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 In line with the trend, Mexico’s female adult mortality 
rate is only narrowly higher. Vietnam and Yemen have 
roughly equivalent per capita GDP. Yet Vietnamese 
women average 6.3 more years in school and are half as 
likely to die between the ages of 15 and 60. “Economic 
growth is also significantly associated with child mortality 
reductions, but the magnitude of the association is much 
smaller than that of increased education,” comments 
Emmanuela Gakidou, IHME’s director of education and 
training. “One year of schooling gives you about 10 
percent lower mortality rates, whereas with a 10 percent 
increase in GDP, your mortality rate would go down only 
by 1 to 2 percent.

Discover, May 31, 2013. (adaptado).

C as mulheres representam 50% da população 
escolarizada.

 To live the longest and healthiest life possible, get 
smarter. Institute for Health Metrics and Evaluation 
(IHME) data show that past a certain threshold, health 
and wealth are just weakly correlated. However, overall 
health is closely tied to how many years people spend in 
school. Mexico, for instance, has a fifth the per capita 
gross domestic product (GDP) of the United States, but, 
for women, more than 50 percent of the latter’s schooling.

A  o produto interno bruto é equivalente a 50% do 
produto interno bruto dos Estados Unidos.

No texto, ao se comparar o México aos Estados Unidos, 
afirma-se que, no México,

D as políticas educacionais são insuficientes e estão 
defasadas.

B os índices de mortalidade adulta vêm crescendo, nos 
últimos anos.

E as taxas de mortalidade feminina adulta são pouco 
superiores às norte-americanas. 

QUESTÃO 01

A passou a criar anúncios mais curtos.

De acordo com o texto, a indústria publicitária

Courtesy of Wieden + Kennedy Portland

Courtesy of Chipotle

 Time was, advertising was a relatively simple 
undertaking: buy some print space and airtime, create the 
spots, and blast them at a captive audience. Today it’s 
chaos: while passive viewers still exist, mostly we pick 
and choose what to consume, ignoring ads with a touch of 
the DVR remote. Ads are forced to become more like 
content, and the best aim to engage consumers so much 
that they pass the material on to friends – by email, 
Twitter, Facebook – who will pass it on to friends, who 
will… you get the picture. In the industry, “viral” has 
become a usefully vague way to describe any campaign 
that spreads from person to person, acquiring its own 
momentum.

Newsweek, March 26 & April 2, 2012. (adaptado).

 It’s not that online advertising has eclipsed TV, but it 
has become its full partner – and in many ways the more 
substantive one, a medium in which the audience must 
be earned, not simply bought.

B deixou de comprar tempo na TV devido ao aumento e 
custo por minuto.

E começou a privilegiar a forma em vez de conteúdos.

C foi forçada a se modificar em função das novas 
tecnologias.

D aumentou sua audiência cativa.

QUESTÃO 02LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção inglês)
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QUESTÃO 03

D um controle maior de nossa imaginação é importante 
para lidarmos com nossas frustrações.

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

C os relatos de vida dos escritores não nos servem de 
exemplo.

 Does he see himself as a champion of frustration? 
“I'm not on the side of frustration exactly, so much as the 
idea that one has to be able to bear frustration in order for 
satisfaction to be realistic. I'm interested in how the 
culture of consumer capitalism depends on the idea that 
we can't bear frustration, so that every time we feel a bit 
restless or bored or irritable, we eat, or we shop."

theguardian, guardian.co.uk, 1 June 2012. (adaptado).

A a fantasia deve se sobrepor a nossos planos de vida.
B uma compreensão maior das decepções e dos 

desejos não realizados pode nos ajudar a viver 
melhor.

Segundo o texto, o livro Missing Out: In Praise of the 
Unlived Life sugere que

E as oportunidades perdidas devem ser recuperadas 
para uma vida satisfatória.

QUESTÃO 04

A  dia da Terra.

C  dia de Natal.

E  dia das mães.

My offering.

Sweet flowers I bring:

Receiving as you give

To-day’s your natal day;

Mother, accept, I pray

And long us bless;
And may you happy live,

Great happiness.

Disponível em: http://www.poets.org. Acesso em: 26 jan. 2018.

Esse poema da escritora inglesa Christina Georgina 
Rossetti (1830-1894) é uma celebração de

B  aniversário.

D  gravidez.

QUESTÃO 05

Time, July 11, 2011. (adaptado).

Com base nos gráficos acima, é possível concluir que, 
para os norte-americanos,

A o evento de 11 de setembro de 2001 é mais 
significativo que outros eventos ocorridos na última 
década.

B a morte de Osama bin Laden reduz o receio de novos 
ataques terroristas contra os EUA.

C o governo de Obama é avaliado com pessimismo e 
descrédito, hoje.

D o risco de um ataque praticado por terroristas 
internos é maior que o de um ataque praticado por 
terroristas externos.

E a recessão econômica tem relação com os ataques e 
as ameaças sofridos pelos EUA.
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A o restaurante demonstra sua idoneidade, 
informando que não aceitam subornos.

O texto acima é exemplo de um cupom fiscal de um 
restaurante espanhol, através da leitura dele é possível 
identificar que

B o recibo vale como nota fiscal.

D como a gorjeta não está incluída, é necessário pagá-
la à parte.

E o recibo dá direito a um brinde.

C o garçom se chama Ángel.

QUESTÃO 02

E Mostrar a relação entre o horário e os acidentes no 
trabalho.

O gráfico acima, tem como objetivo

A Alertar que a maior parte dos acidentes de trabalho 
ocorre na hora do almoço.

 Aunque la mayor parte de los accidentes laborales 
tienen lugar por la mañana, es en la hora de la comida 
cuando se registra la mayor proporción de accidentes 
graves y mortales. Investigadores de la Universidad de 
Burgos han estudiado el llamado efecto almuerzo con 
datos de los siniestros en la construcción de 1990 a 2002. 
Entre sus causas están el consumo de alcohol y el sueño 
después de comer.

Los riesgos del efecto almuerzo

Disponível em:  http://www.agenciasinc.es. Acesso em: 5 fev. 2019.

B  Mostrar que as principais causas de acidentes 
graves e mortais são o consumo de álcool e a 
sonolência no período matutino.  

D  Demonstrar que a sonolência traz a vontade de 
comer e, assim, de consumir álcool.

C  Erradicar o costume de tirar uma soneca após o 
almoço, devido à sonolência causada.

QUESTÃO 01

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS
TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção espanhol)

QUESTÃO 03

A promover a divulgação dos direitos da infância e da 
juventude.

B conscientizar a população sobre a existência de 
crianças sem lar.

D divulgar a rebeldia de algumas crianças e como 
castigá-las.

O texto anterior feito em papelão foi elaborado para 
Aldeas infantiles. Nele, o objetivo é

C informar sobre os maus-tratos que muitas crianças 
sofrem.

E convencer o consumidor da necessidade de um 
consumo.
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QUESTÃO 04

B a oposição entre significado e significante.

E a polissemia da linguagem.

D as duas faces do signo linguístico: significado e 
significante.

O autor da charge, para transmitir sua mensagem, 
explora:

C o sentido denotativo da palavra mãe.

A a arbitrariedade do signo linguístico.

QUESTÃO 06

QUESTÃO 05

Biblioteca Nacional de España
Objetos que el usuario no puede introducir
 – alimentos y bebidas;
– objetos cortantes o punzantes que quedarán 

depositados mientras tanto en Seguridad (cúter, 
tijeras, compases, cubiertos, punzones, sacapuntas, 
reglas etcétera) o que puedan dañar los fondos 
(rotuladores marcadores, tippex, papel calcográfico, 
papel cebolla, cola y todo lo que incluya adherente, hilo 
dental o de nylon, cremas etcétera).

C Se o usuário da biblioteca quiser entrar com um 
apontador de lápis, terá que guardá-lo na mochila.

B O usuário pode entrar nas salas da biblioteca com 
uma garrafa de água.

E O usuário não pode entrar com objetos que possam 
estragar os livros da biblioteca.

O texto traz algumas normas para o uso de uma 
biblioteca, dentre elas, destaca-se:

Folheto da BNE, mar. 2012.

D O usuário pode entrar com objetos de uso pessoal 
como canetas, cola, fio dental e creme para as mãos.

A Os objetos proibidos serão jogados no lixo, já que o 
usuário está avisado das normas da biblioteca.

QUESTÃO 07

Disponível: https://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 2 mar. 2019.

D paradoxo.

O SMS enviado por Vaccarezza, é um exemplo de

A solecismo.
B pleonasmo.
C metáfora.

E redundância.

“Nós somos teu”

 Atire a primeira pedra quem nunca cometeu um erro 
de português ao escrever uma mensagem no celular. 
Não é esse o ponto principal no curioso torpedo redigido 
pelo deputado federal Cândido Vaccarezza, do PT de 
São Paulo, para o governador do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral, do PMDB. 
 Na sessão de anteontem da CPI do Cachoeira, 
quando foram engavetados vários pedidos de 
convocação de gatos gordos da política, Vaccarezza 
enviou o seguinte SMS para Cabral: “A relação com o 
PMDB vai azedar na CPI. Mas não se preocupe você é 
nosso e nós somos teu (sic)”.
 O petista poderia muito bem ter escrito “é nóis, mano” 
ou “tá tudo dominado”. Seria o mesmo. (...)

 El Mundo, 2 jun. 2012

C O livro impresso sempre conseguimos encaixá-lo na 
maleta.

E O livro eletrônico geralmente é muito barato no 
mercado convencional.

 Ahora que se aproximan las vacaciones de verano y 
vuelve a plantearse el problema de cómo liberar espacio 
en las maletas para que pueda caber todo, se hace 
visible aún con más nitidez que un libro electrónico es un 
fiel compañero de viaje. Definitivamente, se acabaron los 
dolores de cabeza a la hora de encajar la ropa y los 
objetos en el equipaje: con uno de estos aparatos de 
últ ima generación, decenas de l ibros quedan 
almacenados sin ocupar apenas sitio. Si le parece que 
los precios de los e-readers aún son elevados en el 
mercado convencional, El Mundo, pone en sus manos la 
oportunidad de obtener uno por una cantidad 
inmejorable: 39,90 euros (IVA incluido, en lugar de los 99 
euros que le costaría en cualquier tienda).

Um e-reader é um leitor de livros eletrônicos. De acordo 
com a leitura do texto, pode-se concluir que a diferença 
entre esse aparelho e um livro impresso é:

El Mundo ofrece un ‘e-reader’ único
A partir de mañana, los lectores pueden encontrar la 
cartilla y los cupones para obtener este dispositivo 

multimedia.

A O e-reader só pode ser lido nas férias.
B O preço do e-reader, anunciado pelo El Mundo, é o 

melhor de todos.

D O e-reader traz muita dor de cabeça.
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Se eu não lhe falar sobre isso

senão a você mesma?
o quanto sofro e já sofri por você

mas dizê-lo também não adianta.

por Deus, senhora: a quem falarei

como saberá o que sinto?

E fidelidade da dama ao eu lírico.

se eu não o disser a você?

D incerteza do amor declarado a dama.

Ou a quem direi o sofrimento

Diga-me: o que faço?

se eu não for dizê-lo a você?

A sofrimento amoroso da dama.
B cultivo de fidelidade e submissão à dama.

DON DINIS. Cantiga de amor. Apud CEREJA, Willian Rodrigues; 
MAGALHÃES, Thereza Cochar. Panorama da literatura portuguesa. São 

Paulo: Atual, 1997. p. 13. (adaptado).

Ou a quem direi o meu amor

Você me proibiu, senhora,
de que lhe dissesse qualquer coisa.

Calar-me não é o que quero

Sofro tanto de amor por você...

Mas então me diga,

que me faz sofrer,

coita do meu coração,

C impaciência na busca pela dama.

E, assim, se Deus lhe perdoa,

A produção poética medieval evoca o ideal de amor 
cortês. Através da leitura do texto, verifica-se que esse 
ideal de amor se caracteriza pelo (a)

a quem direi o meu amor?

QUESTÃO 08 QUESTÃO 10

B ambiguidade, para ilustrar a oposição de ideias 
presente no livro do Eclesiastes.

Ao dizer em seu texto que “nada era novo debaixo do 
sol”, o autor emprega a

 Qual! Não posso interromper o Memorial; aqui me 
tenho outra vez com a pena na mão. Em verdade, dá 
certo gosto deitar ao papel coisas que querem sair da 
cabeça, por via da memória ou da reflexão. Venhamos 
novamente à notação dos dias.

 Se eu não tivesse os olhos adoentados dava-me a 
compor outro Eclesiastes, à moderna, posto nada deva 
haver moderno depois daquele livro. Já dizia ele que 
nada era novo debaixo do sol, e se o não era então, não o 
foi nem será nunca mais. Tudo é assim contraditório e 
vago também.

A reificação, para questionar a autoria dos textos da 
Bíblia.

C intertextualidade, para comparar a produção de seu 
memorial a um livro da Bíblia.

E negação, para reafirmar a presença da novidade nos 
textos bíblicos e nos romances modernos.

(...)

ASSIS, Machado de. Memorial de Aires. São Paulo: Ática, 2007. p. 65-66.

D contradição, para mostrar a modernidade de sua 
obra em relação ao Eclesiastes.

QUESTÃO 11

CARVALHO, José Manuel. Disponível em: www.1000imagens.com
Acesso em: 3 out. 2007. 

A viver momentos de descontração.

Considerando-se as formas retratadas e a circunstância 
que elas representam, o título da foto sugere que educar 
é

B compartilhar experiências.
C construir um ambiente seguro.
D alcançar a condição do outro.

  

E transmitir ensinamentos adequados. 

QUESTÃO 09

C o interesse por aparelhos tecnológicos será maior 
que o interesse pela leitura.

B o conteúdo presente na maioria dos livros serão 
perigosos.

Através da interpretação dos recursos verbais e não-
verbais, o texto sugere que em 2020

Disponível em: https://d.emtempo.com.br. Acesso em: 3 mar. 2019.

A os livros serão vistos como perigosos.

D os aparelhos tecnológicos substituirão os livros.
E o interesse pela leitura pode ser perigoso.

Educar é amar a dobrar
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QUESTÃO 12

TEXTO I

Quer tomar bomba?
Quer tomar bomba? Pode aplicar
Mas eu não garanto se vai inchar
Efeito estufa, ação, reação
Estria no corpo, aí, vai, vacilão
Deca, winstrol, durateston, textex

Vem com teu beijo, divina!

Oh! tu, que tornas radiosa

Os textos “Quer tomar bomba?” e “Canção” pertencem a 
gêneros discursivos diferentes. Contudo, apresentam 
semelhanças quanto à constituição enunciativa, pois em 
ambos observa-se

MAG. Quer tomar bomba? Disponível em: http://www.vagalume.com.br. 
Acesso em: 2 out. 2007. (adaptado).

Barriga estilo tanque, pura definição

A fórmula mágica pra você ficar mais sexy

Formosa, vem com teu riso!

Dá-me o clarão do teu riso!

C o apagamento do interlocutor marcado pela 
diminuição gradual de suas falas.

TEXTO II

Dessa boca pequenina:

BILAC, Olavo. Canção. Melhores poemas. 

Divina, vem com teu beijo!

Dá-me pétalas de rosa

Luz na treva em que me vejo:

Seleção de Marisa Lajolo. São Paulo: Global, 2003. p. 70.

A o  d e s p r e z o  d o  l o c u t o r  e m  r e l a ç ã o  a o s 
questionamentos do interlocutor.

Duas horas de tensão, não vacila, vai pro chão

Minh’alma, que a dor domina,

Três, quatro, quanto mais repetição

Um ciclo de winstrol e você é celebridade

Então, vem, sente a pressão 

Transforma num paraíso

Só com teu beijo, divina!
Só com teu riso, formosa,

Tenho frio, e não diviso

Mulher, dinheiro, oportunidade

Vai perder muito mais rápido

Vem com teu riso, formosa!

O inferno do meu desejo...

Dá-me o fogo do teu beijo! 

B a ocorrência da interação por meio da evocação do 
interlocutor.

D a instauração de uma voz mediadora das falas dos 
interlocutores.

E o confronto de pontos de vista caracterizado pela 
sobreposição de vozes. 

QUESTÃO 13

A verbos no futuro do pretérito para passar ao leitor a 
ideia de que as ações já foram concluídas.

 Bateria palmas na porta da casa, sustentando o 
cavalo pelas rédeas. As pessoas da família nem 
perceberiam a sua presença. Recusaria o convite para 
entrar e se proteger do sol quente. Também agradeceria 
o copo d'água, oferecido pelo homem que se apressava 
em vestir a camisa, mal acordado do sono. Vinha de 
passagem agradecer o que o compadre fizera por ele. 
Sim, partia agora, não temia o sol. No abraço, quando o 
puxasse para junto do seu corpo, sacaria o punhal e 
atravessaria o seu peito, tantas vezes quantas fossem 
necessárias para cumprir o que estava escrito.

BRITO, Ronaldo Correia de. Livro dos homens. 
São Paulo: Cosac Naify, 2005. p. 173.

O conto Livro dos homens, da obra homônima de 
Ronaldo Correia de Brito, apresenta uma especificidade 
no modo de elaboração de seu desfecho. Nesse sentido, 
o autor faz uso de

B ironia no verbo ‘‘agradecer’’ pois, ao mesmo tempo 
em que gera no leitor expectativas positivas o 
personagem planeja um homicídio.

D verbos no futuro do presente para passar ao leitor a 
ideia de hipótese.

E aliteração para indicar a sequência de ações que 
efetuaria no assassinato de um personagem.

C contradição no verbo agradecer pois, ao mesmo 
tempo em que planeja um agradecimento, também 
planeja um assassinato.

QUESTÃO 14

B é lucido através da sua religiosidade.

Porque, se ele se fez para eu o ver,

C é intimista e contemplativo ao unir o mundo natural 
ao mundo artificial.

E luar e sol e flores,

Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar;

É que ele quer que eu o conheça

Poemas completos de Alberto Caeiro. O guardador de rebanhos. São Paulo:
Martin Claret, 2006. p. 39-40

Para que lhe chamo eu Deus?

Mas se Deus é as árvores e as flores

Como árvores e montes e flores e luar e sol.

E os montes e o luar e o sol

Se ele me aparece como sendo árvores e montes

A analisa o seu estado psíquico de forma racional.

O fragmento extraído do poema “O guardador de 
rebanhos”, de Alberto Caeiro, mostra que o poeta

D associa Deus às manifestações da natureza.

Sol e luar e flores e árvores e montes,

E expõe a f rag i l idade humana at ravés das 
perplexidade da natureza.
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QUESTÃO 15

Montaigne, Ensaios.

 Os homens recorrem por vezes a sutilezas fúteis e 
vãs para atrair nossa atenção. (...) Aprovo a atitude 
daquele personagem a quem apresentaram um homem 
que com tamanha habilidade atirava um grão de alpiste 
que o fazia passar pelo buraco de uma agulha sem 
jamais errar o golpe. Tendo pedido ao outro que lhe 
desse uma recompensa por essa habi l idade 
excepcional, atendeu o solicitado, de maneira 
prazenteira e justa a meu ver, mandando entregar-lhe 
três medidas de alpiste a fim de que pudesse continuar a 
exercer tão nobre arte. É prova irrefutável da fraqueza de 
nosso julgamento apaixonarmonos pelas coisas só 
porque são raras e inéditas, ou ainda porque apresentam 
alguma dificuldade, muito embora não sejam nem boas 
nem úteis em si.

O texto revela, em seu desenvolvimento, a seguinte

A formulação de uma tese; ilustração dessa tese por 
meio de uma narrativa; reiteração e expansão da 
tese inicial.

C desenvolvimento de uma narrativa; formulação de 
tese inspirada nos fatos dessa narrat iva; 
demonstração dessa tese.

E segmento dissertativo introdutório; desenvolvimento 
de uma descrição; rejeição da tese introdutória.

D segmento narrativo introdutório; desenvolvimento da 
narrativa; formulação de uma hipótese inspirada nos 
fatos narrados.

B formulação de uma tese; refutação dessa tese por 
meio de uma narrativa; formulação de uma nova 
tese, inspirada pela narrativa.

QUESTÃO 16

B perfeição formal.
A objetividade temática.

E uso da descrição.

C sobreposição do sentimento à razão.
D oposição aos poetas românticos.

Profissão de fé

Quero que a estrofe cristalina,
Dobrada ao jeito
Do ourives, saia da oficina
Sem um defeito.

E que o lavor do verso, acaso,
Por tão subtil,

De Becerril. 

Disponível em: http://www.portugues.seed.pr.gov.br. Acesso em: 2 dez. 2019.

Possa o lavor lembrar de um vaso

A característica da estética parnasiana que mais se 
evidencia nos versos de Olavo Bilac é:

QUESTÃO 17

 A teoria da evolução das espécies (1859), de Charles 
Darwin, influenciou o pensamento científico da época, 
com reflexos na lingüística. (...) A metáfora biológica, 
uma heresia para um século 20 mais atento aos aspectos 
sociais e culturais (numa palavra, “humanos”) da língua, 
hoje volta com força com os avanços da lingüística e das 
bio e neurociências. Se a lingüística do século 19 se 
ocupou da evolução histórica e a do 20, da organização 
estrutural da língua, há hoje a articulação de ambas as 
perspectivas para compreender a linguagem como 
fenômeno a um tempo cultural e biológico.
 A linguagem altera a sociedade, que altera a 
linguagem. É por isso que a língua muda enquanto 
funciona (interage com o meio, com os falantes) e 
funciona enquanto muda. Se parasse de evoluir, cairia 
em desuso, pois não daria mais conta da mudança 
social. Por outro lado, quando uma língua cai em desuso, 
deixa de evoluir e permanece fossilizada nos registros 
que deixou. 

O darwinismo da linguagem

BIZZOCCHI, Aldo. Língua portuguesa, São Paulo: Segmento, ano 3, n.
33, p. 56-58, jul. 2008. (adaptado).

O título do artigo “O darwinismo da linguagem” antecipa o 
entendimento de que

 O termo mutação lingüística é um empréstimo 
tomado à biologia. Afinal, a inovação lingüística ocorre 
segundo um princípio similar ao da mutação genética. 
Nos seres vivos, as moléculas de DNA produzem cópias 
de si mesmas. A falha nesse processo resulta numa 
cópia imperfeita da molécula original. Conforme o DNA 
prossegue se auto-replicando, essas falhas, ou 
mutações, vão se acumulando de modo que, após 
gerações, alterações significativas nos organismos já 
podem ser notadas.

A  tanto as espécies biológicas quanto as línguas 
podem ser compreendidas por suas evoluções.

B a genética da linguagem humana deve ser estudada 
fora da teoria biológica.

C o corpo humano e a linguagem são sistemas 
estruturados de forma estática.

D a linguagem e as espécies biológicas sofrem 
mutações dada a existência de uma genética 
comum.

E a língua se compara a um organismo vivo por se 
manter imutável diante do contato com outros seres.
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QUESTÃO 18

Disponível em: http://www.justicadesaia.com.br. Acesso em: 4 fev. 2019.

Nesse anúncio, busca-se instruir as mulheres em caso de abordagem agressiva no carnaval. Nele,

B enfatiza-se, em toda a sua construção, a praticidade de uma denúncia que deve ser feita por telefone.
C faz-se uso conotativo da palavra chefe para direcionar o anúncio as mulheres.
D deixa-se claro que a mulher exposta no anúncio estará recebendo as denúncias por telefone.

A os recursos não verbais são suficientes para associar o anúncio a uma data específica.

E faz-se uso de paranomásia ao associar o trecho ‘‘com violência não dá para brincar’’ com o ditado popular ‘‘com 
fogo não se brinca’’.

QUESTÃO 19

Antes e depois do sim

Espero que você chegue em casa logo e tenha bons sonhos.    Vejo você em casa.

EM QUE CONTEXTO AMO/AMAR, CASA E JANTAR ERAM USADAS NO INÍCIO DO NAMORO E COMO SÃO 
USADAS AGORA

B rebuscamento. 
C poeticidade.

A nova revolução sexual. GALILEU. Editora Globo. Nº 282. Janeiro 2015.

Oi! Está livre segunda à noite para o jantar?     O que vai ter para o jantar?

D arcaísmo.

No texto acima, mostra-se que as novas tecnologias tornaram os diálogos mais econômicos em relação ao número de 
palavras. Nesse sentido, infere-se que essa transformação relaciona-se a um novo formato comunicativo, que é o (a)

A imediatismo.  

Tenha um bom voo. Amo você!         Hahaha, amei!

E regionalismo.

2008 2014
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QUESTÃO 20

A diferença entre os ritmos musicais
Frase: eu vi uma flor

Rap
Tinha uma flor dando mole na quebrada, mas aí 
chegaram os homi e metralharam a coitada! A florzinha 
nunca fez nunca fez mal a ninguém.

Punk Rock
Eu viiii uma flooooor!! Mas ela não me viuuuu,

Sertanejo

Metal
I  S A A A A A A A W  A  F U C K I N G  F L O O O W E R 
UUUUUUAAAAUHSHAASKJBJAJVHBAHBW

Agora eu voooou choraaaaar, chorar com os amigos...

Essa flor que já foi minha, hoje apenas alimenta minhas 
fantasias enquanto eu vejo minha amada nos braços de 
outro homem...

MPB
Uma flor, arco íris, dinossaouro, raíz de jiló, amor, 
acredito na sorte, feijão tropeiro, é gostoso como o verão

Axé

Lá lalalaia laia lalalaia laia lalalaia laia! Olha a florzinha aí 
gente! La lalaia laia lalalaia laia

Olha a florzinha no chão! Olha a florzinha no chão! 
SENTA SENTA NA FLORZINHA! ATÉ O CHÃO!

Samba

O texto acima trata com humor os gêneros musicais. 
Nele, é evidenciado que os gêneros musicais 
diferenciam-se principalmente pelo (a)

D variedades estilísticas.

Disponível em: http://jurubebaaosventos.files.wordpress.com. 

E superioridade de um estilo em relação ao outro.

B variedade linguística.

NHÁ NHÁ NHÁ essa florzinha vai dançar! NHÁ NHÁ 
NHÁ bota a mãozinha para o ar! (Quero ver a mãozinha 
pra cima na dancinha da florzinha!)

A conteúdo de suas composições.

Funk

Acesso em: 10 ago.2015 (adaptado).

C grau de erudição.

QUESTÃO 21

Volta e meia vamos dar.

Vamos todos cirandar! 
Vamos dar a meia volta, 

Era vidro e se quebrou; 
O amor que tu me tinhas 
Era pouco e se acabou,

Disponível em: http:letras.mus.br. Acesso em: 3 ago. 2015.

Ciranda Cirandinha

O Anel que tu me destes 

A música Ciranda Cirandinha é considerada um folguedo 
por ser tocada em festas de caráter popular com muita 
dança e representação teatral. No Brasil, é exemplo de 
festa com folguedo:

Ciranda, cirandinha, 

A Aniversário.  

D Natal.

B Páscoa.  

E Reveillon.

C Bumba-meu-boi.  

QUESTÃO 22

Acesso em: 03 out. 2014.

 A body art, ou arte do corpo, designa uma vertente da 
arte contemporânea que toma o corpo como meio de 
expressão e/ou matéria para a realização dos trabalhos, 
associando-se frequentemente a happening e  perfor-
mance. Não se trata de produzir novas representações 
sobre o corpo - encontráveis no decorrer de toda a 
história da arte -, mas de tomar o corpo do  artista como 
suporte para realizar intervenções, de modo geral (...).

Disponível em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br. 

A alude a objetividade romântica.

TEXTO II

TEXTO I

Disponível em: https://www.boredpanda.com. Acesso em: 03 out. 2014.

C faz apologia à prática sadomasoquista.

E rompe alguns preconceitos primitivos.

O Texto I conceitua e o Texto II exemplifica uma das mais 
frequentes artes contemporâneas. A associação dos 
dois textos

B retoma as experiências pioneiras dos dadaístas e 
surrealistas.

D massifica certas práticas utilizadas pelas sociedades 
primitivas, como por exemplo, as pinturas corporais.



SIMULADO - 1º dia | Caderno 4 - GRADE 1 - Página 11

*codigo-s1901-1*

QUESTÃO 23

Mal do século XXI

A imagem acima indica o uso abusivo de celulares no 
século XXI como sendo o grande mal do século, pelo fato 
de eles

Acesso em: 4 mar. 2019 (adaptado).

A aniquilarem os preceitos das gerações anteriores. 

Disponível em: https://aphoenicopterus.files.wordpress.com. 

D manipularem a massa popular.
C diluirem o convívio social. 
B dificultarem as relações sociais.

E comprometerem as gerações futuras.

QUESTÃO 24

E criticar a preocupação com a simetria do sermão.

Ministério da Cultura, Fundação BIBLIOTECA NACIONAL.

A  defender a ordenação das idéias em um sermão.

VIEIRA, Padre Antônio. Sermões (parte 1). 

C comparar o sermão de certos pregadores a uma 
verdadeira prisão.

D mostrar que o xadrez se assemelha ao semear.

B fazer alusão metafórica a um certo tipo de tecido.

 O pregar há-de ser como quem semeia, e não como 
quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as 
estrelas. (...) Todas as estrelas estão por sua ordem; mas 
é ordem que faz influência, não é ordem que faça lavor. 
Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os 
pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se 
de uma parte há-de estar branco, da outra há-de estar 
negro; se de uma parte está dia, da outra há-de estar 
noite; se de uma parte dizem luz, da outra hão-de dizer 
sombra; se de uma parte dizem desceu, da outra hão-de 
dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão 
duas palavras em paz? Todas hão-de estar sempre em 
fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o 
estilo da disposição, e também o das palavras.

No texto, Vieira critica um certo estilo de fazer sermão, 
que era comum na arte de pregar dos padres 
dominicanos da época. O uso da palavra xadrez tem o 
objetivo de

QUESTÃO 25

 Para impressionar, Lélio. As pessoas que complicam 
o vocabulário fazem isso com dois propósitos bem 
claros. O primeiro é financeiro. “Falar abobrinha” pode 
ser sinônimo de “Verbalizar cucurbitáceas”, mas a 
segunda turma, via de regra, ganha mais. Você mesmo 
confirmou isso, ao dizer: “de gerente para cima”. O 
segundo motivo é se proteger. Através dos tempos, cada 
profissão foi desenvolvendo sua maneira particular de se 
expressar. Economista fala diferente de advogado, que 
fala diferente de engenheiro, que fala diferente de 
psicólogo, e todos eles falam diferente de nós.

E considera as mudanças de estilo uma conseqüência 
inevitável das diferentes personalidades.  

Aprenda a falar difícil

Editora Globo, n. 411, 3 abr. 2006, p. 67.

A rejeita as variações de caráter técnico-profissional, 
por considerá-las desnecessárias.

 Em minha empresa, parece que o povo, do gerente 
para cima, fala outro idioma. Por que as pessoas ficam 
inventando expressões estranhas ou usando palavras 
estrangeiras, quando é muito mais fácil falar português?

C expressa um preconceito com o falar coloquial, por 
relacioná-lo às classes populares.

Na pergunta do leitor, há uma concepção de língua 
portuguesa que

 Essa foi uma grande lição que aprendi na vida 
corporativa. Quando tinha alguma dúvida, perguntava a 
um Diretor. E aprendia uma palavra nova. Aí, ia me 
informar com o Seu Anísio da Portaria. Porque ele era o 
único capaz de me explicar direitinho a situação. “É, vem 
chumbo grosso por aí”.
 Portanto, Lélio, e para bem de sua carreira, sugiro 
que você comece a aprender esses “idiomas estranhos”. 
Falando de maneira simples, e sendo entendido por 
todos, você chegará, no máximo, a Supervisor. Adotando 
uma verbalização direcional intrínseca, poderá chegar a 
Diretor. 

B defende o uso da língua padrão nas atividades 
profissionais, por sugerir mais status.

Lélio, São Caetano, SP

 Quanto mais complicado uma pessoa fala, mais fácil 
ela poderá depois explicar: “Não foi bem isso que eu 
disse”. Na prática, a coisa funciona assim. Se você tiver 
uma pergunta – qualquer pergunta — e consultar alguém 
de Marketing, ouvirá como resposta que é preciso “fazer 
um brainstorming e extrapolar os dados”. Alguém de 
Recursos Humanos dirá que, “enquanto seres 
funcionais, temos de vivenciar parâmetros holísticos”. 
Um engenheiro opinaria que a coisa se deve a fatores 
inerciais de natureza não-técnica”. E uma pessoa de 
Sistemas diria que a empresa está “num processo de 
reformulação de conteúdo”. E assim por diante.

GEHRINGER, Max. Sua carreira. Época, São Paulo: 

D incorpora o uso de palavras estrangeiras como 
necessário à comunicação.
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QUESTÃO 26

TEXTO I

Sinal fechado
(...)

é a alma dos nossos negócios...
Oh, não tem de quê,

Me perdoe a pressa,

No trecho da canção de Paulinho da Viola e nos 
quadrinhos de Juarez Machado, representa-se um 
desencontro, cuja razão maior está

mas me foge à lembrança...

Pra semana...

https://www.letras.mus.br. Acesso em: 2 fev. 2018.

(...)

Adeus...

Juarez Machado

Por favor, não esqueça...

eu também só ando a cem...

mas eu sumi na poeira das ruas...

Prometo, não esqueço...

Paulinho da Viola. Disponível em: 

O sinal...

Eu também tenho algo a dizer,

Tanta coisa que eu tinha a dizer,

alguma coisa rapidamente...

Eu procuro você...
Vai abrir! Vai abrir!

TEXTO II

Por favor, telefone, eu preciso beber

Não esqueço, não esqueço...

A na eliminação dos desejos pessoais.
B nas imposições do cotidiano moderno.

E no mecanismo egoísta das paixões.

C na falta de confiança no outro.
D na expectativa romântica das pessoas.

QUESTÃO 27

TO: Gelberstadt
FROM: Shane Johnson
Subject: Minha entrevista de emprego
26 de junho de 2013 15:57

Prezado Sr. Gelberstadt:
 Obrigado por despender tempo de sua agenda 
atribulada para conversar sobre o cargo de Gerente 
Adjunto de Produto da linha Sabão Luna. Senti grande 
afinidade com o senhor, e com a missão e os objetivos 
estratégicos da Bath Haus Accoutrements, Inc. Mais do 
que nunca, permaneço convencido de que sou perfeito 
para ocupar esse cargo.
 Visto que se passaram quatro meses desde a nossa 
entrevista inicial, permita-me, mais uma vez, reiterar 
meu interesse sincero em relação ao cargo. Embora eu 
saiba que o senhor já “contratou” outro candidato, como 
informado de modo elegante em diversas ocasiões, 
permaneço encorajado pelas expressões “de forma 
lamentável” e “no momento”. 

Shane Johnson

SELEÇÕES. Rio de Janeiro: Reader´s Digest Brasil Ltda, set. 2013. p. 81.

C relato de experiência, visto que narra ações de uma 
pessoa em busca de emprego.

Caso tenha alguma pergunta, estarei de pé do lado de 
fora da sua janela.

D  ofício, já que faz solicitação de uma decisão 
administrativa a um superior hierárquico.

E  artigo de opinião, uma vez que traz contra-
argumentos  a  uma dec isão do ambiente 
empresarial.

O texto é um e-mail, cujo teor apresenta características 
do gênero

Sinceramente,

 Como enfatizam os especialistas em mídia, a 
persistência é fundamental. Sendo assim, meu desejo é 
que este e-mail enviado para a atual conta da sua esposa 
Barbara na AOL – Babs, por favor encaminhe esta 
mensagem, se ainda não o tiver feito – volte a confirmar 
meu interesse sincero no cargo anunciado na Bath Haus 
Accoutrements, Inc.

Aguardo, em breve, uma resposta a respeito da sua 
decisão, Sr. Gelberstadt.

 Igualmente favorável, ao que parece, é o fato de que 
a sua nova contratação, Alex Jenkins, ainda não conste 
da seção Nossa Equipe do site da empresa. Além disso 
segundo registros não codificados de Jo-Anne na folha 
de pagamento, o depósito direto automático ainda não 
foi configurado por completo na conta dele. Só posso 
especular com confiança (um dos meus principais 
atributos) que o senhor está mudando de opinião. 

B memorando, dado que menciona informações 
produzidas em ambiente profissional.

A crônica, pois apresenta de maneira inusitada um fato 
do cotidiano do mundo do trabalho.
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QUESTÃO 28

A um novo idioma pois, apresenta significados 
diferentes para cada nação.

O texto acima trata o emoji como um novo modelo de 
comunicação. Considerando o exposto, é possível 
concluir que o emoji é

Disponível em: https://www.pressreader.com. Acesso: 2 fev. 2019.

E uma função fática pois, o objetivo é chamar a 
atenção do receptor da mensagem.

C uma função expressiva pois, passa para o texto 
emoções e opiniões precisas.

  

B elemento da paralinguagem pois, remete-se à 
expressões que, dão as palavras significados 
precisos de acordo com o código de cada nação.

D um novo código pois, trata-se da combinação de 
signos para transmitir uma mensagem.

QUESTÃO 30

E metonímia, hipérbole e metáfora.

RIO, João do. A alma encantadora das ruas. Crônicas e ensaios. 

 Eu amo a rua. Esse sentimento de natureza toda 
íntima não vos seria revelado por mim se não julgasse, e 
razões não tivesse para julgar, que este amor assim 
absoluto e assim exagerado é partilhado por todos vós. 
Nós somos irmãos, nós nos sentimos parecidos e iguais; 
nas cidades, nas aldeias, nos povoados, não porque 
soframos, com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, 
mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. É 
este mesmo o sentimento imperturbável e indissolúvel, o 
único que, como a própria vida, resiste às idades e às 
épocas. Tudo se transforma, tudo varia – o amor, o ódio, 
o egoísmo. Hoje é mais amargo o riso, mais dolorosa a 
ironia. Os séculos passam, deslizam, levando as coisas 
fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, 
legado das gerações cada vez maior, o amor da rua. 

KBR Editora, São Paulo.

Em “nas cidades, nas aldeias, nos povoados”; “hoje é 
mais amargo o riso, mais dolorosa a ironia” e “levando as 
coisas fúteis e os acontecimentos notáveis”, ocorrem, 
respectivamente, os seguintes recursos expressivos:

A eufemismo, antítese e metonímia.
B hipérbole, gradação, eufemismo.
C metáfora, hipérbole e inversão.
D gradação, inversão, antítese.

QUESTÃO 31

ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Todos os romances e contos 
consagrados de Machado de Assis. Ed. 1, Editora Nova Fronteira: Rio de 

Janeiro, 2016.

B criticar o uso de um estrangeirismo que caíra em 
desuso.

C marcar o uso da primeira pessoa do plural.

 Assim se explicam a minha estada debaixo da janela 
de Capitu e a passagem de um cavaleiro, um dandy, 
como então dizíamos. Montava um belo cavalo alazão, 
firme na sela, rédea na mão esquerda, a direita à cinta, 
botas de verniz, figura e postura esbeltas: a cara não me 
era desconhecida. Tinham passado outros, e ainda 
outros viriam atrás; todos iam às suas namoradas. Era 
uso do tempo namorar a cavalo. Relê Alencar: “Porque 
um estudante (dizia um dos seus personagens de teatro 
de 1858) não pode estar sem estas duas coisas, um 
cavalo e uma namorada”. Relê Álvares de Azevedo. Uma 
das suas poesias é destinada a contar (1851) que residia 
em Catumbi, e, para ver a namorada no Catete, alugara 
um cavalo por três mil-réis...

E condenar o modo como se falava no passado.

D registrar a passagem do cavaleiro diante da janela de 
Capitu.

Com a frase “como então dizíamos”, o narrador tem por 
objetivo, principalmente,

A comentar um uso lingüístico de época anterior ao 
presente da narração.

VOCÊ SABE FALAR EMOGI?
Confira as transformações culturais de alguns desenhos

Significado original no Japão Significado no ocidente

Coelhinhas 
Sexies
Garotas
felizes

Boa sorte
Cocôs

Ação de
movimento
rápido
Pum

QUESTÃO 29

D p r i v a d a  d e  d i á l o g o  c o m  o  a s p e c t o  d a 
metalinguagem. 

C preocupada com o canal de comunicação

alegria
substantivo feminino (sXIII)
1. estado de viva satisfação, de vivo contentamento; 
regozijo, júbilo, prazer.   ‹ não cabia em si de tanta a. ›

Disponível em: http://dicio.com.br. Acesso em: 3 jul. 2015.

A centrada no código de comunicação. 

Há, no texto acima, o predomínio de uma função da 
linguagem

B desprovida de caráter explicativo. 

E voltada para a captação dos sentimentos do emissor.

Obrigado
Reza

Sonolento
Triste

Como posso
ajudar?
Estou Ótima
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QUESTÃO 32

B alertar ao leitor que o narguilé é ainda mais prejudicial que o cigarro.

Disponível em: https://www.comunicaquemuda.com.br. Acesso em: 4 mar. 2019.

A despertar no leitor que o uso de cigarros é mais conveniente que o uso de narguilé.

C promover a venda de cigarros.
D convencer o leitor que a compra do narguilé é mais econômica.
E enfatizar que o uso de narguilé é inofensivo.

O encarte publicitário acima faz uso de recursos verbais e não verbais com o objetivo de

QUESTÃO 33

Evite alongar o período

De acordo com o autor, 

 Procure evitar períodos longos. Eles tendem a cansar o leitor pelo excesso de informações. Também dão margem 
a problemas de coerência devido a conectivos mal empregados. O ideal para dominar o processo de estruturação e 
manter o texto legível é alternar períodos curtos com períodos médios. Períodos extensos, só por razões estilísticas. 
Proust, Saramago e outros escritores se utilizam deles para repisar uma idéia, marcar uma impressão emocional ou 
narrar eventos que ocorrem numa sucessão vertiginosa. Fora de usos estéticos como esses, devem-se abreviar os 
períodos em prol da organização e da clareza. A lição se aplica, é claro, aos que vão redigir no vestibular. Existem 
alunos que enfileiram as orações sem a mínima preocupação com a inteligibilidade e o efeito sobre o leitor.

VIANA, Chico. Revista Língua Portuguesa. Ano 9, n. 116, junho de 2015, p. 47.

A períodos longos são cansativos, mas conseguem expressar o assunto abordado com mais riqueza de detalhes.
B períodos longos são usados por autores famosos, por razões estilísticas ao narrarem certos eventos.
C o efeito estético observado em períodos curtos advém da necessidade de os autores famosos descreverem 

eventos frenéticos.
D  os vestibulandos devem se atentar para o fato de que os períodos longos produzem um efeito estético ímpar nas 

redações.
E o mal uso dos conectivos pode dar margem ao domínio do processo de estruturação textual pelos vestibulandos. 
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QUESTÃO 34

Conhecer o significado das palavras é importante para 
que possamos escolher adequadamente o termo 
utilizado na construção de uma mensagem. Nesse 
sentido, o jogo de frase cuja construção melhor se 
assemelha com a da tirinha está em:

D Estou a colher flores desde cedo. / A colher de prata 
foi usada no último banquete.

C Estou com sede. / A sede do clube fica logo ali.

A A torre da igreja é muito alta. / Você quer que eu torre 
o pão?

Disponível em: http://correntes.blogs.sapo.pt. Acesso em: 18 out. 2015. 

B A seca destruiu as plantações. / Joana seca as 
roupas ao sol.

E É preciso ter coragem para estudar. / Ele sempre 
para o carro na porta da escola. 

QUESTÃO 35

Prova de amor

 Mas quando, afinal, a doce barba cobriu-lhe o rosto e 
com orgulho expectante entregou sua estranheza àquele 
homem: “Você não é mais a mesma”, disse ele. E se foi.

COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. 

 “Meu bem, deixa crescer a barba para me agradar”, 
pediu ele.

Rio de Janeiro: Rocco, 1986, p. 165.

 E ela, em um supremo esforço de amor, começou a 
fiar dentro de si, e a laboriosamente expelir aqueles 
novos pêlos, que na pele fechada feriam caminho.

Todo texto reflete temas e linguagem do contexto 
histórico em que foi produzido. Nesse sentido, é possível 
concluir que o texto é:

D Modernista.
C Realista.

E Pós-moderno.

A Barroco.
B Romântico.

QUESTÃO 36

sou - eu não aceito.

Rio de Janeiro: Record, 2007.

que vê a uva etc. etc.

usando borboletas.

A maior riqueza do homem

A maior riqueza do homem

Nesse ponto sou abastado.

sujeito que abre
Não aguento ser apenas um

compra pão às 6 horas da tarde,

é a sua incompletude.

portas, que puxa válvulas,
que olha o relógio, que

que aponta lápis,

Palavras que me aceitam como

que vai lá fora,

Perdoai
Mas eu preciso ser Outros.
Eu penso renovar o homem

BARROS, Manoel de. Retrato do artista quando coisa. 

No poema de Manoel de Barros, encontram-se as 
seguintes características do Modernismo brasileiro:

B Tematização do cotidiano e experimentação da 
linguagem.

C Enaltecimento do passado e valorização da métrica 
clássica.

E Crítica social e rejeição aos usos metafóricos da 
língua. 

D Predominância do soneto e ausência de lirismo.

A Formalismo exacerbado e fuga da realidade.

 Na literatura, como na natureza, nada se ganha e 
nada se perde, tudo se transforma. Em Shakespeare 
está tudo o que nós, escritores, continuamos a utilizar 
nos dias de hoje, apenas embaralhamos as cartas e 
voltamos a dar. Os sentimentos profundos que movem a 
humanidade – o amor, o ciúme, a paixão pelo poder, as 
intrigas da corte –, a certeza de que as grandes histórias 
de amor continuam a ser as impossíveis, etc. Ainda que 
depois de Shakespeare não tivesse surgido mais nada, o 
essencial sobre a natureza humana já teria sido dito.

José Eduardo Agualusa. O Estado de S. Paulo,
23 abr. 2009 (adaptado).

B O essencial da natureza humana está representado 
em Shakespeare.

C As grandes paixões continuam sendo impossíveis.

A ideia central estabelecida pelo autor nesse texto é:

A A obra de Shakespeare não apresenta valores 
humanos atuais.

D A natureza imita os temas presentes na literatura.
E Os temas sobre a natureza humana ainda não foram 

escritos. 

QUESTÃO 37
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QUESTÃO 38

Vida obscura

Ó ser humilde entre os humildes seres.
Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro,

Embriagado, tonto dos prazeres,
O mundo para ti foi negro e duro.

Atravessaste num silêncio escuro

Magoado, oculto e aterrador, secreto,
Que o coração te apunhalou no mundo.

E o teu suspiro como foi profundo! 

Ninguém Te viu o sentimento inquieto,

SOUSA, João da Cruz e. Vida obscura. In: MOISÉS, Massaud. A literatura 
brasileira através dos textos. 21 ed. São Paulo: Cultrix, 2000. p. 314.

No final do século XIX, a arte simbolista surgiu, como 
uma proposta voltada para a hegemonia do sujeito e 
contrária à supremacia do materialismo. Dentre os 
elementos simbolistas, estão presentes no texto:

A Linguagem precisa / descrição objetiva / utilização de 
assonâncias e aliterações.

Mas eu que sempre te segui os passos

B Cruzamento de sensações (sinestesia) / conflito entre 
matéria e espírito / racionalismo.

C Subjetivismo / emprego de iniciais maiúsculas para 
atribuir um valor absoluto a determinados termos / 
materialismo.

D Angústia / linguagem figurada (“silêncio escuro”; 
“cruz”) / integração cósmica: tema da redenção pelo 
sofrimento.

Sei que cruz infernal prendeu-te os braços

Tornando-te mais simples e mais puro.

E Transcendência espiritual / Linguagem vaga, que 
busca sugerir em vez de nomear / impessoalidade. 

E chegaste ao saber de altos saberes
A vida presa a trágicos deveres

QUESTÃO 40

QUESTÃO 39

Me enganando, só assim somos amigos
E fecho os olhos, para todos os teus passos
Subornando o meu desejo tão antigo
E como um prêmio, eu recebo o teu abraço

(...)

MASSADAS, Paulo; SULLIVAN, Michael. Deslizes. 
Intérprete: Fagner. In: FAGNER. Romance no deserto. RCA, p1987. Faixa 7.

O vocábulo no início do segundo verso da canção possui 
sentido metafórico que reforça um (a)

A  antítese.

E  onomatopeia.

C  gradação.
B  apóstrofe.

D  ironia.

QUESTÃO 41

ANTONIO, Jorge Luiz. Poesia digital: teoria, história, antologias. São 
Paulo: Navegar, FAPESP, 2010. p. 25-27 (adaptado).

 As negociações semióticas com as tecnologias 
compreendem: a mediação poeta-máquina, por meio de 
signos e códigos; a mediação dos signos e dos códigos 
verbais e não verbais; a intervenção do poeta na 
tecnologia computacional para uma finalidade poética; e 
a transmutação intersistemas (poético e tecnológico), 
que se produz pelas interfaces. Isso resulta na 
tecnopoesia. Poesia e computador realizam um ato 
semiótico, em que a primeira é a representante de uma 
tradição da arte da palavra e o segundo, um aparelho 
eletrônico, uma máquina programável que estoca e 
recupera dados e executa operações lógicas e 
matemáticas numa grande velocidade, mas que também 
oferece possibilidades de mediação, intervenção e 
transmutação, produzindo signos, significações.

No texto, são apresentadas as relações entre a literatura

A promovem leituras orientadas por sistemas 
analógicos.

C  geram manifestações unilaterais de cunho poético.

e as novas tecnologias. As relações entre poesia e 
computação criam, de acordo com o texto, novas 
poéticas comunicativas que

B  produzem conhecimento textual de natureza híbrida.

E  transformam a poesia a aproximando da prosa.
D  fazem parte de um jargão específico de grupo.

C ser minimalista.

O nome filé vem do francês “filet” que quer dizer rede e, 
de fato, é um bordado sobre uma rede de fios. Fios sobre 
fios que envolvem processos com complexidade de 
execução. Alé da diferença de localidade entre os dois 
bordados acima, percebe-se que o Filé de Felgueiras se 
diferencia do Filé de Alagoas por

D desprovido de regularidade.
E ter bordados com detalhes circulares.

A evidenciar uma simetria.
B ser desprovido de regularidade.

Bordado Filé de Felgueiras Bordado Filé de Alagoas
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 A questão racial parece um desafio do presente, mas 
trata-se de algo que existe desde há muito tempo. 
Modifica-se ao acaso das situações, das formas de 
sociabilidade e dos jogos das forças sociais, mas reitera-
se continuamente, modificada, mas persistente. 

A é presa de acirrados antagonismos sociais.

 Esse é o enigma com o qual se defrontam uns e 
outros, intolerantes e tolerantes, discriminados e precon-
ceituosos, segregados e arrogantes, subordinados e 
dominantes, em todo o mundo. Mais do que tudo isso, a 
questão racial revela, de forma particularmente evidente, 
nuançada e estridente, como funciona a fábrica da 
sociedade, compreendendo identidade e alteridade, 
diversidade e desigualdade, cooperação e hierar-
quização, dominação e alienação.

D parece ser herança histórica, mas surge na 
contemporaneidade.

E muda sem cessar, sem que, por isso, seja superada. 

B tem origem no preconceito, que é de natureza 
irracional.

Octavio Ianni. Dialética das relações sociais.
Estudos avançados, n. 50, 2004.

Segundo o texto, a questão racial configura-se como 
“enigma”, porque

C encobre os interesses de determinados estratos 
sociais.

Jornal A Noite, São Paulo, 18/12/1925 apud LOPES,

A escolha de palavras como cio, peitaria, vergonha.

E escolha de construção do tipo precisa-se gentes.

 (...) Enfim: precisa-se brasileiros! Assim está escrito 
no anúncio vistoso de cores desesperadas pintado sobre 
o corpo do nosso Brasil, camaradas.

No trecho acima, Mário de Andrade dá forma a um dos 
itens do ideário modernista, que é o de firmar a feição de 
uma língua mais autêntica, “brasileira”, ao expressar-se 
numa variante de linguagem popular identificada pela 
(o):

Telê Porto Ancona. Mário de Andrade: ramais e caminhos. São Paulo: Duas 
Cidades, 1972

 Precisa-se nacionais sem nacionalismo, (...) movidos 
pelo presente mas estalando naquele cio racial que só as 
tradições maduram! (...). Precisa-se gentes com 
bastante meiguice no sentimento, bastante força na 
peitaria, bastante paciência no entusiasmo e sobretudo, 
oh! sobretudo bastante vergonha na cara!

C repetição do adjetivo bastante.
D concordância empregada em Assim está escrito.

B emprego da pontuação.

QUESTÃO 42

Disponível em: https://www.adforum.com. Acesso em 2 fev. 2019 (adaptado).

O anúncio acima faz uso de um recurso estilístico 
chamado metalinguagem para

C comover os publicitários a elaborarem apenas 
anúncios sustentáveis.

D gerar no leitor a preferência por produtos anunciados 
de forma sustentável.

E relacionar a sustentabilidade com materiais 
degradáveis.

B revelar ao leitor de que todos os anúncios são 
comestíveis.

A mostrar ao leitor que a sustentabilidade pode ser 
praticada em qualquer ocasião.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 43

D caracterizar o diálogo entre gerações.

B valorizar aspectos da vida moderna.

Nesta tirinha, a personagem faz referência a uma das 
mais conhecidas figuras de linguagem para

A condenar a prática de exercícios físicos.

C desestimular o uso das bicicletas.

E criticar a falta de perspectiva do pai.
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Variantes 
linguísticas no contexto da internet: evolução ou apagamento da identidade linguística?”, 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.

TEXTO I

ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da 
desigualdade entre os homens. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

1989. p. 35

 (...) quando as ideias dos homens começaram a 
estender-se e a multiplicar-se, e se estabeleceu entre 
eles uma comunicação mais íntima, procuraram sinais 
mais numerosos e uma l íngua mais extensa; 
multiplicaram as inflexões de voz e juntaram-lhes gestos 
que, por sua natureza, são mais expressivos e cujo 
sentido depende menos de uma determinação anterior. 
Exprimiram, pois, os objetos visíveis e móveis graças a 
gestos, e aqueles que atingem a audição, graças a sons 
imitativos; mas, como o gesto só indica os objetos 
presentes ou fáceis de serem descritos e as ações 
visíveis, como o gesto não é de uso universal, porquanto 
a obscuridade ou a interposição de um corpo o torna 
inútil, e como o gesto mais exige do que excita a atenção, 
resolveram então substituí-lo pelas articulações da voz 
que sem ter a mesma relação com certas ideias são mais 
apropriadas a representá-las como sinais instituídos.

TEXTO II

Acesso em: 2 fev. 2019.
Disponível em: http://www.cartunista.com.br. 

Disponível em: http://editora.globo.com. Acesso em: 2 fev. 2019.

 Quem gosta da internet e a utiliza com certa freqüência já deve ter observado uma “novidade lingüística” bem 
marcante, que vem provocando boas discussões. São comuns, principalmente entre os mais jovens, o uso de 
palavras abreviadas e o desrespeito às normas ortográficas vigentes: “tb axo q vc naum deve viaja pq tá xato” 
(também acho que você não deve viajar porque está chato).
 Quanto às abreviações, sinto informar aos nossos adolescentes que se trata de uma “novidade velha”. Quando fiz 
meu curso de Letras (fins da década de 60 e início da de 70), abreviar já era hábito. Só assim conseguíamos anotar os
ensinamentos de nossos mestres universitários. Era uma “taquigrafia” necessária: tb (também), q (que), vc (você), pq 
(porque)... 
 O uso da letra “m” para substituir o til (naum = não) é um retorno às nossas raízes. Para quem não sabe, a origem 
do til é a letra “n”. Observe duas curiosidades: 1a) em espanhol, o nosso VERÃO é “verano” e a forma verbal PÕE (do 
verbo PÔR) é “pone” (do verbo “PONER”); 2a) o ditongo nasal decrescente /ão/ pode ser grafado “ão” (estão, 
cantarão) ou “am” (falam, cantaram), conforme a tonicidade. 
 (...)
 Todas as formas de linguagem são válidas e adequadas a cada situação, inclusive a língua padrão. Como diz 
nosso mestre e acadêmico Evanildo Bechara: “É preciso sermos poliglotas dentro da nossa própria língua”. 

TEXTO III
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de Mexico, escritas de 1519 a 1526.

com o entendimento compreender.

Cortés, Hernán. Cartas de Relación de la Conquista 

 (...) como puder, direi algumas coisas das que vi, 
que, ainda que mal ditas, bem sei que serão de tanta 
admiração que não se poderão crer, porque os que cá 
com nossos próprios olhos as vemos não as podemos

O processo de conquista do México por Cortés 
estendeu-se de 1519 a 1521. A passagem acima 
manifesta a reação de Hernán Cortés diante das 
maravilhas de Tenochtitlán, capital da Confederação 
Mexica. A reação dos europeus face ao novo mundo 
teve, no entanto, muitos aspectos, compondo admiração 
com estranhamento e repúdio. Tal fato decorre:

D das semelhanças culturais existentes entre os povos 
do mundo.

A do desinteresse dos conquistadores pelas riquezas 
dos Astecas.

C do encontro de padrões culturais diferentes.

E do espírito guerreiro e aventureiro das nações 
europeias. 

B do desconhecimento pelos europeus das línguas 
dos índios.

QUESTÃO 46

Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.

A imagem acima trata de um encomendeiro abusando de 
um índio. Dentre os papeis de um encomendeiro estava:

B escravizar o índio e mantê-lo em cativeiro.

CARDOSO, Ciro Flamarion S. História Econômica da América Latina. 

C penalizar os índios devedores de impostos.
D distribuir parcelas de terras aos índios.
E mão-de-obra para tornar as terras produtivas.

A capturar indígenas e ensinar a doutrina cristã.

QUESTÃO 48CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS
TECNOLOGIAS

Questões de 46 a 90

B identificação com o outro, possibilitando uma atitude 
de reconhecimento e inclusão.

Todorov, Tzvetan. A conquista da América: a questão do outro. 

 Colombo fala dos homens que vê unicamente 
porque estes, afinal, também fazem parte da paisagem. 
Suas menções aos habitantes das ilhas aparecem 
sempre no meio de anotações sobre a Natureza, em 
algum lugar entre os pássaros e as árvores.

A interpretação positiva do outro, associando-a à 
preservação da Natureza.

C un i ve rsa l i zação  dos  va lo res  oc iden ta i s , 
hierarquizando as formas de relação com o outro.

D compreensão do universo de significações do outro, 
permitindo suas manifestações religiosas.

A passagem acima ressalta que a atitude de Colombo 
decorre de seu olhar em relação ao outro. Essa posição, 
expressa nas crônicas da Conquista, pode ser traduzida 
pela:

E desnaturalização da cultura do outro, valorizando 
seu código linguístico. 

São Paulo: Martins Fontes, 1993. p. 33.

QUESTÃO 47

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

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

A filosofia surgiu na Grécia, no século VI a.C. Seus 
primeiros filósofos foram os chamados pré-socráticos. 
De acordo com o texto, o principal problema por eles 
investigado era:

D A cosmologia, como investigação acerca da origem e 
da ordem do mundo.

C A epistemologia, como avaliação dos procedimentos 
científicos.

B A estética, enquanto estudo sobre o belo na arte.

A A ética, enquanto investigação racional do agir 
humano.

E A filosofia política, enquanto análise do Estado e sua 
legislação.

QUESTÃO 49
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QUESTÃO 50

 Sua altitude decresce rapidamente de norte para sul, 
até encontrar a planície do Terai , a apenas 70m sobre o 
nível do mar, um gigantesco contraste com os 8848 m do 
Everest na outra extremidade do país, a pouco mais de 
180 km.

D vulcanismo.

 Apertado entre o Tibete e a Índia, o Nepal se estende 
sobre uma área de 141 mil km, um pouco menor que 
nosso estado do Paraná. Mesmo assim, por conter a 
parte central da cordilheira do Himalaia, a Morada dos 
deuses da mitologia indiana, possui oito das catorze 
maiores montanhas da Terra.

E formação de fossas tectônicas

O texto se refere à mais elevada cordilheira do mundo, o 
Himalaia, onde se situa o Nepal. A origem das grandes 
cadeias de montanhas da Terra, como o Himalaia, os 
Andes e as Rochosas, se deve a

C longos processos de Erosão 

A  falhamentos. 

NICLEVICZ, Waldemar. Tudo pelo Everest. 1993.

B dobramentos.

QUESTÃO 52

Considerando as informações do enunciado, a arte 
colonial mineira pode ser definida como:

A renascentista, pois criava na colônia uma arte sacra 
própria do catolicismo reformado, resgatando os 
ideais clássicos, segundo os padrões do Concílio de 
Trento. 

 A arte colonial mineira seguia as proposições do 
Concílio de Trento (1545-1553), dando visibilidade ao 
catolicismo reformado. O artífice deveria representar 
passagens sacras.
 Não era, portanto, plenamente livre na definição dos 
traços e temas das obras. Sua função era criar, segundo 
os padrões da Igreja, as peças encomendadas pelas 
confrarias, grandes mecenas das artes em Minas 
Gerais.

Santiago, Camila F. G. Traços europeus, cores mineiras: três pinturas 
coloniais inspiradas em uma gravura de Joaquim Carneiro da Silva. São 

Paulo: Annablume, 2008. p. 385 (adaptado).

B ba r roca ,  j á  que  segu ia  os  p rece i t os  da 
Contrarreforma. Era financiada e encomendada 
pelas confrarias e criada pelos artífices locais.

C escolástica, porque seguia as proposições do 
Concílio de Trento. Os artífices locais, financiados 
pela Igreja, apenas reproduziam as obras de arte 
sacra europeias.

D popular, por ser criada por artífices locais, que 
incluíam escravos, libertos, mulatos e brancos 
pobres que se colocavam sob a proteção das 
confrarias. 

E iluminista, pois mesclava o claro e o escuro para 
defender a liberdade contra o atual regime.

QUESTÃO 53

C A busca por uma verdade única e inquestionável, que 
pudesse substituir a verdade imposta pela religião.

B A discussão crítica das idéias e posições, que podem 
ser modificadas ou reformuladas.

D A confiança na tradição e na “imposição religiosa” 
como fundamentos para o conhecimento.

A  A aceitação acrítica das explicações tradicionais 
relativas aos acontecimentos naturais.

A “guinada de atitude” que o texto afirma ter sido 
promovida pelos primeiros filósofos está melhor 
representada em:

E A desconfiança na capacidade da razão em virtude da 
“proliferação de óticas” conflitantes entre si.

da filosofia. Campinas: Papirus, 2000. p. 24.

 Mais que saber ident ificar a natureza das 
contribuições substantivas dos primeiros filósofos é 
fundamental perceber a guinada de atitude que 
representam. A proliferação de óticas que deixam de ser 
endossadas acriticamente, por força da tradição ou da 
'imposição religiosa', é o que mais merece ser destacado 
entre as propriedades que definem a filosoficidade.

OLIVA, Alberto; GUERREIRO, Mario. Présocráticos: a invenção 

QUESTÃO 51

 O ser senhor de engenho é título a que muitos 
aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e 
respeitado por muitos. E se for, qual deve ser, homem de 
cabedal e governo, bem se pode estimar no Brasil o ser 
senhor de engenho, quanto proporcionalmente se 
estimam os títulos entre os fidalgos do Reino (...)

Brasil por suas drogas e minas.

O trecho de Antonil, escrito no século XVIII, pode ser 
considerado característico da sociedade colonial 
brasileira porque:

A a condição de proprietário de terras e de homens 
garantia a preponderância dos senhores de engenho 
na sociedade colonial.

B a autoridade dos senhores restringia-se aos seus 
escravos, não se impondo às comunidades vizinhas e 
a outros proprietários menores.

D as atividades dos senhores de engenho não se 
limitavam à agroindústria, pois controlavam o 
comércio de exportação, o tráfico negreiro e a 
economia de abastecimento.

ANTONIL, André João. Cultura e opulência do 

C as dificuldades de adaptação às áreas coloniais 
levaram os europeus a organizar uma sociedade com 
mínima diferenciação e forte solidariedade entre seus 
segmentos.

E o poder político dos senhores de engenho era 
assegurado pela metrópole através da sua 
designação para os mais a l tos cargos da 
administração colonial.
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QUESTÃO 54

 STRAHLER, Alan; STRAHLER, Arthur. Physical Geography: science and 
systems of the human environment. New York: John Wiley & Sons, 1996. 

Chapter 11, p. 292.

A as etapas evolutivas em que continentes e bacias 
oceânicas foram submetidos já foram finalizadas.

D a interação dinâmica entre placas tectônicas, 
formadas por fragmentos da litosfera,  se manifesta 
por meio de processos de colisão e de separação.

A figura acima representa a distribuição espacial de três 
massas continentais e oceânicas (X, Y e Z), em 
diferentes momentos do tempo geológico. A análise 
desse esquema sugere que

C a distribuição de terras, oceanos e mares do planeta 
tem sua origem tem sua origem associada a colisão 
entre massas continentais.

B após a formação de um supercontinente, as massas 
continentais e oceânicas entram em equilíbrio 
estático.

E a deriva dos continentes está associada ao equilíbrio 
estático entre as massas continentais e a expansão 
do assoalho oceânico à processos dinâmicos.

QUESTÃO 55

 As altitudes do relevo brasileiro são, em geral, 
modestas. O ponto mais alto do país não ultrapassa os 3 
mil metros: o pico da Neblina (2993m), perto da fronteira 
do Amazonas com a Venezuela. Cerca de 41% do 
território nacional tem, no máximo, 200m de altitude; 
78% tem até 500m; e 92,7% até 900m de altitude.

VESENTINI, J. W. Brasil: sociedade e espaço. Geografia do Brasil. 32º 
edição. São Paulo: Editora Ática, 2006. p.252 (adaptado).

As características descritas acima indicam que o relevo 
brasileiro é:

C geologicamente antigo, portanto mais desgastado.

B  diretamente influenciado pelas ações recentes de 
tectonismos.

A  bastante acidentado, com elevada incidência de 
dobramentos modernos.

D pouco transformado pelos agentes erosivos e 
intempéricos.

E totalmente aplainado, com poucas áreas de 
depressão. 

QUESTÃO 56

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

A Para explicar o que acontece no presente é preciso 
compreender como a natureza agia “no começo”, ou 
seja, no momento original.

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

D A razão é capaz de compreender parte dos 
fenômenos naturais, mas a explicação da totalidade 
dos mesmos está além da capacidade humana.

12.ed. Rio de Janeiro: Difel, 2002. p.110.

VERNANT, Jean-Pierre. As origens do pensamento grego. 

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

Trad. de Ísis Borges B. da Fonseca. 

O texto acima trata de algumas origens do pensamento 
grego. Nele, pressupõe que:

E A diversidade de fenômenos naturais pressupõe uma 
multiplicidade de explicações e nem todas estas 
e x p l i c a ç õ e s  p o d e m  s e r  r a c i o n a l m e n t e 
compreendidas.

QUESTÃO 57

D a  r e c u s a  e m  a p r e s e n t a r  e x p l i c a ç õ e s 
preestabelecidas mediante a exigência de que, para 
cada fato, ação ou discurso, seja encontrado um 
fundamento racional. 

E a valorização da arte da argumentação, tendo em 
vista o convencimento a partir da eloqüência daquele 
que elabora o argumento.

C a filosofia, tal como surgiu na Grécia, deixou-nos 
como legado a recusa de uma fé inabalável na razão 
humana e a crença de que sempre devemos acreditar 
nos sentimentos. 

Dentre os legados da filosofia grega para o Ocidente, 
destaca-se: 

 O surgimento da filosofia entre os gregos (Séc. VII 
a.C.) é marcado por um crescente processo de 
racionalização da vida na cidade, em que o ser humano 
abandona a verdade revelada pela codificação mítica e 
passa a exigir uma explicação racional para a 
compreensão do mundo humano e do mundo natural. 

A a concepção política expressa em A República, de 
Platão, segundo a qual os mais fortes devem 
governar sob um regime político oligárquico. 

B a criação de instituições universitárias como a 
Academia, de Platão, e o Liceu, de Aristóteles. 



*codigo-s1901-1*

SIMULADO - 1º dia | Caderno 4 - GRADE 1 - Página 22

QUESTÃO 58

A Brecha Camponesa

 O espaço da economia própria servia para que os 
escravos adquirissem tabaco, comida de regala, uma 
roupinha melhor para mulher e filhos, etc. Mas, no Rio de 
Janeiro do século XIX, sua motivação principal parece ter 
sido o que apontamos como válvula de escape para as 
pressões do sistema: a ilusão de propriedade ‘distrai’ a 
escravidão e prende, mais do que uma vigilância feroz e 
dispendiosa, o escravo à fazenda. ‘Distrai’, ao mesmo 
tempo, o senhor do seu papel social, tornando-o mais 
humano aos seus próprios olhos. (...) Certamente o 
fazendeiro vê encher-se a sua alma de certa satisfação 
quando vê vir o seu escravo da sua roça trazendo o seu 
cacho de bananas, o cará, a cana, etc. (...) O sistema 
escravista – como qualquer outro – não poderia, 
evidentemente, viabilizar-se apenas pela força. ‘O 
extremo aperreamento desseca-lhes o coração’, 
escreve o barão justificando a economia própria dos 
escravos, ‘endurece-os e inclina-os para o mal. O senhor 
deve ser severo, justiceiro e humano’.

REIS, João José & SILVA, Eduardo. In: BECHO, Myriam Motta & BRAICK, 
Patrícia Ramos. História das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo, 

Moderna, 1997, p. 248.

A chamada “brecha camponesa”, de que tratam os 
autores do texto, refere-se a:

A  um pedaço de terra cedido em usufruto ao escravo, 
além de uma folga semanal para trabalhar na terra, de 
onde os negros podiam extrair gêneros extras para 
sua subsistência, como o tabaco, a banana, o cará, a 
comida de regalo, etc.

B um mecanismo de distração dos senhores, os quais 
passarão a produzir alguns gêneros para sua 
subsistência, criando, assim, uma válvula de escape 
contra as pressões do sistema.

C um mecanismo de distração para os escravos que, 
após passarem a semana inteira produzindo apenas 
cana-de-açúcar, em um dia da semana poderiam se 
dedicar ao plantio de outros gêneros, além de 
receberem uma pequena parcela da produção para 
seu próprio consumo.

 Um outro mecanismo de controle e manutenção ‘da 
ordem escravista foi a criação de uma margem de 
economia própria para o escravo dentro do sistema 
escravista, a chamada brecha camponesa’. Ao ceder um 
pedaço de terra em usufruto e a folga semanal para 
trabalhá-la, o senhor aumentava a quantidade de 
gêneros disponíveis para alimentar a escravatura 
numerosa, ao mesmo tempo em que fornecia uma 
válvula de escape para as pressões resultantes da 
escravidão (...).

D um mecanismo de controle e manutenção da ordem 
escravista, já que senhores e escravos podiam 
trabalhar conjuntamente, distraindo-se das tensões 
permanentes do sistema e amenizando as profundas 
diferenças sociais existentes entre eles.

E uma espécie de propriedade privada dos escravos, 
que possibi l i tava a estes produzir gêneros 
complementares para sua subsistência, suprindo 
também as necessidades alimentares de seu senhor, 
que trocava esses produtos por cana-de-açúcar.

QUESTÃO 59

D preenchimento por sedimentos das fossas 
oceânicas.

B convergência de placas tectônicas.

Essas três ocorrências têm, em comum, o fato de se 
haverem dado em regiões do “Círculo de Fogo do 
Pacífico”, onde a forte atividade sísmica, que leva à 
formação dessas ondas, está diretamente relacionada à 
(ao):

C formação de epicentros no interior da litosfera.

 Em1896, 27.000 pessoas morreram, no Japão, em 
conseqüência de uma “tsunami”, isto é, de uma onda 
gigante com mais de l0m de altura. Em 1992, outra 
“tsunami” arrasou parte do litoral pacífico da Nicarágua. 
Em 1998, o fenômeno se repetiu em Papua-Nova Guiné. 

A existência das regiões dorsais mesooceânicas.

E desenvolvimento de processos erosivos do assoalho 
oceânico.

QUESTÃO 60

B instituir um ideal de liberdade moral que não existiria 
se não fossem os mecanismos contidos nos sistemas 
jurídicos.   

E estabelecer a regência na relação mútua entre os 
homens, na medida em que isso seja possível por 
meio de leis. 

São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 332.

De acordo com essa caracterização, a função própria e 
universal atribuída à justiça, no estado de direito, é 

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 

 Tendemos a concordar que a distribuição isonômica 
do que cabe a cada um no estado de direito é o que 
permite, do ponto de vista formal e legal, dar estabilidade 
às várias modalidades de organizações instituídas no 
interior de uma sociedade. Isso leva Aristóteles a afirmar 
que a justiça é “uma virtude completa, porém não em 
absoluto e sim em relação ao nosso próximo. 

A conceber e aplicar, de forma incondicional, ideias 
racionais com poder normativo positivo e irrestrito.   

C determinar, para as relações sociais, critérios legais 
tão universais e independentes que possam valer por 
si mesmos.   

D promover, por meio de leis gerais, a reciprocidade 
entre as necessidades do Estado e as de cada 
cidadão individualmente. 
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C pela pressão dos dobramentos modernos a oeste, empurrando as porções mais centrais e orientais para o fundo 
oceânico.

 Quando você sobe ou desce uma escada você entra no “modo automático” na qual você não precisa ficar 
raciocinado “primeiro o pé direito, depois o pé esquerdo, agora o pé direito…”. Para que isso aconteça o 
dimensionamento dos degraus deve ser realizado de forma que exista uma relação de profundidade e altura, que é 
onde entra a fórmula de Blondel.
 Essa fórmula foi desenvolvida por Nicolas François Blondel que nada mais é do que a energia dispendida para 
subir e descer escadas. Blondel observou que o passo de uma pessoa em marcha normal varia de 63 a 64 cm e ao 
subir uma escada a pessoa diminui o passo de acordo com a altura do degrau.

MAGNOLI, D; ARAÚJO, R. Projeto de ensino de geografia: natureza, tecnologias, sociedades – geografia geral.
São Paulo: Moderna, 2001. p. 37.

A semelhança das porções central e oriental observadas nos cortes longitudinais é explicada

A pela localização dessas porções no interior de placas tectônicas que não foram afetadas por movimentos 
orogenéticos recentes, associada a um longo processo de erosão.

B pelo processo de deposição de sedimentos que foi mais intenso nessas porções, principalmente na atual Era 
Geológica, a Cenozoica.

D pela localização dessas regiões em áreas de intensa instabilidade geológica.
E pela ação dos movimentos endógenos a que as superfícies dessas regiões estão submetidas.

QUESTÃO 62

QUESTÃO 63

 Segundo Aristóteles, “na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente 
justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios — esses tipos de vida são 
desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais —, tampouco devem ser agricultores os aspirantes à 
cidadania, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das atividades políticas. 

VAN ACKER, T. Grécia. A vida cotidiana na cidade-Estado. São Paulo: Atual, 1994.

O trecho, retirado da obra Política, de Aristóteles, permite compreender que a cidadania

A possui uma dimensão histórica que deve ser criticada, pois é condenável que os políticos de qualquer época 
fiquem entregues à ociosidade, enquanto o resto dos cidadãos tem de trabalhar.

B era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política 
profundamente hierarquizada da sociedade.

C estava vinculada, na Grécia Antiga, a uma percepção política democrática, que levava todos os habitantes da pólis 
a participarem da vida cívica.

D tinha profundas conexões com a justiça, razão pela qual o tempo livre dos cidadãos deveria ser dedicado às 
atividades vinculadas aos tribunais.

E vivida pelos atenienses era, de fato, restrita àqueles que se dedicavam à política e que tinham tempo para resolver 
os problemas da cidade.
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QUESTÃO 64

E expansão territorial.
D imigração estrangeira.

 É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de 
matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um 
dos povos mais homogêneos, lingüística e culturalmente 
e também um dos mais integrados socialmente da Terra. 
Falam uma língua, sem dialetos. Não abrigam nenhum 
contingente reivindicativo de autonomia, nem se apegam 
a nenhum passado. Estamos abertos é para o futuro.

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. 

TEXTO I
 Cinco grupos etnográficos, ligados pela comunidade 
ativa da língua e passiva da religião, moldados pelas 
condições ambientes de cinco regiões dispersas, tendo 
pelas riquezas naturais da terra um entusiasmo 
estrepitoso, sentindo pelo português aversão ou 
desprezo, não se prezando, porém, uns aos outros de 
modo particular – eis em suma ao que se reduziu a obra 
de três séculos.

ABREU, Capistrano de. Capítulos de história colonial.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1976 (original de 1907).

TEXTO II

São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

No que diz respeito à formação da nação brasileira, os 
autores, nas passagens acima, divergem quanto ao 
significado de aspectos da:

A herança colonial. 
B unificação territorial. 
C polarização regional.

QUESTÃO 65

O texto acima é parte de uma narrativa mítica. 
Considerando que o mito pode ser uma forma de 
conhecimento, pode-se inferir que:

B O conhecimento mít ico segue um rigoroso 
procedimento lógico-analítico para estabelecer suas 
verdades.

VERNANT, Jean-Pierre. O universo, os deuses, os homens. Trad. de Rosa 
Freire d'Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 56.

 Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está 
ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns 
triunfaram. Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi 
expulso, ou para a prisão do Tártaro ou para a Terra, 
entre os mortais. E os homens, o que acontece com eles? 
Quem são eles?

A  verdade do mito obedece a critérios empíricos e 
científicos de comprovação.

C As explicações míticas constroem-se de maneira 
argumentativa e autocrítica.

E A verdade do mito obedece a regras universais do 
pensamento racional, tais como a lei de não-
contradição.

D O mito busca explicações definitivas acerca do 
homem e do mundo, e sua verdade independe de 
provas.

QUESTÃO 66

C X e Y foram formadas em consequência da colisão de 
placas tectônicas.

Em X e Y, indicados nessa figura, estão representadas 
duas feições de relevo. Nesse sentido, é possível 
concluir que

D X foi formada em consequência da separação de 
placas tectônicas e Y, em conseqüência da colisão 
delas.

 McKNIGHT, T.L. Phisical Geography - 

A X e Y foram formadas em consequência da separação 
de placas tectônicas.

a landscape appreciation. New Jersey: Prentice Hall, 1996. p. 10.

B X foi formada em consequência da colisão de placas 
tectônicas e Y, em consequência da separação delas.

E X foi formada em consequência da colisão de placas 
tectônicas e Y foi formada por outro processo.

QUESTÃO 67

OLIVEN, Rubem George. Cultura e modernidade no Brasil.

C abertura dos portos ao comércio exterior.   
D ampliação das relações bilaterais com os EUA.   

B início do ciclo econômico da borracha.    

 Em 1808, a família real portuguesa, fugindo do cerco 
napoleônico, transferiu-se para o Brasil que, de colônia, 
se tornou sede da monarquia e do vice-reino. Os treze 
anos durante os quais a corte permaneceu no Rio de 
Janeiro tiveram grande importância política e econômica 
e foram seguidos pela declaração de independência do 
Brasil em 1822.

Uma das principais características socioeconômicas 
desse período foi a(o)

E elevação do Brasil à condição de protetorado da 
Inglaterra.    

A diminuição do fluxo de mercadorias.   
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QUESTÃO 68

O texto trata da Revolução pernambucana de 1817. Com 
relação a esse acontecimento é possível afirmar que os 
insurgentes

C dominaram Pernambuco e o norte da colônia, 
decretando o fim dos privilégios da Companhia do 
Grão-Pará e Maranhão.   

B contaram com a ativa participação de homens negros, 
pondo em risco a manutenção da escravidão na 
região.   

 Eis que uma revolução, proclamando um governo 
absolutamente independente da sujeição à corte do Rio 
de Janeiro, rebentou em Pernambuco, em março de 
1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco 
simpático que, se nos fora permitido [colocar] sobre ele 
um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos 
propusemos tratar.

F. A. Varnhagen. História geral do Brasil, 1854.

A pretendiam a separação de Pernambuco do restante 
do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse 
território.   

D propuseram a independência e a república, 
congregando proprietários, comerciantes e pessoas 
das camadas populares.   

E implantaram um governo de terror, ameaçando o 
direito dos pequenos proprietários à livre exploração 
da terra.   

QUESTÃO 69

 O Brasil constituía então uma base essencial da 
economia portuguesa. A nossa exportação era quase 
toda (excetuando o vinho do Porto) canalizada para os 
portos brasileiros; a nossa importação vinha quase toda 
do Brasil; as matérias-primas tropicais faziam escala em 
Lisboa e daqui eram exportadas para o exterior. (...) A 
emancipação econômica do Brasil (em 1808) teve, 
portanto, consequências graves na economia 
portuguesa. A antiga colônia passara, em poucos anos, 
de fonte de rendimento à fonte de despesa.

SARAIVA, J. H. História de Portugal. Lisboa: Europa-América, 1996. p. 274.

No contexto das medidas liberais decretadas por D. João 
VI no Brasil, a “emancipação econômica do Brasil”, que o 
historiador português apresenta como danosa à 
economia portuguesa, é resultado da

E liberdade de comércio estabelecida pelo decreto de 
Abertura dos Portos Brasileiros às Nações Amigas de 
Portugal.   

B autonomia financeira garantida com a criação do 
Banco do Brasil, que passou a emitir papel moeda.   

A autonomia administrativa advinda da elevação do 
Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves.   

C liberação manufatureira estabelecida pelo Alvará de 
1º de abril, que permitiu as instalações de indústrias 
no Brasil.   

D incrementação do comércio brasileiro a partir da 
assinatura do Tratado de Comércio e Navegação com 
a Inglaterra.   

QUESTÃO 70

Disponível em: http://letras.mus.br. Acesso em: 3 mar. 2019.

Tudo que se vê não é

Como uma onda

De novo do jeito que já foi um dia

Como um mar
A vida vem em ondas

Viu há um segundo

A letra dessa canção de Lulu Santos lembra ideias do 
filósofo grego Heráclito, que viveu no século VI a.C. e que 
usava uma linguagem poética para exprimir seu 
pensamento. Ele é o autor de uma frase famosa: “Não se 
entra duas vezes no mesmo rio”. Dentre as sentenças de 
Heráclito abaixo citadas, marque aquela da qual o 
sentido da canção de Lulu Santos mais se aproxima

No mundo [...]

Tudo passa Tudo sempre passará

Lulu Santos e Nelson Mota

Num indo e vindo infinito

                                  

Igual ao que a gente

Tudo muda o tempo todo

A Morte é tudo que vemos despertos, e tudo que vemos 
dormindo é sono.

B O homem tolo gosta de se empolgar a cada palavra.

Nada do que foi será

C Ao se entrar num mesmo rio, as águas que fluem são 
outras.

D Muita instrução não ensina a ter inteligência.
E O povo deve lutar pela lei como defende as muralhas 

da sua cidade
 

QUESTÃO 71

D intrusões e extrusões.

B dobras anticlinais e sinclinais.

Folha Apiaí SG-22-X-B-V, 2008 (adaptado).

A soleiras e diques.

C plataformas e bacias sedimentares.

CPRM. Serviços Geológicos do Brasil.

E falhas verticais e horizontais.

A figura mostra corte transversal A-B em área serrana 
embasada por rochas metamórficas entre os municípios 
de Apiaí e Iporanga, no Vale do Ribeira, sul do estado de 
São Paulo. As rochas representadas são de idade pré-
cambriana e formam estruturas em um sistema de
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QUESTÃO 72

E o núcleo divide-se em duas partes: superior e inferior 
e seu material é o magma.

 Tais mudanças nas partes superficiais do globo 
pareciam, para mim, improváveis de acontecer se a Terra 
fosse sólida até o centro. Desse modo, imaginei que as 
partes internas poderiam ser um fluido mais denso e de 
densidade específica maior que qualquer outro sólido 
que conhecemos, que assim poderia nadar no ou sobre 
aquele fluido. Desse modo, a superfície da Terra seria 
uma casca capaz de ser quebrada e desordenada pelos 
movimentos violentos do fluido sobre o qual repousa.

A a crosta é uma camada única constituída de uma 
placa tectônica dividida em duas seções.

B a litosfera é a camada mais densa e se mantém em 
movimento devido às correntes convectivas.

Benjamin Franklin, 1782, em uma carta para o geólogo francês Abbé J. L. 
Giraud-Soulavie in PRESS, frank et al. Para entender a Terra. 4. ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2006

C as camadas da Terra são separadas umas das outras 
por áreas denominadas “descontinuidades”.

D ela é formada por camadas alternadas, de 
densidades semelhantes, que diminuem da superfície 
para o centro.

O fragmento acima aborda a estrutura interna da Terra de 
forma imagética. A melhor associação objetiva a esse 
texto está em:

QUESTÃO 73

  No início do século XX, um jovem meteorologista 
alemão, Alfred Wegener, levantou uma hipótese que hoje 
se confirma, qual seja: há 200 milhões de anos, os 
continentes formavam uma só massa, a Pangeia, que em 
grego quer dizer “toda a terra”, rodeada por um oceano 
contínuo chamado de “Pantalassa”. Com a intensificação 
das pesquisas, também se pode afirmar que, além dos 
continentes, toda a litosfera se movimenta, pois se 
encontra seccionada em placas, conhecidas como 
“placas tectônicas”, que flutuam e deslizam sobre a 
astenosfera, carregando massas continentais e 
oceânicas. 

Muitas teorias foram elaboradas para tentar explicar tais 
movimentos e, recentemente, descobriu-se que a 
explicação está relacionada:

C ao princípio formador de montanhas conhecido por 
orogênese.

B ao princípio da isostasia (ísos = igual em força + stásis 
= parada).

 

A ao vulcanismo que movimenta o magma.

D aos terremotos e vulcanismos, em razão de sua força 
na alteração das paisagens.

E ao movimento das correntes de convecção que 
ocorrem no interior do planeta.

QUESTÃO 74

Por te cruzarmos, quantas mães choraram,
São lágrimas de Portugal!

Mas nele é que espelhou o céu.

O poema de Fernando Pessoa se refere à conquista dos 
mares pelos portugueses, no início da Era Moderna. Se 
os resultados finais mais conhecidos dessas “Grandes 
Navegações” foram a abertura de novas rotas 
comerciais em direção à Índia, a conquista de novas 
terras e o espalhamento da cultura européia, alguns dos 
elementos desse contexto histórico cuja articulação 
auxilia na compreensão das origens dessa expansão 
marítima são:

Quantos filhos em vão rezaram!

Se a alma não é pequena

Para que fosses nosso, ó mar!

B a  b u s c a  d e  o u r o  p a r a  a s  C r u z a d a s ;  a 
descentralização monárquica; o desenvolvimento da 
matemática.

Valeu a pena? Tudo vale a pena

Tem que passar além da dor

PESSOA, Fernando. Mar Português.

C o mito do abismo do mar; a desmonetarização da 
economia; a vontade do enriquecimento rápido.

Ó mar salgado, quando do teu sal

Quantas noivas ficaram sem casar

Quem quer passar além do Bojador

D a demanda de especiarias; a aliança com as cidades 
italianas; a ânsia de expandir o cristianismo.

E o anseio de crescimento mercantil; os relatos de 
viajantes medievais; a conquista de Portugal pelos 
mouros.

A  o avanço das técnicas de navegação; a busca do 
mítico paraíso terrestre; a percepção de um universo 
segundo uma ordem racional.

Deus do mar o perigo e o abismo deu.

Rio de Janeiro, José Aguilar, 1960. 
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QUESTÃO 75

C decisão tomada no Tratado de Tordesilhas e do 
fortalecimento econômico da Espanha.

B ampliação do movimento da Reconquista e da 
consolidação dos Reinos Cristãos Ibéricos.

D utilização de novas rotas em direção ao Oriente e da 
tomada de Constantinopla pelos turcos.

Este breve fragmento, extraído do diário de bordo escrito 
em 1492 por Cristóvão Colombo, tem um significado 
especial no processo de expansão das fronteiras 
européias. Podemos afirmar que a chegada à América 
faz parte do processo da(o)

A expansão da economia mercantil e do fortalecimento 
da classe burguesa.

E descobrimento das novas técnicas de navegação e 
da assinatura da Bula Inter Coetera.

COLOMBO, Cristóvão. In: ISAAC, J. & ALBA. A História Universal – Idade 
Média. São Paulo: Mestre Jou, 1967, p.193.

 A 16 de setembro, vimos flutuar pequenos maços de 
ervas marinhas que pareciam ainda frescas..., o que fez 
todos acreditarem que a terra se aproximava.

QUESTÃO 76

 Em Atenas [...] o povo exercia o poder diretamente, na 
praça pública [...]. Todos os homens adultos podiam 
tomar parte nas decisões. Hoje elegemos quem decidirá 
por nós. A democracia antiga é vista, geralmente, como 
superior à moderna. Mas a democracia moderna não é 
uma degradação da antiga: ela traz uma novidade 
importante – os direitos humanos. A questão crucial dos 
direitos humanos é limitar o poder do governante. Eles 
protegem os governados dos caprichos e desmandos de 
quem está em cima, no poder.

JANINE, Renato. A democracia. São Paulo:

A superioridade da democracia antiga com relação à 
moderna pode ser atribuída ao (à)

Publifolha, 2001. p. 8-10 (adaptado).

A poder dado aos homens mais velhos, dotados de 
virtude e sabedoria, para decidirem sobre os destinos 
da cidade.

D fato de o povo eleger seus representantes políticos 
para tomar decisões sobre os destinos da cidade e 
definir os seus direitos, em praça pública, de modo a 
evitar atitudes arbitrárias e injustas dos governantes.

C poder dado aos homens que se destacaram como os 
mais corajosos nas guerras e aos mais capazes nas 
ciências e nas artes, para estes tomarem as decisões 
nas assembleias realizadas em praça pública.

B  condução, de forma justa, da vida em sociedade e 
garantia do direito de todos os habitantes da cidade 
de participarem das assembleias.

E participação direta dos cidadãos nas decisões de 
interesse do todo no âmbito do espaço público.

QUESTÃO 77

C possibilitar o reconhecimento de coisas, fatos, 
lugares.

E eternizar os grandes feitos humanos.

 Os antigos gregos consideravam a memória uma 
entidade sobrenatural ou divina: era a deusa 
Mnemosyne, mãe das Musas, que protegem as artes e a 
história. A deusa Memória dava aos poetas e adivinhos o 
poder de voltar ao passado e de lembrá-los para a 
coletividade (...). Os historiadores antigos escreviam 
para que não fossem perdidos os feitos memoráveis dos 
humanos e para que servissem de exemplos às 
gerações futuras.

A memória, para os gregos, tinha como função

D relatar a história de todos os antepassados.

CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo:

A garantir a identidade cultural.

Editora Ática. p.138.

B auxiliar os artistas e historiadores a homenagearem 
os seus mortos.

QUESTÃO 78

C estrutura geológica antiga do Quaternário, 
predominante no território brasileiro.

B dominância de clima tropical úmido que, favorecendo 
o intemperismo químico das rochas, reduz a 
magnitude dos terremotos.

A explicação para essa diferença deve-se à

D predominância de rochas sedimentares, mais 
suscetíveis a rupturas geológicas.

E localização do território brasileiro em região 
intraplaca.

 Não são raros os relatos de ocorrência de terremotos 
no território brasileiro. Porém, diferentemente do que 
acontece no Japão, nos Estados Unidos e no Chile, por 
exemplo, os terremotos aqui observados normalmente 
são de baixa magnitude. 

A localização do Brasil em área de convergência de 
placas.
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QUESTÃO 79

A charge demonstra que, no início do século XVI,

A  Portugal, por estar conseguindo altos lucros com o 
comércio asiático e o conseqüente monopólio do 
comércio da distribuição de especiarias, resolveu 
iniciar a colonização através da implantação do 
sistema de Capitanias Hereditárias, financiadas pela 
Coroa.

B a Coroa portuguesa, através do Foral e da Carta de 
Doação (sistema jurídico de implantação das 
Capitanias), destinou grandes investimentos para o 
processo de colonização do Brasil.

D o donatário (sentado) mostra interesse pela Capitania 
devido aos inúmeros benefícios oferecidos pela 
Coroa, bem como ao dinheiro que receberia para 
iniciar a ocupação de terra oferecida.

C pelo fato da Coroa portuguesa não ter destinado 
recursos para o processo de implantação das 
Capitanias Hereditárias, fez com que tivesse que abrir 
mão da soberania sobre as terras brasileiras e 
entregá-las aos donatários que se tornaram donos da 
terra.

E a Coroa portuguesa, tinha falta de recursos para 
financiar a colonização e resolveu dividir o Brasil em 
Capitanias Hereditárias e entregá-las à “iniciativa 
privada”, isto é, aos donatários que vinham com seus 
próprios recursos e recebiam o direito de administrar 
a Capitania como província do Estado.

QUESTÃO 80

A as teorias que consagravam o idealismo, criticando 
qualquer tipo de convivência social distante da 
democracia.

B a construção de uma ciência próxima dos 
pensadores sofistas, exaltando o relativismo na 
ética.

 Desvendar os mistérios do mundo e tentar entendê-
los, para melhor viver, faz parte da História nos seus mais 
diversos períodos. Na antiga Grécia, foram destacados 
os estudos e as concepções de mundo na Filosofia. 

Um dos seus filósofos mais conhecido, Aristóteles, 
defendeu:

D a desvinculação entre forma e matéria, considerado 
o universo resultado da criação de um Deus ético e 
generoso.

E a prevalência dos ensinamentos dialéticos de 
Heráclito, ressaltando o valor da convivência social 
para a cultura.

C a existência de um conhecimento resultado da 
observação e da experiência humanas, discordando, 
assim, de Platão.

QUESTÃO 81

ALBUQUERQUE, Maria A. M.; BIGOTTO, José F.; VITIELLO, Márcio A. 
Geografia: sociedade e cotidiano. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: Escala, 2010.

B 2.

p. 100 (adaptado).

C 3.

A 1.

D 4.

A Terra não é um todo homogêneo, mas é formada de 
camadas que se diferenciam de acordo com a 
espessura, a temperatura, a densidade e os materiais 
que as compõem. O número que corresponde, nas 
camadas da Terra, à Descontinuidade de Mohorovicic é

E 5.
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QUESTÃO 82

A O princípio de que tudo é água ou o elemento úmido.

D O Mundo das Ideias.

B A permanência do ser.
C Transformação incessante das coisas.

 Heráclito nasceu na cidade de Éfeso, região da Jônia, 
e viveu aproximadamente entre 540 e 480 a.C. Ficou 
conhecido como “o obscuro”, porque seus escritos eram, 
em geral, aforismos, isto é, frases enigmáticas que 
condensam a ideia transmitida. Dentre suas ideias mais 
destacadas está a do “eterno devir”.

E Uniformidade de ideias.

A partir dessas informações, o significado de “eterno 
devir” está melhor representado em:

QUESTÃO 83

AGRANTI, Leila M. Famílias e Vida Doméstica. In: SOUZA, Laura de M. 
História da Vida Privada no Brasil. Vol.1: cotidiano e vida privada na América 

Portuguesa. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p.87.

O texto relata sobre a organização familiar nas grandes 
propriedades açucareiras durante o período colonial. 
Nas organizações familiares

B nas fazendas, em função do desenvolvimento 
tecnológico dos engenhos, reproduzia-se o modelo 
de família nuclear burguesa característico da Europa.

D a família extensa, que incluía agregados e até 
escravos, era característica dos ricos proprietários 
das grandes fazendas de cana-de-açúcar.

E o trabalho das classes sociais intermediárias no Brasil 
que prestavam serviços no engenho, eram prestados 
pelos agregados.

A os grandes proprietários constituíam núcleos 
familiares estáveis e restritos, onde os agregados não 
existiam nem os escravos podiam aproximar-se.

 Tantas foram as formas que a família colonial 
assumiu, que a historiografia recente tem explorado em 
detalhe suas origens e o caráter das uniões, enfatizando-
lhe a multiplicidade e especificidades em função das 
características regionais da colonização e da 
estratificação social dos indivíduos.

C os escravos, pela localização das senzalas nas 
proximidades da casa grande, não constituíam 
relações familiares duradouras e/ou estáveis.

QUESTÃO 84

D A vida consagrada ao ganho é modo de vida típico do 
capitalismo.

 De acordo com Aristóteles, a vida consagrada ao 
ganho, que tem como fim a riqueza, não é a vida feliz. 
Portanto, a vida consagrada ao ganho identifica 
erroneamente o que é o bem ou a felicidade.

E A riqueza torna as pessoas escravas do dinheiro e, 
portanto, infelizes.

Qual a principal razão invocada por Aristóteles para 
rejeitar a vida que tem como fim último a riqueza?

São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 12.

A A vida consagrada ao ganho é apenas um meio e não 
um fim em si mesmo.

B O acúmulo de bens exteriores representa uma 
agressão à natureza.

ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd 
Bornheim da versão inglesa de W. D. Ross. 

C A busca de riqueza é um fim acalentado por 
indivíduos mesquinhos e egoístas.

QUESTÃO 85

em 10/9/1779, citado por VERGER, Pierre. Fluxo e Refluxo. São Paulo: 
Corrupio, l987.

A mão-de-obra de origem africana tinha papel 
fundamental na sustentação da economia colonial na 
América Tropical. No caso brasileiro, a principal atividade 
econômica sustentada pelo trabalho escravo, na época 
em que foram dadas as instruções no quadro acima, era:

 É constatado que o tabaco é tão necessário para o 
resgate dos negros quanto os mesmos negros são 
precisos para a conservação da América Portuguesa. 
Nas mesmas circunstâncias se acham as outras nações 
que têm colônias, nenhuma delas se pode sustentar sem 
escravatura (...).

Instruções ao Marques de Valença, governador da Bahia, 

A a extração das drogas do sertão que garantiam altos 
lucros aos fabricantes europeus de medicamentos.

B a criação de gado bovino que sustentava, com a 
carne e o couro, outras atividades produtivas na 
Colônia.

C a produção açucareira, base da economia colonial 
nos séculos XVI e XVII.

E a produção de fumo que servia tanto ao consumo 
europeu quanto à troca por mais africanos, conforme 
o próprio texto citado.

D a extração mineral, apesar da diminuição da 
produção aurífera naquele período do século XVIII.
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QUESTÃO 86

E o monopólio comercial, o trabalho assalariado, a 
produção para o mercado interno e o predomínio das 
grandes propriedades rurais.

C o liberalismo econômico, o trabalho assalariado, a 
monocultura canavieira e o predomínio das grandes 
propriedades rurais.

 Coloquemo-nos naquela Europa anterior ao século 
XVI isolada dos trópicos, só indireta e longinquamente 
acessíveis e imaginemo-la, como de fato estava, privada 
quase inteiramente de produtos que se hoje, pela sua 
banalidade, parecem secundários, eram então prezados 
como requintes de luxo. Tome-se o caso do açúcar, que 
embora se cultivasse em pequena escala na Sicília, era 
artigo de grande raridade e muita procura; até nos 
enxovais de rainhas ele chegou a figurar como dote 
precioso e altamente prezado.

A colonização do Brasil, a partir do século XVI, permitiu à 
Coroa Portuguesa usufruir das vantagens trazidas pelas 
riquezas tropicais. Caracterizam a economia colonial 
brasileira:

PRADO, Jr. Caio. Formação do Brasil contemporâneo. 
São Paulo: Brasiliense. 1961.

A o monopólio comercial, a monocultura de exportação, 
o trabalho escravo e o predomínio das grandes 
propriedades rurais.

B o livre comércio, a indústria do vestuário, o trabalho 
livre e o predomínio das pequenas propriedades 
rurais.

D o exclusivo colonial, o trabalho escravo, a exportação 
de ferro e aço e o predomínio das pequenas 
propriedades rurais.

QUESTÃO 87

Duas teorias tentam explicar esse processo. São elas:

 O processo que gerou a atual configuração dos 
continentes na superfície do planeta Terra resultou da 
fragmentação e do afastamento das terras emersas que, 
no princípio, constituíam um único bloco chamado 
Pangéia. 

B a da deriva continental e a da descontinuidade de 
Gutemberg.

C a das placas tangenciais e a das placas continentais.

E as das descontinuidades de Mohorovicic e de 
Gutemberg.

A a das placas tectônicas e a da descontinuidade de 
Mohorovicic.

D a das placas tectônicas e a da deriva continental.

QUESTÃO 88

E  representou a deusa Atena levando em conta que o 
belo consiste na proporção, na simetria e na ordem, 
por isso fez um cálculo matemático das proporções 
entre as partes do corpo, o local em que seria 
instalada e como seria vista.

Paulo, Editora Ática, 2003, p. 284 (adaptado).

O exemplo citado no texto ilustra como os gregos na 
Antiguidade concebiam a relação entre arte e natureza. 
Tendo por base a concepção aristotélica acerca dessa 
relação, podemos dizer que a estátua grotesca venceu o 
concurso porque o escultor

 A cidade de Atenas promoveu um concurso para a 
escolha da estátua da deusa Atena, a ser instalada no 
Partenon. Dois escultores apresentaram suas obras. 
Uma delas era uma mulher perfeita e foi admirada por 
todos. A outra, era uma figura grotesca: a cabeça 
enorme, os braços muito longos e as mãos maiores que 
os pés. Quando as duas estátuas foram colocadas nos 
altos pedestais do Partenon, onde eram vistas de baixo 
para cima, a estátua perfeita tornara-se ridícula: a 
cabeça e as mãos de Atena pareceram minúsculas e 
desproporcionais para seu corpo; em contrapartida, a 
estátua grotesca tornara-se perfeita, pois a cabeça, os 
braços e as mãos se tornaram proporcionais ao corpo. A 
estátua grotesca foi considerada a boa imitação e 
venceu o concurso.

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São

A  imitou a deusa Atena considerando que para uma 
obra ser bela tem de ter, além da proporção, certa 
esquisitice.

B  não se preocupou em reproduzir uma cópia fiel da 
deusa Atena, pois no mundo sensível temos apenas 
uma imitação da verdadeira realidade que se 
encontra no mundo inteligível.

D  reproduziu a deusa Atena tendo como padrão de 
beleza o imaginário popular da época, que apreciava 
figuras grotescas. 

C  tomou como parâmetro, ao representar a deusa 
Atena, a ideia de que o belo é relativo ao gosto de 
cada pessoa, por isso a deusa poderia ser percebida 
diferentemente por cada um, dependendo do lugar 
onde fosse colocada.
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QUESTÃO 89 QUESTÃO 90

 A crueldade e impunidade dos participantes das 
entradas contra os indígenas foi denunciada pelo Pe. 
Antônio Vieira. ... e assim fala toda esta gente nos tiros 
que deram; nos que fugiram... nos que mataram, como 
se falassem de uma caçada e não valessem mais as 
vidas dos índios que a dos animais.

Carta do Pe. Antônio Vieira, 1653, Maranhão, destinada ao Padre Provincial. 
In: Coletânea de Documentos Históricos para o 1º Grau - 5ª à 8ª séries. 

SE/CENP 1979, p.25.

O depoimento acima aponta que:

B a população indígena , sobretudo no interior, sofreu 
um verdadeiro extermínio, vítima da escravidão.

C o bandeirismo contribuiu para o crescimento das vilas 
indígenas no atual território de São Paulo.

E a colonização indígena sofreu uma significativa 
queda com o início das Missões dos Jesuítas.

A as aldeias indígenas consolidavam a solidariedade 
existente as tribos.

D a caça ao elemento indígena pelos bandeirantes foi 
condenada pelos senhores de terras.

TEXTO I

TEXTO II

D religiosa no primeiro e econômica no segundo.

B social no primeiro e política no segundo.
C religiosa no primeiro e científica no segundo.

E matemática no primeiro e algébrica no segundo.

Os dois textos acima são documentos que, por sua 
análise, nos permite concluir que a natureza do 
pensamento que permite a datação da Terra é de 
natureza

A científica no primeiro e mágica no segundo.
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