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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 
 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

QUESTÃO GAB QUESTÃO GAB QUESTÃO GAB QUESTÃO GAB QUESTÃO GAB QUESTÃO GAB 

1 A 16 B 31 C 46 C 61 B 76 A 
2 B 17 E 32 D 47 D 62 E 77 E 
3 C 18 C 33 E 48 E 63 D 78 D 
4 A 19 D 34 D 49 A 64 A 79 B 
5 E 20 C 35 E 50 E 65 E 80 E 
6 D 21 E 36 C 51 B 66 B 81 B 
7 E 22 E 37 E 52 B 67 D 82 E 
8 B 23 C 38 C 53 C 68 E 83 A 
9 C 24 C 39 C 54 C 69 C 84 C 

10 B 25 C 40 C 55 A 70 B 85 C 
11 D 26 E 41 D 56 C 71 D 86 B 
12 D 27 B 42 E 57 D 72 E 87 D 
13 A 28 B 43 A 58 D 73 C 88 A 
14 E 29 A 44 D 59 A 74 E 89 d 
15 D 30 A 45 C 60 B 75 D 90 D 

  



 

COLÉGIO MOTIVA – Comissão Elaboradora de Avaliações e Simulado- Página 2 

3ª SÉRIE – SIMULADO EXTRA - 1º DIA ENSINO MÉDIO 

 

REDAÇÃO 
 

OBSERVAÇÕES: 
✓ Mantenha FIDELIDADE ao TEMA e ao GÊNERO solicitados. 

✓ O texto não deve ser escrito em forma de poema (versos) ou narração. 

✓ Utilize as informações fornecidas pelo texto abaixo.  

✓ Os trechos NÃO PODEM SER COPIADOS.  

✓ Exponha seu ponto de vista sem copiar trechos da sinopse. 

✓ Apresente letra legível, com TINTA PRETA ou AZUL.  
✓ Faça rascunho, se necessário. Contudo, os RASCUNHOS NÃO SERÃO CORRIGIDOS. 

✓ Siga a norma culta da língua. 

✓ Seu texto deve apresentar no mínimo 20 linhas e no máximo 30. 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 
TEXTO I 

 
Quando uma família de militares a tirou da vida de menina de rua no Rio de Janeiro, Maura de Oliveira Lobo achava que teria 

uma infância melhor. Mas além de ter que trabalhar como empregada doméstica sem remuneração, aos 6 anos de idade ela conheceu 
um tipo de violência que mesmo hoje, casada e com dois filhos, não esquece. Foi abusada sexualmente por dez anos por dois de seus 
“patrões”, dentro das casas onde morou, em vilas militares. Atualmente, à frente de uma organização não governamental que atende 
pessoas vítimas de pedofilia e jovens carentes, Maura diz que só conseguiu superar medos e formar uma família porque sempre se sentiu 
muito sozinha. Mas conta que a dor de ser vítima da violência sexual na infância vai permanecer pelo resto de sua vida. 

- Eu lembro da cor do fio do bigode do primeiro pedófilo, eu sou capaz de desenhar cada cena que vivi. É como se o meu coração 
tivesse gavetinhas. A gavetinha das coisas negativas está lá. Mas a gente abre gavetas de coisas positivas na vida. É possível ser feliz - 
diz Maura, de 45 anos de idade. 

Esse é apenas um dos milhares casos de violência sexual contra crianças e jovens no Brasil. Na opinião do coordenador de 
projetos da organização não governamental Childhood Brasil, Itamar Gonçalves, os números de violência sexual contra crianças e jovens 
precisam provocar indignação. 

- Temos que ficar indignados e pressionar os governos para qualificar e ampliar o atendimento. Sabemos que muitos conselhos 
tutelares, por exemplo, nem têm carros para fazer visitas às famílias. Falta engajar todos e ter mais políticas públicas que atuem na ponta 
do problema - diz Gonçalves. 

(Adaptado de: https://oglobo.globo.com/brasil/pedofilia-pesadelo-que-comeca-na-infancia-em-casa-11828021 - Acesso em: 26 out. 2017).  

 
TEXTO II 

 
Um levantamento do Ipea, feito com base nos dados de 2011 do Sistema de Informações de Agravo de Notificação do Ministério 

da Saúde (Sinan), mostrou que 70% das vítimas de estupro no Brasil são crianças e adolescentes. Em metade das ocorrências envolvendo 
menores, há um histórico de estupros anteriores. 

No Brasil, há poucos dados sobre o assunto, mas o Disque Denúncia (o Disque 100, serviço nacional de denúncia de abuso e 
exploração sexual contra crianças e adolescentes) registrou em 2014 uma média diária de 13 denúncias de abusos de meninos. O número 
ainda representa menos de 30% dos casos com meninas, mas de acordo com especialistas, também é alarmante. 

A mesma pesquisa do Ipea estima que no mínimo 527 mil pessoas são estupradas por ano no Brasile que, destes casos, apenas 
10% chegam ao conhecimento da polícia. Do total, 70% são crianças e adolescentes. Esses números mostram que 24,1% dos agressores 
das crianças são os próprios pais ou padrastos, e 32,2% são amigos ou conhecidos da vítima. 

(Adaptado de http://www.bbc.com/portuguese/brasil-36401054 - Acesso em: 26 out. 2017). 

 
TEXTO III 

 
Apesar de o senso comum nomear como pedófilo todo agressor sexual de crianças, estudos feitos no Brasil e em todo o mundo 

mostram que apenas 20% das pessoas sentenciadas por este tipo de crime são diagnosticadas com a doença. A maior parcela dos 
molestadores de crianças e adolescentes é de criminosos oportunistas, que podem ser dependentes de álcool e outras drogas, sofrer 
transtornos de humor ou personalidade ou não apresentar nenhum transtorno psiquiátrico. 

Pedofilia é um transtorno psiquiátrico que leva o adulto a se sentir sexualmente atraído de modo compulsivo por crianças e 
adolescentes. “É a doença mais estigmatizada de toda a medicina. São alterações no funcionamento cerebral na região que determina o 
controle emocional. Não tem cura, mas pode ser tratado”, observa Danilo Baltieri, professor de Psiquiatria e coordenador do ABSex. 
Segundo o médico, da mesma forma que nem todo molestador de crianças é pedófilo, nem todo portador de pedofilia é molestador de 
crianças, o que diferencia os dois casos é que o pedófilo precisa de tratamento psicológico adequado. 

O controle da doença une psicoterapia e medicações, além de terapia em grupo. Nos casos extremos, quando o paciente não 
responde a nenhuma medicação, podem ser utilizados medicamentos antagônicos da ação da testosterona, os chamados antilibido. 

(Disponível em: http://www.dgabc.com.br/Noticia/509754/apenas-20-dos-agressores-sexuais-de-criancas-sao-pedofilos?referencia=minuto-a-minuto-topo – Acesso em: 26 out. 2017). 
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TEXTO IV – Infográfico sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil 
 

 

Disponível em: <http://crianca.mppr.mp.br/2020/03/231/ESTATISTICAS-Tres-criancas-ou-adolescentes-sao-abusadas-sexualmente-no-Brasil-a-cada-hora.html> Acesso em 01/09/2020 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija 
TEXTO DISSERTATIVO--ARGUMENTATIVO na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “Caminhos para 
combater o abuso sexual de crianças e de adolescentes no Brasil", apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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ENSINO MÉDIO 

MEDIO 
 

LINGUAGENS CÓDIGOS E SUAS 

TECNOLOGIAS  

 
Questões de 1 a 5 – Língua Inglesa 
 
QUESTÃO 01 
 
Marque a alternativa correta. 
 
Biotechnology makes palm oil industry greener and more 
efficient 
 
Palm oil in West Africa has been a daily part of the village cuisine 
for years, providing a rich energy source bursting with Vitamin A, 
Vitamin E, and many other phytonutrients. Since its introduction 
to Southeast Asia more than a century ago, palm oil has now 
grown to be the largest contributor to the world production of oils 
and fats. It has been widely used in food and non-food industries, 
including the energy sector.  
 
The science and technology surrounding the palm oil milling 
industry however has stagnated with the last significant step 
change a few decades ago. To progress while remaining globally 
competitive and relevant, this industry must adopt and equip itself 
with the latest technologies and innovations. Innovating 
production systems for sustainable growth can go a long way 
towards mitigating negative environmental consequences and 
decoupling growth from using natural resources. The emergence 
of innovative and scalable technologies represents an 
opportunity to transform production so that it drives both profits 
and sustainability. This opportunity is highlighted by the United 
Nation’s Sustainable Development Goal (SDG) 12: Responsible 
Consumption and Production.  

Available at: <https://www.chemengevolution.org/sustainability-environment/biotechnology-

makes-palm-oil-industry-greener-and-more-efficient: Accessed on Mar, 12, 2022. 

 
A fim de se tornar globalmente competitiva, a indústria de 
moagem de Óleo de Palma, popularmente conhecida como 
Azeite de Dendê, deve 
 

A se equipar das mais recentes tecnologias. 

B associar as consequências ambientais ao uso da tecnologia 
de moagem.  

C estar alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável 
das Nações Unidas.  

D contribuir cada vez mais para produções de óleos e 
gorduras. 

E deixar de contribuir para a indústria não alimentícia.  
 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO:  
 
O texto aborda, desde o título, a relação entre indústria e 
tecnologias verdes para o desenvolvimento sustentável do Óleo 
de Palma, Azeite de Dendê. Reitera que para existir progresso e 
manter-se globalmente competitiva, a indústria deve adotar e 
equipar-se com as recentes tecnologias e inovações, "...To 
progress while remaining globally competitive and relevant, this 
industry must adopt and equip itself with the latest technologies 
and innovations...".  
 
Assim, a alternativa correta é a letra A.  
 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 
 
Analise a imagem 1 e o texto 2 e escolha a alternativa correta. 
 
Text 01 
 

 

Available at: <https://www.newworldai.com/artificial-intelligence-comics/> Accessed on Mar, 12, 

2022. 

 
Text 02 
 
The Google DeepMind Challenge Match was a 5-game dispute 
between a Google supercomputer, called AlphaGo, against 
South Korean Lee Sedol, 18-time world champion of the game, 
and considered the best player in the history of this game, in the 
millenary board game Go in 2016. The final result was 4-1 for 
artificial intelligence. 

Available at: <https://www.theverge.com/google-deepmind> Accessed on Mar, 12, 2022.   

 
Em um contexto de desenvolvimento da inteligência artificial, 
alguns testes são feitos para reafirmar a estabilidade e grau de 
confiabilidade das máquinas. Quando, no texto 01, o cientista 
sugere modificar o nome da máquina de AlphaGo para 
AlphaGone, ele está sugerindo que,  
 

A é incontestável que o homem não perderá para o 
supercomputador.  

B sugere que se a máquina tivesse perdido para o homem, 
ela teria que passar por uma atualização. 

C coloca o Lee Sedol no lugar da inteligência artificial e afirma 
que ele não é páreo para a máquina.  

D contesta a real capacidade de resolução de problemas do 
supercomputador.  

E concorda que a máquina com certeza venceria o homem.  
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
No texto 01, o cientista faz o uso da Third conditional, unreal 
conditional, para contextualizar que se a máquina tivesse 
perdido para o homem, ela não mais se chamaria AlphaGo, mas 
o AlphaGone, no sentido de que ela não mais serviria, 
possivelmente sendo deixada de lado ou atualizado para uma 
nova versão “mais inteligente”.  
 
Logo, a alternativa correta é a letra B. 
 
  

https://www.newworldai.com/artificial-intelligence-comics/
https://www.theverge.com/google-deepmind
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ENSINO MÉDIO 

MEDIO 
 

QUESTÃO 03 
 
Leia o texto e marque a opção correta. 
 
The Boy Who Harnessed the Wind review – bright spark saves 
the day 
Chiwetel Ejiofor directs and stars in the inspiring real-life story of 
a teenager who brings electricity to his village in Malawi 
 
Chiwetel Ejiofor has made his debut as writer-director, and the 
result is exhilarating and rather inspiring – a story of success 
against the odds, of ingenuity and resourcefulness, of a father 
and son painfully coming to terms with each other. Ejiofor brings 
a real sensitivity and empathy to this material, as well as some 
bold, fluent storytelling. 
 
He has adapted a 2013 memoir by the Malawian engineer 
William Kamkwamba, which told the remarkable story of how as 
a teenager he provided electricity for his village by designing and 
building a wind turbine, hooked up to a simple bike-type dynamo. 
Ejiofor has exercised a little creative licence here and upped the 
narrative stakes, by making this turbine vital for pumping 
otherwise inaccessible well water for the drought-stricken 
village’s crops, and in doing so battling against his father’s angry 
realisation that his kid has done what he could not. But Ejiofor’s 
creative interventions are entirely justified. They speak to the 
larger ideas – the pain and confrontation involved in trying 
something radically new. 

Available at: <https://www.theguardian.com/film/2019/feb/21/the-boy-who-harnessed-the-wind-

review-chiwetel-ejiofor-william-kamkwamba> Accessed on Mar, 12, 2022. 

 
A Review do filme "The Boy Who Harnessed the Wind" afirma 
que 
 

A o filme seguiu à risca o que continha no livro de memórias de 
um adolescente. 

B o autor-diretor não exerceu nenhuma licença criativa para a 
produção do filme.  

C o filme foi adaptado de um livro de memórias de um 
engenheiro malawiano. 

D a produção cinematográfica deixou a desejar em muitos 
aspectos. 

E o filme é, em muitos momentos, um desacordo entre pai e 
filho para saber quem consegue construir primeiro o moinho 
de ventos.  

 
LETRA C 

 
COMENTÁRIO:  
 
O texto é uma review do filme O menino que descobriu o vento, 
tradução para o Português, onde é apresentado uma história real 
e inspiradora da vida de um adolescente que consegue levar 
eletricidade para sua vila no Malawi. Como é falado na Review, 
O Filme é uma adaptação das memórias de um engenheiro 
malawiano que enquanto adolescente fornece eletricidade para 
sua aldeia projetando e construindo uma turbina eólica, ligado a 
um dínamo do tipo bicicleta.  
 
Assim, de acordo com o texto, a única alternativa correta é a letra 
C. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04   
 
Read the text to answer the question. 
 
Your eyes play a fundamental role in the way that you live. As 
one of the senses of your body your eyes open opportunities to 
witness spectacular events and see incredible sights which you 
can never forget. 
 
If the human eye was an actual camera it would have 576 
megapixels. Compared to a standard camera with 24.2 
megapixels, your eyes could take the best high definition and 3D 
photographs you have ever seen. 

Available at: https://www.londonvisionclinic.com/10-amazing-eye-facts/. Accessed on: Mar. 12, 

2022. 

 
Devido a possibilidade de enxergar, podemos testemunhar 
eventos incríveis. Se nossos olhos fossem comparados a uma 
câmera fotográfica, poderíamos tirar as fotos com melhores 
definições pois,  
 

A o olho humano é mais de 23 vezes mais preciso do que 
uma câmera padrão. 

B uma câmera padrão pode tirar as melhores fotos em alta 
definição e 3D. 

C o olho humano tem 5 vezes mais megapixels do que uma 
câmera padrão. 

D uma câmera padrão tem menos megapixels, mas é mais 
precisa para fotos 3D. 

E o olho humano pode tirar as melhores fotos de alta definição, 
mas não em 3D. 

 

LETRA A 
 

COMENTÁRIO:  
 
O texto fala que se o olho humano fosse uma câmera fotográfica, 
esse teria 576 megapixels. O que é mais de 23 vezes mais 
preciso do que uma câmera padrão, pois a câmera padrão tem 
24.2 megapixels.  
 
Assim, a alternativa correta é a letra A. 
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QUESTÃO 05 
 
Leia o texto e escolha a alternativa correta. 
 
I raise up my voice – not so that I can shout, but so that those 
without a voice can be heard. Those who have fought for their 
rights: Their right to live in peace. Their right to be treated with 
dignity. - Malala Yousafzai, Pakistani activist for female 
education and youngest Nobel Prize laureate 

Available at: <https://malala.org/> Accessed on: Mar. 12, 2022. 

 
Ao defender a igualdade, as mulheres ajudaram outras mulheres 
a se manifestarem e as empoderarm. Desse modo, a fala de 
Malala indica que  
 

A não existe voz que possa ser ouvida a menos que se utilize 
de exageros de volume de vozes.  

B aqueles e aquelas que lutam por seus direitos devem fazer 
isso individualmente.  

C um pouco de intensidade na voz sempre ajudará a resolver 
conflitos. 

D o espaço do seu direito vai até onde começa o do outro e é 
importante conhecer os limites da individualidade de cada 
um.  

E se ela toma a frente das situações é para que outras 
mulheres possam ser ouvidas e terem seus direitos 
respeitados.  

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
A fala de Malala indica que ela toma a frente das situações, com 
sua voz, sua imagem, sua força, para que aquelas que não 
puderam ser ouvidas, possam passar a ter seus direitos 
resguardados.  
 
Assim, a alternativa correta é a letra E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questões de 6 a 45 – Linguagens 
 

QUESTÃO 06 
 

O ensino médio se move 
 

Embora com certo atraso, o Ministério da Educação 
definiu como se dará a implantação do novo ensino médio, a 
meritória reforma sancionada em 2017 com o objetivo precípuo 
de dar maior flexibilidade a essa etapa do aprendizado, 
tornando-a mais atraente e próxima do cotidiano dos estudantes. 

É consenso entre os educadores que a estrutura 
engessada e o conteúdo enciclopédico hoje vigentes estão entre 
as principais causas do desinteresse dos jovens brasileiros pela 
escola, cujo resultado se vê nas elevadas taxas de evasão 
registradas nessa fase. 

No essencial, a reforma estabelece que os alunos 
escolham uma entre cinco áreas de concentração (linguagens, 
matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ensino 
técnico), à qual dedicarão 40% de seu tempo. 

O desafio que se coloca agora é o de garantir, num 
país atravessado por disparidades regionais, que todos os 
estados e municípios tenham condições de oferecer aos alunos 
a flexibilidade e a carga horária prometidas. 

Para tanto, serão necessários investimentos em 
infraestrutura, além de recursos para contratação e formação de 
professores.        

Espera-se que as autoridades ajam com 
responsabilidade para garantir tais verbas em meio à penúria 
orçamentária do país. 

 https://www1.folha.uol.com.br/ 

 

Os gêneros textuais presentes no dia a dia apresentam 
diferentes linguagens e recursos expressivos como elementos 
de caracterização. Com base na leitura do texto e na 
identificação dele como um editorial, é possível identificar como 
seu elemento constitutivo o(a) 
 

A predomínio de opinião de cunho crítico emanada por um 
jornalista de prestígio. 

B uso de uma abordagem informativa com foco na 
impessoalidade e imparcialidade. 

C confronto de pontos de vista heterogêneos sobre a realidade 
do ensino médio brasileiro. 

D emprego de adjetivações e de afirmações categóricas 
como marcas argumentativas. 

E utilização de dados de fontes oficiais com o objetivo de 
explicitar a visão do Estado. 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
O gênero editorial pertence à tipologia argumentativa e 
representa, através de adjetivações, a opinião de um veículo de 
informação, o que acontece no texto da Folha de São Paulo. 
  

https://malala.org/
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2021/07/mec-preve-para-2024-alteracao-do-enem-e-implementacao-total-do-novo-ensino-medio.shtml
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QUESTÃO 07 
 

O Brasil (descrição física e política) 
 

O Brasil é um país maior do que os menores e menor do que os 
maiores. É um país grande, porque, medida sua extensão, 
verifica-se que não é pequeno. Divide-se em três zonas 
climatéricas absolutamente distintas: a primeira, a segunda e a 
terceira. Sendo que a segunda fica entre a primeira e a terceira. 
Há muitas diferenças entre as várias regiões geográficas do 
país, mas a mais importante é a principal. Na agricultura faz-se 
exclusivamente o cultivo de produtos vegetais, enquanto a 
pecuária especializa-se na criação de gado. A população é toda 
baseada no elemento humano, sendo que as pessoas não 
nascidas no país são, sem exceção, estrangeiras. Tão 
privilegiada é hoje, enfim, a situação do país que os cientistas 
procuram apenas descobrir o que não está descoberto, 
deixando para a indústria tudo o que já foi aprovado como 
industrializável e para o comércio tudo o que é vendável. É, 
enfim, o país do futuro, e este se aproxima a cada dia que passa. 

FERNANDES, M. In: ANTUNES, I. Língua, texto e ensino: outra escola possível. 

São Paulo: Parábola, 2009 (adaptado). 

Em relação ao propósito comunicativo anunciado no título do 
texto, esse gênero promove uma quebra de expectativa ao 
 

A anunciar uma temática fincada em aspectos geopolíticos que 
não é desenvolvida no decorrer do texto. 

B apresentar informações coerentes para o desenvolvimento 
dos argumentos sobre a estrutura geopolítica do Brasil. 

C utilizar a estrutura expositiva e impessoal para trazer 
informações relevantes sobre os aspectos físicos e políticos 
do Brasil. 

D propor uma descrição objetiva que contribui para a 
progressão temática sobre a organização física e política do 
Brasil. 

E desenvolver a temática relacionada aos aspectos físicos 
e políticos do país por meio da obviedade e da 
comicidade. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO:  

 
ao relacionar o título com o texto, percebe-se a quebra de 
expectativa no tocante à forma de abordagem do tema 
anunciado no títilo: o brasil (descrição física e política). Há a 
apresentação temática anunciada, entretanto, a abordagem 
carregada de obviedades e redundâncias contribui para a 
quebra de expectativa e instaura o efeito cômico que perpassa 
a narrativa, configurando-se, assim, o gênero crônica 
humorística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 
 

(…).O que dizia, em resumo, é que era melhor não ter 
mudado, dava-se bem com a afeição do Deolindo, a prova é que 
quis fugir com ele; mas, uma vez que o mascate venceu o 
marujo, a razão era do mascate, e cumpria declará-lo. Que vos 
parece? O pobre marujo citava o juramento de despedida, como 
uma obrigação eterna, diante da qual consentira em não fugir e 
embarcar: "Juro por Deus que está no céu; a luz me falte na hora 
da morte". Se embarcou, foi porque ela lhe jurou isso. Com 
essas palavras é que andou, viajou, esperou e tornou; foram elas 
que lhe deram a força de viver. Juro por Deus que está no céu; 
a luz me falte na hora da morte... 

— Pois, sim, Deolindo, era verdade. Quando jurei, era 
verdade. Tanto era verdade que eu queria fugir com você para o 
sertão. Só Deus sabe se era verdade! Mas vieram outras 
coisas... Veio este moço e eu comecei a gostar dele...  

(...) 
Noite de Almirante. IN: ASSIS, Machado de. 50 contos/ Machado de Assis; 

seleção, introdução e notas John Gledson. - São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 
A obra machadiana tem por uma de suas principais 

características a ironia refinada cuja percepção depende de 
fatores linguísticos e discursivos. No trecho em questão 
Deolindo discute com Genoveva sobre a quebra de uma 
promessa de amor. Essa discussão é marcada por uma ironia 
que reside 

 

A no fato de Deolindo só ter partido por causa da promessa 
feita. 

B em “Quando jurei, era verdade”, que marca a mudança 
cínica de postura de Genoveva. 

C em jurar por Deus e quebrar a promessa ainda assim. 

D em trocar Deolindo sem lhe avisar previamente. 

E na desconfiança de Deolindo acerca da veracidade do 
juramento.  

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 

A [F] A partida de Deolindo por causa da promessa é 
verdadeira segundo o narrador. Essa fala não é irônica, isto 
é, dizer algo e ter a intenção do contrário do que foi dito.  

B [V] O “Quando jurei” marca a mudança rápida e 
descompromissada de uma jura de amor, que é um sério 
compromisso. Entretanto, Genoveva faz esse 
compromisso se tornar nada, a partir do momento em 
que diz, com naturalidade, que, à época, era verdade, 
hoje, sem maiores problemas, não é mais. 

C [F] Isso pode configurar até um paradoxo ou um pecado, mas 
ironia não. 

D [F] A ironia não se manifesta em atos; mas na língua. 

E [F] Essa desconfiança não era fingimento; era verdade. Toda 
ironia consiste em dizer algo e querer dizer o contrário desse 
algo. 
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QUESTÃO 09 
 

Contigo adquiro a astúcia 
de conter e de conter-me. 
Teu estreito gargalo 
é uma lição de angústia. 
Por translúcida pões 
o dentro fora e o fora dentro 
para que a forma se cumpra 
e o espaço ressoe. 
Até que, farta da constante 
prisão da forma, saltes 
da mão para o chão 
e te estilhaces, suicida, 
numa explosão 
de diamantes. 

PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

 

O texto reelabora o olhar do leitor sobre um objeto cotidiano. 
Esse é um processo muito comum na construção da linguagem 
poética. No excerto analisado essa reelaboração se dá pela 
 

A análise objetiva da garrafa, como se vê em “Teu estreito 
gargalo” 

B visão denotativa sobre a água, perceptível no trecho “Numa 
explosão de diamantes” 

C apresentação da garrafa em sentido metafórico, 
observada em todo o texto, inclusive no verso “prisão da 
forma” 

D utilização de antíteses, expressas em construções do tipo “o 
dentro fora e o fora dentro” 

E criação de uma interlocução, em “Contigo adquiro a astúcia” 
 

LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 

A questão solicita o entendimento da linguagem poética como 
uma linguagem elaborada esteticamente, que se verifica na 
apresentação da garrafa em seu sentido metafórico. 

 
QUESTÃO 10 
 

Blues da piedade 
Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade 
Pra essa gente careta e covarde 
Vamos pedir piedade 
Senhor, piedade 
Lhes dê grandeza e um pouco de coragem 

CAZUZA. Cazuza: o poeta não morreu. Rio de Janeiro: Universal Music, 2000 

(fragmento). 

  

A respeito da tipologia textual predominante nesse gênero textual, 
afirma-se que se trata de um texto 
  

A descritivo, enfatizando detalhes sobre um personagem. 

B injuntivo, destacando o uso do modo imperativo. 

C narrativo, realçando um conjunto de ações do personagem. 

D argumentativo, incitando o leitor à ação imediata. 

E expositivo, ressaltando uma variedade de linguagem 
regionalista. 

 

LETRA B 
 

COMENTÁRIO: 
 

a tipologia predominante é a injuntiva, marcada pelo emprego de 
verbos no modo imperativo, como “vamos pedir”, ‘dê”.  Esse 
emprego contribui para reforçar a trama com predominância de 
injunção, destacando o modo de realização da ação. 

QUESTÃO 11 
 

O menino do alto Eliane Brum, Leandro Siqueira dos 
Santos, nunca havia reparado que nascera numa cidade partida. 
Perdeu a inocência no instante da descoberta. Quando 1os 
doutores disseram que nada mais poderiam fazer por ele, o pai 
arranjou uma porta velha, bichada, e sobre ela deitou o filho. 
Com a ajuda de parentes, dos vizinhos, do povo de cima, 
carregou-o até o alto de seu destino. Pela primeira vez o menino 
decifrou o precipício de sua vida. Pela primeira vez sentiu medo 
do barranco, das pedras, das cicatrizes escalavradas na terra. O 
menino percebeu naquele exato momento que havia nascido 
com todas as pontes dinamitadas. Quando compreendeu, 
começou a envelhecer. Até a voz mudou. (...) 
Quando se mergulha no coma, o corpo dorme. Os membros, as 
articulações desmaiam como se perdessem a vida. Para que 
não se cristalizem no lugar errado, é preciso que um 
fisioterapeuta movimente os pés, as mãos, dia após dia. Não 
fizeram com o menino do alto. Selaram seu destino com a 
displicência com que a planície trata a cidade de cima. Não foi o 
acidente que roubou a liberdade do menino. Não foi o 
traumatismo craniano que retorceu seus pés. Foi crime. 
Fragmento. BRUM, Eliane. O menino do alto. In: ______. A vida que ninguém vê. Porto Alegre: 

Arquipélago 2006. p. 72 e 73.  

 
A tipologia textual predominante no texto é a narrativa, porque 
 

A descreve fatos com detalhes.   

B defende uma tese. 

C define conceitos. 

D conta acontecimentos. 

E faz convites e pedidos. 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 

A [F] O gênero em evidência é um conto, portanto a narrativa 
é sua principal tipologia. A descritiva é “prima-irmã” da 
narrativa, que a acompanha para caracterizar o enredo. 

B [F]  O gênero em evidência é um conto, portanto a narrativa 
é sua principal tipologia. Não há defesa de tese nem eleição 
de argumentos a serem defendidos. 

C [F] “Expositiva” é o mesmo que “dissertativa”: presença de 
definições, de conceitos, com propriedade ao que se diz. Não 
é o caso. 

D [V] O gênero em evidência é um conto, portanto a narrativa 
é sua principal tipologia. 

E [F] O gênero em evidência é um conto, portanto a narrativa 
é sua principal tipologia. Não há ordens, nem pedidos, nem 
convites; não há como ser injunção, então. 
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QUESTÃO 12 

 
Não bastasse uma pandemia de proporções gigantescas como 
a da covid-19, que ainda é uma das doenças que mais mata no 
mundo, temos de lidar agora com uma guerra. E nesse mundo 
globalizado em que vivemos, não importa se a guerra é entre 
Rússia e Ucrânia, ela já está impactando a todos nós, ela é de 
cada um de nós. Com isso, a outra grande guerra com a qual 
nos deparamos cotidianamente - que é também parte 
constitutiva dessa que estamos vivendo -, a da desinformação, 
galopa “livre, leve (acho que aqui não cabe citar o ditado 
integralmente porque ela é muito, muito pesada) e solta”, 
acordando nossos medos, inseguranças e incertezas. É, o 
mundo anda por demais complexo mesmo, e por isso é cada dia 
mais imperioso tentar decifrá-lo em sua imensa confusão e 
peculiaridades, ou seremos devorados por ele. 

 https://www.nexojornal.com.br/ 

 
O trecho é a introdução de um artigo de opinião, visto que 
apresenta o tema a ser abordado, que consiste na 
  

A discussão sobre os males causados pela pandemia da 
Covid-19. 

B apresentação dos motivadores da guerra entre Rússia e 
Ucrânia. 

C suposição do quão complexo está o mundo para ser 
decifrado. 

D constatação de que informação é uma forma de 
manipulação. 

E urgência de medidas que diminuam os problemas mundiais. 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
O gênero artigo de opinião aborda temáticas que atraem o 
público leitor. Na introdução lida, percebe-se que o problema 
existente, segundo o autor, é o poder de manipulação através 
do uso de informações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 13 

 
Prima Julieta 
 

Prima Julieta irradiava um fascínio singular. Era a 
feminilidade em pessoa. Quando a conheci, sendo ainda garoto 
e já sensibilíssimo ao charme feminino, teria ela uns trinta ou 
trinta e dois anos de idade.  Apenas pelo seu andar percebia-se 
que era uma deusa, diz Virgílio de outra mulher. Prima Julieta 
caminhava em ritmo lento, agitando a cabeça para trás, remando 
os belos braços brancos. A cabeleira loura incluía reflexos 
metálicos. Ancas poderosas. Os olhos de um verde azulado 
borboleteavam. A voz rouca e ácida, em dois planos: voz de 
pessoa da alta sociedade. 

MENDES, M. A idade do serrote. Rio de Janeiro: Sabiá, 1968. 

 
A coesão entre segmentos do texto acontece por meio de 
diferentes recursos, que têm a função de criar e sinalizar sua 
continuidade semântica. A esse propósito, em relação ao texto 
“Prima julieta’, tem-se que, entre outros aspectos, a relação 
coesiva foi estabelecida pela(pelo) 
 

A utilização lexical de uma mesma categoria gramatical 
que promove progressão das ideias e contribui para a 
apresentação de novas informações sobre a 
personagem. 

B cuidado do autor para escrever conforme os parâmetros 
morfossintáticos da norma padrão, o que confere paralelismo 
ao texto. 

C aproximação semântica provocada pelo uso de palavras de 
sentido afins, que, naturalmente, imprimem um teor de 
continuidade ao texto, como “cabeleira’, “olhos” e “voz”. 

D uso constante do gerúndio como recurso de retomada que 
contribui para a continuidade do texto e, consequentemente, 
para o estabelecimento da coerência textual. 

E repetição de palavras, como “prima” e “Julieta”, bem como o 
emprego de pronomes pessoais e possessivos, os quais 
promoveram descontinuidade de ideias, no texto. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
No texto, encontram-se vários processos de coesão sequencial 
e lexical que corroboram com a progressão temática. Entretanto, 
há, em determinado momento do texto, o uso de uma mesma 
categoria lexical – o substantivo (cabeleira, olhos e voz) 
empregada para atualizar jintoao leitor mais informações sobre 
a personagem julieta, o que contribui com a progressão do tema 
pelo processo de coesão lexical. 
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QUESTÃO 14 

 
Acordou. Levantou-se. Aprontou-se. Lavou-se. Barbeou-se. Enxugou-se. Perfumou-se. Lanchou. Escovou. Abraçou. Beijou. Saiu. Entrou. 
Cumprimentou. Orientou. Controlou. Advertiu. Chegou. Desceu. Subiu. Entrou. Cumprimentou. Assentou-se. Preparou-se. Examinou. 
Leu. Convocou. Leu. Comentou. Interrompeu. Leu. Despachou. Conferiu. 1Vendeu. Vendeu. 2Ganhou. Ganhou. Ganhou. 3Lucrou. Lucrou. 
Lucrou. Lesou. Explorou. Escondeu. Burlou. Safou-se. Comprou. Vendeu. Assinou. Sacou. Depositou. Depositou. Depositou. Associou-
se. Vendeu-se. Entregou. Sacou. Depositou. Despachou. Repreendeu. 4Suspendeu. Demitiu. Negou. Explorou. Desconfiou. Vigiou. 
Ordenou. Telefonou. Despachou. Esperou. Chegou. Vendeu. Lucrou. Lesou. Demitiu. Convocou. Saiu. Despiu-se. Dirigiu-se. Chegou. 
Beijou. Negou. Lamentou. Dormiu. Roncou. Sonhou. Sobressaltou-se. Acordou. Preocupou-se. Temeu. Suou. Ansiou. Tentou. Bebeu. 
Dormiu. Dormiu. Dormiu. Acordou. Levantou-se. Aprontou-se... 

MINO. Como se conjuga um empresário. Disponível em: <http://docslide.com.br/documents/como-se-conjuga-um-empresario.html>. 

Acesso em: 18 jan. 2016. Adaptado.  

 
Sobre a coesão e sobre a coerência empregadas no texto, verifica-se que esses recursos 
 

A se revelam coerentes essencialmente por meio da pontuação e da manutenção de um único tempo verbal.    

B perdem a progressão temática na medida em que a ausência de elementos coesivos não garante sua coerência.    

C não possuem uma relação lógica entre as palavras, que é garantida, unicamente, por meio de elementos de conexão.    

D são recomendáveis para quaisquer textos literários ou não literários.    

E materializam-se coerentemente, porque não necessariamente a coerência de um texto depende de recursos coesivos 
expressados textualmente. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 

A [F] O texto não é coerente por causa da pontuação e dos tempos verbais, mas o sentido que os verbos têm, apresentados nessa 
sequência. 

B [F] A ausência de elementos coesivos formais na superfície textual não garante, necessariamente, a ausência de coerência. Coerência 
é unidade textual; não é sequência lógica de frases encadeadas por conectivos. 

C [F] A ausência de elementos coesivos formais na superfície textual não garante, necessariamente, a ausência de coerência. Coerência 
é unidade textual; não é sequência lógica de frases encadeadas por conectivos. 

D [F] Não são. Textos não literários não devem ser escritos com ausência de conectivos de modo tão intenso ainda que propositalmente. 

E [V] O recurso da coesão se materializa no texto de diversas formas, inclusive por sua ausência proposital. A ausência de conectivos 
não impede o não entendimento do texto (=coerência). 
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QUESTÃO 15 
 
Tu tens um medo de 
Acabar. 
Não vês que acabas todo o dia. 
Que morres no amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que te renovas todo dia. 
No amor. 
Na tristeza. 
Na dúvida. 
No desejo. 
Que és sempre outro. 
Que és sempre o mesmo. 
Que morrerás por idades imensas. 
Até não teres medo de morrer. 
E então serás eterno. 

MEIRELES, C. Antologia poética. Rio de Janeiro: Record, 1963 (fragmento). 

 
O texto de autoria de Cecília Meireles recorre a um tema inerente 
à condição humana: a contradição. A figura de linguagem que 
melhor constrói essa condição no texto em análise é 
 

A metáfora, verificada no fragmento “Que morres no amor” 

B anáfora, verificada na sequência “Na tristeza/Na dúvida/No 
desejo” 

C hipérbole, presente no trecho “Que morrerás por idades 
imensas” 

D paradoxo, presente no fragmento “Que és sempre 
outro/Que és sempre o mesmo” 

E aliteração, verificada no trecho “Que morrerás por idades 
imensas” 

 

LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
A contradição do texto é construída em torno do fato de que 
todos os dias o ser humano é o mesmo, mas, 
concomitantemente, outro, a partir das experiências emocionais 
(amor. Tristeza, dúvida, desejo) acumuladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 
 

Seu nome define seu destino. Será? 
 

“O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua 
experiência social e, por isso, é um dado essencial na sua vida”, 
diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da 
Universidade de Brasília e autor do livro Nome próprio (Editora 
UnB). “Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino 
específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um 
processo de elaboração, em que você toma posse do nome que 
lhe foi dado. Então, ele pesa, mas não é decisivo”. De acordo 
com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases: 
na infância, quando se desenvolve a identidade sexual; na 
adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome; no 
casamento, quando ela adiciona (ou não) o sobrenome do 
marido ao seu. “O importante é a pessoa tomar posse do nome, 
e não ficar brigando com ele”. 

CHAMARY, J. V.; GIL, M. A. Knowledge, jul. 2010. 

 
Por meio de recursos linguísticos, os textos mobilizam 
estratégias para introduzir e retomar ideias, promovendo a 
progressão do tema. No texto, a retomada do termo “nome”, 
aspecto central do texto, é estabelecida, sobretudo, pelo (pela) 
 

A emprego de pronomes possessivo e demonstrativo. 

B uso de elipse e pronomes pessoais e oblíquos. 

C repetição recorrente de um termo. 

D reiteração marcada por uma mesma categoria gramatical. 

E Justaposição de ideias e repetição de um mesmo elemento 
linguístico. 

 

LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
No texto, encontram-se vários processos de coesão referencial 
e lexical que corroboram com a progressão temática. Entretanto, 
há, com recorrência, o uso de elipses e pronomes – pessoais e 
oblíquos -, que retomam e atualizam o tema central do texto, a 
partir da retomada ao termo “nome”, que  contribui com a 
progressão do tema pelo processo de coesão referencial. 
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QUESTÃO 17 
 
Leia o texto abaixo para responder ao que se pede.  
 

 
 
Os textos publicitários, em geral, utilizam-se de recursos da língua para conseguirem expressar, com contundência, a mensagem 
pretendida e, consequentemente, seu objetivo. Na peça em evidência, predominam 
 

A intertextualidade e prosopopeia.    

B ambiguidade e paradoxo.    

C neologia e polissíndeto.    

D ambiguidade e paronímia.    

E intertextualidade e polissemia. 
 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 

A [F] O referente do “que” precisa concordar em gênero e em número com “não haviam sido observadas”, portanto tem de ser plural e 
feminino. “Região” só atende ao feminino. 

B [F] O referente do “que” precisa concordar em gênero e em número com “não haviam sido observadas”, portanto tem de ser plural e 
feminino. “Aumento” não atende a nenhum dos dois. 

C [F] O referente do “que” precisa concordar em gênero e em número com “não haviam sido observadas”, portanto tem de ser plural e 
feminino. “Mortalidade” só atende ao feminino. 

D [V] O referente do “que” precisa concordar em gênero e em número com “não haviam sido observadas”, portanto tem de ser plural e 
feminino. “Evidências” atende às duas demandas. 

E [F] “Décadas” vem após o pronome destacado, portanto não há como haver a referência a algo que veio antes. 
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QUESTÃO 18 
 

 
 

Entre as funções de um cartaz, está a divulgação de campanhas. Para cumprir essa função, as palavras e as imagens desse cartaz 
estão combinadas de maneira a 
 

A evidenciar as formas de combate ao Aedes Aegypti na atualidade. 

B mostrar o horário adequado para iniciar a guerra contra o mosquito. 

C  alertar a população sobre a urgência de acabar com o mosquito. 

D discutir os horários de eliminar a água parada causadora da dengue. 

E combater as práticas sociais em horários indevidos e inaceitáveis. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
A campanha, feita em torno do mosquito Aedes Aegythi, transmissor da dengue, tem como finalidade alertar a população sobre a 
urgência de acabar com o mosquito, relacionando texto verbal à imagem do relógio. 

 
QUESTÃO 19 
 
Millôr Fernandes, falando sobre o hábito de fumar, disse: 

 
“Enorme percentual de fumantes disposto a continuar fumando, apesar de ameaças de câncer, enfisemas e outras quizílias. O fumo 

é realmente um vício idiota. Mas os fumantes que persistem em fumar têm um vício ainda mais idiota – a liberdade. Provando que nem 
só de pão, e de saúde, vive o ser humano. Além do fumo ele aspira também gastar a vida como bem entende. Arruinando 
determinadamente seu corpo – um ato de loucura – o fumante ultrapassa a pura e simples animalidade da sobrevivência sem graça. Em 
tempo; eu não fumo”. 

                                                    (Definitivo, L&PM editores, Porto Alegre, 1994) 

  
Uma das marcas de textualidade é a chamada “intertextualidade”, ou seja, a presença de outros textos; a passagem abaixo em que se 
alude a outro texto é: 
 

A “Enorme percentual de fumantes disposto a continuar fumando” 

B “apesar de ameaças de câncer, enfisemas e outras quizílias.”. 

C “Arruinando determinantemente seu corpo - um ato de loucura...”. 

D “Provando que nem só de pão, e de saúde, vive o ser humano”. 

E “Além do fumo ele aspira também gastar a vida como bem entende.” 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
No texto, tem-se o recurso da intertextualidade como elemento que contribui para o seu processo de elaboração de sentido. Assim, a 
parte do texto que faz referência a outro texto (discurso) que já circula socialmente é “provando que nem só de pão, e de,  saúde vive o 
ser humano”, parte que atualiza a referência ao texto “nem só de pão vive o homem.  
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QUESTÃO 20 
 
No conjunto de seus diferentes usos, a palavra “cultura” pode significar um valor individual do sujeito que “tem cultura”; um valor coletivo 
de povos, etnias e grupos sociais que produzem bens culturais que podem tornar-se propriedade de alguns; um valor de produto 
comercializado, como um livro, um quadro, uma peça teatral. O controle da circulação de bens começa com a invenção da imprensa no 
século XV, seguida da regulação dos direitos autorais e de reprodução. Hoje, a expansão da tecnologia digital, o compartilhamento nas 
redes e seu monopólio resultam em condições ainda mais complexas de produção, circulação e comercialização de bens culturais. Além 
disso, tradições milenares no Extremo Oriente e em alguns povos originários da América Latina mostram que o mundo não é só o que 
chamamos de Ocidente e que as noções de cópia, original, livre e coletivo diferem entre culturas diversas. Nesse contexto, pergunta o 
autor, como defender uma cultura livre? 
(Adaptado de Leonardo Foleto, Introdução ao livro A cultura é livre: uma história da resistência antipropriedade. Disponível em https://outraspalavras.net/alemdamercadoria/cultura-seus-tres-significados-e-

sualibertacao/. Acessado em 10/04/2021.) 

 
Todo texto argumentativo tem como objetivo defender uma tese. A desse texto acima é 
 

A a palavra “cultura” tem diferentes usos.    

B a dúvida de como se defender uma cultura livre.  

C a maior amplitude da tecnologia legou uma complexidade no comércio da cultura. 

D as noções de cópia são diferentes de acordo com o eixo do planeta terra. 

E um livro, um quadro ou uma peça teatral podem ser comercializados. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 

A [F] Não é uma defesa, isto é, tipologia argumentativa. É dissertação expositiva; está apenas constatando. 

B [F] Refere-se à pergunta com que o texto termina. Não é uma dúvida, é uma reflexão. Uma pergunta retórica. 

C [V] ‘Hoje, a expansão da tecnologia digital (a amplitude da tecnologia), o compartilhamento nas redes e seu monopólio resultam em 
condições ainda mais complexas de produção, circulação e comercialização de bens culturais. (a complexidade do comércio). 

D [F] Não é uma defesa, isto é, tipologia argumentativa. É dissertação expositiva; está apenas constatando. 

E [F] Não é uma defesa, isto é, tipologia argumentativa. É dissertação expositiva; está apenas constatando. 
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QUESTÃO 21 
 
Medo e vergonha 
 

O medo é um evento poderoso que toma o nosso corpo, nos põe em xeque, paralisa alguns e atiça a criatividade de outros. Uma 
pessoa em estado de pavor é dona de uma energia extracapaz de feitos incríveis. 

Um amigo nosso, quando era adolescente, aproveitou a viagem dos pais da namorada para ficar na casa dela. Os pais voltaram 
mais cedo e, pego em flagrante, nosso Romeu teve a brilhante ideia de pular, pelado, do segundo andar. Está vivo. Tem hoje essa incrível 
história pra contar, mas deve se lembrar muito bem da vergonha. 

Me lembrei dessa história por conta de outra completamente diferente, mas na qual também vi meu medo me deixar em maus 
lençóis. 

Estava caminhando pelo bairro quando resolvi explorar umas ruas mais desertas. De repente, vejo um menino encostado num 
muro. Parecia um menino de rua, tinha seus 15, 16 anos e, quando me viu, fixou o olhar e apertou o passo na minha direção. Não 
pestanejei. Saí correndo. Correndo mesmo, na mais alta performance de minhas pernas. 

No meio da corrida, comecei a pensar se ele iria mesmo me assaltar. Uma onda de vergonha foi me invadindo. O rapaz estava 
me vendo correr. E se eu tivesse me enganado? E se ele não fosse fazer nada? Mesmo que fosse. Ter sido flagrada no meu medo e 
preconceito daquela forma já me deixava numa desvantagem fulminante. 

Não sou uma pessoa medrosa por excelência, mas, naquele dia, o olhar, o gesto, alguma coisa no rapaz acionou imediatamente 
o motor de minhas pernas e, quando me dei conta, já estava em disparada. 

Fui chegando ofegante a uma esquina, os motoristas de um ponto de táxi me perguntaram o que tinha acontecido e eu, um tanto 
constrangida, disse que tinha ficado com medo. Me contaram que ele vivia por ali, tomando conta dos carros. Fervi de vergonha. 

O menino passou do outro lado da rua e, percebendo que eu olhava, imitou minha corridinha, fazendo um gesto de desprezo. 
Tive vontade de sentar na guia e chorar. Ele só tinha me olhado, e o resto tinha sido produto legítimo do meu preconceito. 

Fui atrás dele. Não consegui carregar tamanha bigorna pra casa. “Ei!” Ele demorou a virar. Se eu pensava que ele assaltava, 
ele também não podia imaginar que eu pedisse desculpas. Insisti: “Desculpa!” Ele virou. Seu olhar agora não era mais de ladrão, e sim 
de professor. Me perdoou com um sinal de positivo ainda cheio de desprezo. Fui pra casa pelada, igual ao Romeu suicida. 

Denise Fraga (folha.uol.com.br, 08/01/2013) 

 
O fragmento acima, em que há referência a um fato cotidiano, apresenta característica marcante do gênero crônica ao: 
 

A expressar o tema de forma abstrata, evocando imagens e buscando apresentar a ideia de uma coisa por meio de outra. 

B manter-se fiel aos acontecimentos, retratando os personagens em um só tempo e um só espaço. 

C contar história centrada na solução de um enigma, construindo os personagens psicologicamente e revelando-os pouco a pouco. 

D evocar, de maneira satírica, a vida na cidade, visando transmitir ensinamentos práticos do cotidiano, para manter as pessoas 
informadas. 

E valer-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de texto que recebe tratamento estético. 
 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
A questão solicita o estabelecimento de relações entre o fragmento analisado e as principais características das crônicas, entre elas, a 
temática cotidiana elaborada esteticamente. 
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QUESTÃO 22  
 

 
 
Por meio da coerência, ocorre a concatenação das ideias do 
texto. Ou seja, a formação de uma cadeia de ideias. Assim, a 
coerência, no texto acima, se dá a partir da relação das 
linguagens verbal e não – verbal, as quais, em cumprimento ao 
propósito comunicativo,  
 

A reforçam a utilidade terapêutica do cigarro, ainda que 
ocasione danos à saúde. 

B indicam a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e 
baratas. 

C apontam para o descaso do Ministério da Saúde com a 
população infantil. 

D apresentam os fumantes ativos como os que mais sofrem 
com as consequências do tabagismo.  

E mostram a relação direta entre o uso do cigarro e o 
aparecimento de problemas no aparelho respiratório. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
No texto, percebe-se que a relação entre a parte verbal e a não 
– verbal contribui para a coerência textual, em cumprimento ao 
seu propósito comunicativo: mostrar a relação direta entre o uso 
do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho 
respiratório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 
 
SONETO 
 

Pálida à luz da lâmpada sombria, 
Sobre o leito de flores reclinada, 
Como a lua por noite embalsamada, 
Entre as nuvens do amor ela dormia! 
 

Era a virgem do mar, na escuma fria 
Pela maré das águas embalada! 
Era um anjo entre nuvens d'alvorada 
Que em sonhos se banhava e se esquecia! 
 

Era a mais bela! Seio palpitando... 
Negros olhos as pálpebras abrindo... 
Formas nuas no leito resvalando... 
 

Não te rias de mim, meu anjo lindo! 
Por ti - as noites eu velei chorando, 
Por ti - nos sonhos morrerei sorrindo! 

Álvares de Azevedo 

 

Álvares de Azevedo é um poeta pertencente à segunda geração 
romântica. Para esse poema, percebe-se que a figura da mulher 
era concebida como algo intocável, divinizado. Um dos 
elementos que reiteram essa visão é  
 

A a antítese presente no primeiro verso. 

B a rima na construção do poema. 

C a beleza descrita da mulher amada.  

D a crítica evidenciada pelo eu-lírico. 

E o desejo de morte do eu-lírico. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
No poema, o eu-lírico descreve a mulher como “anjo lindo”, “a 
mais bela”, “um anjo entre nuvens d'alvorada” evidenciando 
assim, a beleza dela. 

 
  

https://www.pensador.com/autor/alvares_de_azevedo/
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QUESTÃO 24 
 

O direito à alimentação adequada 
 

Por Delcy Alex Linhares 
 

A Declaração Universal do Direitos do Homem, em seu artigo 3°, 
reconhece que: “todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e 
à segurança pessoal”; e, no art. 25°. 1, prevê que “toda a pessoa 
tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à 
sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 
alimentação (...)”. 
A Carta da Organização dos Estados Americanos - OEA, 
estabelece em seu art. 34, a meta básica, de alcançar a 
“alimentação adequada, especialmente por meio da aceleração 
dos esforços nacionais no sentido de aumentar a produção e 
disponibilidade de alimentos”. 

 Disponível em: ttps://www.conjur.com.br/2020-abr-26/direito-pos-graduacao-direito-

alimentacao-restricoes-decorrentes-pandemia 

 
De acordo com as intenções comunicativas e os recursos 
linguísticos que se destacam, determinadas funções são 
atribuídas à linguagem. Assim, a função da linguagem 
predominante no texto é 
  

A conativa, uma vez que procura convencer os leitores a 
buscarem seus direitos. 

B metalinguística, posto que dá destaque à linguagem jurídica 
empregada no texto. 

C referencial, pois se dedica a informar o leitor com 
relação ao direito à alimentação. 

D emotiva, já que o autor evidencia sua visão sobre o direito à 
alimentação adequada. 

E fática, pois se centra na comunicação entre autor e leitor, 
estabelecendo contato. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
O texto apresenta já no título a temática abordada: direito à 
alimentação saudável. Logo, trata-se da função referencial, a 
qual informa o leitor sobre as legislações, referentes ao direito 
referido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 
 
BOTAFOGO ETC. 
 
“Beiramarávamos em auto pelo espelho de aluguel arborizado 
das avenidas marinhas sem sol. Losangos tênues de ouro 
bandeiranacionalizavam os verdes montes interiores. No outro 
lado azul da baía a Serra dos Órgãos serrava. Barcos. E o 
passado voltava na brisa de baforadas gostosas. Rolah ia vinha 
derrapava em túneis. 
Copacabana era um veludo arrepiado na luminosa noite varada 
pelas frestas da cidade.” 

Oswald de Andrade 

 
- É comum coexistirem sequências tipológicas em um mesmo 
gênero textual. Nesse texto, destaca-se a trama descritiva 
porque  
 

A explora, entre seus elementos de composição, problemas do 
cotidiano da cidade. 

B predomina o discurso direto e em 3° pessoa, com 
consequente apagamento da figura do narrador. 

C há sucessão de eventos em progressão temporal, com 
espaço e personagens bem delimitados. 

D utiliza elemento metafórico, como o fato de Copacabana “ser 
um veludo arrepiado”. 

E caracteriza espaço e tempo com detalhes minuciosos que 
promovem o envolvimento dos leitores. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
No texto, encontramos marcas da tipologia narrativa. Contudo, 
Percebemos a recorrência de detalhes que contribuem para 
envolver o leitor. Na reconstrução do cenário descrito. Assim, 
temos a predominância da Tipologia descritiva, no texto lido. 
  

https://www.conjur.com.br/2020-abr-26/direito-pos-graduacao-direito-alimentacao-restricoes-decorrentes-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-26/direito-pos-graduacao-direito-alimentacao-restricoes-decorrentes-pandemia
https://www.conjur.com.br/2020-abr-26/direito-pos-graduacao-direito-alimentacao-restricoes-decorrentes-pandemia
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QUESTÃO 26  
 
Aumento do efeito estufa ameaça plantas, diz estudo. 
 
O aumento de dióxido de carbono na atmosfera, resultante do 
uso de combustíveis fósseis e das queimadas, pode ter 
consequências calamitosas para o clima mundial, mas também 
pode afetar diretamente o crescimento das plantas. Cientistas da 
Universidade de Basel, na Suíça, mostraram que, embora o 
dióxido de carbono seja essencial para o crescimento dos 
vegetais, quantidades excessivas desse gás prejudicam a saúde 
das plantas e têm efeitos incalculáveis na agricultura de vários 
países. 

O Estado de São Paulo, 20 set. 1992, p.32. 

 
Sobre a coesão do texto acima, verifica-se que  
 

A a palavra “mas”, na linha 2, contradiz a afirmação inicial do 
texto: linhas 1 e 2. 

B a palavra “embora”, na linha 4, introduz uma explicação que 
não encontra complemento no restante do texto. 

C “resultante”, na linha 1, é um adjetivo de função coesiva 
anafórica e de função argumentativa consecutiva.  

D o uso da palavra “cientistas”, na linha 3, é desnecessário 
para dar credibilidade ao texto, uma vez que se fala em 
“estudo” no título do texto. 

E a palavra “gás”, na linha 5, refere-se a “combustíveis fósseis” 
e “queimadas”, nas linhas 1 e 2, reforçando a ideia de 
catástrofe. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 

A [F] Esse “mas” tem função aditiva enfática – como “não só, 
mas também”, o que seria, inclusive, a construção ideal para 
o que se quer dizer. 

B [F] “Embora” não introduz explicação; introduz concessão. 

C [V] “Resultante” = “que é resultado” ou “que é consequência”. 
A expressão a que “resultante” se refere é o efeito; o que vem 
após o vocábulo é a causa. 

D [F] Um uso não anula o outro. 

E [F] “gás” se refere a “dióxido de carbono”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27  
 

O médico legista João, responsável pela autópsia no corpo do 
empresário Pedro e dos outros membros da sua equipe, que 
morreram em um acidente de avião na tarde desta sexta-feira, 
falou sobre o exame preliminar dos corpos. 
 

Embora o resultado final da autópsia – que irá determinar a 
causa das mortes – só será divulgado nos próximos vinte dias, 
depois do resultado dos exames de sangue, urina e vísceras, o 
legista esclareceu que todas as vítimas tiveram 
politraumatismo, ou seja, vários traumas no corpo, que tornou 
impossível a sobrevivência de qualquer membro da equipe. 
 

“A gravidade das lesões não permitiria a pessoa sobreviver. 
Foram muitas lesões letais em todos eles”, disse o médico, 
esclarecendo que eles morreram de forma quase instantânea. 

g1.com.br(Adapatado) 

 

Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão 
referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. A 
análise desses elementos no texto mostra 
 

A SUA causa ambiguidade dificultando saber de quem é a 
equipe. 

B QUE substitui o termo Pedro e os outros membros da 
equipe. 

C DESTA refere-se a um passado bem distante de quem fala. 

D TODAS é um termo ligado às vítimas do acidente e aos 
leitores. 

E ELES substitui os membros que deram o laudo da autópsia. 
 

LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
O pronome QUE mantém a coesão referencial ao substituir o 
termo anterior “Pedro e os outros membros da equipe”.  
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QUESTÃO 28  
 

 
André Dahmer, 2020 

 

A última fala da segunda personagem da tira expressa um ponto 
de vista 
 

A permissivo quanto a sites que modificam a verdade em prol 
da notícia. 

B crítico em como a ideia de verdade pode ser manipulada 
na internet. 

C complacente em relação ao limite entre notícia e verdade nas 
redes. 

D opositor quanto aos efeitos que as notícias verdades podem 
causar. 

E tolerante em relação ao que as notícias falsas representam 
nas redes. 

 
LETRA B 

 
COMENTÁRIO:  
 
A última fala é crítica em relação à manipulação da verdade, que 
corresponde à base argumentativa da tirinha.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
 

 

https://marcaspelomundo.com.br/destaques/ogx-convida-as-consumidoras-a-redescobrir-sua-

relacao-com-os-cabelos/ 

 
Na campanha da OGX, o termo “seus cachos”, enquanto objeto 
direto, cumpre o objetivo comunicativo de 
  

A completar o sentido do verbo na mensagem. 

B especificar o significado de um substantivo. 

C complementar um nome de função central. 

D modificar a ação pela função adverbial. 

E construir uma voz passiva na oração. 
 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
O termo “seus cachos” completa o verbo redescobrir, mantendo 
o objetivo comunicativo da campanha. 
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QUESTÃO 30 

 
A flor do sonho 
 
A Flor do Sonho alvíssima, divina 
Miraculosamente abriu em mim, 
Como se uma magnólia de cetim 
Fosse florir num muro todo em ruína. 
 
Pende em meu seio a haste branda e fina. 
E não posso entender como é que, enfim, 
Essa tão rara flor abriu assim!… 
Milagre… fantasia… ou talvez, sina… 
 
Ó Flor que em mim nasceste sem abrolhos, 
Que tem que sejam tristes os meus olhos 
Se eles são tristes pelo amor de ti?!… 
 
Desde que em mim nasceste em noite calma, 
Voou ao longe a asa da minh’alma 
E nunca, nunca mais eu me entendi… 

ESPANCA, F. Livro de mágoas. Disponível em:<www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 15 

mar. 202. 

 
Nesse texto da escritora portuguesa Florbela Espanca, observa-
se o emprego da linguagem conotativa com o objetivo de 
 

A arquitetar a simbologia poética. 

B confirmar a realidade dos fatos. 

C advertir o despertar ao real da poetisa. 

D conduzir a percepção fantástica do leitor. 

E autorizar o ritmo em versos e estrofes. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 

 
Nesse poema, observa-se que o eu lírico vivencia um estado de 
transe e sonho em que encontra o amor, representado pela Flor 
do Sonho, sendo claro que a linguagem figurada ajuda na 
construção dessa simbologia poética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 
 
– Mas comemos até que ele desapareça; é assim que cada um 
em casa sempre se levantou da mesa. 
– É para satisfazer nosso apetite que a natureza é generosa, 
pondo seus frutos ao nosso alcance, desde que trabalhemos 
por merecê-los. Não fosse o apetite, não teríamos forças para 
buscar o alimento que torna possível a sobrevivência. 
 – O apetite é sagrado, meu filho. 
 – Eu não disse o contrário, acontece que muitos trabalham, 
gemem o tempo todo, esgotam suas forças, fazem tudo que é 
possível, mas não conseguem apaziguar a fome. 
 – Você diz coisas estranhas, meu filho. 

(Lavoura arcaica, 2001.) 

 
As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo 
relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, 
a conjunção desde que expressa a ideia de  
 

A causa. 

B consequência. 

C condição. 

D concessão. 

E conclusão. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
O termo indica ideia de condição, reforçando como a coesão 
sequencial é importante na produção de sentido dos textos.  
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QUESTÃO 32  
 

[...] O jovem retira os caderninhos. Guarda-os por baixo 
do seu banco. Não parece pretender sacrificar aqueles papéis 
para iniciar o fogo. Fica sentado, alheio. No enquanto, lá fora, 
tudo vai ficando noite. Reina um negro silvestre, cego. Muidinga 
olha o escuro e estremece. É um desses negros que nem os 
corvos comem. Parece todas as sombras desceram à terra. O 
medo passeia seus chifres no peito do menino que deita, 
enroscado como um congolete (bicho de mil pernas). O 
machimbombo (ônibus velho) se rende à quietude, tudo é 
silêncio taciturno. 

Mais tarde, se começa a escutar um pranto, num fio 
quase inaudível. É Muidinga que chora. O velho se levanta e 
zanga: 

- Para de chorar!  
- É que me dói uma tristeza... 
- Chorando assim você vai chamar os espíritos. Ou se 

cala ou lhe rebento a tristeza à porrada.  
- Nós nunca mais vamos sair daqui.  
- Vamos, com a certeza. Qualquer coisa vai acontecer 

qualquer dia. E essa guerra vai acabar. A estrada já vai-se 
encher de gente, camiões. Como no tempo de antigamente.  

Mais sereno, o velho passa um braço sobre os ombros 
trementes do rapaz e lhe pergunta [...]  

COUTO, Mia. Terra sonâmbula. São Paulo: Companhia da Letra, 2007. p. 13. (Fragmento) 

 
Uma característica do texto literário é o uso de figuras de 
linguagem, como a metonímia. Essa aparece em  
 

A “É que me dói uma tristeza.” 

B “O machimbombo se rende à quietude...” 

C “O medo passeia seus chifres no peito do menino...” 

D “Parece todas as sombras desceram à terra.” 

E “...sacrificar aqueles papéis para iniciar o fogo.” 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 

A Alternativa incorreta. Há fusão entre o sentimento de tristeza 
e a sensação de dor.  

B Alternativa incorreta. Há prosopopeia ou personificação do 
machimbombo. 

C Alternativa incorreta. Há prosopopeia em relação ao medo. 

D Alternativa correta. Houve a substituição da escuridão 
da noite por algo possuidor da característica da 
escuridão, as sombras.  

E Alternativa incorreta. Há prosopopeia ou a personificação 
dos papéis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33  
 

Poema só para Jaime Ovalle 
 

Quando hoje acordei, ainda fazia escuro 
(Embora a manhã já estivesse avançada). 
Chovia. 
Chovia uma triste chuva de resignação 
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite. 
Então me levantei, 
Bebi o café que eu mesmo preparei, 
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei 
pensando... 
– Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. 

BANDEIRA, Manuel. Poesia completa e prosa. 2. ed. Rio de Janeiro: José Aguillar, 1967. 

 

Sobre o poema anterior, de Manuel Bandeira, é visto que há em 
sua linguagem um 
 

A aspecto descritivo da linguagem, que reporta com clareza a 
cena corriqueira. 

B caráter narrativo do texto, que dá nova roupagem à 
linguagem poética de cunho lírico. 

C uso da linguagem poética, que afasta o texto do falar 
cotidiano. 

D opção de um assunto prosaico, que retrata de forma fiel a 
rotina de um solitário. 

E tom subjetivo do texto, que proporciona uma realidade 
particular sob o prisma de um “eu”. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
O caráter lírico do poema reside na construção de uma 
abordagem subjetiva do eu lírico, que transpõe suas emoções 
de forma textual, por meio de uma linguagem figurativa.  
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QUESTÃO 34 

 

Árvores do planeta serão menos longevas: fenômeno 
impacta estoques naturais de CO2 
 

 Mesmo crescendo mais rápido, as árvores de florestas 
de todo o planeta passaram a ter uma vida mais curta, fenômeno 
que impacta diretamente a vida na Terra. Menos árvores, mais 
gás carbônico na atmosfera. Altas concentrações de dióxido de 
carbono levam ao aumento do efeito-estufa, elevação da 
temperatura, derretimento das calotas de gelo, elevação dos 
níveis oceânicos e mudanças nos padrões de chuvas, entre 
outras consequências. As causas podem estar associadas à 
baixa disponibilidade de água e ao aumento da temperatura 
terrestre. 
 Para chegar a esses resultados, pesquisadores dos 
Departamentos de Botânica e de Ecologia, do Instituto de 
Biociências (IB) da USP, em conjunto com colegas de 
universidades da Inglaterra, Alemanha e Chile, fizeram análise 
de dados de praticamente todos os biomas terrestres e trazem 
informações mais detalhadas sobre a floresta amazônica. "A 
redução na longevidade das árvores significa que o carbono 
ficará menos tempo estocado nos troncos. Quando elas morrem, 
liberam CO2 de volta para a atmosfera, tornando o ciclo do 
carbono mais dinâmico, reduzindo potencialmente a quantidade 
de carbono nas florestas tropicais", explica o biólogo Giuliano 
Locosselli. O estudo analisou dados de florestas do mundo 
inteiro e nessas análises 1foi encontrado um valor crítico de 
temperatura 25 média anual, que é o de 25,4 °C, acima do qual 
a longevidade das árvores tropicais diminui drasticamente. Na 
floresta amazônica, por exemplo, estudos mais recentes 
mostram que a temperatura ambiente vem se mantendo acima 
dessa medida já há algumas décadas. Já a floresta do Congo, 
na África Central, a segunda maior floresta tropical do mundo, 
terá temperatura acima dessa medida até 2050. 2Há evidências 
científicas recentes do aumento da mortalidade naquela região 
que não haviam sido observadas ao longo de décadas. 
Ferreira, I. "Árvores do planeta serão menos longevas: fenômeno impacta estoques naturais de 

CO2". Jornal da USP (Ciências ambientais). 15/12/2020. Disponível em: https://bit.ly/3scu3WY/. 

Adaptado.  

No fragmento "Há evidências científicas recentes do aumento da 
mortalidade naquela região que não haviam sido observadas ao 
longo de décadas" (ref. 2), o pronome sublinhado se refere ao 
substantivo  
 

A "região".    

B "aumento".    

C "mortalidade".    

D "evidências".    

E "décadas".    
 

LETRA D 
 

COMENTÁRIOS:  
 

A [F] O referente do “que” precisa concordar em gênero e em 
número com “não haviam sido observadas”, portanto tem de 
ser plural e feminino. “Região” só atende ao feminino. 

B [F] O referente do “que” precisa concordar em gênero e em 
número com “não haviam sido observadas”, portanto tem de 
ser plural e feminino. “Aumento” não atende a nenhum dos 
dois. 

C [F] O referente do “que” precisa concordar em gênero e em 
número com “não haviam sido observadas”, portanto tem de 
ser plural e feminino. “Mortalidade” só atende ao feminino. 

D [V] O referente do “que” precisa concordar em gênero e em 
número com “não haviam sido observadas”, portanto tem de 
ser plural e feminino. “Evidências” atende às duas 
demandas. 

E [F] “Décadas” vem após o pronome destacado, portanto não 
há como haver a referência a algo que veio antes. 

QUESTÃO 35 
 

Os tatuadores 
 

Da tatuagem no Rio faz-se o mais variado estudo da 
crendice. Por ele se reconstrói a vida amorosa e social de toda 
a classe humilde, a classe dos ganhadores, dos viciados, das 
fúfias de porta aberta, cuja alegria e cujas dores se desdobram 
no estreito espaço das alfurjas e das chombergas, cujas 
tragédias de amor morrem nos cochicholos sem ar, numa praga 
que se faz de lágrimas. A tatuagem é a inviolabilidade do corpo 
e a história das paixões. Esses riscos nas peles dos homens e 
das mulheres dizem as suas aspirações, as suas horas de ócio 
e a fantasia da sua arte e a crença na eternidade dos 
sentimentos - são a exteriorização da alma de quem os traz. 

(João do Rio). 

Disponível em: <www.biblio.com.br/conteudo/PauloBarreto/malmaencantadora.htm>.  

 

João do Rio foi um grande observador da vida cotidiana do Rio 
de Janeiro no início do século XX. No texto, o estilo de época do 
autor está destacado 
 

A na apresentação do estudo da tatuagem como uma prática 
que sofre transformações com o tempo. 

B na comparação que o autor estabelece entre a história das 
paixões, do início do século XX, e a tatuagem. 

C na constatação de que os riscos na pele, na época, eram “a 
exteriorização da alma de quem os traz”. 

D no fato de que a tatuagem ganha sentidos diferentes, 
dependendo da época em que é feita. 

E no uso de algumas palavras próprias da época em que o 
texto foi escrito, tais como: “alfurjas” e “fúfias”. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 

A Alternativa incorreta. O estilo de época não pode ser 
percebido nas transformações das pesquisas a respeito da 
tatuagem. 

B Alternativa incorreta. O estilo de época não pode ser 
ressaltado na comparação entre paixões do início do século 
XX e a prática da tatuagem. 

C Alternativa incorreta. Apenas a constatação de que a 
tatuagem exteriorizava a alma do indivíduo não é suficiente 
para destacar o estilo de época do autor. 

D Alternativa incorreta.  A relação entre tatuagem e época não 
é suficiente para perceber o estilo de época de João do Rio 
no texto dado. 

E Alternativa correta. Alguns vocábulos usados pelo autor 
na construção do texto remetem o leitor atual a uma 
época distante. 
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QUESTÃO 36  
 

Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, 
abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas 
alinhadas. [...] 

A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, 
umedecia o ar e punha-lhe um farto acre de sabão ordinário. As 
pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em 
alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez 
grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. 

Entretanto, das portas surgiam cabeças 
congestionadas de sono; ouviam-se amplos bocejos, fortes 
como o marulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a 
parte; começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café 
aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de janela 
para janela as primeiras palavras, os bons-dias; reatavam-se 
conversas interrompidas à noite; a pequenada cá fora traquinava 
já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças 
que ainda não andam. 

No confuso rumor que se formava, destacavam-se 
risos, sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, 
grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas. 

AZEVEDO, A. O cortiço. Disponível em: <dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 3 mar. 2022. 

[Fragmento] 

 

No fragmento de O Cortiço, talvez o romance mais 
famoso de Aluísio Azevedo, para construir a narrativa, são 
empregados elementos que permitem 
 

A distinguir, detalhada e particularmente, cada personagem 
que é descrito na cena. 

B apresentar comportamentos típicos da burguesia brasileira 
daquela época. 

C identificar o tempo e o espaço da narrativa por meio da 
descrição detalhada. 

D abordar as características essenciais da tipologia textual a 
qual pertence. 

E figurar o espaço físico como quieto, aconchegante, protegido 
e amigável. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
A construção de O Cortiço se dá a partir de descrições 
detalhadas do ambiente, característica marcante do 
Naturalismo, como forma de apresentar verossimilhança com a 
realidade do povo retratado. Na cena em análise, observa-se 
uma descrição pormenorizada de cada detalhe, do local aos 
barulhos que o compõem, situando os fatos no tempo e no 
espaço: a cena se passa ao amanhecer, logo cedo, no cortiço 
que dá nome ao livro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 
 
Para compreendermos hoje uma sátira escrita há duzentos anos 
é preciso lembrar a função que exercia, de tendência 
moralizadora muito próxima ao que é o jornalismo. Dos 
pequenos sonetos de maledicência ou debique¹ (zombaria) aos 
poemas longos, ajustados à norma do gênero; uns 
arredondando-se no riso, outros encrespados pela indignação; 
uns visando as pessoas na sua singularidade, outros querendo 
abranger princípios e ideias, − todos assumiam atitude crítica e 
manifestavam desejo de orientar e corrigir, como a imprensa 
moderna. 

(Antonio Candido, Formação da Literatura Brasileira: Momentos Decisivos, Editora Itatiaia 

Ltda., Belo Horizonte, 6.ª Edição, 2000, pág. 147) 

 
Muitos autores brasileiros “herdaram” a sátira do período de 
formação da Literatura Portuguesa, como pode-se verificar de 
maneira central em 
 

A “Como não hei de ter medo/ de um pão que é tão formidável”, 
de Gregório de Matos 

B “Pois você sumiu no mundo sem me avisar/E agora eu era 
um louco a perguntar”, de Chico Buarque 

C “Em caras de presidentes/Em grandes beijos de amor”, de 
Caetano Veloso 

D “Que em tudo quanto vive, nos descobre/A sábia natureza”, 
de Tomás Antônio Gonzaga 

E “Não sabem governar sua cozinha,/E podem governar o 
mundo inteiro”, de Gregório de Matos 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
O aluno deve relacionar as informações sobre a sátira 
apresentadas por Antônio Candido com os fragmentos em 
questão, lembrando do papel crítico que a sátira cumpre, como 
podemos observar no fragmento de Gregório de Matos “Não 
sabem governar sua cozinha,/E podem governar o mundo 
inteiro”, em que há o uso da ironia e do paradoxo para construir 
a crítica presente. 
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QUESTÃO 38 
 

Garota de Ipanema – 1962 
 
Olha que coisa mais linda 
Mais cheia de graça 
É ela menina 
Que vem e que passa 
Seu doce balanço, a caminho do mar 
 
Moça do corpo dourado 
Do sol de Ipanema 
O seu balançado é mais que um poema 
É a coisa mais linda que eu já vi passar [...] 
MORAES, Vinícius de; JOBIM, Antônio Carlos. Garota de Ipanema. In: Tom Canta Vinícius. Rio 

de Janeiro: Universal Music, 1990. (Fragmento) 

 
A deusa da minha rua – 1939 
 
A deusa da minha rua  
Tem os olhos onde a lua 
Costuma se embriagar  
Nos seus olhos eu suponho 
Que o sol, num dourado sonho  
Vai claridade buscar 
 
Minha rua é sem graça  
Mas quando por ela passa 
Seu vulto que me seduz  
A ruazinha modesta 
É uma paisagem de festa  
É uma cascata de luz [...]  

FARAJ, Jorge; TEIXEIRA, Newton. A deusa da minha rua. São Paulo: Columbia, 1955. 

(Fragmento) 

 
Pela leitura dos excertos e das informações contextuais, a 
semelhança entre eles está no fato 
  

A da moça que se destaca perante o olhar dos eus poéticos ser 
a mesma. 

B do ambiente onde estão os eus líricos alterar-se ante a 
passagem da moça. 

C do estado das vozes poéticas se transformarem diante 
do encontro registrado. 

D dos eus líricos dos poemas serem, provavelmente, do 
gênero feminino. 

E dos títulos das letras apontarem grau semelhante de 
idealização da mulher. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 

A Alternativa incorreta. Nada sugere ser a mesma garota o 
objeto do desejo dos eus poéticos.  

B Alternativa incorreta. O ambiente não se altera, mas sim, o 
estado emotivo dos eus líricos.  

C Alternativa correta. As vozes poéticas, 
perceptivelmente, manifestam encantamento ante a 
passagem das moças.  

D Alternativa incorreta. São provavelmente do gênero 
masculino.  

E Alternativa incorreta. Apontam graus distintos de idealização, 
pois um título fala em “garota”, enquanto o outro, em “deusa”. 
O segundo, portanto, sugere maior idealização. 

 

 
 

QUESTÃO 39 
 

O morcego 
 

Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. 
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede: 
Na bruta ardência orgânica da sede, 
Morde-me a goela igneo e escaldante molho. 
 
"Vou mandar levantar outra parede..." 
— Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 
Circularmente sobre a minha rede! 
 
Pego de um pau. Esforços faço. Chego 
A tocá-lo. Minh'alma se concentra. 
Que ventre produziu tão feio parto?! 
 
A Consciência Humana é este morcego! 
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 
Imperceptivelmente em nosso quarto! 

ANJOS, A. O meu nirvana. In: Eu e outras poesias. 3. ed. São Paulo: Livraria Martins Fontes 

Editora, 2011. 

 

No soneto de Augusto dos Anjos, o eu lírico reflete acerca da 
consciência humana. O gênero literário em que esse poema se 
enquadra é o lírico, pois a voz poética 
 

A usa da confluência de tempos, espaços, ações e vozes na 
construção do texto. 

B utiliza uma linguagem grandiloquente para expulsar os 
fantasmas de sua consciência. 

C dá vazão à sua subjetividade num texto em que 
prevalecem rima e musicalidade. 

D trabalha uma temática cotidiana numa ordem sequencial e 
progressiva de tempo. 

E narra seus grandes feitos, dialogando consigo mesmo, 
através do monólogo interior.  

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
O enunciado da questão afirma que o texto de Augusto dos 
Anjos enquadra-se no gênero literário lírico. Partindo daí, deve-
se buscar a justificativa de tal afirmação. Como no texto o autor 
expõe impressões sobre si mesmo e o mundo que o cerca, 
confirma-se a existência de subjetividade; por fim, tratando-se 
de um poema estruturado num soneto, vê-se que os versos 
rimam, criando a musicalidade natural ao gênero lírico. 
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QUESTÃO 40 
 
Transforma-se o amador na cousa amada, 
  
Transforma-se o amador na cousa amada, 
por virtude do muito imaginar; 
não tenho, logo, mais que desejar, 
pois em mim tenho a parte desejada. 
  
Se nela está minha alma transformada, 
que mais deseja o corpo de alcançar? 
Em si somente pode descansar, 
pois consigo tal alma está liada. 
  
Mas esta linda e pura semideia, 
que, como o acidente em seu sujeito, 
assim coa alma minha se conforma, 
  
Está no pensamento como ideia; 
[e] o vivo e puro amor de que sou feito, 
como a matéria simples busca a forma. 

Camões 

 
O amor é uma temática universal e atemporal que inspira artistas e suas produções, ao longo do tempo. No soneto analisado, depreende-
se que a perspectiva camoniana inclui um conceito de amor em que 
 

A predomina a objetividade e a racionalidade, próprios do movimento clássico. 

B exclui a subjetividade e o desejo de estar com a pessoa amada. 

C sugere o corpo e a alma como separados no sentimento amoroso. 

D aproxima sentimentos dualistas como o amor e o ódio. 

E determina pelo amor o distanciamento da cousa amada. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
Comentário: o poema sugere que a lírica camoniana pensa o sentimento amoroso também como uma inclinação ideal, logo, a pessoa 
que ama de tanto pensar na cousa amada já a tem. Não necessitando do amor dos corpos, pois já existe uma ligação das almas, o amante 
contempla a “semideia”. LETRA C 
  



 

COLÉGIO MOTIVA – Comissão Elaboradora de Avaliações e Simulado- Página 26 

3ª SÉRIE – SIMULADO EXTRA - 1º DIA 

 

ENSINO MÉDIO 

MEDIO 
 

QUESTÃO 41 
 

Meu bem querer 
Djavan 
Meu bem querer 
É segredo, é sagrado 
Está sacramentado 
Em meu coração 
 

Meu bem querer 
Tem um quê de pecado 
Acariciado pela emoção 
 

Meu bem querer, meu encanto 
Tô sofrendo tanto 
Amor, e o que é o sofrer 
Para mim que estou 
Jurado pra morrer de amor 
Disponível em: <http://letras.mus.br/djavan/45536/>.  

 

Embora contemporânea, a música de Djavan apresenta traços da cantiga de amor trovadoresca, tais como a coita de amor, que significa  
 

A apreço pelo rito matrimonial. 

B ato amoroso concretizado. 

C insubmissão ao cristianismo.  

D sofrimento de amor idealizado.  

E valorização real da mulher. 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 

A Alternativa incorreta. A rigor, a coita amorosa ocorreria entre um trovador e uma senhora casada. Isso, necessariamente, não significa 
apreço pelo rito matrimonial.  

B Alternativa incorreta. A coita é sentimento de sofrimento em razão de um amor impossível.  

C Alternativa incorreta. A rigor, a coita amorosa é sentimento por uma senhora casada, impossibilitada, em tese, por razões religiosas e 
sociais, de manter outra relação amorosa. A coita é distanciamento literário da amada, o que sinaliza submissão, ainda que literária, 
às convenções matrimoniais cristãs. 

D Alternativa correta. Coita amorosa é amor expresso literariamente; portanto, idealizado. A concretização não é tema tratado 
nas cantigas de amor.  

E Alternativa incorreta. Não se trata de valorização real da mulher que, na Idade Média, era completamente submissa aos homens. 
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QUESTÃO 42 
 

TEXTO I 
Cantiga sua, partindo-se 
Senhora, partem tão tristes 
meus olhos por vós, meu bem, 
que nunca tão tristes vistes 
outros nenhuns por ninguém. 
 

tão tristes, tão saudosos, 
tão doentes da partida, 
tão cansados, tão chorosos, 
da morte mais desejosos 
cem mil vezes que da vida. 
 

partem tão tristes os tristes, 
tão fora de esperar bem, 
que nunca tão tristes vistes 
outros nenhuns por ninguém. 

CASTEL-BRANCO, J. R. Cancioneiro Geral, v. 3. p. 134. 

 

TEXTO II 
Por toda minha vida 
 

Minha bem-amada 
Quero fazer-te um juramento, uma canção 
Eu prometo, por toda a minha vida 
Ser somente teu e amar-te como nunca 
Ninguém jamais amou, ninguém 
 

Minha bem-amada 
Estrela pura aparecida 
Eu te amo e te proclamo 
O meu amor 
O meu amor 
Maior que tudo quanto existe 
Oh, meu amor. 

JOBIM, T.; MORAES, V. Por toda minha vida. In: Antonio Carlos Jobim. The 

wonderful world of Antonio Carlos Jobim. LP. Warner Bros. Records, 1965. 

 

O texto I é de autoria do trovador português João Roiz de Castel-Branco, e o texto II é uma canção escrita por Tom Jobim e Vinicius de 
Moraes. Embora estejam separados no tempo e no espaço, os textos guardam entre si semelhanças temáticas, entre elas  
 

A a angústia existencial provocada pelo sentimento amoroso. 

B o anseio pela morte, uma vez que a mulher amada partiu. 

C a lembrança da mulher amada que ficara no passado. 

D a nostalgia pelo abandono, o que gera solidão. 

E a rendição do eu lírico a um afeto e as declarações de amor. 
 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
Em ambos os textos, o eu lírico masculino corteja a mulher amada por meio de declarações de amor. Essa característica pode ser 
percebida nos versos “Senhora, partem tão tristes / meus olhos por vós, meu bem”, no texto I, e “Minha bem-amada” e “Estrela pura 
aparecida / Eu te amo e te proclamo”, no texto II. Essa abordagem do sentimento amoroso é conhecida como vassalagem, comum às  
obras do Trovadorismo. 
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QUESTÃO 43 
 
A vós correndo vou, braços sagrados, 
Nessa cruz sacrossanta descobertos 
Que, para receber-me, estais abertos, 
E, por não castigar-me, estais cravados. 
  
A vós, divinos olhos, eclipsados 
De tanto sangue e lágrimas abertos, 
Pois, para perdoar-me, estais despertos, 
E, por não condenar-me, estais fechados. 
  
A vós, pregados pés, por não deixar-me, 
A vós, sangue vertido, para ungir-me, 
A vós, cabeça baixa, pra chamar-me 
  
A vós, lado patente, quero unir-me, 
A vós, cravos preciosos, quero atar-me, 
Para ficar unido, atado e firme. 
Gregório de Matos 
  
Gregório de Matos, poeta baiano, que viveu no século XVI, 
produziu uma poesia bastante diversa em relação às temáticas. 
Execrado no passado por seus conterrâneos, hoje é 
reconhecido como grande poeta, sendo, inclusive, sua poesia 
religiosa fonte de pesquisa histórica. No excerto analisado o que 
justifica o uso da mencionada temática é a/o 
 

A a escolha vocabular e a elaboração estética da 
misericórdia divina. 

B o recurso cultista e a sátira ao sofrimento humano. 

C a criatividade e a reflexão de cunho existencial. 

D a estruturação do texto e a preocupação com as rimas. 

E o uso de figuras de linguagem e a reiteração de imagens. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO:  
 
A temática religiosa no texto está expressa, predominantemente, 
pelas escolhas lexicais e pela elaboração estética de uma das 
principais temáticas do intelectual barroco, a pequenez humana 
diante do amor e da misericórdia de Deus. LETRA A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 44 
 
TEATRO MEDIEVAL (SUBSTITUINDO NOVELAS DE 
CAVALARIA): 
 
 
[...] 
SACRISTÃO: - Mas eu não já disse que fica tudo por minha 
conta? 
PADRE: - Por sua conta como, se o vigário sou eu? 
SACRISTÃO: - O vigário é o senhor, mas quem sabe quanto 
vale o testamento sou eu. 
PADRE: - Hem? O testamento? 
SACRISTÃO: - Sim, o testamento. 
PADRE: - Mas que testamento é esse? 
SACRISTÃO: - O testamento do cachorro. 
PADRE: - E ele deixou testamento? 
PADEIRO: - Só para o vigário deixou dez contos. 
PADRE: - Que cachorro inteligente! Que sentimento nobre! 
JOÃO GRILO: - E um cachorro desse ser comido pelos urubus! 
É a maior das injustiças. 
PADRE: - Comido, ele? De jeito nenhum. Um cachorro desse 
não pode ser comido pelos urubus.  
(Todos aplaudem, batendo palmas ritmadas e discretas, e o 
padre agradece, fazendo mesuras. Mas de repente lembra-se do 
Bispo.)  
PADRE: - (aflito) Mas que jeito pode-se dar nisso? Estou com 
tanto medo do bispo! E tenho medo de cometer um sacrilégio! 
SACRISTÃO: - Que é isso, que é isso? Não se trata de nenhum 
sacrilégio. Vamos enterrar uma pessoa altamente estimável, 
nobre e generosa, satisfazendo, ao mesmo tempo, duas outras 
pessoas altamente estimáveis (aqui o padeiro e a mulher fazem 
uma curvatura a que o sacristão responde com outra igual), 
nobres (nova curvatura) e, sobretudo, generosas (novas 
curvaturas). Não vejo mal nenhum nisso. 
[...]  

SUASSUNA, Ariano. Auto da compadecida. Rio de Janeiro: Agir, 1976. (Fragmento) 

 
O cunho moralizador, pedagógico e popular, que identifica os 
autos teatrais medievais, pode ser observado no excerto de 
Ariano Suassuna por meio da(o) 
 

A ação inofensiva, singela, desprovida de malícia. 

B crítica à instituição religiosa de maneira geral. 

C depreciação dirigida a um grupo social único. 

D emprego de humor para suscitar avaliação social.  

E tipificação absoluta dos valores do bem e do mal.  
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 

A Alternativa incorreta. A trama é plena de malícia, em que os 
personagens são movidos por interesses.  

B Alternativa incorreta. Não há elementos no excerto que 
estabeleçam crítica contra qualquer instituição. O ser 
humano é alvo da observação analítica do texto. 

C Alternativa incorreta. A dimensão crítica é voltada à 
sociedade de maneira inespecífica, não a qualquer 
segmento definido.  

D Alternativa correta. O humor é notável nos autos 
medievais, assim como no auto de Suassuna, podendo 
ser percebido nas mesuras exageradas, no desejo de dar 
enterro cristão a um cachorro, etc.  

E Alternativa incorreta. O excerto não dá caráter absoluto a 
valores. Na passagem os personagens são movidos por 
interesse, mas sem que se definam dois opostos típicos 
entre mal e bem.  
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QUESTÃO 45 
 
E vós, ó bem nascida segurança 
Da Lusitana antiga liberdade, 
E não menos certíssima esperança 
De aumento da pequena Cristandade; 
Vós, ó novo temor da Maura lança, 
Maravilha fatal da nossa idade, 
Dada ao mundo por Deus, que todo o mande, 
Pera do mundo a Deus dar parte grande; 
 
[...] 
 
Vereis amor da pátria, não movido 
De prêmio vil, mas alto e quase eterno; 
Que não é prêmio vil ser conhecido 
Por um pregão do ninho meu paterno. 
Ouvi: vereis o nome engrandecido 
Daqueles de quem sois senhor superno, 
E julgareis qual é mais excelente, 
Se ser do mundo Rei, se de tal gente. 
 
Ouvi: que não vereis com vãs façanhas, 
Fantásticas, fingidas, mentirosas, 
Louvar os vossos, como nas estranhas 
Musas, de engrandecer-se desejosas: 
As verdadeiras vossas são tamanhas, 
Que excedem as sonhadas, fabulosas, 
Que excedem Rodamonte e o vão Rugeiro, 
E Orlando, inda que fora verdadeiro. 

CAMÕES. L. V. Os Lusíadas.Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 

26 mar. 2022. [Fragmento] 

 
As estrofes anteriores do poema épico Os Lusíadas consistem 
na parte em que o poeta o dedica a D. Sebastião, rei de 
incontestável importância para a nação portuguesa e para o 
cristianismo. Identificam-se aspectos da dedicatória na  
 

A esperança de liberdade expressa pelo povo português, 
representado no texto pela voz poética. 

B ameaça feita diretamente aos povos mouros – “a Maura 
lança” – em nome do deus dos católicos. 

C atitude de louvor e de humildade do eu lírico e na 
evidência de que o texto trata de fatos históricos. 

D interlocução da voz poética com as Musas, a quem pede 
bênçãos para as futuras façanhas do Rei. 

E lealdade à pátria manifestada pelo eu lírico, o qual a 
demonstra sem esperar qualquer tipo de prêmio. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO:  
 
Na primeira estrofe do fragmento exposto, veem-se louvores do 
poeta ao rei D. Sebastião, a quem é dedicado o poema. São 
louvadas a ascendência do rei e sua representação para a 
difusão da fé cristã e para a independência portuguesa dos 
mouros. Na estrofe seguinte, há uma demonstração, perante o 
rei, da humildade do poeta, que modestamente considera seu 
poema “um pregão do ninho meu paterno”. Por sua vez, na 
terceira estrofe, ao enaltecer os atos do rei, o poeta ressalta que 
seu poema trata de fatos históricos, ou seja, reais, não de lendas 
ou fantasias. 
 
 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 

TECNOLOGIAS 
 
Questões de 46 a 90 

 
QUESTÃO 46 
 
“Que uma parte do conteúdo da Teogonia é de origem não-grega 
e de uma data muito anterior à dos predecessores imediatos de 
Hesíodo é o que demonstra, do modo mais flagrante, o 
paralelismo existente entre a versão hesiódica da sucessão dos 
deuses antigos e a tabuinha hitita de Kumarbi, de origem húrria”  

(KIRK, RAVEN, SCHOFIELD, Os filósofos pré-socráticos, p. 173).  

 
A passagem anterior demonstra como a mitologia grega estava 
permeada por outras influências culturais para além da sua 
principal raiz civilizacional, a cultura helênica, um fenômeno 
histórico-sociológico que também marcou o nascimento da 
filosofia, expressando-se perfeitamente na tese 
 

A ocidentalista, visto que só a sobreposição bélica da cultura 
grega sobre outros povos, comoos romanos, indicaria tal 
superioridade. 

B racionalista, supondo que para cada coisa existente existiria 
uma cópia no mundo inteligível. 

C orientalista, pois evoca a participação de populações 
não helênicas, sobretudo orientais, na formulação do 
pensamento grego. 

D o milagre grego, dado que infere a superioridade helênica 
sobre outras expressões culturais 

E sucessão do mito em solução de continuidade, uma vez que 
a filosofia teria deixado de lado qualquer relação com 
questões de fé. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Resolução: Existem inúmeras teses que tratam do nascimento 
da Filosofia, mas a questão se aproxima muito mais dos 
aspectos que marcaram a influência de outros povos na 
civilização grega em geral, o que se alinha perfeitamente à tese 
orientalista, hipótese que argumenta que a filosofia nasceu das 
diversas contribuições culturais que se deram nas trocas 
econômicas entre povos helênicos e orientais. 
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QUESTÃO 47 
 
[...] filosofia social positivista se inspirava no método de 
investigação das ciências da natureza, assim como procurava 
identificar na vida social as mesmas relações e princípios com 
os quais os cientistas explicavam a vida natural. A própria 
sociedade foi concebida como um organismo constituído de 
partes integradas e coesas que funcionavam harmonicamente, 
segundo um modelo físico e mecânico. 

COSTA, Maria Cristina C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 

São Paulo: Moderna, 2005. 

 

Os princípios positivistas explicitados no texto acima são 
 

A ciência e natureza. 

B harmonia e filosofia. 

C sociedade e investigação. 

D objetividade e neutralidade. 

E exterioridade e generalização. 
 

LETRA D 
 

COMENTÁRIO: 
 

A filosofia positivista se concentrou num primeiro esforço para 
interpretar cientificamente aspectos da sociedade. Se baseava 
nos princípios científicos construídos até então nas ciências 
naturais: objetividade e neutralidade. 
 

QUESTÃO 48 
 

 

Disponível em: https://www.grupoescolar.com/pesquisa/america-inglesa.html 

 

O contato entre os pais peregrinos e os nativos, segundo a 
representação artística revela 
 

A perseguição aos nativos por parte dos puritanos, pois os 
índios não aceitaram a conversão cristão. 

B docilização dos nativos pelos puritanos que enxergavam nos 
povos autóctones animalidade. 

C assimilação puritana dos aspectos culturais e dogmáticos do 
animismo americano. 

D relação de parentalidade e ancestralidade entre os grupos 
humanos como descendentes. 

E aproximação amistosa entre as puritanos e indígenas, os 
dois grupos fundadores da cultura americana. 

 

LETRA E 
 

COMENTÁRIO: 
 

A cena é uma clara alusão interpretativa de que os puritanos 
tiveram momentos amistosos com os nativos, quebrando um 
pouco da narrativa de rivalidade constante entre os grupos, 
deste modo o apela a interpretação da imagem fundamenta o 
caminho que conduz a uma visão que tangencia ao binarismo 
tão defendido por outros olhares historiográficos. 

QUESTÃO 49 
 
John Rolfe, com eventual 
Aspiração de riqueza 
Em maio de 1610 fez a proeza 
Da viagem continental 
Para ancorar em Jamestown, 
Colônia que foi fundada 
Cerca de três anos dada 
Como única que prosperou 
Dos 500 colonos restou 
Apenas 60 da jornada. 
  
Depois de um longo inverno 
Todos eles tinham fome 
Ninguém mais tem nome 
Pediam ao pai eterno 
Para livrar-se do inferno. 
John Rolfe se assustou 
Não foi isso que esperou 
Encontrar. Queria o ouro 
Não havia nem mais couro 
Comida que não sobrou. 

Disponível em: https://www.margemliteraria.com.br/2017/04/cordel-aindependencia-dos-

estados.html 

 
A história da América Inglesa em formato de cordel carrega traço 
conceituais de 
 

A religiosidade e perseverança. 

B civilidade e militarismo. 

C resiliência e cientificismo. 

D iluminismo e conservadorismo. 

E literalidade e classicismo. 
 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 

 
A força engendrada pelos puritanos na chegada ao novo mundo 
foi revestida de sentimento clavinista, fundamentada na fé cristã 
e do exercício perseverante que resultou no crescimento das 
colônias do norte, posteriormente o lugar da independência e do 
desbravamento para o oeste. 
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QUESTÃO 50 
 

 

Disponível 

em:https://static.wixstatic.com/media/738d66_5940e929982748ca959e2d0ce749013d~mv2.jpg/

v1/fill/w_620,h_413,al_c,q_90/738d66_5940e929982748ca959e2d0ce749013d~mv2.jpg 

 
A cartografia veio acompanhando a evolução técnica da 
humanidade e o mapa foi se impondo como um instrumento 
capaz de reunir informações úteis ao homem, para fins 
diferenciados. 
  
A cartografia e o uso do mapa possibilitam representar  
 

A em curva de nível, linhas que ligam pontos da mesma 
amplitude térmica. 

B nos planisférios de Peter e Mercator detalhes das formas do 
relevo terrestre. 

C os contornos hipotéticos dos territórios como meio 
fundamental para navegação. 

D em mapas com escalas pequenas, representações mais 
detalhadas da realidade espacial. 

E por meio da escala cartográfica a proporção entre o 
espaço real e a sua representação no mapa. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
A letra E, apresenta a escala cartográfica, fundamental para 
entendermos a proporção entre o espaço real e a sua 
representação no mapa. A escala cartográfica é um importante 
elemento presente nos mapas, sendo utilizada para representar 
a relação de proporção entre a área real e a sua representação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 51 
 

Leia as informações 
 

“O que é a projeção Gall-Peters, mapa que promete acabar 
com '4 séculos de visão colonialista' do mundo” 
 

 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39349115 

 

Há certa polêmica em torno dessa projeção, uma vez que, além 
de proposições técnicas, ela também apresenta um cunho 
político. 
 

Entre as características da projeção de Peters observa-se que: 
 

A as latitudes altas são prestigiadas para incentivar uma visão 
eurocêntrica do mundo. 

B as áreas dos países do sul são mantidas próximas da 
equivalência real em detrimento das formas. 

C são ampliadas áreas polares e a África é colocada no centro 
do mapa, ao contrário da projeção de Mercator. 

D são adotados os mesmos procedimentos da projeção de 
Mercator, na qual a forma real dos continentes é mantida. 

E os países menos desenvolvidos são representados por meio 
de anamorfoses para reduzir as distorções econômicas. 

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
A opção B apresenta características da projeção de Gall-
Peters, conhecida também como projeção de Peters, é um tipo 
de projeção cartográfica cilíndrica e equivalente. As retas 
perpendiculares aos paralelos e as linhas meridianas têm 
intervalos menores, o que resulta numa reprodução fiel das 
áreas dos continentes à custa de uma maior deformação do 
formato deles. 

  

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-39349115
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QUESTÃO 52 
 

“O costume de falar de uma multiplicidade de culturas pré-
helênicas tem a sua origem, em última análise, no afã igualitário 
do positivismo, que trata as coisas alheias mediante conceitos 
de raiz europeia, sem levar em consideração que o simples fato 
de submeter os mundos alheios a um sistema de conceitos que 
lhe é essencialmente inadequado é já uma falsificação histórica. 
[...] Mas o que hoje denominamos cultura não passa de um 
produto deteriorado, derradeira metamorfose do conceito grego 
originário.”  

(JAEGER, Wener. Paideia: A formação do homem grego, p.8).  

 

A despeito da real orientação do pensamento de Wener Jaeger, 
o texto citado anteriormente se linha bastante a uma proposta 
de leitura acerca da origem do pensamento filosófico muito 
conhecida nas pesquisas historiográficas no tema, uma hipótese 
intitulada pelos pesquisadores como 
 

A orientalista, hipótese que resume a participação de outros 
povos na composição do pensamento filosófico a uma 
simples troca econômica entre gregos e persas. 

B o milagre grego, tese que infere uma hipotética 
superioridade da civilização grega em relação a outras 
sociedades e, por consequência, a superioridade da 
cultura europeia. 

C a ocidentalista, visto que Ocidente teria muito antes dos 
orientais, e só depois sociedades como os persas e egípcios 
teriam se organizado à luz dos gregos. 

D a ruptura completa entre os gregos e a fé, visto que a partir 
do século VI a.C. os helênicos teriam acabado com todas as 
formas fé na Grécia continental. 

E a negação de qualquer concepção de verdade, mesmo 
aquelas que poderiam ser acessadas por meio da 
racionalidade. 

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
Resolução: Entre todas as hipóteses que tratam do nascimento 
do pensamento filosófica, aquela conhecida como o “milagre 
grego” é provavelmente a mais antiga e inadequada segundo os 
estudos acadêmicos mais recentes. É importante alertar que o 
filólogo e erudito Werner Jaeger não sustenta a fundo essa 
percepção, já que a sua obra magna, Paideia, acabará 
defendendo, no final das contas, a ideia da “sucessão do mito 
em solução de continuidade” quando se refere ao nascimento do 
pensamento filosófico. Ainda assim, a interpretação de Jaeger é 
no mínimo permeada pela sombra eurocêntrica da tese em 
questão – no caso, o milagre grego - posto que é ela que defende 
essa “superioridade” da cultura grega/europeia acima das outras 
expressões culturais; dentro dessa perspectiva, só poderíamos 
falar da origem de uma “verdade” cultura com o nascimento da 
Grécia enquanto civilização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 53 
 
[...], se a divisão do trabalho produz a solidariedade, não é 
apenas porque ela faz de cada indivíduo um „trocador‟, como 
dizem os economistas; é porque ela cria entre os homens todo 
um sistema de direitos e deveres que os ligam uns aos outros 
de maneira duradoura. Do mesmo modo que as similitudes 
sociais dão origem a um direito e a uma moral que as protegem. 
A divisão do trabalho dá origem a regras que asseguram o 
concurso pacífico e regular das funções divididas. 

DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 

São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

 
O conceito sociológico que explica o trabalho como espaço de 
transmissão de regras sociais é 
 

A ação social. 

B relação social. 

C instituição social. 

D consciência social. 

E transmissão social. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO:  
 
A consciência coletiva é o conjunto de regras estabelecidas na 
sociedade. Estas só existem porque são instituídas socialmente 
por órgãos como família, educação, religião, estado e trabalho. 
 

QUESTÃO 54 
 
No mercado de Gao negociava-se sal, ouro, âmbar, goma 
arábica, peles de leopardos e escravos. Em troca dessas 
exportações, o Songhai recebia do Marrocos produtos 
manufaturados: joias, tecidos, espelhos, objetos de couro, trigo, 
cavalos etc. Não muito longe dali, Tombuctu (ou Timbuctu), 
fundada pelos tuaregues por volta de 1100, era outro importante 
centro do comércio transaariano, ponto de encontro de 
caravanas, além de importante centro religioso e intelectual. 

Disponível em: https://ensinarhistoria.com.br/ascensao-e-queda-do-imperio-africano-de-

songhai/ 

 
Numa perspectiva aristotélica, o império de Songai, só atingiu 
seu desenvolvimento intelectual mediante a existência da 
 

A religiosidade tribal. 

B economia terrestre. 

C escravidão humana. 

D aristocracia mercantil. 

E tecnologia rudimentar. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO:  

 
O tempo dedicado ao trabalho intelectual só é possível graças 
ao investimento humano em trabalho braçal por uma dada 
sociedade, deste modo numa perspectiva aristotélica o tempo da 
intelecção está relacionado à existência e aplica da escravidão. 
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QUESTÃO 55  
 

 

Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_de_%C3%81frica 

 
A área em destaque foi, historiograficamente, marcada pela 
 

A presença de reinos e impérios que viviam das relações 
comerciais do ouro e transporte em dromedários. 

B cultura bosquiana do povo Khoisan que consumou 
permanência na região do baixo egito próximo ao delta do 
Nilo. 

C ocupação dos pigmeus numa vasta região do norte como 
forma de expandir seu domínio até o mediterrâneo. 

D presença dos nilotas islamizados e arabizados com forte 
fluxo para a parte meridional. 

E atuação dos nubianos, povos que resistiram à dominação 
egípcia realizando a queda deste império. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
A África setentrional possui uma vasta rede comercial que se 
intensificou e resultou na extração do ouro e fundação de alguns 
reinos e até impérios, a exemplo de Songai. O uso de animais 
foi de extrema importância em todo processo de conexão 
consumada pela região do deserto do Saara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 56  
 
A litosfera é o nome dado para designar toda a porção sólida 
superior da Terra, ela é bastante fina em relação ao interior do 
planeta, de forma que ela foi facilmente rompida ao longo do 
tempo em função da pressão interna exercida pelo magma. O 
movimento das placas, resultado dessa ruptura, é continuado 
em razão da pressão exercida pelas correntes ou células de 
convecção do magma terrestre. 
 
Nos limites das placas tectônicas ocorrem fenômenos naturais 
comprovados pela (o) 
 

A ação exógena, responsável pela formação de rochas 
vulcânicas na crosta continental. 

B intenso vulcanismo no manto externo e fortes abalos 
sísmicos na crosta oceânica. 

C força endógena, responsável por terremotos, 
vulcanismos, dobramentos e falhas na crosta. 

D desgaste das formas de relevo marinho e continental, 
provocado pela convecção do magma. 

E intemperismo químico-físico sobre as rochas menos densas 
existentes no manto interno. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
A alternativa correta (letra C) é a única que trata de processos 
endógenos. As placas tectônicas são formações rochosas que 
cobrem a superfície do planeta Terra. A crosta terrestre é 
composta por placas. Essas placas estão em constante e lento 
movimento e essa movimentação é responsável pelos 
terremotos, tsunamis, formação de montanhas e atividades 
vulcânicas 
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QUESTÃO 57  
 

Observe a imagem das fases do Ciclo de Wilson  
 

 
 
O ciclo de Wilson representa o ciclo completo de formação, 
desenvolvimento e fechamento de um oceano relacionado à 
tectônica de placas. Sobre o processo descrito, observa-se que 
a fase embrionária e madura apresenta respectivamente 
formação de 
 

A cordilheiras montanhosas e oceanos Atlântico. 

B dorsal mesoatlântica e oceano Pacífico. 

C rifteamento da crosta e subdução da crosta oceânica. 

D rifteamento da crosta e formação de dorsais oceânicas. 

E formação mares e desgaste da crosta continental. 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
O Ciclo de Wilson se inicia com uma pluma ascendente de 
magma que provoca o afinamento da crosta continental 
sobrejacente com a consequente atuação de forças tectônicas 
distensivas. Forma-se uma bacia oceânica que continua 
crescendo a ponto de que uma de suas margens, em processo 
de subducção, passa a, progressivamente, provocar seu 
fechamento. Ocorre, a seguir, a colisão dos blocos continentais 
que, unificados e montanhosos, acabam com o tempo 
(geológico) sendo erodidos. Então, novamente, outro ciclo se 
inicia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 58 
 
“Em Heráclito essa luta torna-se pura e simplesmente o ‘pai de 
todas as coisas’. A diké (justiça) só aparece na luta. A nova ideia 
pitagórica da harmonia serve agora para dar sentido ao ponto de 
vista de Anaximandro. Só se une o que se opõe; é na diferença 
que brota a mais bela harmonia. É uma lei que governa 
evidentemente a totalidade do cosmo. Aparecem em toda a 
natureza a abundância e a penúria, causas da guerra”  

(JAEGER, Wener. Paideia: A formação do homem grego, p. 227).  

 
Como foi dito anteriormente, Heráclito provavelmente tomou de 
Pitágoras a inspiração para elaborar uma cosmologia focada no 
“equilíbrio entre forças opostas”, tendo em vista reafirmar que a 
realidade (Phýsis) é, na sua essência a/o 
 

A imutabilidade de todas coisas, uma vez que Heráclito se 
afastou por completo da tradição jônica, invertendo a tese de 
Tales e Anaximandro. 

B impossibilidade de conhecimento do real, posto que o conflito 
resultaria na indeterminação da totalidade. 

C o percurso teleológico de todas as coisas do vir-a-ser, dado 
que o mundo se transformaria com vistas à consumação de 
uma grande finalidade, e só por meio desta (finalidade) se 
justificaria a mudança. 

D transformação e todas as coisas (vir-a-ser), inferência 
que já estava dada na tradição monista protagonizada 
por Tales, Anaximandro e Anaxímenes. 

E alteração idealista na consumação do referenciamento 
metafísico, dada a replicação do mundo material a partir de 
sua origem inteligível. 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
A defesa de que a Phýsis seria puro vir-a-ser – ou Devir, como 
nos diz Platão ao interpretar Heráclito – fruto do conflito entre 
forças opostas, multiplicidade constitutiva que indicaria, no fim 
das contas, a essência da realidade enquanto fogo, é uma boa 
síntese do pensamento heraclítico. Nenhuma das outras opções 
indica essa alternativa de escolha. 
 
  

http://sigep.cprm.gov.br/glossario/verbete/tectonica_de_placas.htm
http://www.geologypage.com/2013/01/wilson-cycle.html
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QUESTÃO 59 
 
Acordei pensando... 
Que não agimos apenas por nosso desejo 
Que sempre fazemos as coisas pensando em outros... 
Que nossas ações só existem em relação a nossa família, 
vizinhança, cidade 
Que essas ações, de espírito coletivo, geram solidariedade 
Que quanto mais amor e relações existirem, mais coletivas serão 
nossas ações 
Que os desejos ocultos e egoístas camuflam a infelicidade de 
quem é incapaz de pensar no coletivo.  

Disponível em: http://manguevirtual.blogspot.com.br/search/label/POESIA 

 
De acordo com a sociologia Durkheimiana o sentimento de 
coletividade e individualismo conduzem respectivamente a(ao) 
 

A coesão e anomia social. 

B socialismo e capitalismo. 

C controle e distensão social. 

D solidariedade orgânica e mecânica. 

E ações sociais disruptivas e proporcionais. 
 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
Émile Durkheim (1858 -1917) apontava que o ser humano deve 
ser compreendido como um ser social, agindo no sentido de 
garantir uma melhor vida em sociedade, mais coesa, que 
conduziria a humanidade ao progresso. Em momentos em que 
as instituições sociais falham, a consciência sobre o 
cumprimento de normas sociais se perde, gerando um período 
de profunda  
 

QUESTÃO 60  

 
Godrici de Finchale foi um mercador que viveu no século XI, na 
Baixa Idade Média, no leste da atual Inglaterra.  
 
Quando o rapaz, depois de ter passado os anos de infância 
sossegadamente em casa, chegou à idade varonil, principiou a 
aprender com cuidado e persistência o que ensina a experiência 
do mundo. Para isso decidiu não seguir a vida de lavrador, mas 
estudar, aprender e exercer os rudimentos de concepções mais 
sutis. Por esta aprendendo primeiro como ganhar em pequenos 
negócios e coisas de preço insignificante; e, então, sendo ainda 
um jovem, o seu espírito ousou pouco a pouco comprar, vender 
e ganhar com coisas de maior preço. 

(Reginald of Durnham, "Libellus de Vita et Miraculis S. Godrici", em Fernando Espinosa, 

Antologia de textos históricos medievais. 3ª ed., Lisboa: Sá da Costa Editora, 1981, p. 198.)  

 
O contexto histórico que envolve a narrativa aponta para um 
período em que 
 

A a atividade comercial predominava na economia da Europa 
Ocidental.  

B começaram a surgir alternativas sociais e profissionais 
dentro do feudalismo.  

C ser comerciante exigia mais uma boa oratória do que algum 
estudo específico.  

D a escravidão era a mão de obra e a mercadoria central nas 
trocas mercantis.  

E a diminuição da urbanização da época diminuiu a expansão 
do comércio.  

 
LETRA B 

COMENTÁRIO: 
 
As transformações e rupturas na história são sentidas 
sensivelmente a partir da percepção nas relações sociais, deste 
modo é imprescindível que surjam mudanças nas atividades 
realizadas por algumas classes, grupos ou indivíduo.  

 
QUESTÃO 61 
 
Tocadas em 1500 pelos homens de Pedro Álvares Cabral, as 
terras que hoje são brasileiras foram desde então oficialmente 
incorporadas à coroa portuguesa. Se haviam sido frequentadas 
antes, como sugere o Esmeraldo de Situ Orbis, e defendem 
alguns historiadores portugueses, disso não ficou maior registro, 
e não há, pois, como fugir da data consagrada e recentemente 
celebrada – para o bem e para o mal – por brasileiros e 
portugueses. Descoberto oficialmente, pois, em 1500, sob o 
pontificado de Alexandre VI Borgia, não se pode dizer, a rigor, 
que existisse, então, nem Brasil nem brasileiros. Vários são os 
sentidos dessa não existência. 

(Adaptado de: SOUZA, L. M. O nome do Brasil. Revista de História. São Paulo, 2001. n.145. 

p.61-86. Disponível em: . Acesso em: 7 jun.2013.) 

 
A chegada dos portugueses ao território que viria a ser o Brasil, 
insere-se num contexto marcado, na Europa, pelo (a)  
 

A expansão feudal em busca de terras.  

B ascensão do poder real  

C declínio econômico Burguês  

D fortalecimento político da Igreja Católica  

E desenvolvimento industrial-fabril.   
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
Sem o Estado e sua hipertrofia, seria inviável a manutenção das 
navegações, não somente por sua força política que cresce 
desde os Estados Nacionais até o Absolutismo moderno, mas 
por sua capacidade de conectar setores e regiões que antes 
eram desmembradas, a exemplo da relação financeira entre as 
companhias de comércios e os gestores monárquicos. 
  

http://manguevirtual.blogspot.com.br/search/label/POESIA
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QUESTÃO 62  
 

A Europa, em abril de 2010, foi surpreendida por uma nuvem de 
cinzas vulcânicas liberada pela erupção do Eyjafjallajokull na 
Islândia. A erupção desse vulcão, assim como a de outros 
dispersos na superfície da Terra, pode provocar alterações na 
vida das pessoas, bem como na dinâmica da natureza. 

Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/1869702 

 

Nesse sentido, a erupção vulcânica constitui-se um fenômeno 
natural que pode causar  
 

A a formação de rochas metamórficas e os tremores de terra. 

B a elevação da temperatura global e o empobrecimento da 
fertilidade dos solos. 

C intensificação dos processos de crioclastia, termoplástica e 
arrefecimento do magma 

D a redução da temperatura global e a formação de cadeias 
montanhosas. 

E a formação de rochas magmáticas e o enriquecimento da 
fertilidade dos solos. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
Apesar de as explosões vulcânicas causarem desastres de curta 
duração, a longo prazo produzem amplos benefícios. As 
erupções de lava, as quedas de cinzas vulcânicas e os fluxos 
piroclásticos (torrentes de gases quentes, cinzas e fragmentos 
de rocha) causam destruição nas áreas próximas, soterrando ou 
incinerando, matando animais que pastam. Mas durante 
milhares de anos, os depósitos que deixam para trás costumam 
se transformar em algumas das terras mais ricas, mais férteis e 
mais naturalmente vibrantes do planeta. 
 

QUESTÃO 63  
 
Observe a figura a seguir 
 

 

Disponível em: https://pir2.forumeiros.com/t152825-estrutura-geologica 

 
Sobre o tema esquematicamente representado, geologicamente 
indica que 
 

A se trata de uma representação da estrutura geológica 
comumente designada como “dobras tectônicas”. 

B esse tipo de estrutura geológica ocorre especialmente em 
áreas da crosta onde acontecem colisões de placas 
litosféricas. 

C essa estrutura geológica inexiste no Brasil, uma vez que 
esse país se situa numa margem passiva da placa sul-
americana. 

D essa estrutura geológica ocorre quando os esforços 
tectônicos atuantes na crosta terrestre são de distensão. 

E nesse tipo de estrutura geológica, são encontradas feições 
de relevo estrutural designadas como “atol” e “hotspot”. 

LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
As fossas tectônicas são formas de relevo constituídas pelo 
afastamento entre duas placas tectônicas, o que provoca a 
formação de uma zona de relevo de baixa altitude, isto é, uma 
depressão relativa, chamada nesse caso de graben. As regiões 
que se posicionam ao redor desse graben são chamadas de 
horst e apresentam elevações em relação ao terreno ao seu 
redor. 

 
QUESTÃO 64  
 
Demócrito julga que a natureza das coisas eternas são 
pequenas substâncias infinitas, em grande número. E julga que 
as substâncias são tão pequenas que fogem às nossas 
percepções. 
E lhes são inerentes formas de toda espécie, figuras de toda 
espécie e diferenças em grandeza. 
Destas, então, engendram-se e combinam-se todos os volumes 
visíveis e perceptíveis. 

(SIMPLÍCIO. Do Céu: Os pré-socráticos).  

 
A Demócrito atribui-se a origem do conceito de 
 

A porção mínima da matéria, o átomo. 

B princípio móvel do universo, a arché. 

C qualidade única dos seres, a essência. 

D quantidade variante da massa, o corpus. 

E substrato constitutivo dos elementos, a physis. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 

 
O pensamento filosófico de Demócrito, como descrito no texto, 
caracteriza-se pela interpretação da natureza das coisas a partir 
de leis mecânicas. Para ele, todas as coisas seriam compostas 
por unidades indestrutíveis e indivisíveis, combinadas entre si, 
em quantidade infinita. Por essa concepção, que descreve uma 
porção mínima da matéria, atribui-se a Demócrito a formulação 
do conceito de átomo, sendo a descrição feita por ele bastante 
próxima do modelo moderno de átomo. 
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QUESTÃO 65  
 
O processo formativo do Estado desenrolou-se segundo a 
dinâmica de dois movimentos contraditórios e simultâneos: 
fragmentação e centralização. De um lado, fragmentação na 
medida em que os príncipes europeus tiveram de lutar contra o 
poder universalista do papa; e centralizador na medida em que 
os príncipes tiveram que lutar contra o poder político e militar de 
outros chefes políticos rivais. Desse processo resultaram as 
características fundamentais do Estado moderno: exército e 
burocracia civil permanentes, padronização tributária, direito 
codificado e mercado unificado. 

GONÇALVES, W. Relações internacionais. 

Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 

As disputas estabelecidas entre o estado feudal e o estado 
moderno visam conquistar 
 

A o poder eclesiástico e o poder temporal. 

B a influência cultural e as vivências locais. 

C a federação dos poderes e o progresso social. 

D o acúmulo de capitais e o monopólio comercial. 

E o controle administrativo e monopólio do exercício 
legítimo da violência. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO:  
 
a centralização administrativa foi um elemento central do 
surgimento do estado moderno, a medida em que o apoio de 
elites locais a um poder maior possibilitou a constituição de 
estados fortes que puderam regular as relações econômicas em 
âmbito internacional. Em contraposição, estas mesmas elites 
tiveram que legitimar o poder militar do estado e o seu exercício 
da violência. 
 

QUESTÃO 66  
 
As reformas religiosas, protestantes e católicas, no século XVI 
europeu, tiveram impactos fundamentais nos modos de ser e 
estar no mundo, possibilitando o surgimento de novas 
concepções éticas, estéticas e políticas. Colocou em novos 
termos as relações entre liberdade e obediência, entre 
consciência e crença, pensamento e ação. (...) Karl Marx 
interpretou a Reforma como “o passado revolucionário da 
Alemanha” – mas uma revolução que teria ficado circunscrita ao 
campo teórico, “na cabeça do monge”, como no século XIX 
estaria “na cabeça do filósofo” (os idealistas alemães). 

Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/reforma-protestante-bibliografia/ 

 
Sobre os impactos das reformas religiosas, conclui-se que  
 

A contribuíram para moldar apenas os valores dos nobres na 
sociedade moderna. 

B impulsionaram mudanças éticas, morais e políticas entre 
cristãos em revoluções modernas. 

C separaram definitivamente o material e a mentalidade se 
desvinculando do social. 

D possibilitaram imediatamente o surgimento da doutrina social 
da igreja católica. 

E inviabilizaram a satisfação e as necessidades espirituais dos 
homens.  

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 

Muito mais que transformadora de parâmetros religiosos, a 
Reforma foi uma grande Revolução Social, pois transformou 
comportamentos, valores, modelos de governos e sobretudo 
uma mentalidade. 
 
QUESTÃO 67 
 
Sem dúvida entre as mais controversas figuras da história 
britânica existe um lugar de destaque reservado ao impiedoso 
General e Chefe de Estado, Oliver Cromwell. (...) O triunfo de 
Oliver Cromwell se encerraria com sua morte no ano de 1658. 
Carlos II se tornou o novo Rei e não esqueceu a ousadia dos 
revolucionários; ele desejava vingança a qualquer custo. 
Aqueles que participaram do julgamento e da execução real 
foram caçados sem piedade. Os capturados foram arrastados 
para masmorras e torturados com requintes de crueldade para 
entregar outros. O rancor do sucessor era tamanho que em 
alguns casos, parentes, amigos e até empregados dos 
conspiradores também acabaram presos e executados. (...) 
Enquanto o corpo era desmembrado e preparado para ser 
mandado para várias cidades inglesas sua cabeça ficou 
guardada como um troféu;  Samuel Russel, um ator itinerante a 
recebeu como um pagamento e a exibia como um  macabro 
objeto para quem quisesse pagar. Apenas no ano de 1960 é que 
a longa odisseia da cabeça de Oliver Cromwell se encerraria de 
uma vez por todas Wilkinson, o Dr. Horace Norman Stanley 
Wilkinson, decidiu dar um descanso decente à cabeça, em um 
local conhecido apenas por alguns poucos indivíduos afim de 
evitar a ação de ladrões de sepulturas. 
Disponível em: http://mundotentacular.blogspot.com/2020/08/a-estranha-jornada-da-cabeca-de-

oliver.html 

 
A era Cromwell ficou marcada por um (uma) 
 

A Inglaterra que se empenhava em manter a supremacia 
monárquica. 

B manutenção da monarquia como símbolo de respeito às 
instituições inglesas. 

C Parlamento recém criado pelos burgueses e por barões da 
Nova Inglaterra.  

D prosperidade burguesa que contrastava com o 
autoritarismo e as rivalidades políticas. 

E Inglaterra que a ser governada por um católico que eliminou 
os conflitos religiosos.  

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
A força de Cromwell sempre esteve pautada numa plataforma 
burguesa, desde o puritanismo, perpassando pela proximidade 
com alguns anglicanos. A declaração de Guerra contra a 
Holanda tornou Cromwell forte politicamente, mas num modelo 
intolerante já conhecido, mas agora não questionado, porque 
estava justificado pela quebra da Companhia de comércio das 
Índias Orientais e o soerguimento de um novo modelo financeiro, 
o Estado Inglês e suas companhias. 
  

https://www.cafehistoria.com.br/reforma-protestante-bibliografia/
http://mundotentacular.blogspot.com/2020/08/a-estranha-jornada-da-cabeca-de-oliver.html
http://mundotentacular.blogspot.com/2020/08/a-estranha-jornada-da-cabeca-de-oliver.html
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QUESTÃO 68 
 

 
Casa que foi construída na parte de cima da falésia Foto: 

Reprodução/Tv Cabo Branco 
 
Especialistas alertam para risco de erosão de falésias em praias 
da Paraíba. 
 
Especialistas alertam para os riscos que as falésias que sofrem 
com erosões do mar, ao exemplo da praia de Carapibus, na 
Paraíba, têm de cair. O problema é que alguns banhistas usam 
essas estruturas para se protegerem do sol ou da chuva, assim 
correndo riscos de acidentes.  
Uma casa que foi construída na parte de cima da falésia, em 
Carapibus, por exemplo, já perdeu uma grande área, por causa 
das erosões que acontecem das ondas do mar com os paredões 
de pedra, que são de 14 a 15 metros, o equivalente a um prédio 
de 4 andares. 
Por mais que não tenha nenhum placa no local, avisando sobre 
o risco de queda ou de acidente, o secretário de meio ambiente 
do Conde, Walber Farias, informou que acontece o 
monitoramento da área e que as falésias são consequência do 
avanço do mar junto com a falta do sistema de drenagem que o 
município não tem. 

Disponível em:https://jornaldaparaiba.com.br/noticias/2022/01/15/especialistas-alertam-para-

risco-de-erosao-de-falesias-em-praias-da-paraiba 

 
A Geomorfologia é uma área das Ciências da Terra responsável 
pelo estudo das formas superficiais de relevo, tanto em suas 
fisionomias atuais quanto em seu processo geológico e histórico 
de formação e transformação. Os eventos atuantes na 
transformação de falésias no litoral paraibano tem como 
principais elementos  
 

A os agentes internos, como a força das marés e a erosão 
eólica.  

B os agentes formadores, como o vulcanismo e tectonismo de 
placas. 

C os agentes químicos, predominando a ação de dissolução 
das rochas. 

D os agentes tectônicos, predominando os sismos de elevada 
magnitude. 

E os agentes físicos e químicos, predominando a quebra e 
o desmoronamento das rochas. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
As falésias são estruturas expostas as ações dos agentes 
externos como vento, chuva e o calor, temos então elementos 
físicos e químicos como responsáveis pelas suas modificações. 

 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 69 
 

 
 
Em outubro de 1962, o confronto entre os Estados Unidos e 
União Soviética colocou o mundo à beira de um conflito nuclear, 
o episódio conhecido como a Crise dos Mísseis, de 1962, que 
pôs em grande risco a paz mundial, resultou da: 
 

A Invasão do território sul-coreano pelo exército da Coreia do 
Norte, então apoiada pela União Soviética e pela China. 

B Intervenção militar realizada pela URSS na Hungria, com a 
ocupação de Budapeste e a deposição de I. Nagy. 

C Descoberta, pelos EUA, dos trabalhos de instalação de 
armas nucleares soviéticas em Cuba. 

D Construção de um muro em Berlim, pelo governo comunista, 
dividindo fisicamente a cidade e a República Democrática 
Alemã. 

E Ruptura das relações diplomáticas entre a China e a URSS, 
em razão das acusações de “revisionismo” feitas pelo PCC a 
dirigentes soviéticos. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 
 
A crise dos mísseis, foi um evento que teve como causa a 
tentativa da União Soviética em instalar uma base militar em 
Cuba. Esse evento foi responsável por grandes transformações 
no conflito e nas relações entre as duas potências. 
  

https://jornaldaparaiba.com.br/noticias/2022/01/15/especialistas-alertam-para-risco-de-erosao-de-falesias-em-praias-da-paraiba
https://jornaldaparaiba.com.br/noticias/2022/01/15/especialistas-alertam-para-risco-de-erosao-de-falesias-em-praias-da-paraiba
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QUESTÃO 70 
 

Tales foi o iniciador da reflexão sobre a physis, pois foi o primeiro 
filósofo a afirmar a existência de um princípio originário e único, 
causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse 
princípio de tudo é a água. Tudo se origina a partir dela. Essa 
proposta é importantíssima […] podendo com boa dose de razão 
ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que 
se costuma chamar de começo da formação do universo. 

(REALE, Giovanni. História da filosofia).  
 

A passagem do mito à filosofia iniciou-se com os pré-socráticos. 
 

O primeiro deles foi Tales de Mileto, que iniciou o estudo da 
cosmologia. A cosmologia é definida como 
 

A a investigação racional do agir humano. 

B a investigação acerca da origem e da ordem do mundo. 

C o estudo do belo na arte. 

D o estudo do estado civil e natural e seu ordenamento jurídico. 

E um estudo acerca dos problemas de ordem psicológica 
 

LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 
 
Cosmologia vem de cosmos e logia, que significa “estudo dos 
cosmos”. Algumas questões que os filósofos se colocavam 
sobre o cosmos é justamente qual sua origem e o que faz com 
que seja ordenado. 
 

QUESTÃO 71  
 

“A Teologia da Prosperidade Neopentecostal [...] prega uma 
ética econômica voltada para o mundo, onde possuir e ascender 
são sinais de que Deus, e não o diabo, age em sua vida. Essa 
ascensão não se ancora especificamente na disciplina e na 
dedicação ao trabalho, mas em uma disposição empreendedora 
de quem almeja tornar-se o patrão nas relações de trabalho. Tal 
disposição de empreender é alimentada por ritos sacrificiais – 
como dar o dízimo – que geram expectativas de prosperidade 
material no futuro. Os riscos materiais do empreendimento são 
considerados atos de fé.” 

ALMEIDA, Ronaldo de. A onda quebrada - evangélicos e conservadorismo. 

Cadernos Pagu (50), 2017. 

 

A teoria que fundamenta a lógica da prosperidade como sinal de 
salvação divina é: 
 

A Teoria libertária. 

B Teoria apostólica. 

C Teoria mercantilista. 

D Teoria da predestinação. 

E Teoria da predominância. 
 

LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
Resolução: Na obra “A ética protestante e o espírito do 
capitalismo”, Max Weber aponta a teoria calvinista da 
predestinação como impulsionadora do avanço do capitalismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 72 
 

Leia o texto. 
 

O mesmo ocorre com os membros da cidade: nenhum pode 
bastar-se a si mesmo. Aquele que não precisa dos outros 
homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, 
ou é um bruto. Assim, a inclinação natural leva os homens a este 
gênero de sociedade. 

ARISTÓTELES. A política. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 5. 

  

Nesse trecho de “A política”, revela-se a tese aristotélica de que 
a: 
 

A realidade moral procede das interferências divinas na 
sociedade. 

B dualidade ontológica fundamenta as relações sociopolíticas. 

C inclinação humana à agressividade é inibida na democracia 
política. 

D lógica deriva diretamente da vida ético-política. 

E natureza humana realiza-se na sociedade política. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 
 
O texto apresenta a perspectiva teleológica da filosofia 
aristotélica, no interior da qual a finalidade do ser humano 
realiza-se exclusivamente no âmbito da política. Em outros 
termos, trata-se da noção aristotélica de que o ser humano não 
existe fora da política – é um ser naturalmente político, ou seja, 
a natureza humana realiza-se na sociedade política. 
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QUESTÃO 73 
 
Édito dos imperadores Graciano, Valentiano (II) e Teodósio 
Augusto, ao povo da cidade de Constantinopla. Queremos que 
todos os povos governados pela administração da nossa 
clemência professem a religião que o divino apóstolo Pedro deu 
aos romanos, que até hoje foi pregada como a pregou ele próprio 
[...]. Isto é, segundo a doutrina apostólica e a doutrina 
evangélica, cremos na divindade única do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo sob o conceito de igual majestade e da piedosa 
trindade. Ordenamos que tenham o nome de cristãos católicos 
quem siga esta norma, enquanto os demais os julgamos 
dementes e loucos sobre os quais pesará a infâmia da heresia. 
Os seus locais de reunião não receberão o nome de igrejas e 
serão objeto, primeiro da vingança divina, e depois serão 
castigados pela nossa própria iniciativa que adotaremos 
seguindo a vontade celestial [...]. 

ÉDITO DE TESSALÔNICA. 27 fev. 380 d.C. In: COUTO, S. P. Os arquivos secretos do 

Vaticano. Belo Horizonte: Editora Gutenberg, 2013. 

 
Elaborado no contexto imperial romano do final do século IV, o 
documento anterior representou a 
 

A eliminação dos grupos que professavam crenças não cristãs. 

B desvinculação da fé das obrigações e direitos de cunho 
cívico. 

C oficialização do cristianismo como religião do Império 
Romano. 

D divisão definitiva do Império Romano entre Ocidente e 
Oriente. 

E redução da influência política do Estado Romano na religião. 
 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO:  
 
Por meio do Édito de Tessalônica (380 d.C.), os imperadores 
romanos decretaram que “todos aqueles sob sua administração” 
fossem conduzidos à religião cristã, representando a 
oficialização do cristianismo como religião não só do imperador, 
mas de todo o Império Romano, o que torna correta a alternativa 
C. 
 

QUESTÃO 74 
 
Uma das promessas não cumpridas pela globalização foi a paz. 
Se pensarmos no Iraque, na Síria, na Líbia, no Afeganistão, na 
Al-Qaeda, no Estado islâmico, na Iugoslávia, na Chechénia, na 
Somália, em vários outros conflitos na África, mais algumas 
outras paisagens da Ásia, percebemos que o fim da Guerra Fria 
e a consequente disseminação do neoliberalismo econômico 
não garantiu a paz no mundo. 

Fonte: TADEU, Pedro. “A globalização está a morrer?” Diários de Notícias 

 
O fracasso da globalização pós-Guerra fria em promover a paz 
é consolidado pelos conflitos entre Ucrânia e Rússia, além de 
questionar a geopolítica posta, a consolidação de tais conflitos 
deve aprofundar a(o) 
 

A processo de intervenção militar dos EUA na Rússia. 

B saída dos países do antigo bloco Soviético. 

C processo de anexação de Taiwan.  

D dependência do petróleo.  

E desglobalização.  
 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

O processo de globalização encontrou na história recente uma 
série de empecilhos, como o Brexit, a ascensão de governos 
nacionalistas, crises econômicas e as guerras, dessa forma a 
consolidação do conflito Ucraniano que resulta em diversas 
barreiras e sanções ao comércio internacional vem a consolidar 
o processo de desglobalização que resulta da menor integração 
entre os países.   
 

QUESTÃO 75  
 

 
 
A charge faz referência a uma dinâmica do contexto da atual 
fase do capitalismo e seus modos de produção. A problemática 
apresentada e uma de suas consequências são: 
 

A As novas tecnologias e o desemprego estrutural. 

B A exploração do trabalho e a desigualdade social. 

C A fragilidade tecnológica e a venda de lixo eletrônico. 

D A obsolescência programada e a produção do lixo 
eletrônico. 

E A produção por demanda e o uso excessivo de matéria 
prima. 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
Obsolescência Programada, também chamada de 
obsolescência planejada, é quando um produto lançado no 
mercado se torna inutilizável ou obsoleto em um período de 
tempo relativamente curto de forma proposital, ou seja, quando 
empresas lançam mercadorias para que sejam rapidamente 
descartadas e estimulam o consumidor a comprar novamente, 
isso gera uma grande quantidade de lixo eletrônico. 
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QUESTÃO 76  
 

Foi na obra A República que Platão esclareceu o seguinte: “Mas 
a essa mesma qualidade da justiça, diremos assim 
simplesmente que ela consiste na verdade e em restituir aquilo 
que se tomou de alguém, ou diremos antes que essas mesmas 
coisas, umas vezes é justo, outras injusto fazê-las? Como este 
exemplo: se alguém recebesse armas de um amigo em perfeito 
juízo, e este, tomado de loucura, lhas reclamasse, toda a gente 
diria que não se lhe deviam entregar, e que não seria justo 
restituir-lhas, nem tão pouco consentir em dizer toda a verdade 
a um homem nesse estado. (...) Portanto, não é a esta a 
definição de justiça: dizer a verdade a restituir aquilo que se 
tomou”  

(A República, p. 9).  

 

Foi através do personagem Sócrates que o autor deu 
continuidade à análise do conceito de justiça, findando a obra 
com a proposição de que ela não se resumiria a uma simples 
restituição das nossas posses, posto que, segundo Platão, 
existiria um alinhamento metafísico entre a concepção de 
Verdade e as noções de 
 

A justiça, Bondade e Beleza, o que implica dizer que antes 
de apoiarmos ou defendermos um certo modelo de 
justiça, precisamos saber do que estamos falando. 

B mudança, relatividade e poder, afinal, tudo dentro da 
logística estatal se transforma tendo em vista os interesses 
dos governantes. 

C interculturalidade e administração da Pólis, visto que aquilo 
que cada cidade-estado entende como justo e bom sofre 
alterações naturais com o tempo. 

D economia e política, afinal, as leis do mercado no diálogo 
com o poder regente são os únicos fatores a determinar as 
transformações sociais. 

E evir, vir-a-ser e cosmologia, uma vez que os elementos 
apriorísticos do real, ao exemplo maior da transformação de 
todas as coisas, estariam a determinar a realidade do 
conceito de justiça. 

 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 

 
Resolução: Tanto Sócrates quanto Platão foram os principais 
responsáveis pelo alinhamento histórico entre as ideias de 
verdade, justiça, bondade e beleza, posto que para esses 
intelectuais a existência de UMA verdade absoluta, possibilitada 
pelo exercício da lógica, levaria a retificação racional de 
questões de ordem social, isto é: levantar a suposição de que 
existiria uma verdadeira absoluta implica também na defesa de 
uma forma de atuação social desejável porque seria verdadeira 
– moralidade, ética e justiça – e, da mesma maneira, uma 
concepção de beleza não relativa e plena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 77 
 

No mundo capitalista, a economia tem um papel fundamental na 
organização social. As dimensões sociológicas constitutivas da 
estrutura econômica capitalista estão apresentadas no quadro a 
seguir: 
 

 Quantidade de poder 
econômico sobre 

Sua força de 
 trabalho 

Os meios de  
produção empregados 

ESCRAVO nenhum nenhum 

SERVO algum algum 

PROLETÁRIO total nenhum 

INDEPENDENTE total total 
Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/dossie46merged_document

_238.pdf. 

Acesso em: 05 jul. 2021. 

 

O filósofo Karl Marx delimita que a estrutura econômica deve ser 
compreendida a partir do acesso à riqueza das diferentes 
classes sociais. O quadro acima demonstra 
 

A o nível de desenvolvimento das forças produtivas. 

B as relações de poder entre as diferentes classes sociais. 

C o nível de desenvolvimento econômico de cada sociedade. 

D a ação de cada indivíduo no processo de tomada de 
consciência. 

E as relações sociais de produção estabelecidas em diferentes 
sociedades. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
Resolução: Marx define um modo de produção por um certo 
nível de desenvolvimento histórico das forças produtivas, 
associado a um modelo de relações sociais de produção. Estas 
últimas representam o tipo de relação que cada classe social 
estabelece com os meios de produção da vida material. 
  

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/dossie46merged_document_238.pdf
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/dossie46merged_document_238.pdf
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QUESTÃO 78 
 

Os anfiteatros funcionavam como uma espécie de microcosmo 
da sociedade romana, como parte e reflexo da vida cotidiana. 
Um espaço onde a população não apenas via, mas se fazia ver 
e ouvir, no qual imperador e plebe, dirigentes e dirigidos, se 
confrontavam face a face, onde o anonimato da massa conferia 
força e consistência para o apoio ou as reivindicações da plebe. 
O anfiteatro era, para os romanos, um espaço de sua 
normalidade cotidiana, um lugar no qual reafirmavam seus 
valores e sua concepção do “normal”. A arena atuava como 
espaço que separava o romano do não romano, o obediente do 
resistente, o normal daquele que rompia as normas. Nos 
anfiteatros se expunham, para serem supliciados, bárbaros 
vencidos, bandidos e marginais, como por vezes os cristãos, que 
eram expostos às feras 
e dados como espetáculo.  

GUARINELLO, N. L. Violência como espetáculo. História, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 128-129, 

2007. [Fragmento adaptado] 

 

No contexto da Roma imperial, os eventos promovidos nos 
espaços descritos no texto serviram ao objetivo de 
 

A valorizar os romanos que se dedicavam à profissão de 
gladiador. 

B garantir a integração de povos conquistados na sociedade 
imperial. 

C superar a prática republicana conhecida como política do pão 
e circo. 

D confrontar elementos que desafiavam a unidade da 
identidade romana. 

E promover a abertura às manifestações políticas de oposição 
ao imperador. 

 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
Os espetáculos de gladiadores se inseriam na Política do Pão e 
Circo e foram fundamentais para aliviar as tensões existentes 
entre a burocracia imperial e as classes mais baixas na Roma 
Antiga. No espaço dos anfiteatros romanos, o Estado imperial 
distribuía alimentos e garantia entretenimento para a população, 
por meio dos chamados espetáculos de sangue. Como 
destacado pelo texto, “a arena atuava como espaço que 
separava o romano do não romano, o obediente do resistente, o 
normal daquele que rompia as normas”, indicando que esses 
espetáculos visavam confrontar os elementos (bárbaros) que 
desafiavam a unidade da identidade romana, o que torna correta 
a alternativa D 
 

QUESTÃO 79  
 

Observe o mapa, em que estão representados os intercâmbios 
comerciais das colônias inglesas da América do Norte: 
 

 
 

O processo econômico destacado no mapa resultou 
 

A do interesse mercantilista britânico, estruturado na produção 
manufatureira de tecidos, cujo êxito deveu-se à estrutura 
comercial da região colonial. 

B das diferenças socioeconômicas entre as áreas Norte e 
Sul das Treze Colônias, que, no entanto, não 
inviabilizaram sua integração comercial. 

C da chamada “negligência salutar”, que se manifestou na 
medida em que o comércio envolvendo as Treze Colônias 
era desvinculado de regiões colonizadas por outras 
metrópoles. 

D da participação do Brasil, através do açúcar, no comércio 
com as colônias inglesas, reforçado durante a ocupação 
holandesa. 

E do forte monopólio inglês sobre as atividades comerciais das 
colônias norte-americanas, o que liberou capital para 
investimento no desenvolvimento industrial. 

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO:  
 
O desenvolvimento do “comércio triangular” nas Colônias 
Inglesas da América do Norte resultou das próprias diferenças 
econômicas entre suas diversas áreas e suas relações com 
outras regiões coloniais da América e da África, bem como com 
a Europa.  

 
QUESTÃO 80  
 

O Ingresso do Brasil na OCDE - Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico, pode apresentar uma 
oportunidade para aumentar a participação e a integração do 
país no comércio internacional, a análise do ingresso, no entanto 
depende de diversos fatores, tanto do ponto de vista fiscal, 
ambiental quanto aduaneiro, neste último para uma efetivação 
do ingresso do Brasil junto à OCDE seria importante: 
 

A Reduzir as queimadas e desmatamento.  

B Sancionar leis para taxar grandes fortunas. 

C Aumentar o controle regulatório de importações.  

D Reduzir as barreiras ao comércio internacional. 

E Elaborar medidas que aumentem a judicialização das 
operações comerciais. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
A OCDE preza por quatro valores fundamentais defesa dos 
princípios de livre mercado; fortalecimento da democracia; 
modernização econômica e proteção do meio ambiente e dos 
direitos humanos, do ponto de vista aduaneiro portanto pode ser 
uma condição ao ingresso do Brasil no grupo a redução de 
barreiras ao comércio internacional.    
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QUESTÃO 81 
 

A Argentina anunciou ao governo brasileiro que uma nova 
medida, a ser adotada em breve, deve afetar os produtores de 
eletrodomésticos no Brasil: em consequência da crise de energia 
no país, o governo argentino determinará novas normas 
técnicas, com maiores exigências de eficiência no consumo de 
energia, para produtos como máquinas de lavar e geladeiras. O 
Brasil fornece hoje 87% das geladeiras consumidas no país. 

Fonte: Portal G1 

 

A tanto quanto a crise energética, a concorrência é uma das 
justificativas nas normativas estabelecidas pela Argentina na 
importação de geladeiras, nesse caso é configurada a prática de 
 

A barreira alfandegária. 

B barreira não tarifária. 

C produção de cartel. 

D controle Monetário. 

E manipulação de medidas fiscais. 
 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
A medida protecionista aplicada pela Argentina na situação 
descrita é uma barreira não tarifária, as regras do Mercosul 
dificilmente poderiam conviver com a criação ou aumento de 
impostos, por outro lado o argumento da economia de energia 
resulta em uma barreira sem necessariamente aplicar taxações. 
 
QUESTÃO 82  
 
“Uma vez promulgadas essas leis, fazem saber que é justo para 
os governantes aquilo que lhes convém, e castigam os 
transgressores, a título de que violaram a lei e cometeram uma 
injustiça. Aqui tens, meu excelente amigo, aquilo que eu quero 
dizer, ao afirmar que há um só modelo de justiça, em todos os 
Estados – o que convém aos poderes constituídos. Ora estes é 
que detêm a força. De onde resulta, para quem pensar 
corretamente, que a justiça é a mesma em toda a parte: a 
conveniência do mais forte”  

(PLATÃO, A república. p. 24).  

 

O recorte anterior diz respeito à perspectiva do sofista 
Trasímaco – ou pelo menos, este que reivindicava tal cargo –, 
um dos principais interlocutores de Sócrates na obra de Platão. 
Trasímaco ficou conhecido por defender uma concepção de 
justiça diametralmente contrária ao ideal socrático-platônico, um 
modelo marcado pelo 
 

A idealista, já que Trasímaco fundamenta o seu modelo político 
numa descrição ontológica do mundo pós-morte. 

B democrática, o que não é de se espantar, já que os sofistas 
eram grandes defensores do modelo democrático de poder.  

C racionalista, dado para o sofista o ser humano é um ser 
racional, o que lhe leva a concluir que as deliberações 
políticas serão igualmente racionais e lógicas. 

D absolutista, visto que trasímaco defendia um único e mesmo 
modelo de poder que tomaria corpo na modernidade. 

E relativismo, afinal, por mais que afirme ser ela – a justiça 
– uma única e mesma coisa em todos os Estados, o autor 
dialoga diretamente com a noção da conveniência de 
cada governante, isto é, seus interesses. 

 
LETRA E 
 
COMENTÁRIO: 

 
Trasímaco ficou conhecido por defender uma concepção de 

justiça bastante alinhada àquela apresentada por Nicolau 
Maquiavel no Renascimento ou Friedrich Nietzsche no século 
XIX. Para Trasímaco, a justiça é o exercício do poder, isto é: a 
força imposta pelos governantes sobre a população de uma 
cidade-estado, o que infere, portanto, que os interesses cada 
governante podem variar, encontrando-se apenas naquilo que a 
justiça seria dentro de um conceito bastante vago e genérico. 
Perceba que Trasímaco apenas aparenta definir a justiça na sua 
totalidade, mas tal definição se perde na diversidade dos 
interesses que coordenariam a sua aplicabilidade, posto que no 
fundo ela é apresentada como a “conveniência do mais forte”. 

 
QUESTÃO 83  
 
Texto I 
 
Em suas origens, a meritocracia fez sentido: com ela se lançava 
por terra o sistema aristocrático que dominou a maior parte da 
história da humanidade, esse em que os privilégios eram 
herdados de geração em geração, direcionados por parâmetros 
como a classe, a raça, a casta e o gênero. (...) Por um tempo 
pareceu uma boa ideia. Depois se transformou, na visão de 
Markovits, em uma armadilha que prende os ricos em uma 
corrida sem fim para que seus descendentes tenham a melhor 
formação acadêmica (como ficou evidenciado no recente 
escândalo dos milionários que pagavam fortunas para colocar 
seus filhos nas melhores universidades dos Estados Unidos, 
como mostra o documentário Operation Varsity Blues, na 
Netflix). Essa corrida exclui os pobres, que, para além do plano 
discursivo, dificilmente podem cumprir o ideal meritocrático, ou 
seja, o sonho americano. 

Disponível em https://brasil.elpais.com/economia/2021-07-18/a-meritocracia-e-uma-

armadilha.html 

Acesso em 03/03/2022 as 12:20. 

 
Texto II 
 
Quando a taxa de remuneração do capital excede 
substancialmente a taxa de crescimento da economia, pela 
lógica, a riqueza herdada aumenta mais rápido do que a renda 
e a produção. Então, basta aos herdeiros poupar uma parte 
limitada da renda de seu capital para que ele cresça mais rápido 
do que a economia como um todo. Sob essas condições, é 
quase inevitável que a riqueza herdada supere a riqueza 
constituída durante uma vida de trabalho, e que a concentração 
do capital atinja níveis muito altos. 

PIKETTY, T. O capital no século XXI. 

Rio de Janeiro Intrínseca, 2014 (adaptado). 

 
O conceito da sociologia marxista que serviria para explicar os 
limites da meritocracia é 
 

A ideologia. 

B burocracia. 

C socialismo. 

D materialismo. 

E consciência coletiva. 
 
LETRA A 
 
COMENTÁRIO: 
 
Resolução: Marx assume uma postura negativa em relação ao 
conceito de ideologia: sendo parte da superestrutura social, 
representa um conjunto de ideias associadas as classes 
dominantes com o objetivo de falsear a realidade e manter o 
sistema de exploração. A meritocracia é uma ideia que 
atualmente naturaliza os processos de acumulação de riqueza. 

 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/12/internacional/1552408173_841838.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/03/12/internacional/1552408173_841838.html
https://brasil.elpais.com/economia/2021-07-18/a-meritocracia-e-uma-armadilha.html
https://brasil.elpais.com/economia/2021-07-18/a-meritocracia-e-uma-armadilha.html
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QUESTÃO 84  
 
Observe a gravura e leia atentamente o texto: 

 
“Em 1519, a cidade do México-Tenochtitlán contava com cerca 
de 400 mil habitantes, o que significa que, na época, era 
provavelmente a maior cidade do mundo, e que essa sociedade 
urbanizada com certeza dispunha de elites perfeitamente 
formadas para que pudesse funcionar de maneira eficaz. 
Compreende-se que, para administrar uma cidade de tal 
importância, os invasores não pudessem se abster dos saberes 
sofisticados, do prestígio e da influência da nobreza índia. Essa 
nobreza tinha uma formação notável. Antes da conquista 
espanhola, era formada em colégios de ensino superior, os 
calmecac, onde aprendia os saberes, os mitos, os rituais e as 
artes do mundo pré-colombiano. [...]” 

GRUZINSKI, Serge. O renascimento ameríndio. In: NOVAES, Adauto (Org.).  

A outra margem do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 285-286. 

 
A colonização empreendida pelos espanhóis 
 

A foi facilitada pelo baixo índice de ocupação humana nas 
regiões do México, do Peru e da Bolívia, o que permitiu o 
estabelecimento de núcleos urbanos baseados nas 
referências culturais europeias. 

B fundamentou-se na produção agrícola realizada nas 
plantations escravistas e no comércio local, o que garantiu o 
controle do território frente às invasões de outras potências 
europeias. 

C baseou-se num sistema administrativo dividido em vice-
reinados, cujas jurisdições se estendiam sobre vastas 
áreas territoriais; e nos cabildos, representações 
políticas locais controladas por grandes proprietários, 
comerciantes e mineradores. 

D marcou-se pelo estímulo a fluxos migratórios provenientes 
da Península Ibérica, o que permitiu que, em poucas 
décadas, houvesse uma ampla maioria de europeus e seus 
descendentes nos territórios americanos controlados pela 
Espanha. 

E caracterizou-se pela tolerância religiosa e pela diversidade 
política, o que acabou por transformar a América Espanhola 
em área de refúgio para grupos e indivíduos perseguidos no 
continente europeu por suas crenças e práticas políticas. 

 
LETRA C 
 
COMENTÁRIO: 

 
Para conseguir administrar melhor o vasto território colonial que 
possuía na América, a Espanha dividiu o território em quatro 
vice-reinados: Vice-reinado do Prata (Argentina, Uruguai, 
Paraguai e Bolívia), Vice-Reinado do Peru (território do atual 
Peru), Vice Reinado de Nova Granada (Equador e Colômbia) e 
Vice-reinado da Nova Espanha (território do atual México). A 
administração local, das vilas e cidade, era exercida pelas 
Câmaras Municipais (cabildos), que tinham funções legislativas. 

QUESTÃO 85  
 
Considere a imagem e o texto abaixo. 

 
 
“Mito e realidade, fantasia e fatos, elementos que eram 
encontrados em um mesmo relato, cujo objetivo residia apenas 
em obter prazeres [...] da diversão, agindo de tal forma de 
desprezo à veracidade científica. Ao falarmos sobre a expansão 
marítima e comercial, costumamos salientar um amplo número 
de razões políticas e econômicas que possibilitam a ocorrência 
de tais fatos históricos. [...]. 
Tendo fortes traços medievais, esses relatos tinham como base 
pensamentos religiosos, ao alternar em relatos que faziam 
lembrar a busca ao paraíso perdido ou a temível descoberta do 
inferno, já que muitos europeus acreditavam que em algum 
momento, o oceano acabaria, dando lugar a um enorme abismo, 
tidos por eles como sendo a entrada para o inferno. [...]”. 

(João Vitor Olímpio In: www.jcnet.com.br - adaptado)  

 
No contexto da Expansão Marítima Europeia (séc. XV-XVI), o 
imaginário, marcado por “fortes traços medievais”, pressupunha 
a 
 

A necessidade de que em toda expedição houvesse um padre 
e um grande crucifixo, artifícios que impediriam qualquer 
ameaça durante a travessia, inclusive epidemias como o 
escorbuto, causadas pela falta de higiene. 

B dúvida em relação à possibilidade de circunavegação da 
terra, pois a primeira volta completa ao mundo só ocorreu no 
final do século XVI, quando Colombo prosseguiu em sua 
busca de uma rota para as Índias. 

C existência de monstros marinhos, ondas gigantescas e 
outros tipos de ameaça no chamado Mar Tenebroso, 
como era conhecido o Atlântico. 

D certeza de que o chamado Mar Oceano se conectava ao 
Pacífico, por meio de uma passagem que posteriormente 
seria nomeada como Estreito de Gibraltar. 

E presença de perigos mortais advindos de forças 
sobrenaturais no então denominado Mar Sangrento ou 
Vermelho em função do número de tragédias que ocorriam 
durante sua travessia. 

 
LETRA C 

http://www.jcnet.com.br/
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COMENTÁRIO: 
 
Até o século XIV, o conhecimento que se tinha na Europa a 
respeito de outros lugares do mundo era apenas algo bastante 
restrito. Os europeus do século XV, costumavam misturar 
conhecimentos geográficos com lendas, realidade com 
imaginação. Acreditavam por exemplo, na existência de países 
imaginários e monstros marítimos, que residiam no mar, sendo 
de tamanhos imensuráveis, podendo assumir variáveis formas, 
incluindo dragões e serpentes do mar. Além de poderem ser 
viscosos e escamosos, eles eram geralmente vistos como 
navios inimigos, a espera de oportunidades para atacar e 
afundar embarcação. 
 
QUESTÃO 86  
 

 
 
A Rússia invadiu a Ucrânia no dia 24 de fevereiro de 2022, após 
uma escalada nas tensões que haviam tido início poucos meses 
antes. Entre as motivações que conduziram a esse cenário no 
Leste Europeu, temos: 
 

A Uma maior aproximação da Ucrânia com organizações como 
a Otan e a União Europeia. 

B Uma rivalidade histórica entre povos ucranianos e 
russos, fruto de uma divergência étnica e cultural. 

C Um conflito no âmbito religioso entre cristãos ortodoxos e 
católicos respectivamente. 

D A saída da Ucrânia da Otan, aliança militar formada entre os 
russos e as potências ocidentais. 

E A tomada de territórios russos por tropas ucranianas na 
região da Criméia com o auxílio da Otan. 

 
LETRA B 
 
COMENTÁRIO: 

 
A Guerra Fria é marcada pela influência dos Estados Unidos no 
mundo ocidental e da União Soviética no mundo Oriental. O fim 
desse período marca o desmanche do mundo socialista e a 
queda da influência soviética, principalmente no Leste Europeu. 
A Rússia, grande herdeira da ex-URSS, tenta manter suas 
últimas regiões de influência, combatendo o avanço do ocidente 
através de instituições como OTAN e União Europeia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 87 
 

“Eu quero entrar na rede 
Promover um debate 
Juntar via Internet 
Um grupo de tietes de Connecticut 
De Connecticut acessar 
O chefe da Macmilícia de Milão 
Um hacker mafioso acaba de soltar 
Um vírus pra atacar programas no Japão” 

Gilberto Gil - Pela Internet 

 

O desejo do interlocutor da música internet encontra no Brasil 
dentre outros entraves ao seu desejo a 
 

A industrialização tardia.    

B compreensão espacial.     

C hierarquia urbana.     

D desigualdade socioeconômica.     

E obsolescência programada.   
 

LETRA D 
 

COMENTÁRIO: 
 

O desejo central do interlocutor é o acesso à internet, no caso 
Brasileiro dentre os principais empecilhos estão a desigualdade 
socioeconômica que ainda mantém quase 20% dos brasileiros 
sem quaisquer formas de acesso à internet. 

 

QUESTÃO 88 
 

Quando estudamos a relação mantida o Mito e o Logos, a 
Filosofia Pré-Socrática, além das contribuições dadas Sócrates 
e Platão ao Ocidente, percebemos como a filosofia se apresenta 
como a &quot; história das formas de pensar e das concepções 
de verdade&quot;. É neste sentido que ela assume modelos 
distintos, moldando-se de acordo com a perspectiva de cada ser 
humano (filósofos inseridos em um determinado espaço), obra, 
período histórico, etc.  
 

Sendo assim, é digno de nota que o pensamento filosófico 
 

A se traduz perfeitamente na história das ideias que marcaram 
o passado da humanidade. 

B é apenas o transcurso de certas ideias sem qualquer 
conexão lógica. 

C não mantém qualquer relação com as transformações 
sociais e culturais ao longo da história. 

D é a expressão final do pensamento pagão grego, e por isso 
o cristianismo deixa de lado qualquer vinculação com o 
pensamento filosófico. 

E se resume à história da ciência antiga, estando, portanto, 
desalinhada com as reflexões acerca. 

 

LETRA A 
 

COMENTÁRIO: 
 

Ao contrário das demais alternativas – que deixam de lado a fé 
ou certa “parcelas” da história, sem falar de aspectos 
configurais como a própria lógica – a alternativa A é a única que 
faz referência ao conteúdo maior da Filosofia, que seria a 
própria história das ideias que marcaram a civilização ocidental, 
por mais que se limite a isso. A questão é um pouco redundante 
quanto a isso, posto que ela reapresenta a definição que já 
estava no corpo do texto: a &quot;história das formas de pensar 
e das concepções de verdade&quot;, isto é: a história das ideias 
que marcaram a humanidade. Este fato é o justifica o nosso 
estudo das obras de figuras históricas como Sócrates, Platão e 
os Pré-Socráticos. 
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QUESTÃO 89 
 

Considere a imagem e o texto abaixo. 
 

 
 

“Dentre outros resultados sobre seus modos de vida, foi indicado que parte expressiva de antigas populações indígenas teria s ido 
aniquilada depois da chegada dos conquistadores espanhóis. Em entrevista ao jornal El Pais, o coautor do estudo Wolfgang Haak pondera 
o seguinte: “não determinamos qual porcentagem de população desapareceu, mas vimos que a conquista teve efeitos devastadores na 
população local já que, em alguns pontos da costa oeste da América do Sul, pelo menos metade desapareceu”. 
 

Guerras de extermínio, arsenal bélico, expulsão de territórios tradicionais, violência e escravização, perpetradas pelos colonizadores 
europeus contra os povos nativos, além de desmatamento, queimadas, secas, desnutrição, fome, contaminação das águas, do solo e 
abatimento psicológico foram eventos que propiciaram parte da dizimação da população nativa. Todavia, doenças infecciosas, muitas 
delas trazidas voluntária e involuntariamente pelos invasores europeus, se alastraram neste cenário socioambiental de caos e conflitos, 
tendo sido também uma importante causa na dramática mortandade de indígenas na América no período colonial [...]”. 

(Alenice Baeta In: https://www.ecodebate.com.br - adaptado) 

 

Considerando o contexto da conquista da América pelos espanhóis,  
 

A o uso de armas de fogo foi o fator principal da vitória dos ameríndios sobre os europeus. 

B a vulnerabilidade dos europeus decorreu da tecnologia bélica dos ameríndios. 

C o controle sobre o avanço da varíola trazida pelos europeus fortaleceu os ameríndios. 

D a suscetibilidade dos ameríndios a novas doenças facilitou o domínio dos europeus. 

E a passividade dos ameríndios diante da conquista europeia consolidou a colonização 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 

 
Um dos principais fatores para a conquista territorial espanhola da América foram as doenças trazidas pelos europeus, pois as populações 
ameríndias não possuíam defesa imunológica para a maioria delas: a varíola, por exemplo, dizimou vilas e tribos inteiras de maneira 
epidêmica e fulminante, sendo um dos mais importantes agentes para a mortandade. 
 
QUESTÃO 90 
 

Formas modernas de telecomunicação promoveram drásticas transformações no espaço, dentre outras coisas os modelos produtivos em 
vigor sofreram muitas alterações dentre as quais podemos citar: 
 

A Eliminou praticamente todas as barreiras alfandegárias existentes entre os países. 

B Extinguiu todos os estoques mundiais em favor dos meios de telecomunicação. 

C Diminuiu a importância de algumas estruturas de transporte antiquadas como o transporte marítimo. 

D Permitiu a descentralização das unidades produtivas no espaço em favor de uma produção globalizada. 

E Reduziu a exploração dos trabalhadores em função da melhoria da produtividade nas unidades produtivas. 
 
LETRA D 
 
COMENTÁRIO: 
 
O avanço das telecomunicações foi muito importante para modificar a realidade do mundo globalizado. Reduzindo a necessidade de 
estoque e as barreiras alfandegárias, mas não acabando com elas, por outro lado é inegável o papel das telecomunicações na 
descentralização de unidades produtivas, já que a comunicação hoje permite uma gestão e monitoramento remoto de empresas 

distribuídas em regiões eventualmente muito distantes do planeta e ainda assim articuladas. 
  

https://www.ecodebate.com.br/
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