande 
significação	da	matemática	resida	fora	da	matemática,	mas	
deve-se contar com esse fato. Para a maioria das pessoas, 
inclusive os grandes matemáticos, a riqueza e os valores 
que se ligam à matemática derivam de seu uso no estudar o 
mundo	real.	A	matemática	é	um	meio	que	conduz	a	um	fim.

(...)

É interessante que estes estejam vinculados a fatos e 
acontecimentos do dia a dia do aluno. Neste sentido, jornais 
e revistas podem ser utilizados como fontes de materiais 
para desenvolver este tipo de trabalho. Os problemas reais 
podem surgir de um simples anúncio de venda de um imóvel 
que contenha a planta do apartamento e sua localização. A 
partir dele pode-se trabalhar com escala, área, orientação 
espacial, perímetro, custo de materiais, confecção de 
maquetes, sólidos geométricos, custo e tudo o que a 
criatividade e a motivação permitirem. Também pesquisas 
de opinião são fontes valiosas para esse tipo de trabalho, 
permitindo a discussão de como uma pesquisa é realizada, 
como se realiza a coleta de dados, a tabulação, a análise e a 
interpretação dos dados estatísticos, porcentagem, tabelas, 
gráficos,	e	o	porquê	de	se	fazer	pesquisa	estatística.	Quando	
se utiliza esse tipo de material, que é de baixo custo, os 
alunos podem participar ativamente colaborando com 
material que tenha despertado a sua atenção e curiosidade. 

(...)

Metodologia da resolução de problemas. Maria Teresa Carneiro Soares (UFPR)  
Neuza	Bertoni	Pinto.	Disponível	em:	www.ufrrj.br.	Acesso	em	20	fev.	2017.

Ao	afirmar	que	a	grande	significação	da	matemática	reside	
“fora	 da	 matemática”,	 as	 autoras	 pretendem	 referir-se	 ao	
fato de que

	 os	matemáticos	 trabalham	 com	 conceitos	 específicos,	
preservando os valores originais e tradicionais dessa 
ciência.

 a matemática ganha uma dimensão importante quando 
se volta para o exame e o equacionamento de problemas 
da vida real.

 a despeito dos custos elevados decorrentes do exame de 
problemas do cotidiano, é para estes que a matemática 
deve voltar-se primordialmente.

 pesquisas de opinião junto ao universo discente revelam 
que a matemática só é aceitável quando aplicada aos 
problemas comuns dos jovens.

 os professores de Matemática devem abandonar a 
forma tradicional de lecionar, conferindo aos alunos a 
responsabilidade de sugerir problemas a resolver. 



LG – 1o dia | Caderno 1 - Rosa - Página 8

QUESTÃO 08 

As linguagens não verbais

Quando você vê um capítulo de novela na televisão, 
você ouve a fala das personagens e uma música de 
fundo. Simultaneamente vê um cenário e o vestuário das 
personagens. As cores do cenário, a iluminação do espaço, 
os gestos e as expressões dos atores contribuem para a 
construção	do	significado.	Tudo	isso	também	contribui	para	
criar um clima, para reforçar uma ideia, para direcionar uma 
mensagem. Não levamos em conta cada um dos aspectos 
separadamente, mas todos juntos quando procuramos 
entender o que se passa na tela.

Para expressar um mundo onde as mudanças são 
aceleradas, as novas linguagens transmitem rapidamente 
um número cada vez maior de mensagens. A ilustração, o 
desenho,	a	figura,	a	fotografia,	os	sons,	associados	a	textos	
verbais curtos e diretos buscam atingir o leitor com maior 
impacto. A valorização da imagem supõe um leitor que não 
tenha tempo para ler mensagens longas ou complicadas.

Dado o intenso uso de linguagem não verbal nos dias 
atuais, pode-se dizer que entre uma e outra existe integração 
e	influência	recíproca,	de	forma	que	uma	provoca	alterações	
na outra.

Disponível em: www.educacao.uol.com.br.	Acesso	em	20	fev.	2017.

O conteúdo do fragmento acima permite a consideração de 
que a chamada linguagem não verbal pressupõe

 a substituição gradativa da linguagem verbal como 
instrumento contemporâneo de comunicação.

 a apreciação isolada de diversos elementos que acabam 
por constituir, somados, a sua expressão.

 elementos imagísticos e sonoros que, em interação 
simultânea com manifestações verbais, marcam a 
comunicação contemporânea. 

 uma velocidade menor, embora bem mais precisa, 
quanto à transmissão das mensagens.

 a presença inédita, na comunicação atual , de elementos 
que tendem a minimizar a importância da linguagem 
verbal. 

QUESTÃO 09
Muito da linguagem corporal é inconsciente — e o 

movimento da sobrancelha, a inclinação da cabeça, a 
virada do braço podem e costumam dizer muito mais do 
que a palavra emitida verbalmente. Então, é sensato tentar 
entender melhor a linguagem corporal. Ao ler os outros com 
maior precisão e controlar mais o que projetamos, nossa 
vida	profissional,	social	e	amorosa	só	tem	a	se	enriquecer.

Disponível	em:	www.skoob.com.br.	Acesso	em	21	fev.	2017

A partir do fragmento acima, pode-se entender a expressão 
“ler	os	outros”	como	equivalente	a	

	 identificar-se	com	o	gestual	dos	interlocutores.
 interpretar gestos e movimentos alheios.
 compreender intenções negativas de interlocutores.
 perceber, inconscientemente, posturas das outras 

pessoas.
 estabelecer integral interação afetiva com os 

semelhantes.

QUESTÃO 10
“Ciranda,	 cirandinha	 vamos	 todos	 cirandar!”	 Lembra	

desse hit da infância? Se isso lhe parece nostalgia demais 
é porque, provavelmente você nunca ouviu falar de dança 
circular. 

(...)

Mas por que a dança é tão agregadora? A dança foi 
a primeira forma de expressão criativa do ser humano e 
expressava uma conexão com o sagrado e com o mundo 
que estava em sua volta, e a roda foi a forma que os povos 
antigos adotaram para desenvolvimento da vida em grupo 
e social.

Apesar de acompanharem a história da humanidade, as 
danças circulares se tornaram mundialmente conhecidas na 
década de 60, quando o bailarino alemão Bernhard Wosien 
(1908-1986), ao entrar em contato com a dança em visita 
às tribos do interior do Leste Europeu, adotou os passos e 
repassou adiante com o objetivo pedagógico. No Brasil, a 
atividade vem se propagando desde os anos 1980. “Essas 
danças	 refletiam	a	necessidade	de	comunhão,	 celebração	
e união entre as pessoas e, por isso, Bernhard viu o 
quanto elas eram transformadoras e acabou divulgando e 
adaptando os movimentos de forma que todos pudessem 
fazer	parte	do	grupo”,	explica	a	psicóloga	e	adepta	da	dança	
circular, Gabriela Bessa Barreto. 

(...)

Disponível	em:	www.minhavida.com.br.	Acesso	em	20	fev.	2017.

A dança circular, a julgar pelo fragmento acima, 

 é a única modalidade de dança que tem por objetivo 
promover a comunhão entre as pessoas.

 pode ser aproximada, historicamente, à música “ciranda 
cirandinha”,	voltada	para	as	crianças,	pela	sua	natureza	
agregadora. 

 assumiu características comunitárias a partir da 
descoberta feita pelo bailarino alemão Bernhard Wosien, 
na década de 60.

 mantém intactas as suas características originais de 
religiosidade e interação com o sagrado.

 ganhou dimensão mais individualista, a partir da 
descoberta e consequente utilização de seus passos 
por parte do bailarino Bernhard Wosien.
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QUESTÃO 08 

As linguagens não verbais

Quando você vê um capítulo de novela na televisão, 
você ouve a fala das personagens e uma música de 
fundo. Simultaneamente vê um cenário e o vestuário das 
personagens. As cores do cenário, a iluminação do espaço, 
os gestos e as expressões dos atores contribuem para a 
construção	do	significado.	Tudo	isso	também	contribui	para	
criar um clima, para reforçar uma ideia, para direcionar uma 
mensagem. Não levamos em conta cada um dos aspectos 
separadamente, mas todos juntos quando procuramos 
entender o que se passa na tela.

Para expressar um mundo onde as mudanças são 
aceleradas, as novas linguagens transmitem rapidamente 
um número cada vez maior de mensagens. A ilustração, o 
desenho,	a	figura,	a	fotografia,	os	sons,	associados	a	textos	
verbais curtos e diretos buscam atingir o leitor com maior 
impacto. A valorização da imagem supõe um leitor que não 
tenha tempo para ler mensagens longas ou complicadas.

Dado o intenso uso de linguagem não verbal nos dias 
atuais, pode-se dizer que entre uma e outra existe integração 
e	influência	recíproca,	de	forma	que	uma	provoca	alterações	
na outra.

Disponível em: www.educacao.uol.com.br.	Acesso	em	20	fev.	2017.

O conteúdo do fragmento acima permite a consideração de 
que a chamada linguagem não verbal pressupõe

 a substituição gradativa da linguagem verbal como 
instrumento contemporâneo de comunicação.

 a apreciação isolada de diversos elementos que acabam 
por constituir, somados, a sua expressão.

 elementos imagísticos e sonoros que, em interação 
simultânea com manifestações verbais, marcam a 
comunicação contemporânea. 

 uma velocidade menor, embora bem mais precisa, 
quanto à transmissão das mensagens.

 a presença inédita, na comunicação atual , de elementos 
que tendem a minimizar a importância da linguagem 
verbal. 

QUESTÃO 09
Muito da linguagem corporal é inconsciente — e o 

movimento da sobrancelha, a inclinação da cabeça, a 
virada do braço podem e costumam dizer muito mais do 
que a palavra emitida verbalmente. Então, é sensato tentar 
entender melhor a linguagem corporal. Ao ler os outros com 
maior precisão e controlar mais o que projetamos, nossa 
vida	profissional,	social	e	amorosa	só	tem	a	se	enriquecer.

Disponível	em:	www.skoob.com.br.	Acesso	em	21	fev.	2017

A partir do fragmento acima, pode-se entender a expressão 
“ler	os	outros”	como	equivalente	a	

	 identificar-se	com	o	gestual	dos	interlocutores.
 interpretar gestos e movimentos alheios.
 compreender intenções negativas de interlocutores.
 perceber, inconscientemente, posturas das outras 

pessoas.
 estabelecer integral interação afetiva com os 

semelhantes.

QUESTÃO 10
“Ciranda,	 cirandinha	 vamos	 todos	 cirandar!”	 Lembra	

desse hit da infância? Se isso lhe parece nostalgia demais 
é porque, provavelmente você nunca ouviu falar de dança 
circular. 

(...)

Mas por que a dança é tão agregadora? A dança foi 
a primeira forma de expressão criativa do ser humano e 
expressava uma conexão com o sagrado e com o mundo 
que estava em sua volta, e a roda foi a forma que os povos 
antigos adotaram para desenvolvimento da vida em grupo 
e social.

Apesar de acompanharem a história da humanidade, as 
danças circulares se tornaram mundialmente conhecidas na 
década de 60, quando o bailarino alemão Bernhard Wosien 
(1908-1986), ao entrar em contato com a dança em visita 
às tribos do interior do Leste Europeu, adotou os passos e 
repassou adiante com o objetivo pedagógico. No Brasil, a 
atividade vem se propagando desde os anos 1980. “Essas 
danças	 refletiam	a	necessidade	de	comunhão,	 celebração	
e união entre as pessoas e, por isso, Bernhard viu o 
quanto elas eram transformadoras e acabou divulgando e 
adaptando os movimentos de forma que todos pudessem 
fazer	parte	do	grupo”,	explica	a	psicóloga	e	adepta	da	dança	
circular, Gabriela Bessa Barreto. 

(...)

Disponível	em:	www.minhavida.com.br.	Acesso	em	20	fev.	2017.

A dança circular, a julgar pelo fragmento acima, 

 é a única modalidade de dança que tem por objetivo 
promover a comunhão entre as pessoas.

 pode ser aproximada, historicamente, à música “ciranda 
cirandinha”,	voltada	para	as	crianças,	pela	sua	natureza	
agregadora. 

 assumiu características comunitárias a partir da 
descoberta feita pelo bailarino alemão Bernhard Wosien, 
na década de 60.

 mantém intactas as suas características originais de 
religiosidade e interação com o sagrado.

 ganhou dimensão mais individualista, a partir da 
descoberta e consequente utilização de seus passos 
por parte do bailarino Bernhard Wosien.
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QUESTÃO 11
(...)

Treinamento funcional
O treinamento funcional se baseia nos movimentos 

naturais do ser humano, como pular, correr, puxar, agachar, 
girar e empurrar. O praticante ganha força, equilíbrio, 
flexibilidade,	 condicionamento,	 resistência	 e	 agilidade.	
Ele tira a pessoa dos movimentos mecânicos e eixos 
definidos	 ou	 isolados,	 como	 acontece	 na	 musculação.	
Por isso, virou uma alternativa para quem estava 
cansado dos exercícios mais tradicionais na academia.  
Para trabalhar a musculatura profunda, são utilizados 
acessórios como elásticos, cordas, bolas, cones, discos 
e hastes. É um método que ajuda a prevenir lesões, gera 
melhorias cardiovasculares, a redução do percentual de 
gordura,	emagrecimento	e	definição	muscular.	

(...)

Musculação
Mas	será	que	todos	esses	benefícios	vão	colocar	fim	aos	

halteres e anilhas? Não, se o objetivo é aumentar a massa 
muscular ou conseguir resultados estéticos em pouco tempo. 
A	musculação	é	muito	eficiente	para	a	hipertrofia,	que	não	
é o objetivo central do funcional. Ao contrário do funcional, 
a musculação consegue trabalhar os grupos musculares 
isoladamente	e	com	mais	especificidade.

De acordo com o American College of Sports Medicine 
(ACSM), a musculação também exerce um impacto direto 
sobre as atividades da vida diária que exijam um percentual 
da capacidade muscular para serem executadas. 

– Um programa feito de duas a cinco vezes por semana 
gera benefícios no condicionamento físico, aumento da 
massa magra e diminuição do percentual de gordura, se 
aliado	 a	 uma	 dieta	 adequada	 –	 afirmou	 Vinícius	 Oliveira,	
coordenador e professor da academia Forum Exere Fitness.

Carla Gomes e Igor Christ. Rio	de	Janeiro.

Disponível	em:	www.globoesporte.globo.com.	Acesso	em	20	fev.	2017.

O confronto entre os dois métodos de trabalho com o corpo 
mencionados acima permite o reconhecimento de que

 a musculação, ao contrário do treinamento funcional, 
busca, por meio de elásticos, bolas e molas, a diminuição 
do percentual de gordura dos praticantes.

 os movimentos naturais do corpo humano são 
igualmente privilegiados nas duas práticas referidas no 
texto em questão.

 os dois tipos de atividade buscam, primordialmente, com 
igual intensidade, propiciar aos praticantes a obtenção 
de desejáveis níveis de emagrecimento.

 há compatibilidade entre as duas práticas mencionadas, 
uma vez que seus diferentes objetivos podem ser tidos 
como complementares.

	 seriam	pouco	siginificativas	as	alterações	nas	finalidades	
das duas práticas, caso os alteres e anilhas de uma 
fossem cambiáveis com as bolas e molas da outra.

QUESTÃO 12

     

     
Disponível	em:	www.satirinhas.com.	Acesso	em	21	fev.	2017.

A tirinha acima sugere que a internet

 simplesmente reproduz comportamentos típicos do 
cotidiano, marcado por atitudes grosseiras e antiéticas.

 facilita comportamentos inadequados ou agressivos, em 
função de uma suposta invisibilidade do agressor.

 impõe-se, no mundo contemporâneo, como a principal 
fonte de violência, a julgar pelo comportamento de seus 
usuários.

 permite, com suas redes sociais, que as pessoas sejam 
mais sinceras, menos hipócritas e, assim, mais éticas. 

 é reduto de ações consideradas politicamente corretas, 
pela predominância de uma linguagem neutra, destituída 
de preconceitos. 
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QUESTÃO 13
TEXTO I

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas 
manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, 
estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam 
pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do 
rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas 
que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros 
apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala.

Arrastaram-se para lá, devagar, sinhá Vitória com o 
filho	mais	novo	escanchado	no	quarto	e	o	baú	de	folha	na	
cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia 
pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda 
de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra 
Baleia iam atrás.

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 
[...]

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso 
salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo 
negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos 
moribundos.

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 71. ed.  
Rio	de	Janeiro:	Record,	1996.	p.	9-10	(fragmento).	

TEXTO II

Os Retirantes, Cândido Portinari, 1944

Já	se	disse	que	o	“itinerário”	de	Fabiano	e	sua	família,	em	
“Vidas	Secas”,	de	Graciliano	Ramos,	e	o	dos	“Retirantes”,	de	
Portinari, é o mesmo. 

No caso dos textos acima, a identidade entre os dois roteiros 
se manifesta

 na aridez do hábitat, do qual os personagens e suas 
vivências são uma inevitável consequência.

 no lirismo com que ambos os autores tratam do mesmo 
tema, como forma de abrandar suas repercussões.

 na precisão e no detalhamento dos múltiplos objetos 
e seres que compõem o cenário, como marcas da 
amplitude da seca.

 na ausência de elementos cromáticos como capazes de 
trazer	significados	a	ambos	os	textos.

 na produção artística voltada para a caracterização 
idealizada da realidade, típica das produções artísticas 
da época. 

QUESTÃO 14

Disponível em: www.namaocerta.org.br.

O texto acima é uma peça publicitária que, como elementos 
expressivos a serviço da mensagem pretendida, utiliza-se 
de

 forma verbal da primeira pessoa como elemento da 
função referencial da linguagem.

 intencional dissociação entre os elementos verbais e os 
não verbais utilizados.

	 uso	da	expressão	“Na	mão	certa”,	representativa	do	uso	
denotativo da língua. 

 elementos verbais e não verbais voltados 
significativamente	para	um	espaço	específico.

	 utilização	dos	substantivos	“crianças”	e	“adolescentes”	
como agentes vinculados à expressão “exploração 
sexual”.
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QUESTÃO 13
TEXTO I

Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas 
manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, 
estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam 
pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do 
rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas 
que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros 
apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala.

Arrastaram-se para lá, devagar, sinhá Vitória com o 
filho	mais	novo	escanchado	no	quarto	e	o	baú	de	folha	na	
cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia 
pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda 
de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra 
Baleia iam atrás.

Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. 
[...]

A catinga estendia-se, de um vermelho indeciso 
salpicado de manchas brancas que eram ossadas. O voo 
negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos 
moribundos.

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 71. ed.  
Rio	de	Janeiro:	Record,	1996.	p.	9-10	(fragmento).	

TEXTO II

Os Retirantes, Cândido Portinari, 1944

Já	se	disse	que	o	“itinerário”	de	Fabiano	e	sua	família,	em	
“Vidas	Secas”,	de	Graciliano	Ramos,	e	o	dos	“Retirantes”,	de	
Portinari, é o mesmo. 

No caso dos textos acima, a identidade entre os dois roteiros 
se manifesta

 na aridez do hábitat, do qual os personagens e suas 
vivências são uma inevitável consequência.

 no lirismo com que ambos os autores tratam do mesmo 
tema, como forma de abrandar suas repercussões.

 na precisão e no detalhamento dos múltiplos objetos 
e seres que compõem o cenário, como marcas da 
amplitude da seca.

 na ausência de elementos cromáticos como capazes de 
trazer	significados	a	ambos	os	textos.

 na produção artística voltada para a caracterização 
idealizada da realidade, típica das produções artísticas 
da época. 

QUESTÃO 14

Disponível em: www.namaocerta.org.br.

O texto acima é uma peça publicitária que, como elementos 
expressivos a serviço da mensagem pretendida, utiliza-se 
de

 forma verbal da primeira pessoa como elemento da 
função referencial da linguagem.

 intencional dissociação entre os elementos verbais e os 
não verbais utilizados.

	 uso	da	expressão	“Na	mão	certa”,	representativa	do	uso	
denotativo da língua. 

 elementos verbais e não verbais voltados 
significativamente	para	um	espaço	específico.

	 utilização	dos	substantivos	“crianças”	e	“adolescentes”	
como agentes vinculados à expressão “exploração 
sexual”.
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QUESTÃO 15
Descobrir a beleza em si é, essencialmente, se 

conhecer. Principalmente, o lado a que damos menos 
atenção: as qualidades. É o que diz a cosmetóloga Sonia 
Corazza, autora do livro Beleza Inteligente. “As pessoas 
que se julgam melhores por terem, teoricamente, a imagem 
eleita da beleza, estão agarradas a um conceito passageiro, 
pois juventude e uma carinha bonita não são perenes. E 
é só olhando para nós mesmos com atenção, procurando 
conhecer mais sobre a nossa pele, cabelo e corpo, que 
poderemos explorar o melhor em cada um, perpetuando 
esta nossa beleza, tão individual, como uma impressão 
digital”,	comenta.	O	que	não	quer	dizer	que	o	ideal	seja	se	
entregar à ação da natureza. “Se os cuidados diários com a 
saúde e a adoção de uma rotina de vida e trato pessoal não 
forem	adotados,	essa	compreensão	não	existe”,	garante.

E apreciar as alterações que o tempo imprime em cada 
fisionomia	também	faz	parte	dessa	compreensão.	“Eu	tenho	
37 anos e, apesar de não gostar de ver as rugas aparecendo 
no meu rosto, entendo e aceito que elas façam parte de mim 
e	 da	 minha	 vida”,	 conta	 a	 professora	 Regina	 Paes.	 Para	
ela, cobrar do próprio corpo algo que ele não pode dar é 
uma forma de se manter permanentemente insatisfeita. E 
aí,	ser	bonita	fica	complicado.	“O	que	faço	é	me	cuidar	para	
que essas marcas do tempo não me deixem com uma má 
aparência. Posso ser uma mulher de 40 bonita, sem precisar 
ter	 carinha	 de	 garota.	Não	 tenho	 20	 anos,	minha	 cabeça,	
minhas	atitudes	e	minha	vida	não	são	de	uma	mulher	de	20	
anos. Então, não faria o menor sentido correr atrás desse 
padrão”,	afirma.

Regina Paes está coberta de razão. Quanto maior 
e	 menos	 flexível	 o	 ideal	 de	 beleza,	 maior	 o	 número	 de	
frustrações. E maior a possibilidade de a autoestima cair por 
terra.	“A	massificação	da	mulher	bonita	faz	com	que	elas	se	
espelhem naquelas modelos maravilhosas e se diminuam 
em relação a elas. Então, esse tipo de sugestão psicológica 
pode se tornar um perigo se a mulher aceitá-la e resolver 
ser	 igual	a	uma	outra	mulher”,	garante	o	psicólogo	Marcio	
Rocha. Portanto, respeite suas diferenças, valorize suas 
qualidades e encontre o seu próprio padrão de beleza. O 
que	 vale	 é	 se	 olhar	 no	 espelho	 e,	 seja	 qual	 for	 o	 reflexo,	
gostar do que vê!

Disponível	em:	www.vix.com.	Acesso	em	20	fev.	2017.

No fragmento acima, há menção a três depoimentos, 
proveniente de âmbitos diversos, sobre a preocupação 
com a beleza por parte das mulheres, tema recorrente nas 
sociedades contemporâneas. Sobre esse posicionamentos, 
pode-se inferir que

 o início da declaração atribuída à cosmetóloga Sonia 
Corazza menciona, no primeiro período, pessoas que 
raciocinam como a professora Regina Paes.

 para o psicólogo Márcio Rocha, um ideal de beleza 
sem	grande	flexibilidade	é	capaz	de	prevenir	danos	à	
autoestima das mulheres.

 os três são complementares e voltados para a tese de 
que acaba sendo contraproducente para as mulheres a 
busca de padrões estereotipados de beleza.

 a professora Regina Paes preconiza a despreocupação 
com aspecto relativos à aparência e a prevalência 
absoluta da essência.

 Márcio Rocha considera aceitável o processo de 
massificação	 do	 ideal	 de	 beleza,	 afirmando	 que	 cada	
mulher tem seu próprio padrão.

QUESTÃO 16

Emblema Logotipo Poético, Rubem Valentim, 1974 

Rubem Valentim, o autor do trabalho acima, utilizou-se de 
uma de nossas heranças culturais para compor muitas de 
suas obras – entre elas o Emblema Logotipo Poético –, 
marcadas por diálogo entre 

 formas abstratas geométricas, simetria e elementos do 
culto religioso afro-brasileiro.

	 formas	figurativas	não	geométricas,	simetria	e	elementos	
das civilizações indígenas.

 formas abstratas não geométricas, assimetria e 
elementos culturais afro-brasileiros.

	 formas	figurativas	geométricas,	assimetria	e	elementos	
simbólicos religiosos.

 formas puramente geométricas, simetria e ausência de 
referência externa.
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QUESTÃO 17

Emerson Pinzindin 

Não é mentira que muitas pessoas se assustam quando 
alguém se apresenta no farol ou nas ruas. Elas levantam os 
vidros dos carros com medo de que seja alguém que possa 
fazer mal. Acontece que em alguns casos as pessoas que se 
apresentam podem ser grandes artistas de rua.

Malabaristas, atores, músicos e outros buscam ganhar 
a vida fazendo aquilo que realmente gostam e por isso 
passam a enfrentar esse tipo de preconceito.

Em uma entrevista dada à Folha de S. Paulo 
(12.09.2011),	 o	 saxofonista	 Emerson	 Pinzindin,	 47	 anos,	
estabeleceu a diferença entre os artistas de rua com aqueles 
que simplesmente pedem dinheiro na rua. “A gente dá a 
nossa arte para as pessoas e elas pagam porque gostam. 
Não	tem	caridade.”

O maior erro das pessoas é achar que o artista de rua 
está nas ruas por falta de opção, quando não é exatamente 
isso que acontece. Emerson por exemplo escolheu a rua por 
ser um espaço mais democrático e por ter mais liberdade 
em fazer o que sempre quis: tocar saxofone para agradar a 
população.

O preconceito está nos olhos e na imaginação daqueles 
que não apreciam coisas interessantes, ser um artista de rua 
é tão digno quanto ser um escritor, um músico famoso ou 
então um ator da novela das oito. Em países desenvolvidos 
esse tipo de preconceito não existe. A rua é uma forma de 
levar ao público todas as tendências artísticas.

Disponível em: www.blogartistaderua.blogspot.com.br.

O autor do texto acima, em suas considerações sobre a arte 
que se produz nas ruas, formula crítica dirigida 

 aos artistas de rua, vistos como pessoas que, indiferentes 
ao aspecto artístico, pretendem tão somente arrecadar 
dinheiro dos passantes.

 a pessoas que revelam seus temores quanto à 
possibilidade de práticas violentas nas ruas das cidades.

 a uma visão preconceituosa de pessoas que, 
generalizando seus temores, enxergam negativamente 
as produções dos artistas de rua.

 à forma como, gradativamente, o espaço das ruas 
foi tomado pelos artistas, independentemente de 
autorizações.

 a pessoas que, a despeito de possuírem sensibilidade 
quanto às manifestações artísticas, combatem a 
mercantilização da cultura.

QUESTÃO 18
A sua técnica de referências ao leitor é, com efeito, a 

consequência	 de	 uma	 atitude	 geral,	 que	 podemos	 definir	
como um contínuo esforço de aproximação da linguagem 
coloquial falada. O romancista sente-se escritor – é verdade 
– e sabe estar se dirigindo a leitores e não a pessoas que o 
cerquem para ouvir diretamente a narrativa da sua própria 
boca. Não obstante, procura aproveitar ao máximo, dentro 
das condições da linguagem escrita, as possibilidades 
que lhe ensanchariam a fala se ele fosse um contador da 
Idade Média, quando “toda a literatura em língua vulgar se 
propagava	mais	pelo	ouvido	do	que	pela	vista”.	

Podemos dizer assim que há em Machado de Assis uma 
tal ou qual tendência a reduzir uma das antinomias mais 
nítidas da atividade linguística, qual é a que existe entre a 
linguagem oral e a linguagem escrita.

(...) 

O	coloquialismo	de	Machado	de	Assis.	J.Mattoso	Câmara	Jr.

No trecho acima, o autor se refere a um procedimento 
recorrente de Machado de Assis na construção de seus 
romances. Esse procedimento é percebido na seguinte 
passagem retirada de Memórias Póstumas de Brás Cubas:

 “Essa ideia era nada menos que a invenção de um 
medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, 
destinado	a	aliviar	a	nossa	melancólica	humanidade”.

	 “Este	Quincas	Borba,	 se	 acaso	me	 fizeste	 o	 favor	 de	
ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele 
mesmo	náufrago	da	existência,	que	ali	aparece”.

 “Senão quando, estando eu ocupado em preparar e 
apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de 
ar;	adoeci	logo,	e	não	me	tratei”.

 “Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, 
trajada	 de	 preto,	 e	 ali	 ficar	 durante	 um	 minuto,	 sem	
ânimo de entrar ou detida pela presença de um homem 
que	estava	comigo”.

 “Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de 
“menino	diabo”;	e	verdadeiramente	não	era	outra	coisa;	
fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, 
traquinas	e	voluntarioso”
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QUESTÃO 17

Emerson Pinzindin 

Não é mentira que muitas pessoas se assustam quando 
alguém se apresenta no farol ou nas ruas. Elas levantam os 
vidros dos carros com medo de que seja alguém que possa 
fazer mal. Acontece que em alguns casos as pessoas que se 
apresentam podem ser grandes artistas de rua.

Malabaristas, atores, músicos e outros buscam ganhar 
a vida fazendo aquilo que realmente gostam e por isso 
passam a enfrentar esse tipo de preconceito.

Em uma entrevista dada à Folha de S. Paulo 
(12.09.2011),	 o	 saxofonista	 Emerson	 Pinzindin,	 47	 anos,	
estabeleceu a diferença entre os artistas de rua com aqueles 
que simplesmente pedem dinheiro na rua. “A gente dá a 
nossa arte para as pessoas e elas pagam porque gostam. 
Não	tem	caridade.”

O maior erro das pessoas é achar que o artista de rua 
está nas ruas por falta de opção, quando não é exatamente 
isso que acontece. Emerson por exemplo escolheu a rua por 
ser um espaço mais democrático e por ter mais liberdade 
em fazer o que sempre quis: tocar saxofone para agradar a 
população.

O preconceito está nos olhos e na imaginação daqueles 
que não apreciam coisas interessantes, ser um artista de rua 
é tão digno quanto ser um escritor, um músico famoso ou 
então um ator da novela das oito. Em países desenvolvidos 
esse tipo de preconceito não existe. A rua é uma forma de 
levar ao público todas as tendências artísticas.

Disponível em: www.blogartistaderua.blogspot.com.br.

O autor do texto acima, em suas considerações sobre a arte 
que se produz nas ruas, formula crítica dirigida 

 aos artistas de rua, vistos como pessoas que, indiferentes 
ao aspecto artístico, pretendem tão somente arrecadar 
dinheiro dos passantes.

 a pessoas que revelam seus temores quanto à 
possibilidade de práticas violentas nas ruas das cidades.

 a uma visão preconceituosa de pessoas que, 
generalizando seus temores, enxergam negativamente 
as produções dos artistas de rua.

 à forma como, gradativamente, o espaço das ruas 
foi tomado pelos artistas, independentemente de 
autorizações.

 a pessoas que, a despeito de possuírem sensibilidade 
quanto às manifestações artísticas, combatem a 
mercantilização da cultura.

QUESTÃO 18
A sua técnica de referências ao leitor é, com efeito, a 

consequência	 de	 uma	 atitude	 geral,	 que	 podemos	 definir	
como um contínuo esforço de aproximação da linguagem 
coloquial falada. O romancista sente-se escritor – é verdade 
– e sabe estar se dirigindo a leitores e não a pessoas que o 
cerquem para ouvir diretamente a narrativa da sua própria 
boca. Não obstante, procura aproveitar ao máximo, dentro 
das condições da linguagem escrita, as possibilidades 
que lhe ensanchariam a fala se ele fosse um contador da 
Idade Média, quando “toda a literatura em língua vulgar se 
propagava	mais	pelo	ouvido	do	que	pela	vista”.	

Podemos dizer assim que há em Machado de Assis uma 
tal ou qual tendência a reduzir uma das antinomias mais 
nítidas da atividade linguística, qual é a que existe entre a 
linguagem oral e a linguagem escrita.

(...) 

O	coloquialismo	de	Machado	de	Assis.	J.Mattoso	Câmara	Jr.

No trecho acima, o autor se refere a um procedimento 
recorrente de Machado de Assis na construção de seus 
romances. Esse procedimento é percebido na seguinte 
passagem retirada de Memórias Póstumas de Brás Cubas:

 “Essa ideia era nada menos que a invenção de um 
medicamento sublime, um emplasto anti-hipocondríaco, 
destinado	a	aliviar	a	nossa	melancólica	humanidade”.

	 “Este	Quincas	Borba,	 se	 acaso	me	 fizeste	 o	 favor	 de	
ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele 
mesmo	náufrago	da	existência,	que	ali	aparece”.

 “Senão quando, estando eu ocupado em preparar e 
apurar a minha invenção, recebi em cheio um golpe de 
ar;	adoeci	logo,	e	não	me	tratei”.

 “Vejo-a assomar à porta da alcova, pálida, comovida, 
trajada	 de	 preto,	 e	 ali	 ficar	 durante	 um	 minuto,	 sem	
ânimo de entrar ou detida pela presença de um homem 
que	estava	comigo”.

 “Desde os cinco anos merecera eu a alcunha de 
“menino	diabo”;	e	verdadeiramente	não	era	outra	coisa;	
fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, 
traquinas	e	voluntarioso”
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QUESTÃO 19
Sobre	a	presença	do	grafite	em	Porto	Alegre	(RS)	–	com	

comentários, também, sobre esse tipo de intervenção na 
capital de São Paulo –, podemos ler, em um site da internet:

“Quem quiser ver o que a arte de rua pode fazer pela 
Capital	pode	conferir	grafite	no	Muro	da	Mauá;	no	Terminal	
Triângulo, na Avenida Assis Brasil; e em um prédio de sete 
andares na Rua Marechal Floriano, próximo à Galeria do 
Rosário.”

O	artista	visual	Jotapê	Pax	foi	um	dos	responsáveis	pela	
pintura da construção na Marechal Floriano. Para ele, ações 
como a de Dória são equivocadas:

– São Paulo é reconhecida internacionalmente pela 
arte urbana. Gente de todo o mundo, curadores, donos de 
galeria passam por lá, por ser uma cidade de referência. É 
um equívoco do Dória realizar uma ação como essa sem o 
devido	diálogo.	Muita	gente	vê	a	 intervenção	do	grafite	de	
modo positivo, para restaurar ou dar vida para fachadas ou 
laterais cegas, que muitas vezes as pessoas esquecem de 
tratar com o devido cuidado quando projetam um imóvel.

Luciano Alabarse, secretário de Cultura de Porto Alegre, 
também vê como desastrosa a falta de diálogo da decisão 
do prefeito paulistano:

– Essa é uma questão que não será solucionada por 
uma canetada só. É preciso conversar, ouvir artistas e 
população. Lembro como era o Túnel da Conceição antes 
de	 ser	 grafitado	 e	 prefiro	 como	 ele	 está	 agora.	 Mas	 faço	
uma	distinção	entre	 o	 que	é	 grafite,	 com	valor	 artístico,	 e	
o	que	é	pichação.	O	que	há	no	túnel	é	grafite.	Sou	a	favor	
da preservação desse tipo de trabalho, como sempre sou a 
favor da preservação do trabalho de qualquer artista.

Já	 Paula	 Stuczynski	 acredita	 que	 a	 distinção	 entre	
grafite	e	pichação	é	problemática:

– A questão mais delicada é sempre o posicionamento 
de	colocar	a	pichação	de	um	lado	e	o	grafite	de	outro.	Uma	
coisa vem da outra. Um gera o outro. Além disso, em Porto 
Alegre, se o trabalho não tem autorização, é considerado 
pichação, independente da qualidade da obra.

Disponível	em:	www.zh.clicrbs.com.br.	Acesso	em	21	fev.	2017.

A partir do contido nesse fragmento, pode-se reconhecer 
que 

	 o	 grafite	 confunde-se	 com	 a	 pichação,	 por	 falta	 de	
critérios que caracterizem uma ou outra dessas 
manifestações de rua.

	 o	grafite	tem,	para	muitos,	o	seu	reconhecimento	como	
arte, característica que o distinguiria da pichação.

 a prefeitura de São Paulo, embora alicerçada nas 
manifestações favoráveis dos paulistanos, precipitou-se 
ao	determinar	medidas	que	eliminaram	o	grafite.	

 a julgar pelos depoimentos colhidos, em Porto Alegre o 
grafite	é	aceito	sem	qualquer	restrição	como	construção	
artística.

 quaisquer artes de rua – entre elas, a pichação – podem 
e devem ser considerados como elementos positivos 
que	“dão	vida”	às	cidades.

QUESTÃO 20
Verás que desta escória se levanta 

De magistrados uma nova classe. 

Aos ricos taverneiros, disfarçados

Em ar de comandantes, manda o chefe

Que tratem da polícia e que não deixem 

Viver, nos seus distritos, as pessoas 

Que forem revoltosas. Quer que façam 

A todos os vadios uns sumários 

E que, sem mais processos, os remetam 

Para remotas partes, sem que destas 

Jurídicas	sentenças,	se	faculte	

Algum recurso para mor alçada.

Já	viste,	Doroteu,	um	tal	desmancho?

As santas leis do reino não concedem 

Ao magistrado régio, que execute, 

No crime, o seu julgado e o nosso chefe

Quer que deem as sentenças sem apelo 

Incultos comandantes, que nem sabem 

Fazer um bom diário do que vendem!

GONZAGA, Tomás Antônio. Cartas Chilenas, Carta 3a (fragmento).

Nas Cartas Chilenas, Critilo, um habitante hipotético de 
Santiago do Chile (na realidade, a cidade de Vila Rica), 
narra para o interlocutor Doroteu, seu amigo, as atitudes 
despóticas do governador local, Fanfarrão Minésio (Luís 
da Cunha Menezes, governador de Minas por ocasião da 
Inconfidência	Mineira).

Nesse fragmento em especial, pode-se reconhecer que a 
crítica presente nos versos está predominantemente voltada 
para 

 o arbítrio dos processos judiciais determinados pelo 
governador e levados a cabo por “ricos taverneiros, 
disfarçados	de	comandantes”.

	 as	 “santas	 leis	 do	 reino”,	 que	 inspiram	 injustos	
julgamentos	promovidos	por	“incultos	comandantes”.

 as pessoas que se revoltam e que, sem reação, se 
deixam enviar para locais distantes. 

 a riqueza de alguns dos habitantes da capital, em 
contraste acentuado com a pobreza das pessoas 
revoltadas.

 os vadios de toda espécie, que, disfarçados de 
comandantes, acabam por participar do processo 
repressivo instituído. 
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QUESTÃO 21
TEXTO I

refere-se

TEXTO II

Disponível em: www.larissa-dinamarco.blogspot.com.br.

Os dois cartazes acima buscam a conscientização do público 
quanto à necessidade da prática de atividades físicas como 
elementos garantidores da saúde.

Embora com um objetivo comum e provenientes da 
mesma fonte, as duas peças colocam em destaque, como 
instrumentos de argumentação, dois aspectos distintos que, 
pela ordem, se voltam para

 necessidade de iniciativa para a atividade e destaque de 
um tempo mínimo necessário para o seu exercício.

	 reflexão	 demorada	 quanto	 à	 adesão	 à	 prática	 e	
valorização da participação em esportes de rendimento.

	 indefinição	 quanto	 à	 necessidade	 das	 atividades	 e	
melhor aproveitamento do tempo disponível para elas.

 conveniência de iniciar imediatamente as atividades e 
práticas restritas a um determinado movimento.

 saída de uma postura permanente de inércia e adesão à 
prática dos chamados esportes de competição. 

QUESTÃO 22

Nas diferentes esferas de uso da nossa língua, há também 
distintas situações de comunicação. 

A	“tiponite	aguda”	a	que	a	tira	se	refere	–	ilustrada	pelo	falar	
do personagem – constitui, hoje, um exemplo de construção 
referente à variante linguística

	 de	caráter	geográfico.
 de natureza histórica.
 de cunho social.
 ditada por fatores econômicos.
 contaminada por elementos regionais. 
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QUESTÃO 22

Nas diferentes esferas de uso da nossa língua, há também 
distintas situações de comunicação. 

A	“tiponite	aguda”	a	que	a	tira	se	refere	–	ilustrada	pelo	falar	
do personagem – constitui, hoje, um exemplo de construção 
referente à variante linguística

	 de	caráter	geográfico.
 de natureza histórica.
 de cunho social.
 ditada por fatores econômicos.
 contaminada por elementos regionais. 

LG – 1o dia | Caderno 1 - Rosa - Página 15

QUESTÃO 23

Anúncios... anúncios... 

Quando bati à porta do gabinete de trabalho do meu 
amigo, ele estava estirado num divã improvisado com 
tábuas, caixões e um delgado colchão, lendo um jornal. Não 
levantou os olhos do quotidiano, e disse-me, naturalmente: 
– Entra. Entrei e sentei-me a uma cadeira de balanço, à 
espera de que ele acabasse a leitura, para darmos começo 
a um dedo de palestra. Ele, porém, não tirava os olhos 
do jornal que lia, com a atenção de quem está estudando 
coisas transcendentes. Impaciente, tirei um cigarro da 
algibeira,	acendi-o	e	pus-me	a	fumá-lo	sofregamente.	Afinal,	
perdendo	a	paciência,	fiz	abruptamente:	–	Que	diabo	tu	lês	
aí, que não me dás nenhuma atenção? – Anúncios, meu 
caro; anúncios... – É o recurso dos humoristas à cata de 
assuntos, ler anúncios. – Não sou humorista e, se leio os 
anúncios, é para estudar a vida e a sociedade. Os anúncios 
são uma manifestação delas: e às vezes, tão brutalmente 
as	manifestam	que	a	gente	 fica	pasmo	com	a	brutalidade	
deles. Vê tu os termos deste: “Aluga-se a gente branca, 
casal	sem	filhos,	ou	moço	do	comércio,	um	bom	quarto	de	
frente por R$60,00 mensais, adiantados, na Rua D., etc., 
etc.”	 Penso	 que	 nenhum	miliardário	 falaria	 tão	 rudemente		
aos pretendentes a uma qualquer de suas inúmeras casas; 
entretanto, o modesto proprietário de um cômodo de 
sessenta mil-réis não tem circunlóquios. – Que concluis daí? 
– O que todos concluem. 

Mais vale depender dos grandes e dos poderosos do 
que dos pequenos que tenham, porventura, uma acidental 
distinção pessoal. O doutor burro é mais pedante que o 
doutor inteligente e ilustrado.

Lima Barreto. Disponível em: www.biblio.com.br.

Nesse fragmento, o interlocutor do personagem narrador

	 vale-se	de	um	exemplo	para	ilustrar	sua	tese	final	sobre	
componentes sociais.

 elege a leitura de anúncios como instrumento exclusivo 
de autoconhecimento. 

 utiliza-se, em sua argumentação, do método dialético de 
raciocínio.

 expressa seu ponto de vista a partir de um argumento 
de autoridade. 

 usa da ironia para formular sua crítica ao comportamento 
de certas pessoas. 

QUESTÃO 24

 

 

Disponível em: www.portaldoprofessor.mec.gov.br.

A tira, como é comum ao gênero, tem o seu efeito humorístico 
obtido a partir de uma quebra de expectativa, que consiste 

 nos surpreendentes hábitos alimentares revelados 
pelos personagens.

	 no	 emprego	 da	 expressão	 exclamativa	 “É	 fato!”	 com	
valor	afirmativo,	no	segundo	quadro.

 na repentina mudança de registros linguísticos por parte 
dos personagens.

	 no	 emprego	 pouco	 usual	 da	 palavra	 “quitutes”,	 em	
desacordo com o contexto.

 no respeitoso tratamento dos personagens, expresso 
pelos adjetivos no primeiro quadro. 
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QUESTÃO 25
TEXTO I

Pátria minha

(...)

Se me perguntarem o que é a minha pátria direi:

Não sei. De fato, não sei

Como, por que e quando a minha pátria

Mas sei que a minha pátria é a luz, o sal e a água

Que elaboram e liquefazem a minha mágoa

Em longas lágrimas amargas.

Vontade de beijar os olhos de minha pátria

De niná-la, de passar-lhe a mão pelos cabelos...

Vontade de mudar as cores do vestido (auriverde!) tão 
feias

De minha pátria, de minha pátria sem sapatos

E sem meias pátria minha

Tão pobrinha!

(...)

Vinícius de Moraes

TEXTO II

A Pátria

Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste! 

Criança! não verás nenhum país como este! 

Olha	que	céu!	que	mar!	que	rios!	que	floresta!	

A Natureza, aqui, perpetuamente em festa, 

É um seio de mãe a transbordar carinhos. 

Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos, 

Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos! 

Vê que luz, que calor, que multidão de insetos! 

Vê que grande extensão de matas, onde impera 

Fecunda e luminosa, a eterna primavera!

(...)
Olavo Bilac

O sentimento nacionalista, principalmente a partir do 
Romantismo, marcou diversas produções da literatura 
brasileira, ainda que sua exaltação nem sempre se tenha 
dado exatamente da mesma forma. 

Os	dois	textos	acima	exemplificam	essa	afirmação,	pois

 apenas os versos de Olavo Bilac demonstram, por parte 
do eu lírico, um sentimento de efetivo amor à pátria.

 os dois textos buscam retratar a pátria com elementos 
da realidade, sem idealizações.

 os versos de Bilac retomam, criticamente, a abordagem 
temática da primeira geração romântica. 

 Vinícius de Moraes, a despeito das considerações 
críticas que se percebem em seus versos, deixa 
manifesto o seu sentimento de amor à pátria. 

	 Vinícius	 e	Bilac	 identificam	a	pátria	 com	 imagens	que	
privilegiam os elementos da natureza acolhedora e 
fecunda. 

QUESTÃO 26
O	conhecimento	científico	é	cada	vez	mais	necessário	

ao cidadão comum, um recurso ao qual todos recorremos 
para obter orientação em nossas decisões diárias. O 
conhecimento	 científico	 aqui	 referido	 é,	 naturalmente,	
produto da popularização da ciência. São notícias que 
chegam aos não cientistas de várias maneiras e por vários 
canais. Os leigos não estão preparados para ler os textos 
originais	 (artigos	 científicos),	 escritos	 por	 pesquisadores	 e	
dirigidos a outros pesquisadores, incompreensíveis para 
quem não tem o treinamento necessário. Sendo assim, 
eles dependem de intermediários, pessoas e entidades que 
fazem usos de vários canais de comunicação e linguagens 
para	 transmitir	 as	 novidades	 científicas	 aos	 diversos	
segmentos da sociedade.

A	pesquisa	 científica	gera	 conhecimentos,	 tecnologias	
e	inovações	que	beneficiam	toda	a	sociedade.	No	entanto,	
muitas pessoas não conseguem compreender a linguagem 
utilizada pelos pesquisadores. Neste contexto, a grande 
mídia e as novas tecnologias de comunicação cumprem o 
papel	de	facilitadores	do	acesso	ao	conhecimento	científico.	

MUELLER,	S.P.M.	Popularização	do	conhecimento	científico.	DataGramaZero – Revista 
de ciência da informação.	v.3.	n.2,	p.1-11,	2002.

A leitura dos parágrafos acima, que constituem um fragmento 
extraído de trabalho acadêmico, permite o reconhecimento 
de que, do ponto de vista da coesão textual,

 o primeiro parágrafo desenvolve-se com organização 
das ideias que é abandonada no segundo.

 o primeiro parágrafo refere-se à popularização da 
ciência, temática de que se afasta o segundo. 

	 o	 primeiro	 parágrafo	 tem	 sua	 ideia	 central	 retificada	
pelo segundo, com a menção a novas tecnologias de 
comunicação.

 o segundo parágrafo reitera o sentido buscado pelo 
primeiro, com poucos elementos de acréscimo.

 os dois parágrafos se constroem em oposição 
significativa	 que,	 provavelmente,	 será	 retomada	 no	
desenvolvimento do trabalho.
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de ciência da informação.	v.3.	n.2,	p.1-11,	2002.
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QUESTÃO 27
A	chamada	Lei	de	Cotas,	instituída	por	ação	afirmativa	desde	
2012,	beneficia	o	acesso	de	estudantes	da	rede	pública	em	
instituições de ensino superior federais, com separação de 
vagas para candidatos de baixa renda, negros e índios.

Os textos a seguir constituem fragmentos que tratam desse 
tema.

TEXTO I

(...)

Além da dívida histórica que o país tem com os 
afrodescendentes por anos de exploração, a lei veio para 
minimizar as diferenças raciais e socioeconômicas que 
sempre existiram no Brasil. Aqui, somente 47,73% dos 
brasileiros	se	declaram	brancos,	segundo	o	Censo	de	2010,	
tornando se assim um dos países mais miscigenados do 
mundo. Mesmo com toda essa mistura ainda há diferenças 
que gritam aos nossos olhos. 

As cotas sociais representam os motivos de sua própria 
existência. O abismo existente entre escolas públicas e 
particulares fornecem, claramente, oportunidades distintas 
a estudantes de classes sociais diferentes. Sem as cotas 
para os estudantes de classes sociais menos favorecidas, 
as cadeiras nas melhores universidades continuarão sendo 
conquistadas por candidatos com melhor estabilidade 
financeira.	O	ideal	seria	qualificar	o	ensino	público,	mas	isso	
levaria décadas. 

(...)

No	 Brasil,	 negros	 e	 pardos	 representam	 52%	 da	
população, mas nas instituições federais esse índice cai para 
40%,	sendo	32%	de	pardos	e	apenas	8%	negros,	segundo	
estudo feito pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições	Federais	de	Ensino	Superior	(Andifes),	em	2011.	
Com a política de cotas a expectativa é que dentro de alguns 
anos este panorama mude e haja maior inclusão dos menos 
favorecidos na sociedade.

Disponível em: www.vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br.

TEXTO II

(...)

Para os que se posicionam contra a reserva de vagas 
sociais, o que mais intriga é que a Lei de Cotas não foi 
sancionada como parte de um plano para melhorar a 
educação no país, o que a torna um tapa buracos da rede 
pública	de	ensino.	Somente	em	junho	de	2014	foi	sancionado	
o Plano Nacional de Educação, que prevê 10% do total do 
Produto Interno Bruto (PIB) para Educação, entre outras 
metas	a	serem	cumpridas	até	2020.

Outro argumento contra a política de reserva de vagas 
é a inconstitucionalidade da lei, já que segundo o artigo 5º 
da Constituição Federal brasileira somos todos iguais, sem 
distinção de qualquer natureza. Deste modo a reserva de 
cotas	 somente	 confirmaria	 a	 segregação	 social	 e	 racial	
existente no país. 

Há também quem até defende as cotas sociais, por 
conta da desigualdade socioeconômica que há no país, mas 
estes são contra as cotas raciais, que poderiam aumentar e 

instigar o racismo. As cotas raciais sem critérios econômicos 
também	podem	beneficiar	negros	que	estudaram	em	escola	
particular e possuem renda alta, perdendo assim o sentido 
da	ação	afirmativa.

Disponível em: www.vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br.

O confronto entre os dois fragmentos permite o 
reconhecimento de que

 em nenhum momento, o texto II apresenta argumentação 
capaz de contrapor-se às razões do texto I.

 os dois textos mencionam, em defesa das respectivas 
teses, aspectos vinculados à lei maior do país.

 os dois textos fornecem elementos estatísticos capazes 
de alicerçar os diferentes posicionamentos sobre as 
cotas.

 é comum aos dois textos, direta ou indiretamente, uma 
visão crítica negativa em relação à rede pública de 
ensino. 

 apenas o texto II acena com as cotas sociais, como 
possível solução para as desigualdades.

QUESTÃO 28

Táxi

O poeta passa de táxi em qualquer canto e lá vê 

O amante da empregada doméstica sussurrar 

Em seu pescoço qualquer podridão deste universo. 

Como será o amor das pessoas rudes? 

O poeta não se conforma de não conhecer 

Todas as formas de delicadeza.

CACASO. Mar de mineiro.	Rio	de	Janeiro:	Edição	do	autor,	1982.

Antônio Carlos de Brito, o Cacaso (1944/1987), foi um dos 
nomes que, no período da ditadura, deram visibilidade à 
chamada	poesia	marginal	(ou	“Geração	Mimeógrafo”)	cujos	
membros,, inspirados na contracultura, propugnavam pela 
independência da sua produção artística, que pretendiam 
“fora	do	sistema”.

No	 poema	 “Taxi”,	 de	 reflexão	 acerca	 do	 fazer	 poético,	
percebe-se 

 a rejeição ao tradicionalismo da geração heroica de 
1922.

 a retomada de uma preocupação modernista: o cotidiano 
na poesia.

 a revitalização do ideário da segunda geração romântica.
 o tom grandiloquente que marcou a poesia condoreira.
 o apuro formal e a impassibilidade típicos da poesia 

parnasiana.
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QUESTÇÃO 29
“Veja bem, a primeira função social da arte é a arte 

mesma. Porque a arte, em primeiro lugar ela amplia a 
vida das pessoas, ela dá alegria, ela enriquece a vida das 
pessoas. A sociedade é inventada, a vida é inventada, nós 
nos inventamos a nós mesmos, não arbitrariamente, mas, 
se eu tenho determinadas necessidades eu me invento na 
direção das minhas necessidades e se eu tiver capacidade 
eu vou avançar e de uma maneira ou de outra eu me invento 
escritor, eu me invento jogador de futebol, eu me invento 
fotógrafo, eu me invento cineasta, jornalista. Então a vida, 
ela é inventada. A religião é uma invenção do ser humano 
que ele necessita para responder as questões que não têm 
resposta. O mundo não tem sentido e a religião dá sentido 
ao mundo. (...)

Então a arte foi uma das coisas que o homem criou 
pra inventar o seu mundo, porque o ser humano é um ser 
cultural, ele não é um ser estritamente natural. Ele nasce da 
natureza, mas ele vive no mundo da cultura, quem vive na 
natureza é macaco, onça, jacaré… o homem vive no mundo 
da cultura. A cidade é inventada pelo homem, é uma coisa 
complexíssima, já imaginou quanta coisa existe, quanto 
equipamento existe pra essa cidade funcionar? É uma 
invenção extraordinária do ser humano, onde ele vive. É o 
mundo dele, que ele criou. Então a arte é parte desse mundo, 
ela não é a verdade, ela não tem por função dizer a verdade 
verdadeira que ninguém viu, pelo contrário, o Picasso diz: “a 
arte	é	a	mentira	mais	verdadeira	que	a	verdade”.	É	mentira	
quando o Drummond diz: “Como aqueles primitivos que 
carregam consigo o maxilar inferior dos seus mortos, eu te 
carrego	comigo,	tarde	de	maio”,	é	mentira,	mas,	é	lindo	né!	
Então	tá	aí	a	função	da	arte,	o	cara	lê	 isso	e	ele	fica	feliz,	
a vida dele é mais rica. A arte não tem uma única função, 
mas, basicamente ela faz parte da construção do mundo 
imaginário de que o homem necessita pra viver, pra existir, 
pra	construir	a	sua	vida.”

Ferreira Gullar. Disponível em: www.gilsoncamargo.com.br.

Da leitura do texto acima, pode-se depreender que Ferreira 
Gullar considera a arte, preponderantemente, como

 contribuinte para a solução dos problemas sociais com 
os quais o homem se defronta. 

 fundamentada na irrefutável construção da verdade, 
muitas vezes desconsiderada fora da ambiência 
artística.

 veículo gerador de emoção estética capaz de enriquecer 
a existência humana. 

 instrumento a serviço da imitação da realidade, da qual 
é sua representação naturalista..

 fenômeno cultural voltado para o questionamento de 
processos que envolvem um mundo inventado. 

QUESTÃO 30
(...)

Feliz Azevedo! À hora em que começa essa narrativa 
é ele um marido feliz inteiramente feliz. Casado de fresco, 
possuindo por mulher a mais formosa dama da sociedade, 
e a melhor alma que ainda se encarnou ao sol da América, 
dono de algumas propriedades bem situadas e perfeitamente 
rendosas, acatado, querido, descansado, tal é o nosso 
Azevedo, a quem por cúmulo de ventura coroam os mais 
belos vinte e seis anos.

Deu-lhe a fortuna um emprego suave: não fazer nada. 
Possui um diploma de bacharel em direito; mas esse 
diploma nunca lhe serviu; existe guardado no fundo da lata 
clássica em que o trouxe da faculdade de São Paulo. De 
quando em quando Azevedo faz uma visita ao diploma, aliás 
ganho legitimamente, mas é para não se ver mais senão daí 
a longo tempo. Não é um diploma, é uma relíquia.

Quando Azevedo saiu da faculdade de São Paulo e 
voltou para a fazenda da província de Minas Gerais, tinha um 
projeto:	ir	à	Europa.	No	fim	de	alguns	meses	o	pai	consentiu	
na viagem, e Azevedo preparou-se para realizá-la. Chegou à 
corte	no	propósito	firme	de	tomar	lugar	no	primeiro	paquete	
que saísse; mas nem tudo depende da vontade do homem. 
Azevedo foi a um baile antes de partir; aí estava armada 
uma rede em que ele devia ser colhido. Que rede! Vinte 
anos,	 uma	 figura	 delicada,	 esbelta,	 franzina,	 uma	 dessas	
figuras	vaporosas	que	parecem	desfazer-se	ao	primeiro	raio	
do sol. Azevedo não foi senhor de si: apaixonou-se; daí a um 
mês casou-se, e daí a oito dias partiu para Petrópolis.

(...)

Machado de Assis, “Linha reta e linha curva.

Os estudiosos da literatura brasileira atribuem à narrativa de 
Machado	de	Assis	significados	que	transcendem	o	primeiro	
olhar, a primeira leitura, expressando algo mais profundo, a 
ser	identificado	em	procedimentos	de	busca	de	um	segundo	
sentido,	não	 raro	sugerido	por	 ironia	fina,	mas	 implacável,	
quase sempre voltada para ações, posturas e características 
dos	componentes	da	burguesia	fluminense	da	época.	

No texto acima, fragmento de um conto de Machado que faz 
parte do livro Contos Fluminenses (1870), pode-se perceber 
a presença de elementos claramente irônicos em

 “dono de algumas propriedades bem situadas e 
perfeitamente	rendosas”.

	 “Deu-lhe	a	fortuna	um	emprego	suave:	não	fazer	nada”.
 “Possui um diploma de bacharel em direito; mas esse 
diploma	nunca	lhe	serviu”.

	 “No	fim	de	alguns	meses	o	pai	consentiu	na	viagem,	e	
Azevedo	preparou-se	para	realizá-la”.

 “daí a um mês casou-se, e daí a oito dias partiu para 
Petrópolis”.
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QUESTÇÃO 29
“Veja bem, a primeira função social da arte é a arte 

mesma. Porque a arte, em primeiro lugar ela amplia a 
vida das pessoas, ela dá alegria, ela enriquece a vida das 
pessoas. A sociedade é inventada, a vida é inventada, nós 
nos inventamos a nós mesmos, não arbitrariamente, mas, 
se eu tenho determinadas necessidades eu me invento na 
direção das minhas necessidades e se eu tiver capacidade 
eu vou avançar e de uma maneira ou de outra eu me invento 
escritor, eu me invento jogador de futebol, eu me invento 
fotógrafo, eu me invento cineasta, jornalista. Então a vida, 
ela é inventada. A religião é uma invenção do ser humano 
que ele necessita para responder as questões que não têm 
resposta. O mundo não tem sentido e a religião dá sentido 
ao mundo. (...)

Então a arte foi uma das coisas que o homem criou 
pra inventar o seu mundo, porque o ser humano é um ser 
cultural, ele não é um ser estritamente natural. Ele nasce da 
natureza, mas ele vive no mundo da cultura, quem vive na 
natureza é macaco, onça, jacaré… o homem vive no mundo 
da cultura. A cidade é inventada pelo homem, é uma coisa 
complexíssima, já imaginou quanta coisa existe, quanto 
equipamento existe pra essa cidade funcionar? É uma 
invenção extraordinária do ser humano, onde ele vive. É o 
mundo dele, que ele criou. Então a arte é parte desse mundo, 
ela não é a verdade, ela não tem por função dizer a verdade 
verdadeira que ninguém viu, pelo contrário, o Picasso diz: “a 
arte	é	a	mentira	mais	verdadeira	que	a	verdade”.	É	mentira	
quando o Drummond diz: “Como aqueles primitivos que 
carregam consigo o maxilar inferior dos seus mortos, eu te 
carrego	comigo,	tarde	de	maio”,	é	mentira,	mas,	é	lindo	né!	
Então	tá	aí	a	função	da	arte,	o	cara	lê	 isso	e	ele	fica	feliz,	
a vida dele é mais rica. A arte não tem uma única função, 
mas, basicamente ela faz parte da construção do mundo 
imaginário de que o homem necessita pra viver, pra existir, 
pra	construir	a	sua	vida.”

Ferreira Gullar. Disponível em: www.gilsoncamargo.com.br.

Da leitura do texto acima, pode-se depreender que Ferreira 
Gullar considera a arte, preponderantemente, como

 contribuinte para a solução dos problemas sociais com 
os quais o homem se defronta. 

 fundamentada na irrefutável construção da verdade, 
muitas vezes desconsiderada fora da ambiência 
artística.

 veículo gerador de emoção estética capaz de enriquecer 
a existência humana. 

 instrumento a serviço da imitação da realidade, da qual 
é sua representação naturalista..

 fenômeno cultural voltado para o questionamento de 
processos que envolvem um mundo inventado. 

QUESTÃO 30
(...)

Feliz Azevedo! À hora em que começa essa narrativa 
é ele um marido feliz inteiramente feliz. Casado de fresco, 
possuindo por mulher a mais formosa dama da sociedade, 
e a melhor alma que ainda se encarnou ao sol da América, 
dono de algumas propriedades bem situadas e perfeitamente 
rendosas, acatado, querido, descansado, tal é o nosso 
Azevedo, a quem por cúmulo de ventura coroam os mais 
belos vinte e seis anos.

Deu-lhe a fortuna um emprego suave: não fazer nada. 
Possui um diploma de bacharel em direito; mas esse 
diploma nunca lhe serviu; existe guardado no fundo da lata 
clássica em que o trouxe da faculdade de São Paulo. De 
quando em quando Azevedo faz uma visita ao diploma, aliás 
ganho legitimamente, mas é para não se ver mais senão daí 
a longo tempo. Não é um diploma, é uma relíquia.

Quando Azevedo saiu da faculdade de São Paulo e 
voltou para a fazenda da província de Minas Gerais, tinha um 
projeto:	ir	à	Europa.	No	fim	de	alguns	meses	o	pai	consentiu	
na viagem, e Azevedo preparou-se para realizá-la. Chegou à 
corte	no	propósito	firme	de	tomar	lugar	no	primeiro	paquete	
que saísse; mas nem tudo depende da vontade do homem. 
Azevedo foi a um baile antes de partir; aí estava armada 
uma rede em que ele devia ser colhido. Que rede! Vinte 
anos,	 uma	 figura	 delicada,	 esbelta,	 franzina,	 uma	 dessas	
figuras	vaporosas	que	parecem	desfazer-se	ao	primeiro	raio	
do sol. Azevedo não foi senhor de si: apaixonou-se; daí a um 
mês casou-se, e daí a oito dias partiu para Petrópolis.

(...)

Machado de Assis, “Linha reta e linha curva.

Os estudiosos da literatura brasileira atribuem à narrativa de 
Machado	de	Assis	significados	que	transcendem	o	primeiro	
olhar, a primeira leitura, expressando algo mais profundo, a 
ser	identificado	em	procedimentos	de	busca	de	um	segundo	
sentido,	não	 raro	sugerido	por	 ironia	fina,	mas	 implacável,	
quase sempre voltada para ações, posturas e características 
dos	componentes	da	burguesia	fluminense	da	época.	

No texto acima, fragmento de um conto de Machado que faz 
parte do livro Contos Fluminenses (1870), pode-se perceber 
a presença de elementos claramente irônicos em

 “dono de algumas propriedades bem situadas e 
perfeitamente	rendosas”.

	 “Deu-lhe	a	fortuna	um	emprego	suave:	não	fazer	nada”.
 “Possui um diploma de bacharel em direito; mas esse 
diploma	nunca	lhe	serviu”.

	 “No	fim	de	alguns	meses	o	pai	consentiu	na	viagem,	e	
Azevedo	preparou-se	para	realizá-la”.

 “daí a um mês casou-se, e daí a oito dias partiu para 
Petrópolis”.
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QUESTÃO 31
Teresa, se algum sujeito

bancar o sentimental em cima de você

E te jurar uma paixão do tamanho de um bonde

Se ele chorar

Se ele se ajoelhar

Se ele se rasgar todo

Não acredita não Teresa

É lágrima de cinema

É tapeação

Mentira

CAI FORA.

Manuel Bandeira

É	sabido	que,	em	um	mesmo	texto,	pode-se	identificar	mais	
de uma das seis funções de linguagem que se vinculam 
aos elementos da comunicação. Em muitos casos, porém, 
a despeito dessa diversidade de funções, é possível 
perceber a preponderância de uma função sobre as demais 
eventualmente detectáveis. 

No	caso	do	poema	acima,	identifica-se	como	predominante	
a função

 emotiva, uma vez que se percebe, nas entrelinhas, um 
eu lírico expressando seus sentimentos em relação à 
personagem feminina. 

 referencial, porque o objetivo do eu lírico é prestar 
informações que permitam à personagem feminina 
reagir ao processo de sedução.

 metalinguística, pela caracterização da postura do sujeito 
“sentimental”	como	“lágrima	de	cinema”,	“tapeação”.

 apelativa, pelo fato de a mensagem estar centrada no 
receptor	(no	caso,	“Teresa”),	a	quem	o	poeta	se	dirige	
com aconselhamentos.

 fática, já que o poeta pretende provocar ruídos na 
comunicação eventualmente estabelecida entre um 
possível sedutor e Teresa. 

QUESTÃO 32

Disponível em: www.gazetadopovo.com.br.

A charge evoca uma situação do cotidiano. Seu efeito 
humorístico é obtido pela interação entre os elementos 
verbais	e	não	verbais	e,	no	caso	específico,	

 por uma elaboração frasal ambígua, com uso da 
linguagem formal.

 por uma construção perífrástica em processo de 
subentendimento.

 pelo apelo à intertextualidade e uso de variante do 
registro coloquial 

 pela explícita crítica de costumes, construída com ótica 
preconceituosa.

	 pela	menção	a	figura	conhecida	dos	leitores	e	pelo	uso	
denotativo	da	palavra	“água”..

QUESTÃO 33

Epitáfio Para Um Banqueiro

Negócio 

Ego 

Ócio 

Cio 

O

José	Paulo	Paes

Em	muitos	momentos,	José	Paulo	Paes	se	valeu,	em	seu	
fazer poético, de elementos típicos da técnica concretista.

Entre	 esses	 elementos,	 é	 possível	 identificar,	 no	 poema	
acima, 

 ausência de conexões gramaticais e decomposição de 
palavras. 

 temática desvinculada do social e eliminação do verso.
 aproveitamento do espaço em branco e despreocupação 

com a semântica.
 retomada da estética tradicional e construção do poema-

objeto.
 emprego de signos não verbais e exploração de 

estrangeirismos.
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QUESTÃO 34

Capítulo CXVII

A história do casamento de Maria Benedita é curta; e, 
posto	Sofia	a	ache	vulgar,	vale	a	pena	dizê-la.	Fique	desde	
já admitido que, se não fosse a epidemia das Alagoas, talvez 
não chegasse a haver casamento; donde se conclui que as 
catástrofes são úteis, e até necessárias. Sobejam exemplos; 
mas basta um contozinho que ouvi em criança, e que aqui 
lhes dou em duas linhas. Era uma vez uma choupana que 
ardia na estrada; a dona, — um triste molambo de mulher, 
— chorava o seu desastre, a poucos passos, sentada no 
chão. Senão quando, indo a passar um homem ébrio, viu 
o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela.

— É minha, sim, meu senhor; é tudo o que eu possuía 
neste mundo.

— Dá-me então licença que acenda ali o meu charuto?

O padre que me contou isto certamente emendou o 
texto original; não é preciso estar embriagado para acender 
um charuto nas misérias alheias. Bom Padre Chagas! — 
Chamava-se Chagas. — Padre mais que bom, que assim 
me incutiste por muitos anos essa ideia consoladora, de que 
ninguém, em seu juízo, faz render o mal dos outros; não 
contando o respeito que aquele bêbado tinha ao princípio da 
propriedade, — a ponto de não acender o charuto sem pedir 
licença à dona das ruínas. Tudo ideias consoladoras. Bom 
Padre Chagas!

Machado de Assis, Quincas Borba.

A literatura, muitas vezes, transmite valores nem sempre 
percebidos diretamente, porque encobertos pela linguagem 
literária.

Nesse capítulo de conhecido romance de Machado de 
Assis,	em	dado	momento	o	personagem	narrador	afirma	que	
“não é preciso estar embriagado para acender um charuto 
nas	misérias	alheias”.	Essa	frase,	que	entra	em	contradição	
com	a	 expressão	 “ideias	 consoladoras”,	 de	 que	 o	mesmo	
narrador	lança	mão	ao	referir-se	à	influência	do	“bom	Padre	
Chagas”,	pode	ser	entendida	como

 uma visão pessimista que admite que o ser humano, 
mesmo em pleno gozo de condições de sobriedade, é 
capaz de fazer mal a quem já está sofrendo. 

 a convicção de que a embriaguez, assim como outras 
causas que provocam alterações nos sentidos, acaba 
justificando	eventuais	atitudes	negativas.	

	 uma	 reflexão	 sobre	 a	 necessidade	 de	 procurar	 as	
causas	 capazes	 de	 justificar	 ações	 malévolas	 do	 ser	
humano para com o semelhante. 

 uma frase de caráter moralista com a qual se pretende 
expressar para o leitor a ideia de um certo determinismo 
que leva à maldade humana.

 uma frase irônica e cética, contraditada, porém, pelo 
próprio narrador, que reconhece na atitude do bêbado o 
respeito à propriedade alheia.

QUESTÃO 35

Disponível em: www.prefeitura.sp.gov.br.

A	 decodificação	 dos	 elementos	 verbais	 e	 não	 verbais	
presentes na peça publicitária acima permite que se construa 
a seguinte frase, adequada aos objetivos de comunicação 
do texto:

 Se você estiver resfriado e sentir desânimo, dor de 
cabeça, no corpo ou nos olhos, provavelmente estará 
com dengue.

 Os sintomas do resfriado são muito semelhantes ao da 
dengue; por isso, os efeitos são os mesmos.

 Não estando resfriado, se você sentir dores pelo corpo, 
dor de cabeça, dor nos olhos, febre acima de 38° e 
desânimo, há a possibilidade de estar com dengue.

 Excluída a hipótese do resfriado, seguramente você 
terá contraído a dengue se sentir dor de cabeça, dor 
nos olhos e no corpo, desânimo e febre acima de 38º.

 Dor de cabeça? Dor no corpo e nos olhos? Desânimo? 
Febre acima de 38°? É dengue ! 
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QUESTÃO 34

Capítulo CXVII

A história do casamento de Maria Benedita é curta; e, 
posto	Sofia	a	ache	vulgar,	vale	a	pena	dizê-la.	Fique	desde	
já admitido que, se não fosse a epidemia das Alagoas, talvez 
não chegasse a haver casamento; donde se conclui que as 
catástrofes são úteis, e até necessárias. Sobejam exemplos; 
mas basta um contozinho que ouvi em criança, e que aqui 
lhes dou em duas linhas. Era uma vez uma choupana que 
ardia na estrada; a dona, — um triste molambo de mulher, 
— chorava o seu desastre, a poucos passos, sentada no 
chão. Senão quando, indo a passar um homem ébrio, viu 
o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela.

— É minha, sim, meu senhor; é tudo o que eu possuía 
neste mundo.

— Dá-me então licença que acenda ali o meu charuto?

O padre que me contou isto certamente emendou o 
texto original; não é preciso estar embriagado para acender 
um charuto nas misérias alheias. Bom Padre Chagas! — 
Chamava-se Chagas. — Padre mais que bom, que assim 
me incutiste por muitos anos essa ideia consoladora, de que 
ninguém, em seu juízo, faz render o mal dos outros; não 
contando o respeito que aquele bêbado tinha ao princípio da 
propriedade, — a ponto de não acender o charuto sem pedir 
licença à dona das ruínas. Tudo ideias consoladoras. Bom 
Padre Chagas!

Machado de Assis, Quincas Borba.

A literatura, muitas vezes, transmite valores nem sempre 
percebidos diretamente, porque encobertos pela linguagem 
literária.

Nesse capítulo de conhecido romance de Machado de 
Assis,	em	dado	momento	o	personagem	narrador	afirma	que	
“não é preciso estar embriagado para acender um charuto 
nas	misérias	alheias”.	Essa	frase,	que	entra	em	contradição	
com	a	 expressão	 “ideias	 consoladoras”,	 de	 que	 o	mesmo	
narrador	lança	mão	ao	referir-se	à	influência	do	“bom	Padre	
Chagas”,	pode	ser	entendida	como

 uma visão pessimista que admite que o ser humano, 
mesmo em pleno gozo de condições de sobriedade, é 
capaz de fazer mal a quem já está sofrendo. 

 a convicção de que a embriaguez, assim como outras 
causas que provocam alterações nos sentidos, acaba 
justificando	eventuais	atitudes	negativas.	

	 uma	 reflexão	 sobre	 a	 necessidade	 de	 procurar	 as	
causas	 capazes	 de	 justificar	 ações	 malévolas	 do	 ser	
humano para com o semelhante. 

 uma frase de caráter moralista com a qual se pretende 
expressar para o leitor a ideia de um certo determinismo 
que leva à maldade humana.

 uma frase irônica e cética, contraditada, porém, pelo 
próprio narrador, que reconhece na atitude do bêbado o 
respeito à propriedade alheia.

QUESTÃO 35

Disponível em: www.prefeitura.sp.gov.br.

A	 decodificação	 dos	 elementos	 verbais	 e	 não	 verbais	
presentes na peça publicitária acima permite que se construa 
a seguinte frase, adequada aos objetivos de comunicação 
do texto:

 Se você estiver resfriado e sentir desânimo, dor de 
cabeça, no corpo ou nos olhos, provavelmente estará 
com dengue.

 Os sintomas do resfriado são muito semelhantes ao da 
dengue; por isso, os efeitos são os mesmos.

 Não estando resfriado, se você sentir dores pelo corpo, 
dor de cabeça, dor nos olhos, febre acima de 38° e 
desânimo, há a possibilidade de estar com dengue.

 Excluída a hipótese do resfriado, seguramente você 
terá contraído a dengue se sentir dor de cabeça, dor 
nos olhos e no corpo, desânimo e febre acima de 38º.

 Dor de cabeça? Dor no corpo e nos olhos? Desânimo? 
Febre acima de 38°? É dengue ! 
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QUESTÃO 36
BBC Brasil – De que forma as redes sociais acabaram 

potencializando essa intolerância e esse discurso de ódio? 
Eles	são	reflexo	da	nossa	sociedade	ou	acabam	estimulando	
os comportamentos mais intolerantes e polarizados?

Karnal – Antes era preciso ler livros para criar estes 
ódios. Mesmo para um homem médio da década de 1930, 
ele precisava comprar o Mein Kampf de Hitler e percorrer 
suas	 páginas	mal	 redigidas.	Ao	 final,	 seus	 vagos	 temores	
antissemitas eram embasados numa nova literatura com 
exemplos e que fazia sentido no seu universo. Mesmo 
assim, havia um custo: um livro.

Hoje é um clique e um site, com muitas imagens. 
Facilitamos muito para quem odeia. O ódio tem imenso 
poder retórico. Ele sempre existiu. Agora, existe este ódio 
prêt-à-porter, pronto, onde você se serve à la carte e pega 
seu prato preferido.

Exemplo? Uma pessoa me disse: “Quem descumpre a 
lei	deveria	ser	fuzilado!	Bandido	deveria	ser	executado”.	Eu	
argumentei: “Pela sua lógica, descumprimento da lei merece 
pena capital. Como a lei brasileira proíbe a pena capital, 
você está defendendo crime e incitação ao crime, na sua 
lógica,	deveria	ser	punida	com	pena	de	morte.”

Era uma maneira socrática de argumentar a contradição 
do enunciado. O caro leitor pode supor que a resposta do 
indivíduo não foi socrática nem platônica.

Disponível em: www.tecnologia.terra.com.br.

O fragmento reproduz uma das perguntas feitas, em 
entrevista, ao historiador Leandro Karnal. Nos elementos 
constituintes	da	resposta	do	entrevistado,	pode-se	identificar

 uma comparação entre os ódios antigos e os atuais, 
com maiores custos para estes.

 a expressão “ódio prêt-à-porter”,	 para	 caracterizar	 a	
pronta disponibilidade das pessoas para o exercício do 
ódio nas redes sociais.

	 as	expressões	“um	clique”	e	“um	site”	que,	como	partes	
relativas	a	um	todo	(a	internet)	exemplificam	a	figura	da	
metáfora.

 tanto no exemplo mencionado no penúltimo parágrafo 
quanto no raciocínio desenvolvido na resposta do 
entrevistado construiu-se o método indutivo.

	 uma	 construção	 no	 parágrafo	 final	 que	 constitui,	 por	
parte do indivíduo mencionado, a utilização do chamado 
argumento de autoridade. 

QUESTÃO 37
(...)

O site	do	Senado	explica	que	comissões	como	a	CCJ	
“têm seus integrantes designados pelo presidente da Casa, 
por indicação dos líderes partidários, observando-se a 
participação	proporcional	das	 respectivas	bancadas”.	É	de	
se perguntar: os partidos realmente não tinham ninguém 
melhor para indicar para uma comissão tão importante? 
E seus membros não podiam ter escolhido para presidir a 
CCJ	alguém	que	pelo	menos	não	tivesse	suspeitas	recaindo	
sobre si? Renan Calheiros diria que uma questão dessas 
é preconceituosa: “Tem de acabar com o preconceito de 
quem é citado ou investigado não poder exercer cargo de 
comando”,	afirmou	no	mesmo	dia	em	que	Lobão	foi	colocado	
à	frente	da	CCJ.	Ora,	não	se	trata	de	preconceito,	e	sim	de	
um cuidado muito simples com a moralidade pública.

A sabatina serve para que a sociedade conheça o 
currículo e as posições do candidato a ministro do STF sobre 
diversos temas, e há muitos assuntos de suma importância 
sobre os quais esperamos haver questões colocadas a 
Alexandre de Moraes: a defesa da vida humana desde a 
concepção, o ativismo judicial e o papel do STF, o combate 
às drogas, a laicidade do Estado, a questão prisional. Mas, 
com tantos investigados encarregados de aprovar o nome 
de alguém que pode vir a julgá-los no futuro (seja na Lava 
Jato,	seja	em	eventuais	outros	escândalos),	teme-se	que	o	
evento desta terça diga mais sobre os sabatinadores que 
sobre o sabatinado.

Disponível	em:	www.gazetadopovo.com.br.	Acesso	em	23	fev.	2017.

Acima,	 os	 dois	 parágrafos	 finais	 de	 um	 editorial	 do	 jornal	
paranaense Gazeta do Povo, a respeito de um fato que 
movimentou o mundo da política brasileira. 

Esse gênero textual apresenta, como tal, características que 
o	 identificam,	entre	as	quais	uma	 função	de	caráter	social	
que consiste em

 repercutir notícias do próprio veículo jornalístico, 
buscando corrigir eventuais distorções.

 colocar em destaque alguns assuntos que, normalmente, 
não são objeto de abordagem pelo jornal.

 gerar reações indignadas dos leitores, em função da 
respeitabilidade de que goza o veículo.

 oferecer aos leitores uma apreciação crítica de fatos 
que são objeto de notícias correntes, considerados 
importantes para a sociedade.

 fornecer indispensável contraponto opinativo 
relativamente a notícia divulgada pelo próprio jornal.
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QUESTÃO 38
Num repente, relembrei estar em noite de lobisomem – 

era sexta-feira.

Já	 um	 estirão	 era	 andado	 quando,	 numa	 roça	 de	
mandioca,	adveio	aquele	figurão	de	cachorro,	uma	peça	de	
vinte palmos de pelo e raiva...

Dei um pulo de cabrito e preparado estava para a guerra 
do lobisomem. Por descargo de consciência, do que nem 
carecia, chamei os santos de que sou devocioneiro:

–	São	Jorge,	Santo	Onofre,	São	José!

Em presença de tal apelação, mais brabento apareceu a 
peste. Ciscava o chão de soltar terra e macega no longe de 
dez braças ou mais. Era trabalho de gelar qualquer cristão 
que não levasse o nome de Ponciano de Azeredo Furtado. 
Dos olhos do lobisomem pingava labareda, em risco de 
contaminar de fogo o verdal adjacente. Tanta chispa largava 
o penitente que um caçador de paca, estando em distância 
de	bom	respeito,	cuidou	que	o	mato	estivesse	ardendo.	Já	
nessa	altura	eu	tinha	pegado	a	segurança	de	uma	figueira	e	
de	lá	de	cima,	do	galho	mais	firme	aguardava	a	deliberação	
do lobisomem. Garrucha engatilhada, só pedia que o 
assombrado desse franquia de tiro. Sabidão, cheio de voltas 
e negaças, deu ele de executar macaquice que nunca cuidei 
que um lobisomem pudesse fazer. Aquele par de brasas 
espiava aqui e lá na esperança de que eu pensasse ser uma 
súcia	deles	e	não	uma	pessoa	sozinha.	O	que	o	galhofista	
queria é que eu, coronel de ânimo desenfreado, fosse para o 
barro denegrir a farda e deslustrar a patente. Sujeito especial 
em lobisomem como eu não ia cair em armadilha de pouco 
pau.	No	alto	da	figueira	estava,	no	alto	da	figueira	fiquei.

JOSÉ	CÂNDIDO	DE	CARVALHO.	O Coronel e o Lobisomem.  
José	Olympio,	11a edição,	Rio	de	Janeiro.

Na obra O coronel e o lobisomem,	José	Cândido	de	Carvalho	
se vale de linguagem que lhe assegura um estilo original, 
marcado pela presença

 de neologismos criados com a utilização da derivação 
sufixal,	entre	outros	recursos.

 de uso de construções que se afastam sistematicamente 
da estrutura frasal típica da língua.

 da subversão integral da sintaxe que caracteriza os 
textos cultos da língua portuguesa. 

 de elementos de repúdio à oralidade do discurso, em 
função da posição social do narrador.

 de construções eruditas, facilitadas pelo fato de a 
narrativa ser feita em primeira pessoa. 

QUESTÃO 39
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A dança da vida (1899/1900), Edvard Munch

A dança da vida (1899/1900) é obra de Edvard Munch, 
que,	ao	referir-se	ao	quadro,	afirmou	a	intenção	de	mostrar	
um	 cenário	 repleto	 de	 “mistério	 feminino”,	 acrescentando	
que a pintura poderia também ser vista como representativa 
do	 “ciclo	 do	 amor”.	 O	 quadro,	 tendo	 como	 base	 a	 figura	
feminina, expressa diversos estágios da vida amorosa, da 
puberdade à viuvez, passando pelo momento da sedução. 

Sobre o Expressionismo, vanguarda de que Munch foi um 
dos	 precursores	 e	 exemplificada	 no	 quadro	 em	 questão,	
pode-se inferir que 

 buscou retratar a realidade a partir de sua fragmentação, 
valendo-se de formas geométricas.

 valorizou a subjetividade e a captação da realidade a 
partir dos sentimentos do artista e do uso de formas 
dramáticas e/ou distorcidas.

 utilizou linguagem que revelava a aversão radical a 
qualquer conceituação racional da arte, com elementos 
de deboche e agressividade. 

 traduziu-se em experiências estéticas com fundamento 
no onírico, no imaginário, no subconsciente. 

 privilegiou temáticas voltadas para a vida urbana, com 
exaltação da velocidade e das máquinas e culto à 
industrialização e à tecnologia.
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espiava aqui e lá na esperança de que eu pensasse ser uma 
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queria é que eu, coronel de ânimo desenfreado, fosse para o 
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Na obra O coronel e o lobisomem,	José	Cândido	de	Carvalho	
se vale de linguagem que lhe assegura um estilo original, 
marcado pela presença

 de neologismos criados com a utilização da derivação 
sufixal,	entre	outros	recursos.

 de uso de construções que se afastam sistematicamente 
da estrutura frasal típica da língua.

 da subversão integral da sintaxe que caracteriza os 
textos cultos da língua portuguesa. 

 de elementos de repúdio à oralidade do discurso, em 
função da posição social do narrador.

 de construções eruditas, facilitadas pelo fato de a 
narrativa ser feita em primeira pessoa. 
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pode-se inferir que 

 buscou retratar a realidade a partir de sua fragmentação, 
valendo-se de formas geométricas.

 valorizou a subjetividade e a captação da realidade a 
partir dos sentimentos do artista e do uso de formas 
dramáticas e/ou distorcidas.

 utilizou linguagem que revelava a aversão radical a 
qualquer conceituação racional da arte, com elementos 
de deboche e agressividade. 
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QUESTÃO 40

Conmebol debate uso de tecnologia no 
futebol e explica projeto

Árbitro teria 90 segundos para decidir

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira uma 
série de debates para discutir a introdução da 
tecnologia	 no	 futebol.	 Ramón	 Jesurún,	 presidente	 da	
Federação Colombiana de Futebol e vice-presidente 
da Conmebol, chegou até a falar como seria o projeto. 
“Os técnicos teriam 30 segundos para solicitar a revisão 
de uma jogada. O árbitro teria 90 segundos para tomar a 
decisão. Tudo deve ser muito rápido para que o jogo não 
perca a dinâmica. É uma variável do jogo porque o técnico 
tem de pensar se reclama da jogada nos primeiros minutos 
ou	 espera	 um	momento	 definitivo	 porque	 só	 poderá	 usar	
uma	vez	nos	90	minutos”,	falou	Jesurún.	Wilmar	Valdez,	que	
comandou a Conmebol interinamente, não está convencido 
que o uso da tecnologia seja uma boa para o futebol. 
“Muita tecnologia tira a essência do futebol, que é a emoção, 
a	polêmica”,	falou.

De acordo com a entidade, o uso de tecnologia é uma 
tentativa para tornar transparente o andamento das partidas.

Alejandro	Pagni.	Disponível	em:	www.esporte.uol.com.br.	Acesso	em	23	fev.	2017.

A matéria acima é uma da tantas que circulam na internet, 
dando conta de que existe uma tendência crescente no 
sentido da implantação da tecnologia como instrumento 
auxiliar	dos	juízes	de	futebol.	Recentemente,	no	Brasil,	ficou	
tristemente famoso o caso de um árbitro que, em um jogo 
entre	Coríntians	 e	 Palmeiras	 “expulsou	 o	 jogador	 errado”,	
por	 ter-se	equivocado	na	 identificação	–	óbvia	para	 todos,	
menos para ele – do atleta infrator. 

O assunto ainda é sujeito a controvérsias, havendo, ao lado 
dos que aplaudem a medida, muitas manifestações opostas 
a ela. O texto acima registra um desses posicionamentos 
contrários, fundamentado na argumentação de que

 existe a possibilidade de mesmo a tecnologia apresentar 
respostas pouco satisfatórias a certas dúvidas surgidas 
no decorrer dos jogos.

 os debates, às vezes acalorados, que surgem a partir 
de decisões passíveis de dúvida constituem um dos 
encantos do futebol.

	 a	 dinâmica	 do	 jogo	 ficará	 comprometida	 com	 as	
inúmeras interrupções que a implantação da tecnologia 
provocará.

 é questionável o prestígio da tecnologia  entre as 
massas torcedoras, o que poderá gerar a diminuição do 
público dos estádios.

	 as	 partidas	 já	 dispõem	 de	 um	 número	 suficiente	 de	
juízes,	se	considerarmos	os	chamados	“bandeirinhas”,	
o quarto árbitro e os dois auxiliares de fundo do campo.

QUESTÃO 41
Eu te gosto, você me gosta 

desde tempos imemoriais. 

Eu era grego, você troiana, 

troiana mas não Helena. 

Saí do cavalo de pau

para matar seu irmão.

Matei, brigamos, morremos.

Nesses versos que iniciam a poema “Balada do amor através 
das	idades”,	de	Carlos	Drummond	de	Andrade,	percebe-se	

 a inobservância da norma culta da língua, como provável 
resultado da desatenção do autor. 

 construções típicas da oralidade, em contradição com o 
ideário do movimento modernista.

 um uso que contraria a norma gramatical no tocante à 
colocação de pronomes. 

	 a	 mistura	 de	 tratamento	 entre	 “tu”	 e	 “você”,	 em	
transgressão	que	exemplifica	a	busca	de	aproximação	
entre a literatura e o falar do povo. 

	 uma	 regência	 para	 o	 verbo	 “gostar”	 que,	 apesar	 de	
inusitada, é abonada pela norma culta.

QUESTÃO 42
ASSIM:

Ele jurou amor eterno.

E	me	encheu	de	filhos.

E sumiu por aí.

Luís Rufatto

Embora se reconheçam, no texto acima, características que 
o	 enquadram	 no	 gênero	 lírico,	 é	 possível	 identificar,	 nele,	
elementos	que	tipificam	uma	narrativa,	ou	seja,

 estrofe, verso, regularidade métrica.
 enredo, personagens, sucessividade.
 narrador, subjetivismo, musicalidade.
 atores-narradores, diálogo, rubricas.
 representação, emoção, marcas temporais.
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QUESTÃO 43
TEXTO I

(...)

Foi bom te ver outra vez

Tá fazendo um ano

Foi no carnaval que passou

Eu sou aquele Pierrô

Que te abraçou e te beijou, meu amor

Na mesma máscara negra

Que esconde o teu rosto

Eu quero matar a saudade

Vou beijar-te agora

Não me leve a mal

Hoje é carnaval

Vou beijar-te agora

Não me leve a mal

Hoje é carnaval

Máscara negra, Zé Keti, carnaval de 1967.

TEXTO II
(...) 

Não importa o que é que você vai vestir, 

eu	não	vou	te	tocar	sem	você	consentir”	

(...)

beijar, cair na farra, é mesmo uma delícia/

é que se for na marra, é caso de polícia

(...)

Não tem brincadeira, quando um não quer

E venha, e veja e beija 

Contanto	que	seja	o	que	ela	quiser”

Se você quiser,	Pedro	Abramovay	e	Gustavo	Moura,	carnaval	de	2017.

Cinquenta anos separam essas duas letras de carnaval. 
Da comparação entre as duas, considerados os contextos 
sociais em que se produziram, pode-se inferir que 

 reproduzem posicionamentos praticamente inalterados 
quanto aos relacionamentos que se dão no carnaval.

	 o	texto	II	reflete	uma	postura	afirmativa	da	mulher	que,	
nos dias de hoje, não aceita atitudes de assédio sexual.

 as duas letras elegem o consentimento como algo 
fundamental para que se dê a aproximação entre 
homem e mulher.

	 o	 texto	 II,	 por	 sua	 natureza	 “politicamente	 correta”,	
mostra-se incompatível com a ambiência do carnaval, 
marcada por descontração e liberdade.

 os dois textos revelam que, no carnaval, atos machistas 
de constrangimento da mulher se perpetuam, sem que 
ocorram sinais de reação.

QUESTÃO 44

O cartaz acima aborda o tratamento do lixo. A relação entre 
os elementos verbais e não verbais que o constituem permite 
o reconhecimento de que

	 o	 pronome	 possessivo	 “seu”	 busca	 enfatizar	 a	
responsabilidade dos cidadãos para com a coleta 
seletiva.

 predomina, no campo verbal, a função de linguagem 
referencial,	ao	definir	a	coleta	como	“condição	para	um	
mundo	melhor”.

 as diferentes cores dos sacos de lixo constituem uma 
escolha de cunho estético, sem compromisso com a 
mensagem veiculada.

	 a	 frase	 “O	 lixo	 é	 seu”	 caracteriza	 a	 coleta	 do	 lixo	
como um ato de caráter estritamente individual, sem 
comprometimento social.

 inexiste relação de concordância gramatical entre o 
pronome	 possessivo	 “seu”	 e	 a	 forma	 do	 imperativo	
“Faça”,	caracterizando	o	registro	coloquial	da	língua.	
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(...) 
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eu	não	vou	te	tocar	sem	você	consentir”	
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beijar, cair na farra, é mesmo uma delícia/

é que se for na marra, é caso de polícia

(...)

Não tem brincadeira, quando um não quer

E venha, e veja e beija 

Contanto	que	seja	o	que	ela	quiser”

Se você quiser,	Pedro	Abramovay	e	Gustavo	Moura,	carnaval	de	2017.

Cinquenta anos separam essas duas letras de carnaval. 
Da comparação entre as duas, considerados os contextos 
sociais em que se produziram, pode-se inferir que 

 reproduzem posicionamentos praticamente inalterados 
quanto aos relacionamentos que se dão no carnaval.

	 o	texto	II	reflete	uma	postura	afirmativa	da	mulher	que,	
nos dias de hoje, não aceita atitudes de assédio sexual.

 as duas letras elegem o consentimento como algo 
fundamental para que se dê a aproximação entre 
homem e mulher.

	 o	 texto	 II,	 por	 sua	 natureza	 “politicamente	 correta”,	
mostra-se incompatível com a ambiência do carnaval, 
marcada por descontração e liberdade.

 os dois textos revelam que, no carnaval, atos machistas 
de constrangimento da mulher se perpetuam, sem que 
ocorram sinais de reação.
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O cartaz acima aborda o tratamento do lixo. A relação entre 
os elementos verbais e não verbais que o constituem permite 
o reconhecimento de que

	 o	 pronome	 possessivo	 “seu”	 busca	 enfatizar	 a	
responsabilidade dos cidadãos para com a coleta 
seletiva.

 predomina, no campo verbal, a função de linguagem 
referencial,	ao	definir	a	coleta	como	“condição	para	um	
mundo	melhor”.

 as diferentes cores dos sacos de lixo constituem uma 
escolha de cunho estético, sem compromisso com a 
mensagem veiculada.

	 a	 frase	 “O	 lixo	 é	 seu”	 caracteriza	 a	 coleta	 do	 lixo	
como um ato de caráter estritamente individual, sem 
comprometimento social.
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QUESTÃO 45

Caipira, tupi, talian: quantos  
Brasis há no Brasil?

A língua é um organismo vivo, mutável e que evolui. 
No caso da formação do idioma português, que se originou 
das	modificações	 introduzidas	no	 latim	vulgar	no	oeste	da	
Península Ibérica, muitos povos deram sua contribuição, 
como os celtas e os fenícios. E, ao chegar ao recém- 
-colonizado	 Brasil,	 a	 língua	 sofreu	 ainda	 a	 influência	 dos	
idiomas indígenas, principalmente o tupi. Dessa forma, 
durante aproximadamente dois séculos, falou-se no país 
uma	 mistura	 da	 língua	 tupi	 simplificada	 e	 do	 português,	
chamada língua geral. Com o tempo, mais portugueses e 
africanos escravizados vieram, o que fez com que a língua 
geral fosse desaparecendo e o português passasse a ser 
o idioma predominante. E a língua geral foi banida pelo 
Marquês de Pombal em 1758, caindo em pleno processo de 
desuso e decadência a partir de então.

Na contramão, atualmente, diversas cidades 
brasileiras têm reconhecido o seu falar como patrimônio 
cultural	 imaterial.	 O	 “caipiracicabano”,	 linguajar	 falado	 em	
Piracicaba (SP, no interior de São Paulo, que já é conhecido 
no	 Brasil	 afora	 pelo	 “erre”	 puxado	 e	 ênfase	 nas	 vogais,	
traços característicos dos moradores da cidade, vai ser 
reconhecido como patrimônio imaterial. O Conselho de 
Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac) do município abriu, 
no último dia 13, o processo de tombamento da variedade 
linguística regional. Outro caso relevante, e mais antigo, é 
o talian, uma língua forjada a partir do encontro, ocorrido 
em terras brasileiras, de imigrantes falantes de dialetos da 
região do Vêneto, na atual Itália, e que possui expressivo 
contingente de falantes no sul do Brasil – mais encontrados 
nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Há 
municípios,	como	Serafim	Correa,	no	Rio	Grande	do	Sul,	em	
que	o	talian	é	língua	oficial,	assim	como	o	português.	Aliás,	o	
idioma	é	patrimônio	cultural	imaterial	oficial	naquele	estado.

Disponível	em:	www.avozdaserra.com.br.	Acesso	em	24	fev.	2017.

Consideradas as informações presentes no texto, a pergunta 
que lhe serve de título

	 padece	de	significado	lógico,	uma	vez	que	é	sabido	que	
há apenas um país chamado Brasil.

	 leva	em	consideração	o	fato	de	que	as	diversas	“línguas”	
que se falam no Brasil são, todas elas, representativas 
do patrimônio linguístico nacional. 

 é de caráter retórico e irônico, pois a única língua que 
efetivamente se fala no Brasil é o português.

 é indiretamente respondida com a informação de que, 
com o banimento da língua geral pelo Marquês de 
Pombal, apenas o português prevaleceu. 

 é fruto de uma concepção segundo a qual a identidade 
de uma nação deve ser estabelecida pela contribuição 
de mais de uma língua. 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90

QUESTÃO 46

A proclamação da Independência. François-Renée Moreaux, 1844.

O grito do Ipiranga. Pedro Américo, 1887.

As obras mostradas, que retratam um mesmo tema, no 
caso,	a	Independência	do	Brasil,	levam	a	afirmar	que

 a participação popular foi fundamental no processo 
de emancipação política, como representado nas 
iconografias,	pela	população	que	cercava	D.	Pedro	I.

 a interpretação da independência foi um processo fechado, 
já	que,	como	se	sabe,	foi	um	“arranjo”	da	elite	latifundiária	
portuguesa com o futuro imperador D. Pedro I.

 a nacionalidade brasileira do segundo artista faz da sua 
obra	mais	fiel	aos	fatos,	o	que	fica	comprometido	pelos	
estrangeirismos do primeiro pintor.

 D. Pedro é mostrado de maneira distinta em cada 
quadro, o que evidencia que um mesmo evento histórico 
pode ser interpretado sob diversos olhares.

 as idealizações das pinturas as tornam inválidas como 
documentos históricos, na medida em que romantizam 
determinado fato.
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QUESTÃO 47
A política externa dos governos brasileiros nos últimos anos é 
de participação intensa nos blocos econômicos e organismos 
financeiros	e	comerciais	do	mundo	contemporâneo.	 Isso	é	
parte	da	política	do	Itamaraty	que	defende

a oposição constante à Organização Mundial do Comércio, 
devido à posição estadunidense de impedir subsídios a 
produtos agrícolas que disputam mercados asiáticos.
uma ação efetiva nos fóruns da União Europeia, para 
combaterem	 juntos	 a	 “invasão	 de	 produtos	 chineses”	
nos seus respectivos mercados.
o fortalecimento	do	G20	e	do	Brics,	 além	da	mudança
na composição do Conselho de Segurança da ONU,
objetivando ter um assento como membro permanente.
o afastamento da ONU, ampliando a participação nos
fóruns econômicos regionais da OEA, em especial a
Alba e o Mercosul.
o abandono ao Mercosul, tendo em vista a participação
ativa no Brics, ao mesmo tempo que defende a
manutenção do atual formato do Conselho de Segurança 
da ONU.

QUESTÃO 48
TEXTO I

A coalizão de magnatas comprometidos com a revolução 
mineira não era monolítica, tendo na multiplicidade de 
motivações e de elementos envolvidos uma debilidade 
potencial. Os magnatas esperavam alcançar seus objetivos 
sob cobertura de um levante popular.

MAXWELL, Kenneth. A devassa da devassa.

TEXTO II

Não eram os norte-americanos que serviam de 
exemplo	a	João	de	Deus	e	aos	seus	companheiros.	Eram	
os sans-culottes.	A	12	de	agosto	de	1798,	apareceram	por	
toda a cidade manifestos manuscritos. Dirigidos “ao povo 
republicano	 da	 Bahia”,	 em	 nome	 do	 “supremo	 tribunal	 da	
democracia	baiana”,	apelavam	ao	extermínio	do	“detestável”	
jugo metropolitano de Portugal.

MAXWELL, Kenneth; SILVA, Maria Beatriz N. da. O Império Luso-Brasileiro – 1750-1822.

O mesmo autor, o brasilianista Kenneth Maxwell, trata em 
obras	diferentes	de	rebeliões	ocorridas	no	Brasil	no	final	do	
século	XVIII.	Em	termos	das	influências	de	modelos	externos,	
a comparação que se pode estabelecer entre as conjurações 
Mineira e Baiana pode ser explicada da seguinte maneira:

O Estado português reagiu de forma bastante tolerante, 
já que os líderes das duas revoltas eram membros da 
elite colonial.
A	influência	externa	se	fez	de	modo	distinto:	enquanto	
a Conjuração Mineira tomou como exemplo o período 
do	 “Terror	 robespierrista”	 da	 Revolução	 Francesa,	 a	
Conjuração Baiana teve como paradigma os ideais 
expressos na independência norte-americana.

A	 Conjuração	 Baiana	 foi	 fortemente	 influenciada	 pelo	
ideário, herdeiro do Iluminismo, proclamado pelas 
Revoluções Liberais da Inglaterra no século XVII, 
adquirindo	 colorido	 específico	 no	 universo	 colonial	 e	
incentivando a Conjuração Mineira.
Tinham composições exclusivamente populares, por 
isso a ausência de preocupações sociais.
A	 Inconfidência	 Mineira	 teria	 sofrido	 de	 forma	 mais	
intensa	 a	 influência	 da	 Independência	 dos	 EUA,	
enquanto a Conjuração Baiana teria sido mais 
influenciada	pelo	ideário	da	Revolução	Francesa.

QUESTÃO 49

“Arpocalipse” na China: poluição coloca 
meio bilhão de pessoas em alerta vermelho

Quase meio bilhão de pessoas estão vivendo sob uma 
densa	poluição	no	norte	da	China	desde	o	final	da	semana	
passada,	o	que	 levou	autoridades	a	colocarem	21	cidades	
e a capital, Pequim, em alerta vermelho. Com um nível de 
partículas no ar seis vezes acima do limite estipulado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o governo chinês 
pediu que as pessoas não usem seus carros e permaneçam 
em casa. A construção e manutenção de estradas foi 
suspensa, e veículos mais antigos e poluentes foram 
vetados temporariamente. Também foi pedido que indústrias 
com forte impacto ambiental, como o setor de aço, reduzam 
ou interrompam suas atividades. O alerta vermelho é a 
categoria mais grave em uma escala de quatro níveis do 
sistema criado pelo governo chinês como parte de uma série 
de medidas de combate à poluição.

Disponível	em:	www.bbc.com.	Acesso	em:	10	jan.	2017.

A China apresentou nas últimas décadas o maior crescimento 
econômico de toda a história da humanidade. Nunca um 
país cresceu tanto em tão pouco tempo. Entretanto, nunca 
um país teve um efeito negativo tão grande sobre o meio 
ambiente, que, nos últimos anos, vem impactando inclusive 
a sua economia, especialmente com

a estagnação do crescimento econômico, já que a 
fumaça vem impedindo a manutenção dos altos níveis 
de produção industrial.
o aumento dos gastos governamentais com medidas
mitigadoras para combater os impactos da poluição
atmosférica.
a maior pressão que as empresas multinacionais 
vêm realizando sobre o governo na defesa de meios 
produtivos mais limpos.
a queda da migração do campo para as cidades, que 
abastece as indústrias com trabalhadores baratos e de 
baixa	qualificação.
a redução do rendimento dos trabalhadores, que são 
afetados pelas partículas que podem entrar facilmente 
nos edifícios e saídas de ar.
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QUESTÃO 47
A política externa dos governos brasileiros nos últimos anos é 
de participação intensa nos blocos econômicos e organismos 
financeiros	e	comerciais	do	mundo	contemporâneo.	 Isso	é	
parte	da	política	do	Itamaraty	que	defende

a oposição constante à Organização Mundial do Comércio, 
devido à posição estadunidense de impedir subsídios a 
produtos agrícolas que disputam mercados asiáticos.
uma ação efetiva nos fóruns da União Europeia, para 
combaterem	 juntos	 a	 “invasão	 de	 produtos	 chineses”	
nos seus respectivos mercados.
o fortalecimento	do	G20	e	do	Brics,	 além	da	mudança
na composição do Conselho de Segurança da ONU,
objetivando ter um assento como membro permanente.
o afastamento da ONU, ampliando a participação nos
fóruns econômicos regionais da OEA, em especial a
Alba e o Mercosul.
o abandono ao Mercosul, tendo em vista a participação
ativa no Brics, ao mesmo tempo que defende a
manutenção do atual formato do Conselho de Segurança 
da ONU.

QUESTÃO 48
TEXTO I

A coalizão de magnatas comprometidos com a revolução 
mineira não era monolítica, tendo na multiplicidade de 
motivações e de elementos envolvidos uma debilidade 
potencial. Os magnatas esperavam alcançar seus objetivos 
sob cobertura de um levante popular.

MAXWELL, Kenneth. A devassa da devassa.

TEXTO II

Não eram os norte-americanos que serviam de 
exemplo	a	João	de	Deus	e	aos	seus	companheiros.	Eram	
os sans-culottes.	A	12	de	agosto	de	1798,	apareceram	por	
toda a cidade manifestos manuscritos. Dirigidos “ao povo 
republicano	 da	 Bahia”,	 em	 nome	 do	 “supremo	 tribunal	 da	
democracia	baiana”,	apelavam	ao	extermínio	do	“detestável”	
jugo metropolitano de Portugal.

MAXWELL, Kenneth; SILVA, Maria Beatriz N. da. O Império Luso-Brasileiro – 1750-1822.

O mesmo autor, o brasilianista Kenneth Maxwell, trata em 
obras	diferentes	de	rebeliões	ocorridas	no	Brasil	no	final	do	
século	XVIII.	Em	termos	das	influências	de	modelos	externos,	
a comparação que se pode estabelecer entre as conjurações 
Mineira e Baiana pode ser explicada da seguinte maneira:

O Estado português reagiu de forma bastante tolerante, 
já que os líderes das duas revoltas eram membros da 
elite colonial.
A	influência	externa	se	fez	de	modo	distinto:	enquanto	
a Conjuração Mineira tomou como exemplo o período 
do	 “Terror	 robespierrista”	 da	 Revolução	 Francesa,	 a	
Conjuração Baiana teve como paradigma os ideais 
expressos na independência norte-americana.

A	 Conjuração	 Baiana	 foi	 fortemente	 influenciada	 pelo	
ideário, herdeiro do Iluminismo, proclamado pelas 
Revoluções Liberais da Inglaterra no século XVII, 
adquirindo	 colorido	 específico	 no	 universo	 colonial	 e	
incentivando a Conjuração Mineira.
Tinham composições exclusivamente populares, por 
isso a ausência de preocupações sociais.
A	 Inconfidência	 Mineira	 teria	 sofrido	 de	 forma	 mais	
intensa	 a	 influência	 da	 Independência	 dos	 EUA,	
enquanto a Conjuração Baiana teria sido mais 
influenciada	pelo	ideário	da	Revolução	Francesa.

QUESTÃO 49

“Arpocalipse” na China: poluição coloca 
meio bilhão de pessoas em alerta vermelho

Quase meio bilhão de pessoas estão vivendo sob uma 
densa	poluição	no	norte	da	China	desde	o	final	da	semana	
passada,	o	que	 levou	autoridades	a	colocarem	21	cidades	
e a capital, Pequim, em alerta vermelho. Com um nível de 
partículas no ar seis vezes acima do limite estipulado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), o governo chinês 
pediu que as pessoas não usem seus carros e permaneçam 
em casa. A construção e manutenção de estradas foi 
suspensa, e veículos mais antigos e poluentes foram 
vetados temporariamente. Também foi pedido que indústrias 
com forte impacto ambiental, como o setor de aço, reduzam 
ou interrompam suas atividades. O alerta vermelho é a 
categoria mais grave em uma escala de quatro níveis do 
sistema criado pelo governo chinês como parte de uma série 
de medidas de combate à poluição.

Disponível	em:	www.bbc.com.	Acesso	em:	10	jan.	2017.

A China apresentou nas últimas décadas o maior crescimento 
econômico de toda a história da humanidade. Nunca um 
país cresceu tanto em tão pouco tempo. Entretanto, nunca 
um país teve um efeito negativo tão grande sobre o meio 
ambiente, que, nos últimos anos, vem impactando inclusive 
a sua economia, especialmente com

a estagnação do crescimento econômico, já que a 
fumaça vem impedindo a manutenção dos altos níveis 
de produção industrial.
o aumento dos gastos governamentais com medidas
mitigadoras para combater os impactos da poluição
atmosférica.
a maior pressão que as empresas multinacionais 
vêm realizando sobre o governo na defesa de meios 
produtivos mais limpos.
a queda da migração do campo para as cidades, que 
abastece as indústrias com trabalhadores baratos e de 
baixa	qualificação.
a redução do rendimento dos trabalhadores, que são 
afetados pelas partículas que podem entrar facilmente 
nos edifícios e saídas de ar.
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QUESTÃO 50

“Uruexit”: o Uruguai se afasta do Mercosul

Com um pequeno mercado e depois de comprovar que 
não terá a proteção dos seus vizinhos, o Uruguai sente a 
necessidade de se abrir para o mundo.

Disponível	em:	http://brasil.elpais.com.	Acesso:	10	jan.	2017.

A decisão que antes era algo impensável foi tomada com 
o enfraquecimento das trocas entre os integrantes e a 
deterioração do Mercado Comum do Sul. Por enquanto, 
o	 governo	 de	 Montevidéu	 pede	 medidas	 para	 flexibilizar	
os estatutos do Mercosul. Entretanto, o que especialistas 
apontam é que o Uruexit está em andamento e tem como 
causa principal a

 atual	 estratégia	 de	 diversificação	 de	 acordos	 fora	 do	
Mercosul, especialmente com a segunda economia do 
mundo, a China.

 falta de acesso aos mercados do Mercosul que foram 
fechados com as medidas protecionistas adotadas 
pelos últimos governos.

 adoção de medidas liberais impostas pelo Mercosul que 
afastaram diversos investimentos no setor industrial e 
agrícola no país.

 mudança política pela qual o Brasil passou, que levantou 
suspeita quanto à capacidade do país em sustentar as 
trocas dentro do bloco.

 busca	 pelo	 Uruguai	 de	 se	 firmar	 como	 a	 grande	
potência sul-americana com a entrada em outros blocos 
econômicos mais dinâmicos.

QUESTÃO 51
A foto a seguir foi tirada após a passagem de uma grande 
onda que atingiu carros e pessoas que estavam na praia 
em Balneário Rincão, no litoral sul de Santa Catarina, em 
outubro	de	2016.

Disponível	em:	www.gvcfm.com.br.	Acesso	em:	11	jan.	2017.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, o que 
ocorreu foi um fenômeno raro e perigoso conhecido como 
tsunami meteorológico, que pode ser explicado pela

 passagem de linhas de instabilidade atmosféricas 
intensas sobre o mar.

 chegada de uma frente fria dos polos que provoca 
brusca mudança térmica.

 existência de uma extensa falha geológica que corta 
todo o litoral catarinense.

 onda de tremores propagados pela zona de instabilidade 
na dorsal mesoatlântica.

 ocorrência de choque entre as brisas marítimas e 
terrestres que partem do oceano.

QUESTÃO 52

A	 frase	 “Penso,	 logo	 existo”	 transcendeu	 a	 obra	 de	 R.	
Descartes e se constituiu como um dos símbolos do 
pensamento moderno. Não é incomum encontrar em 
revistas, séries, memes, entre outros elementos da cultura 
atual, referências a essa formulação. Descartes pretendia 
com essa frase concluir o momento central de suas 
meditações, percebendo que, mesmo diante de tantas 
dúvidas, é impossível duvidar da existência daquele que 
duvida. Esse processo foi fundamental, pois

 tornou possível o debate acerca dos quatro elementos 
formadores da arché.

 provou	em	definitivo	a	inexistência	de	ideias	inatas.
 se	 configurou	 como	 a	 primeira	 crítica	 efetiva	 ao	

totalitarismo.
 fundou as bases para todo o debate acerca da 

subjetividade que se seguiria na Modernidade.
 permitiu pela primeira vez o questionamento da 

consagrada retórica por meio da implementação de um 
processo dialético.
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QUESTÃO 53

“Governo Federal: Ordem e Progresso” será 
o slogan de Temer

BRASÍLIA	–	Definido	na	 véspera	 de	o	 vice-presidente	
da República, Michel Temer (PMDB), assumir nesta quinta- 
-feira,	 12,	 interinamente	 a	 presidência,	 o	 slogan do novo 
governo	será	“Governo	Federal:	Ordem	e	Progresso”.	(...)

Disponível	em:	http://politica.estadao.com.br.	Acesso	em:	2	jan.	2017.

Recentemente, o Governo Federal mudou o seu principal 
slogan.	Os	termos	“ordem”	e	“progresso”,	adotados	no	novo	
slogan, estão presentes em nossa bandeira e estão longe 
de ser uma ideia recente. Sua utilização remonta à fundação 
da república brasileira e se deve à inspiração do movimento 
republicano	brasileiro	em	uma	importante	corrente	filosófica	
europeia do século XIX. Trata-se da corrente

 empirista, liderada por Hume, forte crítico das ideias 
inatas.

 fenomenológica, liderada por Husserl, crítico das 
aporias.

 hermenêutica,	liderada	por	Dilthey,	crítico	de	Hegel.
 positivista, liderada por Comte, um apologista da ciência.
 dialética,	liderada	por	Hegel,	o	filósofo	da	consciência.

QUESTÃO 54
[O]s grupos sociais, e sobretudo as classes sociais, 

existem, por assim dizer, duas vezes, e isso acontece 
antes	 da	 intervenção	 do	 próprio	 olhar	 científico:	 existem	
na objetividade da primeira ordem, aquela que é registrada 
por distribuições de propriedades materiais; e existem 
na	 objetividade	 da	 segunda	 ordem,	 a	 das	 classificações	
contrastadas e das representações produzidas por agentes 
com base em um conhecimento prático dessas distribuições, 
tais como são expressadas nos estilos de vida.

Bourdieu. O capital simbólico e as classes, CEBRAP. no	96,	São	Paulo,	2015.

As relações de classe são um tópico contínuo de debates 
nas	sociedades,	e	as	definições	de	pertencimento	a	elas	são	
mutáveis e fruto de uma série de elementos. Ao analisar o 
que	foi	proposto	no	trecho	acima,	verifica-se	que	as	classes	
são

 unicamente	 definidas	 pelas	 relações	 de	 produção	 e	
seus	resultados	financeiros.

 resultado de uma complexa relação entre origem e 
aspectos religiosos.

 uma soma dos aspectos econômicos/produtivos com 
aspectos de caráter mais simbólico/representativo 
acerca de comportamentos e práticas.

 resultado do poder simbólico construído ao longo 
dos séculos exclusivamente pelas altas famílias 
aristocráticas.

 determinadas pelo modelo estamental, formulado pelos 
simbolismos estabelecidos no século XIX.

QUESTÃO 55

Disponível	em:	www.idigitaltimes.com.	Acesso	em:	3	jan.	2017

Assassin’s Creed é uma franquia de jogos produzida pela 
Ubisoft, empresa de origem francesa. Em cada um dos 
episódios do jogo é possível controlar um representante do 
clã dos assassinos em determinado momento da história, a 
qual envolve viagem no tempo, memória genética e outros 
elementos futuristas. Curiosamente, o clã dos assassinos, 
aos qual o jogo e inúmeras outras fontes fazem referência, de 
fato existiu. A verdadeira Ordem dos Assassinos foi fundada 
por Hassan ibn Sabbah e era uma ordem ismaelita, uma 
vertente do islamismo xiita. Suas ações reais, somadas à 
construção de lendas ao longo das Cruzadas, transformaram 
o nome dessa ordem em um termo que designa qualquer um 
que seja contratado para matar uma pessoa. Sobre esses 
elementos, ao examinar a cultura, infere-se que

 ela	 é	 fixa	 e	 seus	 elementos	 apresentam	 sempre	 uma	
evolução de caráter comparável à evolução biológica.

 ela	tende	a	se	unificar	e	transformar	todos	os	elementos	
plurais em locais.

 é marcada por transições e pluralidades, e, em meio a 
ela,	verifica-se	um	intercâmbio	de	elementos	idiomáticos	
e históricos.

 é marcada pela apreensão de elementos idiomáticos, 
que são a única referência plural constatável.

 é,	desde	seu	início,	global,	e	seus	elementos	ficam	cada	
vez mais evidentes.
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QUESTÃO 53

“Governo Federal: Ordem e Progresso” será 
o slogan de Temer

BRASÍLIA	–	Definido	na	 véspera	 de	o	 vice-presidente	
da República, Michel Temer (PMDB), assumir nesta quinta- 
-feira,	 12,	 interinamente	 a	 presidência,	 o	 slogan do novo 
governo	será	“Governo	Federal:	Ordem	e	Progresso”.	(...)

Disponível	em:	http://politica.estadao.com.br.	Acesso	em:	2	jan.	2017.

Recentemente, o Governo Federal mudou o seu principal 
slogan.	Os	termos	“ordem”	e	“progresso”,	adotados	no	novo	
slogan, estão presentes em nossa bandeira e estão longe 
de ser uma ideia recente. Sua utilização remonta à fundação 
da república brasileira e se deve à inspiração do movimento 
republicano	brasileiro	em	uma	importante	corrente	filosófica	
europeia do século XIX. Trata-se da corrente

 empirista, liderada por Hume, forte crítico das ideias 
inatas.

 fenomenológica, liderada por Husserl, crítico das 
aporias.

 hermenêutica,	liderada	por	Dilthey,	crítico	de	Hegel.
 positivista, liderada por Comte, um apologista da ciência.
 dialética,	liderada	por	Hegel,	o	filósofo	da	consciência.

QUESTÃO 54
[O]s grupos sociais, e sobretudo as classes sociais, 

existem, por assim dizer, duas vezes, e isso acontece 
antes	 da	 intervenção	 do	 próprio	 olhar	 científico:	 existem	
na objetividade da primeira ordem, aquela que é registrada 
por distribuições de propriedades materiais; e existem 
na	 objetividade	 da	 segunda	 ordem,	 a	 das	 classificações	
contrastadas e das representações produzidas por agentes 
com base em um conhecimento prático dessas distribuições, 
tais como são expressadas nos estilos de vida.

Bourdieu. O capital simbólico e as classes, CEBRAP. no	96,	São	Paulo,	2015.

As relações de classe são um tópico contínuo de debates 
nas	sociedades,	e	as	definições	de	pertencimento	a	elas	são	
mutáveis e fruto de uma série de elementos. Ao analisar o 
que	foi	proposto	no	trecho	acima,	verifica-se	que	as	classes	
são

 unicamente	 definidas	 pelas	 relações	 de	 produção	 e	
seus	resultados	financeiros.

 resultado de uma complexa relação entre origem e 
aspectos religiosos.

 uma soma dos aspectos econômicos/produtivos com 
aspectos de caráter mais simbólico/representativo 
acerca de comportamentos e práticas.

 resultado do poder simbólico construído ao longo 
dos séculos exclusivamente pelas altas famílias 
aristocráticas.

 determinadas pelo modelo estamental, formulado pelos 
simbolismos estabelecidos no século XIX.

QUESTÃO 55

Disponível	em:	www.idigitaltimes.com.	Acesso	em:	3	jan.	2017

Assassin’s Creed é uma franquia de jogos produzida pela 
Ubisoft, empresa de origem francesa. Em cada um dos 
episódios do jogo é possível controlar um representante do 
clã dos assassinos em determinado momento da história, a 
qual envolve viagem no tempo, memória genética e outros 
elementos futuristas. Curiosamente, o clã dos assassinos, 
aos qual o jogo e inúmeras outras fontes fazem referência, de 
fato existiu. A verdadeira Ordem dos Assassinos foi fundada 
por Hassan ibn Sabbah e era uma ordem ismaelita, uma 
vertente do islamismo xiita. Suas ações reais, somadas à 
construção de lendas ao longo das Cruzadas, transformaram 
o nome dessa ordem em um termo que designa qualquer um 
que seja contratado para matar uma pessoa. Sobre esses 
elementos, ao examinar a cultura, infere-se que

 ela	 é	 fixa	 e	 seus	 elementos	 apresentam	 sempre	 uma	
evolução de caráter comparável à evolução biológica.

 ela	tende	a	se	unificar	e	transformar	todos	os	elementos	
plurais em locais.

 é marcada por transições e pluralidades, e, em meio a 
ela,	verifica-se	um	intercâmbio	de	elementos	idiomáticos	
e históricos.

 é marcada pela apreensão de elementos idiomáticos, 
que são a única referência plural constatável.

 é,	desde	seu	início,	global,	e	seus	elementos	ficam	cada	
vez mais evidentes.
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QUESTÃO 56
TEXTO I

O	dia	22	de	maio	de	1959	em	Niterói,	então	capital	do	
estado	do	Rio	de	Janeiro,	foi	violento.	Às	8:30h	da	manhã,	
milhares de pessoas, por causa do atraso das lanchas para 
o Rio, enfrentaram e derrotaram um grupo de fuzileiros 
navais que fugiu após metralhar a multidão e esgotar a carga 
das armas. Nesse dia, os marítimos estavam em greve. 
Os pequenos entreveros, os empurrões, as estocadas de 
coronhas,	a	fila	única	compulsória	e	quilométrica,	o	atraso,	
constituem os eventos imediatamente anteriores à violência 
mútua.

NUNES, Edson. A Revolta das Barcas: populismo,	violência	e	conflito	político,	2000.	 
Rio	de	Janeiro:	Garamond,	p.19.

TEXTO II

No	 fim	 do	 confronto,	 foram	 contabilizados	 cerca	
de 50 feridos e mais de 30 populares presos. Entre os 
feridos estavam o chefe de Polícia, Alfredo Pinheiro 
Júnior,	 e	 o	 comissário	Eudes	Brandão.	Corria	 pela	 cidade	
o boato de que os protestos haviam sido provocados por 
estudantes secundaristas e universitários, auxiliados por 
desempregados. A União Paranaense de Estudantes 
chegou a buscar a ajuda dos meios de comunicação para 
desmentir os rumores. Mas a história política e econômica 
brasileira dá algumas pistas do que pode ter desencadeado 
a Guerra do Pente.

SOUZA, Elson Oliveira. Tudo por um pente. Revista de História da Biblioteca Nacional, 
2011.	6.68.52-53.

Esses dois eventos pouco conhecidos na história do Brasil 
começam agora a ser desvendados pelos historiadores: a 
Revolta	das	Barcas,	de	22/5/1959,	no	Rio	de	Janeiro,	e	a	
Guerra	do	Pente,	em	8/12/1959,	em	Curitiba.	Tendo	os	dois	
eventos ocorrido no mesmo ano, pode-se inferir que eles

 são consequências da política econômica do Governo 
JK,	 que,	 pelo	 seu	 caráter	 inflacionário,	 corroía	 os	
salários e possibilitava essas manifestações populares.

 são atos isolados que ocorreram por razões diversas 
e que, na sua essência, não traduzem nenhuma 
insatisfação social, visto que o governo vinha atendendo 
de forma cabal às reivindicações trabalhistas.

 são ações dos estudantes que queriam passagens de 
barcas	mais	baratas	no	Rio	de	Janeiro	e	a	distribuição	
de	pentes	finos	gratuitos	em	razão	de	uma	epidemia	de	
piolhos em Curitiba.

 são movimentos patrocinados pelo Partido Comunista 
Brasileiro, que reivindicava a sua legalização prometida 
por	JK	ao	longo	da	campanha	eleitoral.

 são atos de hostilidades dos trabalhadores das barcas 
de Niterói e da indústria de toucador de Curitiba, em 
razão dos baixos salários dessas duas categorias.

QUESTÃO 57
Com o Brasil e a Rússia em crise, a África do Sul registrando 
atividade econômica fraca e a desaceleração chinesa, a 
economia indiana é destaque de expansão no Brics (grupo 
formado por esses países). Algumas autoridades indianas 
acreditam em um crescimento de 7% nos primeiros meses 
de	2017.	Apesar	de	toda	essa	dimensão	econômica,	a	Índia	
vem exercendo, também, outro tipo de poder, chamado 
de soft power. O termo é usado para se referir ao poder e 
influência	 de	 um	 país	 na	 arena	 internacional	 por	meio	 de	
sua cultura e ideias, e não pela força militar e correção. Um 
exemplo dessa estratégia indiana seria a

 ausência de controle da taxa de natalidade.

 submissão da mulher dentro da sociedade.

 manutenção da separação social em castas.

 exportação	de	sua	produção	cinematográfica.

 importação de trabalhadores de diversos países.
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QUESTÃO 58
Patrimônio cultural imaterial (ou patrimônio cultural 
intangível) é uma concepção de patrimônio cultural que 
abrange as expressões culturais e as tradições que um 
grupo de indivíduos preserva para as gerações futuras. São 
exemplos de patrimônio imaterial os saberes, os modos 
de fazer, as formas de expressão, celebrações, as festas 
e danças populares, lendas, músicas, costumes e outras 
tradições.

Dos bens a seguir, o único que é patrimônio cultural 
imaterial é:

 Cristo	Redentor	no	Corcovado	–	RJ.
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QUESTÃO 59
Entre 1966 e 1969, a China viveu um período de grande 
instabilidade política conhecido como Revolução Cultural. 
Mao Tsé-tung, diante da progressiva perda de controle sobre 
o Partido Comunista, estimulou principalmente os jovens e o 
Exército contra seus adversários internos.

A Revolução Cultural foi, ao mesmo tempo, um extraordinário 
esforço de transformação ideológica e uma violenta e 
gigantesca depuração partidária, mexendo com toda a 
estrutura política do país durante 10 anos.

Sobre esse momento da vida chinesa, pode-se concluir que 
a Revolução Cultural

 utilizou-se dogmaticamente do Livro Vermelho, levando 
os chineses a adotarem uma postura muitas vezes 
radical, perseguindo inúmeros intelectuais e políticos, o 
que fez com que o movimento adotasse contornos de 
uma	verdadeira	“abertura	chinesa	para	o	mundo”.

 teve em Mao sua principal liderança, contra seus 
opositores no aparelho do Estado e no Partido Comunista, 
a partir do qual todos os hábitos, costumes e tradições 
passados são considerados burgueses e reacionários.

 foi a base das reformas econômicas na China, que, a 
partir da década de 1980, gerou uma economia mercantil 
planificada,	com	abertura	para	empresas	estrangeiras.

 desencadeou a luta pela devolução de Hong Kong pelos 
ingleses	à	China,	o	que	acarretou	intensos	conflitos,	que	
culminaram com a implantação de eleições livres e a 
formação de uma bolsa de valores naquela região.

 contesta a postura reacionária da direção do Partido 
Comunista Chinês, e os manifestantes dirigem toda sua 
ira contra Mao Tsé-tung, tido como corrupto e traidor.
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QUESTÃO 58
Patrimônio cultural imaterial (ou patrimônio cultural 
intangível) é uma concepção de patrimônio cultural que 
abrange as expressões culturais e as tradições que um 
grupo de indivíduos preserva para as gerações futuras. São 
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QUESTÃO 59
Entre 1966 e 1969, a China viveu um período de grande 
instabilidade política conhecido como Revolução Cultural. 
Mao Tsé-tung, diante da progressiva perda de controle sobre 
o Partido Comunista, estimulou principalmente os jovens e o 
Exército contra seus adversários internos.

A Revolução Cultural foi, ao mesmo tempo, um extraordinário 
esforço de transformação ideológica e uma violenta e 
gigantesca depuração partidária, mexendo com toda a 
estrutura política do país durante 10 anos.

Sobre esse momento da vida chinesa, pode-se concluir que 
a Revolução Cultural

 utilizou-se dogmaticamente do Livro Vermelho, levando 
os chineses a adotarem uma postura muitas vezes 
radical, perseguindo inúmeros intelectuais e políticos, o 
que fez com que o movimento adotasse contornos de 
uma	verdadeira	“abertura	chinesa	para	o	mundo”.

 teve em Mao sua principal liderança, contra seus 
opositores no aparelho do Estado e no Partido Comunista, 
a partir do qual todos os hábitos, costumes e tradições 
passados são considerados burgueses e reacionários.

 foi a base das reformas econômicas na China, que, a 
partir da década de 1980, gerou uma economia mercantil 
planificada,	com	abertura	para	empresas	estrangeiras.

 desencadeou a luta pela devolução de Hong Kong pelos 
ingleses	à	China,	o	que	acarretou	intensos	conflitos,	que	
culminaram com a implantação de eleições livres e a 
formação de uma bolsa de valores naquela região.

 contesta a postura reacionária da direção do Partido 
Comunista Chinês, e os manifestantes dirigem toda sua 
ira contra Mao Tsé-tung, tido como corrupto e traidor.
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QUESTÃO 60
A possibilidade de tsunamis no Brasil é muito discutida. Infelizmente, muitas teorias fantasiosas são difundidas pelos meios 
de	comunicação	e	atrapalham	o	entendimento	do	assunto.	Entretanto,	em	outubro	de	2016,	a	Nasa	anunciou	uma	possível	
catástrofe na costa norte e nordeste brasileira, atingindo inclusive a costa leste dos EUA.

A onda gigante seria originada por um imenso deslizamento de terra após uma forte erupção vulcânica, mostrada no mapa 
pelo número

PLACA DO
PACÍFICO

OCEANO
PACÍFICO

PLACA  
NORTE-AMERICANA

PLACA  DE 
NAZCA

PLACA  
SUL-AMERICANA
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AFRICANA
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PLACA EURASIANA

OCEANO GLACIAL ÁRTICO

OCEANO
ÍNDICO

OCEANO
PACÍFICO

PLACA
INDIANA

PLACA
ANTÁRTICA

PLACA 
FILIPINA

2

4
5

1
3

direção das placas
limite das placas tectônicas
vulcões ativos

Disponível	em:	http://portaldoprofessor.mec.gov.br.	Acesso	em:	10	jan.	2017	(adaptado).

 1, na costa oeste africana, onde se encontra o vulcão Cumbre Vieja.
 2,	na	zona	de	divergência	entre	a	Placa	de	Cocos	e	a	Placa	do	Caribe.
 3,	no	Círculo	de	Fogo	do	Pacífico,	a	região	com	maior	número	de	erupções.
 4, na dorsal mesoatlântica, uma zona de convergência de placas tectônicas.
 5, na linha de falha geológica presente na parte central do continente africano.
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QUESTÃO 61

O império do unilateralismo: o mundo 
segundo Donald Trump

“A	América	 primeiro!”	 Martelado	 por	 Trump,	 o	 slogan 
sugere que esta será sua política externa. Uma mistura de 
unilateralismo – desdenho pelos acordos internacionais –,  
brutalidade – aumento dos orçamentos militares – e 
mercantilismo – subordinação dos demais objetivos ao 
interesse comercial norte-americano. E uma boa dose de 
imprevisibilidade...

KLARE, Michael. Nova política externa dos EUA. Le Monde Diplomatique Brasil,  
São	Paulo.	Ano	10,	número	14,	janeiro	2017.

A política externa dos Estados Unidos, nas últimas décadas, 
buscou, de um lado, reforçar vínculos com os Estados 
aliados e, de outro, enfraquecer ou isolar as nações 
consideradas inimigas. Entretanto, a fala de Trump tende 
para outro caminho diplomático. Seguindo essa visão, cada 
país seria analisado conforme a sua contribuição para os 
interesses norte-americanos. Entre eles está a destruição 
da Organização do Estado Islâmico (OEI), que pode levar o 
país a realizar possíveis alianças ou acordos, como a

 aproximação com as forças de combate do governo de 
Putin e de Al-Assad.

 suspensão do apoio à Otan, que se mostra incapaz de 
atuar contra a OEI.

 negociação com o governo norte-coreano para aumentar 
o seu programa nuclear.

 criação de bases militares em áreas russas e sírias 
capazes de dizimar o islã radical.

 intensificação	dos	acordos	com	os	chineses,	que	estão	
construindo sua base militar.

QUESTÃO 62
Localizada na Região dos Lagos, uma das mais belas regiões 
do	litoral	fluminense,	a	cidade	de	Arraial	do	Cabo	atrai	turistas	
pelas suas paisagens belas e marcadas pelo clima tropical 
litorâneo, encontrado em todo o litoral brasileiro.

Disponível	em:	http://geoesem.blogspot.com.br/.	Acesso	em:	11	jan.	2017.

Entretanto, a imagem anterior mostra a formação vegetal 
conhecida como Caatinga, típica de áreas de clima mais 
seco, como o Sertão nordestino. Essa Caatinga litorânea 
está encravada no interior de um domínio natural diferente, 
que seria

 o Cerrado.
 a Pradaria.
 a Mata Atlântica.
 a Mata de Araucária.
 a Floresta Subtropical.

QUESTÃO 63
A cidade de Brasileia, no Acre, Região Norte do Brasil, teme 
perder a ligação terrestre com o resto do município e tornar-
-se uma ilha cercada pela Bolívia.

Disponível	em:	http://jornalggn.com.br.	Acesso	em:	12	jan.	2017.

O processo erosivo acelerado nas margens do Rio Acre, 
na divisa entre as duas nações, tem sido a causa da 
preocupação dos moradores. Observando a imagem acima, 
é possível perceber que o ponto de rompimento (destacado 
com o círculo) ocorre na parte onde o rio está em uma região

 de maior declive, o que acelera o processo de erosão 
das margens, favorecendo os deslizamentos de terras 
responsáveis pela separação.

 rebaixada em relação ao terreno adjacente, o que 
permitiu o aumento da força da água do rio, que vem 
escavando as margens e acumulando sedimentos.

 de planície, onde a retirada da vegetação nativa vem 
intensificando	 o	 processo	 erosivo	 pelo	 vento	 e,	 com	
isso, o aumento dos deslizamentos nas margens.

 planáltica e com muitos desníveis, que facilitam a 
alteração do leito do rio, permitindo o aumento do 
desgaste das margens onde se localiza o bairro.

 mais plana onde o rio está mais sinuoso, formando 
meandros, que são bastante suscetíveis a mudanças de 
curso por causa de chuvas ou de ações humanas.
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QUESTÃO 61

O império do unilateralismo: o mundo 
segundo Donald Trump

“A	América	 primeiro!”	 Martelado	 por	 Trump,	 o	 slogan 
sugere que esta será sua política externa. Uma mistura de 
unilateralismo – desdenho pelos acordos internacionais –,  
brutalidade – aumento dos orçamentos militares – e 
mercantilismo – subordinação dos demais objetivos ao 
interesse comercial norte-americano. E uma boa dose de 
imprevisibilidade...
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buscou, de um lado, reforçar vínculos com os Estados 
aliados e, de outro, enfraquecer ou isolar as nações 
consideradas inimigas. Entretanto, a fala de Trump tende 
para outro caminho diplomático. Seguindo essa visão, cada 
país seria analisado conforme a sua contribuição para os 
interesses norte-americanos. Entre eles está a destruição 
da Organização do Estado Islâmico (OEI), que pode levar o 
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capazes de dizimar o islã radical.

 intensificação	dos	acordos	com	os	chineses,	que	estão	
construindo sua base militar.

QUESTÃO 62
Localizada na Região dos Lagos, uma das mais belas regiões 
do	litoral	fluminense,	a	cidade	de	Arraial	do	Cabo	atrai	turistas	
pelas suas paisagens belas e marcadas pelo clima tropical 
litorâneo, encontrado em todo o litoral brasileiro.
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Entretanto, a imagem anterior mostra a formação vegetal 
conhecida como Caatinga, típica de áreas de clima mais 
seco, como o Sertão nordestino. Essa Caatinga litorânea 
está encravada no interior de um domínio natural diferente, 
que seria

 o Cerrado.
 a Pradaria.
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QUESTÃO 63
A cidade de Brasileia, no Acre, Região Norte do Brasil, teme 
perder a ligação terrestre com o resto do município e tornar-
-se uma ilha cercada pela Bolívia.

Disponível	em:	http://jornalggn.com.br.	Acesso	em:	12	jan.	2017.

O processo erosivo acelerado nas margens do Rio Acre, 
na divisa entre as duas nações, tem sido a causa da 
preocupação dos moradores. Observando a imagem acima, 
é possível perceber que o ponto de rompimento (destacado 
com o círculo) ocorre na parte onde o rio está em uma região

 de maior declive, o que acelera o processo de erosão 
das margens, favorecendo os deslizamentos de terras 
responsáveis pela separação.

 rebaixada em relação ao terreno adjacente, o que 
permitiu o aumento da força da água do rio, que vem 
escavando as margens e acumulando sedimentos.

 de planície, onde a retirada da vegetação nativa vem 
intensificando	 o	 processo	 erosivo	 pelo	 vento	 e,	 com	
isso, o aumento dos deslizamentos nas margens.

 planáltica e com muitos desníveis, que facilitam a 
alteração do leito do rio, permitindo o aumento do 
desgaste das margens onde se localiza o bairro.

 mais plana onde o rio está mais sinuoso, formando 
meandros, que são bastante suscetíveis a mudanças de 
curso por causa de chuvas ou de ações humanas.
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QUESTÃO 64
TEXTO I

É evidente que o Estado [rectius, Cidade] é uma criação 
da natureza e que o homem é, por natureza, um animal 
político; (...) é evidente que o homem é um animal mais 
político do que as abelhas ou qualquer outro gregário. A 
natureza,	como	se	afirma	frequentemente,	não	faz	nada	em	
vão, e o homem é o único animal que tem o dom da palavra.

Aristóteles. A Política. In: Os Pensadores.	São	Paulo:	Nova	Cultural;	2000;	p.	146.

TEXTO II

A primeira leva os homens a atacar os outros visando 
ao lucro. A segunda, a segurança. A terceira, a reputação. 
Os primeiros praticam a violência para se tornar senhores 
das	pessoas,	mulheres,	filhos	e	 rebanhos	dos	dominados.	
Os segundos, para defendê-los. Os terceiros por ninharias, 
como uma palavra, um sorriso, uma diferença de opinião 
e qualquer outro sinal de desprezo, quer seja diretamente 
endereçado a suas pessoas, quer indiretamente a seus 
parentes,	amigos,	nação,	profissão	ou	seu	nome.

Hobbes,	op.	cit.,	p.	97,	nota	2.

As relações humanas e a formação da sociedade sempre 
foram	 temas	 presentes	 na	 filosofia	 política.	 Quando	 se	
comparam as ideias de dois dos mais importantes teóricos 
políticos, Aristóteles e Hobbes, acerca do comportamento 
humano, percebe-se que eles

 discordam acerca da necessidade de o líder de governo 
ser o mais sábio dentre todos.

 concordam sobre a importância da construção de um 
modelo democrático em suas sociedades.

 concordam que a formação da sociedade é resultado 
direto da natureza humana.

 concordam sobre a tendência humana ao constante 
conflito.

 discordam sobre o fato da formação social ser resultado 
direto da natureza humana.

QUESTÃO 65
Assim, presentemente, querendo-se conhecer o valor de 

um príncipe italiano, seria necessário que a Itália chegasse ao 
ponto	em	que	se	encontra	agora...	Assim,	tendo	ficado	como	
sem vida, espera a Itália aquele que possa curar as fendas 
e	ponha	 fim	ao	 saque	da	Lombardia,	 aos	 tributos	 do	 reino	
de Nápoles e da Toscana, e que cure as suas chagas] há 
muito tempo apodrecidas. Vê-se que ela roga a Deus envie 
alguém que a redima dessas crueldades e insolências dos 
estrangeiros... E não se vê, atualmente, em quem ela possa 
esperar mais do que na vossa ilustre casa, a qual, com a 
fortuna e valor, favorecida por Deus e pela Igreja – a cuja frente 
está agora –, poderá constituir-se cabeça desta redenção. 
Isso não será muito difícil se vos voltardes ao exame das 
ações e vida daqueles de quem acima se fez menção. 

MAQUIAVEL, N. O príncipe e escritos políticos. Trad. Lívio Xavier.  
São Paulo: Nova Cultural, 1987. Coleção Os Pensadores.

Muitas vezes criticado por seu pensamento político de caráter 
mais pragmático e estratégico, Maquiavel foi um importante 
pilar na consolidação de um pensamento político mais 
realista e pautado em considerações acerca das relações 
internas e externas de um Estado. No trecho destacado, 
observa-se que Maquiavel não considera em sua obra uma 
realidade isolada e utópica, mas uma estrutura efetiva em 
jogo. Maquiavel, ao escrever O Príncipe, se encontra

 em	uma	 Itália	 próxima	de	 sua	unificação	 sob	o	 poder	
consolidado de Florença.

 em	 uma	 Itália	 flertando	 com	 o	 parlamentarismo	 para	
manter em ordem seus estados.

 uma Itália dividida entre diversos principados e 
repúblicas que convivem em harmonia.

 uma Itália dividida entre diversos principados e 
repúblicas	que	se	encontram	em	conflito.

 em	uma	França	próxima	de	sua	unificação,	sob	o	poder	
consolidado	de	Lyon.

QUESTÃO 66
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Pintada entre os anos de 1503 e 1506, o quadro Mona 
Lisa/A Gioconda é reconhecidamente um dos sinônimos do 
Renascimento e da própria cultura italiana, entretanto se 
encontra hoje na França, para onde foi levada inclusive pelo 
próprio Da Vinci, e transitou entre Fontaineblau, Versalhes 
e o Museu do Louvre, sua atual residência. Essa obra se 
revela como um patrimônio cultural, pois

 possui um enorme valor econômico quando considerada 
sua possibilidade de revenda.

 carrega	consigo	memórias	e	significados	que	ajudam	a	
construir a identidade de um ou mais povos.

 é	uma	obra	de	arte,	único	critério	definidor	de	patrimônio.
 carrega consigo a demonstração de uma conquista, seja 

ela militar, política ou econômica, critério fundamental 
para	definição	de	patrimônio.

 é	 considerada	um	despojo	 de	 guerra	 e	 identifica	 uma	
identidade francesa fundamental.
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QUESTÃO 67

Disponível	em:	https://framos.wordpress.com.	Acesso	em:	3	jan.	2017.

Ao lidar com a diversidade, Hagar demonstra claramente 
acreditar	 que	 suas	 definições	 de	 certo	 e	 errado	 são	 as	mais	
corretas e as únicas a serem de fato consideradas. Pode-se 
denominar esse tipo de postura em relação à cultura alheia como

 alteridade.
 eugenia.
 etnocentrismo.
 aculturação.
 gentrificação.

QUESTÃO 68
Brasileiros,	 esta	 memorável	 campanha	 confirmou	 a	

ilimitada fé que tenho em nosso povo. Nunca, em nossa 
história, tivemos tanta gente nas ruas, para reclamar a 
recuperação dos direitos da cidadania e manifestar seu 
apoio a um candidato.

Em todo o país foi o mesmo entusiasmo. De Rio Branco 
a Natal, de Belém a Porto Alegre, as multidões se reuniram, 
em paz, cantando, para dizer que era preciso mudar, que a 
nação, cansada do arbítrio, não admitia mais as manobras 
que protelassem o retorno das liberdades democráticas.

Não vamos nos dispersar. Continuemos reunidos, como 
nas praças públicas, com a mesma emoção, a mesma 
dignidade e a mesma decisão.

Se todos quisermos, dizia-nos, há quase duzentos 
anos, Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, 
podemos fazer deste país uma grande nação.

Vamos fazê-la.

Discurso de Tancredo Neves, 15 de janeiro de 1985.

Nesse trecho do discurso, lido no Congresso Nacional no dia 
de sua eleição, o presidente Tancredo Neves fez referência 
à	Campanha	das	Diretas	Já,	que	agitou	a	sociedade	e	a	vida	
política brasileira no ano anterior. Sobre esse movimento, 
pode-se inferir que

 foi liderado por políticos que sempre apoiaram o governo 
militar.

 expressou o descontentamento dos setores populares 
em	relação	à	“abertura	democrática”.

 demonstrou a força popular do regime militar instaurado 
em 1964.

 contou com a adesão de todos os setores da sociedade 
brasileira, desde o primeiro momento.

 deixou claro o desejo de participação política de amplos 
setores da sociedade brasileira.

QUESTÃO 69
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A República no Brasil.	Rio	de	Janeiro:	Ed.	Nova	Fronteira.	CPDOC	–	FGV	–	2002.

Os	gráficos	apontam	 importantes	mudanças	no	panorama	
industrial brasileiro entre as décadas de 1960 e 1990.

O plano econômico governamental que esclarece o cenário 
do	primeiro	gráfico	na	década	de	1970	e	a	explicação	para	
as	mudanças	ocorridas	no	segundo	gráfico	estão	apontadas	
em:

 Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico – 
adoção do livre-cambismo como política alfandegária.

 Plano Salte – aplicação de política tarifária protecionista.
 I Plano Nacional de Desenvolvimento – avanço do 

ideário neoliberal.
 Plano de Metas – redução do preço dos produtos por 

subsídios governamentais.
 Plano Cruzado – controle das contas públicas.
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QUESTÃO 70
Esta cova em que estás com palmos medida

É a conta menor que tiraste em vida

É de bom tamanho nem largo nem fundo

É a parte que te cabe deste latifúndio

Não é cova grande, é cova medida

É a terra que querias ver dividida

MELO	NETO,	J.	C.	de.	Morte e vida Severina: e outros poemas para vozes. Rio de 
Janeiro:	Nova	Fronteira,	1996.

O	poema,	de	autoria	de	João	Cabral	de	Melo	Neto,	mostra	
a preocupação do poeta com um assunto que também foi 
tema de diversos artistas plásticos brasileiros: a questão da 
terra e sua ocupação.

Assinale a obra que melhor expressa a preocupação contida 
no poema:

 Morro vermelho,	1926.	Lasar	Segall.

 
Óleo sobre tela, 115 × 95 cm

 Operários, 1933. Tarsila do Amaral.

 
Óleo	sobre	tela,	150	×	205	cm

 Retirantes,1944. Candido Portinari.

 
Óleo sobre tela, 190 × 180 cm

 Mangue,	1929.	Emiliano	Di	Cavalcanti.

 
Óleo	sobre	tela,	53	×	25	cm

 Tropical, 1917. Anita Malfatti.

 
Óleo	sobre	tela,	77	×	102	cm
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QUESTÃO 71
Luz	Dary	Santiesteban,	 forçada	a	 fugir	de	Punt	Ardita,	

inserido	na	floresta	da	província	de	Choco,	após	um	ataque	
de um grupo armado contra seu vilarejo. Queriam expulsar 
a população de lá e tomar suas terras. Luz recomeçou a 
vida	com	os	quatro	filhos	vendendo	galinhas	em	La	Gloria,	
um bairro afro-colombiano de Buenaventura, com barracos 
de madeira e sem água canalizada, onde se tornou líder 
comunitária. Descontentes com o que fazia, os criminosos 
passaram a intimidá-la. Um dia, invadiram sua casa e a 
violentaram. Antes de sair, prometeram voltar e fazer o 
mesmo	com	a	filha	de	10	anos.	“Você	pode	reconstruir	a	vida.	
Mas	nunca	esquece	aquele	momento”,	diz.	Apesar	de	toda	
violência, Luz não saiu do país, mas teve que abandonar o 
seu bairro.

Disponível	em:	http://internacional.estadao.com.br.	Acesso	em:	12	jan.	2017.

O trecho foi retirado de uma entrevista e mostra o drama de 
milhares de colombianos que são forçados a migrar dentro 
do seu próprio país. Esse tipo de migrante chama-se

 apátrida.
 imigrante.
 refugiado.
 clandestino.
 deslocado interno.

QUESTÃO 72
A Light está presente em 31 municípios do estado 

do	 Rio	 de	 Janeiro,	 abrangendo	 uma	 região	 com	mais	 de	
10 milhões de pessoas e somando 4 milhões de clientes. 
Com mais de um século de atuação, a Light tem feito parte 
da	 vida	 do	 Rio	 de	 Janeiro,	 acompanhando	 e	 oferecendo	
produtos e serviços essenciais para o desenvolvimento 
econômico, social e cultural das localidades onde atua. 
Ela controla integralmente subsidiárias que participam em 
três segmentos de negócio: a Light SESA, em distribuição 
de energia, a Light Energia, em geração de energia e, em 
comercialização e serviços de energia, com a Light Esco e 
a Light Com.

Disponível em: www.riocapitaldaenergia.rj.gov.br.

Com	o	capitalismo	financeiro	ou	monopolista,	as	empresas	
passaram a se organizar de forma a obter cada vez mais 
mercado e lucro. Assim, foram criados novos mecanismos 
de fusão, cooperação e administração de empresas com o 
intuito de formar grandes blocos hegemônicos.

No caso da Ligth, o mecanismo usado foi

 o truste.
 o cartel.
 a holding.
 o dumping.
 a privatização.

QUESTÃO 73
O Brasil é hoje um dos maiores exportadores globais de 
“água	virtual”,	incorporada	aos	alimentos.	Esse	conceito	foi	
criado para explicar a quantidade de água empregada para 
produzir um produto em determinado local, porém destinado 
a	outra	 localidade,	criando	assim	um	fluxo	virtual	entre	os	
países.

A água que você não vê Você consome sem perceber. Veja o quanto de água 
potável é necessário para produzir itens do seu cotidiano

cerveja 
1 l

5,5
litros 2.500

litros

18.000
litros

712,5
litros

arroz 
1 kg

manteiga 
1 kg

leite
1 kg

queijo 
1 kg

batata 
1 kg

carne de boi 
1 kg

banana 
1 kg

carne de frango 
1 kg

5.280
litros

132,5
litros

17.100
litros

499
litros

3.700
litros

Fonte: Sabesp.

Os principais responsáveis pela exportação da água virtual 
são

 as commodities.
 os bens reciclados.
 as novas tecnologias.
 os bens industrializados.
 os serviços de comunicação.

QUESTÃO 74
No período pós-Segunda Guerra Mundial, surgiu um 
consenso sobre a necessidade de investimento público em 
moradia, transformando-se em um dos pilares do Estado do 
Bem-Estar	Social.	No	final	do	século	XX,	ocorreu	uma	grande	
mudança de paradigma nesse tipo de política, com a criação 
de	 instituições	para	desregular	os	 sistemas	financeiros	de	
moradia, privatizar e reduzir os gastos públicos.

Sobre esse contexto, uma consequência para o espaço 
urbano é

 a democratização da cidade para todas as classes 
sociais.

 o	fim	da	segregação	socioespacial,	 já	que	a	ocupação	
ocorreria de forma mais homogênea.

 a ocorrência de grandes crises econômicas associadas 
ao boom imobiliário.

 a fragmentação do espaço urbano, com nichos de 
mercado	e	propensão	a	conflitos.

 a mudança em sua dinâmica, tornando-se um local 
voltado para atender apenas às demandas de pequena 
escala.
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QUESTÃO 75
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Adolf	Hitler	e	Joseph	Goebbels	concedem	autógrafos	a	membros	da	equipe	de	patinação	
artística	do	Canadá	durante	os	Jogos	Olímpicos	de	Inverno

O rádio e o cinema estão alterando não só a função 
do	ator	profissional,	mas	–	igualmente	–	a	função	daqueles	
que, como o político, se apresentam diante dessas mídias. 
A direção dessa mudança é a mesma para o ator de cinema 
e para o político, independentemente de suas diferentes 
atribuições. Ela tende à exibição de habilidades controláveis 
e transferíveis sob determinadas condições sociais, assim 
como o esporte buscou tal exibição sob determinadas 
condições naturais. Isso leva a uma nova forma de seleção 
– a seleção diante de um aparato –, da qual o campeão, a 
estrela e o ditador surgem como vitoriosos.

BENJAMIN,	W.	Selected Writings.	3.	ed.	Cambridge,	MA:	Harvard	University	Press,	
2002,	p.	128	(adaptado).

O universo da indústria cultural e o poder midiático formam 
um inegável tema do século XX, muito em virtude da 
ampliação do aparato técnico e da tecnologia de transmissão. 
Para	além	da	capacidade	de	influenciar	nas	compras	e	no	
comportamento social, a imagem e o texto indicam que

 os meios de comunicação tornaram a política algo 
completamente desinteressante.

 os meios de comunicação garantiram que todos os 
cidadãos sejam politizados.

 é	impossível	afirmar	alguma	ligação	entre	os	meios	de	
comunicação e a política.

 os meios de comunicação transformaram a política 
em um elemento midiático, de impacto comparável ao 
esporte e a programas de entretenimento.

 os meios de comunicação se consolidaram 
independentemente da política, relacionando-se pouco 
a esta.

QUESTÃO 76
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No	filme	Rocky IV, estrelado e dirigido por Silvester Stallone, 
Rocky,	 um	 lutador	 americano,	 descendente	 de	 imigrantes	
italianos, disputa o cinturão com o soviético Ivan Drago. No 
filme,	este	é	apresentado	como	um	 lutador	 construído	em	
laboratório, impiedoso em suas lutas, chegando a matar 
outro	 lutador	 durante	 o	 filme.	 Produzido	 em	 1985,	 esse	
roteiro acaba deixando claro(a)

 a tripolaridade existente nesse período, marcada pela 
disputa entre os EUA, Itália e URSS.

 a crítica à não aceitação soviete de imigrantes e 
ao preconceito contra afro-americanos existente no 
período.

 a perpetuação de um olhar preconceituoso contra os 
antigos	 participantes	 do	 Eixo,	 mesmo	 após	 o	 fim	 da	
Segunda Guerra.

 o uso do cinema e da televisão como elementos da 
bipolaridade econômica e política existente no período.

 as consequências do abandono americano das missões 
Apolo após os anos 1970.
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QUESTÃO 77
(...)

Que crime, que falta comentaram estes infantes

Sobre o seio materno esmagados e sangrantes?

Lisboa, que não é mais, teve ela mais vícios

Que Londres, que Paris, mergulhadas nas delícias?

Lisboa está arruinada e dança-se em Paris.

(...)

Leibniz nunca me ensina por que nós invisíveis,

No mais bem ordenado dos universos possíveis,

Uma desordem eterna, um caos de infelicidades,

 A nossos vãos prazeres mistura certas dores que são 
[verdades,

Nem por que é que o inocente, tal como o culpado,

Sofre do mesmo modo este mal desgraçado.

Também não concebo como tudo estaria bem:

Sou como um médico; infelizmente nada sei.

Voltaire. O desastre de Lisboa	(Terremoto	de	1755).	Tradução:	Jorge	Pires.

O poema sobre o terrível terremoto que acometeu a cidade 
de Lisboa, escrito por Voltaire, apresenta uma crítica à 
própria lida com o acontecimento. Em seus versos, o autor 
ataca o otimismo de Leibniz, que, ainda inspirado pelo 
conceito de Deus, defende ser este o melhor dos mundos 
possíveis,	assim	como	os	muitos	religiosos	que	afirmavam	
que	Lisboa	estava	“pagando”	por	ser	pecaminosa.	Voltaire,	
como crítico dos dogmas cristãos e defensor da razão, pode 
ser	classificado	como	um	pensador

 propedêutico.
 iluminista.
 fenomenológico.
 peripatético.
 estruturalista.

QUESTÃO 78
(...)

Todo dia o sol da manhã 

Vem	e	lhes	desafia	

Traz do sonho pro mundo 

Quem já não o queria 

Palafitas,	trapiches,	farrapos	

Filhos da mesma agonia 

E a cidade que tem braços abertos 

Num cartão-postal 

Com os punhos fechados da vida real 

Lhes nega oportunidades 

Mostra a face dura do mal 

Alagados, Trenchtown, Favela da Maré 

A esperança não vem do mar 

Nem das antenas de TV 

A arte de viver da fé 

Só não se sabe fé em quê 

A arte de viver da fé 

Só não se sabe fé em quê

Alagados.	Compositor:	Hebert	Viana	/	Bi	Ribeiro	/	João	Barrone.

A música trata de mostrar alguns contrastes da sociedade 
atual. No trecho “E a cidade que tem braços abertos num 
cartão-postal	 /	 Com	 os	 punhos	 fechados	 da	 vida	 real”,	
verifica-se	 uma	 crítica	 proposta	 por	 Bauman	 acerca	 do	
processo de globalização, na medida em que

 revela a violência urbana.
 revela uma crítica à crescente busca da fé em um 

mundo cada vez mais niilista.
 revela os problemas do processo de favelização 

presente nas grandes cidades.
 revela o contraste de um mundo cada vez mais aberto e 

conectado, mas bastante desigual.
 revela os horários pesados de trabalho que são 
construídos	 e	 calcificados	 como	 corretos	 desde	 a	
infância para a manutenção do sistema capitalista.

QUESTÃO 79
Refiro-me	à	prática	que	atualmente	se	difundiu	muito	e	

consiste em abrir brechas nos bairros operários da classe 
operária de nossas grandes cidades e, particularmente, em 
áreas	 centrais,	 sem	 nada	 que	 justifique	 se	 isso	 é	 ou	 não	
feito por razões de saúde pública, pelo embelezamento 
da cidade, pela procura de grandes edifícios comerciais 
situados no centro ou, devido às exigências do tráfego [...]. 
Por mais diferentes que sejam os motivos, o resultado será 
sempre o mesmo; os becos imundos desaparecem, para 
grande alegria da burguesia, que se autocongratula por ter 
contribuído para o enorme sucesso das transformações, 
mas tudo reaparece imediatamente em outro lugar [...].

ENGELS, Frederich. The Housing Question	[A	Questão	urbana].	Nova	York:	
International Plubishers, 1935. p. 74-77. Apud HARVEY, David. Cidades Rebeldes: do 

direito	à	cidade	à	revolução	urbana.	Martins	Fontes,	2014.

O texto acima refere-se a um processo que transforma 
radicalmente o espaço urbano, que seria(m)

 a conurbação.
	 a	gentrificação.
 a autossegregação.
 a segregação induzida.
 os enclaves capitalistas.
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Rascunho

QUESTÃO 80
No decorrer da década de 1990, o Governo Federal passou a 
investir na malha de transportes devido à premente demanda 
gerada pelo crescimento econômico, destacadamente 
nos setores agropecuário, extrativista mineral e industrial. 
Embora o transporte rodoviário ainda prevaleça, foram 
dadas novas prioridades com a retomada da expansão 
ferroviária, dutoviária, aeroviária e aquaviária – destacando-
-se	o	desenvolvimento	do	setor	fluvial	–,	modalidades	com	
maior capacidade de carga e custos operacionais mais 
baixos, exceto no setor aeroviário. 

O	gráfico	mostra	um	panorama	da	matriz	de	transporte	no	
Brasil	 em	2005	e	a	previsão	de	mudanças	para	o	ano	de	
2025:
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Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Disponível em: www.mma.gov.br.  
Acesso	em:	15	jul.	2009.

Entre os benefícios dessa mudança está

 uma menor intermodalidade.
 a redução das exportações.
 o	aumento	da	eficiência	energética.
 uma menor utilização das vias naturais.
 um maior consumo dos combustíveis fósseis.

QUESTÃO 81
A questão da imposição das leis e da punição aos criminosos 
sempre esteve na pauta de preocupações dos códigos 
jurídicos das mais diversas sociedades no decorrer da 
História. A esse respeito, pode-se inferir que

 o Código de Hamurábi estabelecia prisão como punição 
padrão para todos os crimes cometidos.

 a Lei das Doze Tábuas foi um marco na transformação 
de leis escritas em leis orais.

 o direito consuetudinário foi uma das principais 
características da justiça no mundo feudal.

 ao transformar as leis em Esparta, Sólon abriu caminho 
para a democracia.

 em 1988, foi determinada a criação da pena de morte no 
Brasil, no contexto do regime militar.

QUESTÃO 82
Portanto, como os hábitos intelectuais especulativos 

não aperfeiçoam a parte apetitiva nem lhe dizem respeito, 
de algum modo, senão só à parte intelectual, é possível 
chamá-los de virtudes enquanto acionam a faculdade dessa 
boa ação, que é a consideração da verdade, pois essa é a 
boa obra do intelecto. Não são, porém, virtudes no segundo 
sentido, ou seja, enquanto proporcionam o bom uso da 
potência ou de um hábito. Na verdade, não é por se ter um 
hábito de uma ciência especulativa que se tende a usá-la, mas 
se torna apto a contemplar a verdade nas coisas das quais 
tem conhecimento. Que se use do conhecimento adquirido, 
isso se dá por moção da vontade. Por isso a virtude que 
aperfeiçoa a vontade, como a caridade ou justiça, também 
leva a usar bem desses hábitos especulativos. Assim, pode 
haver mérito nas ações desses hábitos, se forem feitas com 
caridade. Daí aquela palavra de São Gregório Magno: “A 
vida	contemplativa	tem	mais	méritos	do	que	a	ativa.”

AQUINO, São Tomás de. Suma Teológica.

Durante o Período Medieval, as discussões acerca da ética 
ganharam muita força, tendo em vista serem os conceitos 
de bem e boa ação fundamentais na construção do dogma 
cristão.	 Nesse	 trecho,	 é	 possível	 verificar	 Tomás	 de	
Aquino apresentando sua visão sobre as formas de viver, 
estabelecendo a relação entre virtudes e hábitos, inspirado

 na obra de Platão, como toda a escolástica medieval, 
a	qual	se	apoiou	no	pensamento	grego	do	filósofo	para	
construir suas ideias.

 na	obra	de	Crátilo,	pensador	grego	do	“devir”	que	serviu	
de base para uma revolução no pensamento escolástico.

 na obra de Agostinho, grande nome da patrística e que 
serve de base a todo o neoplatonismo presente na obra 
tomista.

 na obra de Aristóteles, a qual foi fundamental para o 
autor estabelecer uma relação de complementaridade 
entre fé e razão.

 na	obra	de	Plotino,	pensador	grego	do	“ser”	que	serviu	
de base para uma revolução no pensamento escolástico.
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QUESTÃO 83
E cada governo faz as leis para seu próprio proveito: a 

democracia, leis democráticas; a tirania, leis tirânicas; e as 
outras a mesma coisa; estabelecidas estas leis, declaram justo, 
para os governados, o seu próprio interesse, e castiga quem os 
transgride como violador da lei, culpando-o de injustiça. 

A República. Platão. 338 a-e.

No Livro I da mais conhecida obra de Platão, Trasímaco 
atrela o conceito de justiça ao governo constituído em cada 
cidade, e, ao se considerar que esse modelo é estruturado 
sempre pelo mais forte, estabelece-se como justo o interesse 
do mais forte, tendo em vista seus limites. Essa leitura do 
conceito de justiça se conecta à

 proposta socrática, que pensa os conceitos a partir de 
um caráter universal.

 proposta	 dos	 sofistas,	 defensores	 do	 caráter	 relativo	
dos conceitos.

 proposta agostiniana, que defende a conceituação 
originária em Deus.

 proposta cético-pirrônica, que inviabiliza qualquer 
conceituação.

 proposta aristotélica, que preconiza a sofocracia como 
modelo conceitual.

QUESTÃO 84

Momento I 
Anos 50

Momento II 
Anos 55-65

Momento III 
Anos 65-75

Momento IV 
Anos 75-85

↓ ↓ ↓ ↓
importação 
de insumos 
modernos

internalização 
de indústrias 

para 
agropecuária 
(máquinas e 

equipamentos)

industrialização da agricultura

• indústrias para agricultura
• agropecuária moderna
• agroindústrias oligopólicas

indústria de 
base

integração de 
capitais (da 
indústria, da 
agricultura e 
do sistema 
financeiro)	

na formação 
de empresas 

rurais

novo padrão 
produtivo, com 
mudanças nas 
bases técnicas, 

comandado 
pelos 

complexos 
agroindustriais

↓↓

↓

SILVA,	J.	G.	A Nova dinâmica da agricultura brasileira.	Rio	de	Janeiro:	Campus,	1996	
(adaptado).

O quadro acima mostra o desenvolvimento capitalista na 
agricultura, que se fez no interior do processo de interna-
cionalização da economia brasileira. A industrialização da 
agricultura mostra que o capitalismo atual, contraditoriamen-
te,	unifica	o	campo	e	a	cidade,	estando	materializado	nos	
complexos agroindustriais e no agronegócio. Para o desen-
volvimento desse processo, foi necessária a introdução de 
um agente que impulsionasse o processo de territorialização 
do capital, que seria(m)

 o capital industrial.
	 o	capital	financeiro.
 as indústrias de processamento.
	 as	indústrias	de	beneficiamento.
 a modernização dos transportes.

QUESTÃO 85

Disponível	em:	http://www.tribunademinas.com.br.	Acesso	em:	3	jan.	2017.

A charge faz uma clara referência ao pensador Montesquieu 
e à sua proposta de separação tripartite do poder. Essa 
isonomia, que segundo a charge está sendo difícil de manter, 
corresponde à

 manutenção do Poder Legislativo como ente maior 
dentre os três, por servir de interface de equilíbrio entre 
as necessidades executivas e as ordens jurídicas.

 manutenção do Poder Executivo como ente maior 
dentre os três, por servir de interface de equilíbrio entre 
as necessidades legislativas e as ordens jurídicas.

 manutenção	 do	 Poder	 Judiciário	 como	 ente	 maior	
dentre os três, por servir de interface de equilíbrio entre 
as necessidades executivas e as ordens legislativas.

 manutenção do equilíbrio entre os poderes, devendo-
-se	 sempre	 buscar	 dispositivos	 que	 não	 interfiram	
diretamente na prática, mas evitem abuso de cada uma 
das partes.

 manutenção do equilíbrio entre os poderes, devendo-
-se	 sempre	 buscar	 dispositivos	 que	 não	 interfiram	
diretamente	 na	 prática,	 mesmo	 que	 isso	 signifique	
acatar abusos.
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QUESTÃO 86
Alguns pretendem que o poder do senhor é contra a 

natureza, que se um é escravo, e o outro livre, é porque 
a lei o quer, que pela natureza não há nenhuma diferença 
entre eles e que a servidão é obra não da justiça, mas da 
violência. A família, para ser completa, deve compor-se de 
escravos e de indivíduos livres. Com efeito, a propriedade 
é uma parte integrante da família, pois sem os objetos de 
necessidade é impossível viver e viver bem. Não se saberia, 
pois, conceber um lar sem certos instrumentos. Ora, entre os 
instrumentos, uns são inanimados, outros vivos... O escravo 
é um instrumento vivo.

ISAAC,	J.;	DEZ	G.;	WEILER,	A.	História Universal: Oriente e Grécia.  
São	Paulo:	Mestre	Jou,	1964,	p.	182.

O	 trecho	 acima	 apresenta	 a	 visão	 de	Aristóteles,	 filósofo	
grego, a respeito da escravidão. Pode-se entender que, em 
seu ponto de vista,

 a escravidão vai contra a natureza, pois é fruto da 
violência e não da justiça.

 a escravidão não é necessária para o bom funcionamento 
da sociedade e da família.

 o escravo é um indivíduo que precisa ter direito de 
escolher seu papel social.

 o escravo é uma mercadoria necessária para que os 
indivíduos livres vivam bem.

 o escravo é um instrumento vivo, mas tem direito a ser 
livre, se assim desejar.

QUESTÃO 87
O Comitê Olímpico Internacional preparou um esquema 

especial, nunca visto até então, de cobertura e infraestrutura 
para	os	Jogos	do	Rio.	Em	muitos	países,	a	transmissão	do	
evento será feita em Ultra HD 4K, que permite resoluções 
superiores.	 A	 captação	 das	 imagens	 será	 feita	 por	 25	
câmeras de alta resolução instaladas em cada um dos 
locais que sediarão as competições. O esquema do COI 
abusa da alta tecnologia também nos ingressos, vendidos 
previamente pela internet.

Disponível	em:	http://uoltecnologia.blogosfera.uol.com.br.	Acesso	em:	14	mai.	2016.

A penetração intensa da televisão no Brasil e, mais 
recentemente, da internet está inscrita na paisagem urbana e 
rural. A TV reorienta o consumo e trouxe para a comunicação 
o controle da formação dos padrões e pensamentos de uma 
sociedade.	Por	outro	lado,	os	Jogos	Olímpicos	são,	também,	
um	momento	de	afirmação	do	desenvolvimento	tecnológico	
no planeta.

Refletindo-se	sobre	essa	realidade,	pode-se	inferir	que

 o alto nível econômico da sociedade transformou a 
televisão no eletrodoméstico mais vendido, uma vez que 
outros utensílios, como geladeira e fogão, são bens muito 
mais caros.

 a pobreza e o analfabetismo de parte da população que 
não tem acesso à informação mostram que a televisão 
pouco interfere na vida pública e privada da sociedade.

 a existência de uma política pública de inserção 
digital, com a obrigatoriedade do ensino de informática 
nas	 escolas	 oficiais,	 reduziu	 significativamente	 as	
desigualdades sociais.

 os setores mais ricos da população migraram mais 
rapidamente para a internet, já que os PCs e celulares, 
só	agora	tiveram	seu	preço	barateado,	ficando	acessíveis	
aos mais pobres.

 a censura praticada pelo Governo nas páginas 
da internet reduz a viabilidade de transformações 
comportamentais da sociedade, ajudando a manter os 
costumes enraizados.

QUESTÃO 88

A	 crise	 financeira	 mundial	 teve	 um	 impacto	 profundo	 na	
política externa dos Estados Unidos e nas eleições que 
deram a vitória ao republicano Donald Trump. A hegemonia 
norte-americana	 foi	 danificada	 pelas	 ações	 terroristas	 do	
Estado Islâmico, e a crise econômica colocou em xeque os 
méritos do capitalismo e do livre mercado. 

A	crise	econômica	global	que	se	instaurou	em	2008	é,	para	
muitos, a maior desde o “Crack	da	Bolsa”,	em	1929.	Iniciada	
nos Estados Unidos, a crise teve como consequência mais 
profunda

 a tendência para a prática intervencionista do Estado na 
economia e a mudança do modelo liberal clássico.

 o	 aumento	 da	 especulação	 financeira	 e	 a	 expansão	
exponencial do número dos grandes trustes.

 o crescimento do sistema de crédito ao consumidor e o 
investimento estatal apenas no setor agrícola.

 a imediata valorização dos preços das commodities e o 
fim	da	hiperinflação.

 o crescimento desordenado das atividades industriais e 
o pleno emprego.
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QUESTÃO 89

Percentual de representação  
do crescimento de deputados  

na transição do Império para a República

Estado No Dep. 
Império % No Dep. 

República % Relação  
Império/República

São Paulo 9 7,37 22 10,52 +3,15

Rio Grande 6 4,91 16 7,65 +2,74

Minas Gerais 20 16,39 37 17,7 +1,31

Bahia 14 11,47 22 10,52 –0,95

Rio	de	Janeiro 12 9,83 17 8,13 –1,7

Pernambuco 13 10,65 17 8,13 –2,52

Total 74 60,62 131 62,65 +2,03

Montagem com dados colhidos em: VIEIRA, Evantina Pereira. Economia cafeeira e 
processo político: transformações na população eleitoral da Zona da Mata Mineira 

(1850-1889). Dissertação de mestrado. Curitiba: UFPR, 1978, anexo 1 e ABRANCHES, 
Dunshee. Governos e congressos da República: 1889-1997, M. Abranches, Rio de 

Janeiro:	1918,	volume	1.

A República, apesar de representar ou pelo menos tentar 
representar uma modernidade, acabou herdando do Império 
a noção de províncias mais ou menos importantes, ideia 
essa	que	foi	confirmada	pela	Constituição	de	1891.

Com base no quadro acima, percebe-se o crescimento das 
principais bancadas, isso porque

 São Paulo foi o único estado a ter uma redução no 
crescimento em termos percentuais, enquanto os outros 
estados tiveram um crescimento absoluto.

 o Rio Grande do Sul foi o estado que mais lucrou com o 
novo	regime,	seguido	por	São	Paulo	e	Rio	de	Janeiro.

 não se operaram mudanças estruturais na passagem do 
regime monárquico para o republicano, razão pela qual 
se manteve inalterado o modelo unitarista.

 a Bahia e Pernambuco tiveram um crescimento 
substancial, graças ao papel desempenhado pelos 
governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano 
Peixoto, ambos nordestinos.

 a nova distribuição das bancadas deixou transparecer 
quais seriam os estados a ter relevância na recém- 
-criada República.

QUESTÃO 90

DEBRET,	Jean	Baptiste.	Loja de barbeiro.	1821.	Rio	de	Janeiro:	Museu	Castro	Maya.

Na tela de Debret é possível perceber que

 os negros são representados de forma livre, exercendo 
atividades remuneradas.

 os negros são escravos domésticos, trabalhando para 
seus senhores.

 os negros são libertos, trabalhando para sobreviver.
 os negros são serviçais urbanos, dedicando-se ao lazer 

em suas horas livres.
 os negros são escravos de ganho, dedicando-se às 

suas atividades.
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