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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção inglês)

QUESTÃO 01 

Joy
It might be useful to distinguish between pleasure and 

joy. But maybe everybody does this very easily, all the time, 
and only I am confused. A lot of people seem to feel that joy 
is only the most intense version of pleasure, but that has not 
been my experience. 

Perhaps the first thing to say is that I experience at least a 
little pleasure every day. I wonder if this is more than the usual 
amount? It was the same even in childhood, when most people 
are miserable. I don’t think this is because so many wonderful 
things happen to me, but rather that the small things go a 
long way. I seem to get more than the ordinary satisfaction 
out of food, for example – any old food. An egg sandwich 
from one of these grimy food vans on Washington Square 
has the genuine power to turn my day around. Whatever is 
put in front of me, foodwise, will usually get a five-star review. 

SMITH, Z. Disponível em: <https://www.nybooks.com/>.  
Acesso em: 25 jul. 2019. [Fragmento adaptado]

Nesse texto, a autora apresenta sua própria interpretação 
do termo “joy”. Para ela, a palavra expressa
A. 	 o desejo de comer pratos sofisticados.
B. 	 as lembranças de uma infância feliz.
C. 	 a alegria de cozinhar para os amigos.
D. 	 a euforia de viver experiências novas.
E. 	 os pequenos prazeres do dia a dia. 
Alternativa E
Resolução: De acordo com os argumentos da autora, a 
ideia do termo “joy” está vinculada às pequenas doses de 
felicidade que experimentamos diariamente, como comer 
uma refeição simples e saborosa. Para ela, não há muita 
diferença entre os termos “joy” e “pleasure”, assim como 
há para algumas pessoas: “A lot of people seem to feel that 
joy is only the most intense version of pleasure, but that has 
not been my experience. Perhaps the first thing to say is 
that I experience at least a little pleasure every day”. Logo, 
a resposta correta é a alternativa E.

QUESTÃO 02 

Broken English
I think about the way my father pulled the family out of poverty 
without knowing what a vowel was.
And my mother raised 4 children 
without being able to construct a perfect sentence in English
A discombobulated couple that landed in the new world
with hopes that left the bitter taste of rejection in their mouth. 
No family no friends, just man and wife, 
Two university degrees that meant nothing, 
one mother tongue that was broken now, 

PHRO

HLXJ

one swollen belly with a baby inside.
A father worried about jobs and rent
coz no matter what this baby was coming.

KAUR, R. Disponível em: <https://www.poemhunter.com>.  
Acesso em: 25 jul. 2019. [Fragmento]

Glossário:
Discombobulated: confuso
Swollen belly: barriga dilatada
Coz: porque
No texto, a poeta indo-canadense Rupi Kaur explora a 
relação de seus pais com a Língua Inglesa. Ela revela que 
o conhecimento do idioma por parte de seus pais
A. 	 foi desnecessário para a criação dos quatro filhos do 

casal.
B. 	 tornou-se a maior vantagem para eles durante a 

mudança.
C. 	 ajudou a família a encontrar emprego em um país 

estrangeiro.
D. 	 acabou se tornando algo mais natural do que sua 

língua nativa.
E. 	 foi uma exigência para que eles recebessem um 

diploma universitário.
Alternativa A
Resolução: De acordo com os primeiros versos do poema, 
o pai ajudou a família a sair da pobreza e a mãe criou os 
filhos sem que nenhum dos dois dominasse a Língua Inglesa. 
Dessa forma, podemos concluir que a falta de conhecimento 
do idioma não interferiu na constituição da família, ainda que 
eles tenham enfrentado outras formas de adversidade. Logo, 
a alternativa A está correta.

QUESTÃO 03 

Disponível em: <https://www.adsoftheworld.com>.  
Acesso em: 18 jun. 2016.

A campanha publicitária associa aspectos verbais e visuais 
com a intenção de
A. 	 mostrar que as mulheres evitam seguir carreira em 

confeitaria.
B. 	 estimular práticas inovadoras das mulheres nas tarefas 

domésticas.
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C. 	 questionar a inexistência de mulheres inventoras na 
nação europeia.

D. 	 combater a ideia de que certas profissões são 
exclusivamente masculinas. 

E. 	 indicar que as mulheres desejam seguir profissões 
diferentes dos homens.

Alternativa D
Resolução: Uma possível tradução para o texto da 
campanha é: “Dê forma aos seus sonhos. O interesse 
das mulheres em Engenharia é muito baixo devido aos 
estereótipos de gênero na Geórgia”. Assim, é possível 
concluir que uma parte da sociedade desse país europeu 
acredita que algumas profissões não são apropriadas para 
as mulheres. Na campanha, a mão suja de farinha remete 
às tarefas domésticas, mais especificamente à cozinha, 
estereótipo de lugar mais adequado para uma mulher. 
Logo, está correta a alternativa D. As alternativas A, B e C 
estão incorretas porque não encontram respaldo no texto. 
A alternativa E também está incorreta porque ela afirma o 
contrário do texto, que defende que as mulheres podem fazer 
as mesmas escolhas profissionais dos homens.

QUESTÃO 04 

Disponível em: <https://www.organdonation.nhs.uk/>. Acesso em: 25 
jul. 2019.

Nessa campanha de uma ONG que incentiva a doação de 
órgãos, foi utilizada a ironia para atrair a atenção do leitor.  
Essa ironia refere-se ao fato de que
A. 	 a vítima do acidente relatado não sobreviveu.
B. 	 a morte de uma pessoa acabou beneficiando outra.
C. 	 uma pessoa já falecida é incapaz de se manifestar.
D. 	 um equipamento simples de segurança salva vidas.
E. 	 um acidente comum causou um grave problema de 

saúde.
Alternativa B
Resolução: O texto da campanha menciona um acidente 
que resultou em morte, afirmando ao mesmo tempo que 
esse acontecimento salvou a vida de alguém, daí a ironia, 
pois o desfecho foi contrário ao que se esperaria nessas 
circunstâncias. O objetivo da campanha é, portanto, mostrar 
que a tragédia de uns pode acabar trazendo benefícios 
para outros por meio da doação de órgãos. Sendo assim, a 
alternativa B é a resposta correta.

QUESTÃO 05 

European Union exit “risks British science”
Prof. Sir Paul Nurse has said that United Kingdom 

(UK) research would suffer if the country were to leave the 
European Union (EU). A British exit would make it harder to 
get funding for science and “sell future generations short”, 
the Nobel Prize winner added. But a group of scientists 
arguing to leave the EU counters that UK research would 
not be adversely affected. They say British institutions would 
receive similar amounts of European funding as they do 
now. A national referendum on the UK’s participation in the 
European Union is set for 23 June.

Prof. Nurse, who is director of The Francis Crick Institute 
and the former president of the Royal Society, believes those 
who campaign for a “Brexit” are jeopardising “the long-term 
future of the UK for short-term political advantage”. “We 
need a vision for our future that is ambitious and not to run 
away and bury our heads in the sand, and we can best do 
this by staying in the EU. We should not be side-tracked by 
short-term political opportunism”. Prof. Nurse was speaking 
at a news briefing about the impact of a withdrawal on UK 
science. He was joined by other research leaders who also 
want Britain to remain inside the EU.

“Being in the EU gives us access to ideas, people and to 
investment in science”, Prof. Nurse said. “That, combined with 
mobility (of EU scientists), gives us increased collaboration, 
increased transfer of people, ideas and science – all of which 
history has shown us drives science”. Prof. Nurse added that 
as part of the EU, the UK has influence in directing research 
among nations that collectively have become a “powerhouse” 
of science on a par with the US and China.

GHOSH, P. Disponível em: <http://www.bbc.com/>. Acesso em: 21 
mar. 2016 (Adaptação).

Na reportagem, o professor e vencedor do Prêmio Nobel, 
Paul Nurse, demonstra sua opinião contrária à saída do 
Reino Unido da União Europeia por temer que
A. 	 a produção científica local seja prejudicada em prol de 

vantagens políticas.
B. 	 a tradição científica da região seja desvalorizada pelas 

gerações futuras.
C. 	 os investimentos em ciência se destinem a 

determinados países europeus.
D. 	 a ciência de outros países adquira maior reconhecimento 

no cenário internacional.
E. 	 os cientistas britânicos restrinjam o acesso a seus 

estudos por falta de financiamento.
Alternartiva A
Resolução: No primeiro parágrafo do texto, o professor 
Nurse afirma que a saída do Reino Unido dificultaria 
o acesso ao financiamento das pesquisas científicas.  
De acordo com o segundo parágrafo, para o professor,  
os defensores do Brexit prejudicam o futuro do Reino Unido 
no longo prazo em troca de vantagens políticas no curto 
prazo, e os britânicos não deveriam se deixar levar por 
isso. Logo, está correta a alternativa A. As alternativas B, C 
e D não encontram respaldo no texto. A alternativa E está 
incorreta porque não há informações no texto de que a falta 
de financiamento levaria os cientistas a disponibilizar seus 
estudos apenas para certos públicos.

JJK1
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção espanhol)

QUESTÃO 01 
Vacunas del futuro – Lo que vendrá

Más vacunas: están adelantadas las investigaciones 
en vacunas contra el virus del HPV (algunos subtipos están 
vinculados con el cáncer de cuello de útero), la malaria (mata 
a casi 3 millones de personas por año), el citomegalovirus 
(provoca un síndrome similar a la mononucleosis), la shigella 
(diarrea), el herpes y enfermedades parasitarias (Ej.: 
toxoplasmosis). También se están probando vacunas contra 
el HIV (virus que causa el sida), y contra males antiguos como 
el cólera o el dengue, y varios tipos de cáncer.

Plazos: sin embargo, se calcula que la mayor parte de 
estos desarrollos no dará sus frutos definitivos hasta dentro de  
8 o 10 años.

Más protección: se están mejorando vacunas existentes. 
Ejemplo: vacunas contra el neumococo causante de 
neumonía y meningitis, que abarcará más serotipos de este 
microorganismo que las vacunas actuales.

Mejor administración: se estudian vías de administración 
nuevas, como la nasal (a través de las mucosas) o 
intradérmicas (en la piel, aunque sin pinchazo). Otra opción: 
las vacunas que podrían ingerirse con los alimentos.

Mayor efectividad: para proteger a una misma persona 
de varios males se ensayan mejores combinaciones de varias 
vacunas en una sola dosis.

Impacto: según datos de Unicef, sólo en niños los nuevos 
desarrollos podrían evitar cada año 8 millones de muertes.

Disponível em: <https://www.lanacion.com.ar/>. Acesso em: 23 ago. 
2019.

O artigo, escrito em 2003, predizia alguns avanços com 
respeito às imunizações que hoje já estão disponíveis. Entre 
os avanços, destaca-se a
A. 	 efetividade das novas vacinas, que protegerão muitas 

pessoas ao mesmo tempo.
B. 	 ampliação do prazo de duração das vacinas, que será 

aumentado em até dez anos.  
C. 	 combinação de várias doses de vacinas, que poderá 

evitar a morte de crianças e jovens. 
D. 	 diminuição do tempo de pesquisas das imunizações, 

que serão concluídas em oito anos. 
E. 	 forma de administração, que poderá ser realizada por 

via nasal, epitelial ou em alimentos. 

Alternativa E

Resolução:

A)  INCORRETA – A alternativa A está incorreta, visto que o 
texto aborda a possibilidade de uma mesma pessoa ser 
imunizada de diversos tipos de males com uma só dose 
de vacina, e não se menciona que várias pessoas se 
protegerão ao mesmo tempo.

B)  INCORRETA – A alternativa B está incorreta, pois se fala, 
no artigo, a respeito de 8 a 10 anos como um prazo para  
o desenvolvimento das vacinas, não que sua duração 
seja de dez anos.

3RXR

C)  INCORRETA – A alternativa C está incorreta, pois o artigo 
não restringe o público-alvo quando defende que a aplicação  
de uma só dose para diversos males protegerá as 
pessoas; desse modo, subentende-se que o benefício 
atinja as pessoas indistintamente, sejam crianças, jovens 
ou adultos.

D)  INCORRETA – A alternativa D está incorreta, pois não se 
fala, no artigo, que haverá redução do tempo de pesquisa  
de vacinas, nem que isso seja necessariamente um 
avanço.

E)  CORRETA – O artigo apresenta algumas previsões 
sobre as vacinas no futuro. De acordo com o texto, 
as novas vacinas poderiam ser administradas por vias 
distintas, como a nasal, a epitelial (sem picada de 
agulhas) ou até mesmo ser ingeridas com alimentos: 
“[...] se estudian vías de administración nuevas, como 
la nasal (a través de las mucosas) o intradérmicas (en 
la piel, aunque sin pinchazo). Otra opción: las vacunas 
que podrían ingerirse con los alimentos”. Dessa forma,  
a alternativa E responde corretamente à questão. 

QUESTÃO 02 
Estimados señores, 
Tras dos años de experiencia en el área de contratación 

y recursos humanos dentro de una gran empresa de 
distribución alimentaria mi afán de conocimiento y mejora 
me empujan a buscar algo más. Deseo cursar un master 
en Administración de Empresas en Estrategia y Gerencia de 
Adquisiciones, en esta prestigiosa universidad. 

Inmediatamente después de recibir mi título de 
licenciada, me dispuse a cumplir con mi meta profesional al 
aceptar el cargo de Ingeniera de Compras en Olympic Cards 
Private Limited. Luego de un año de aprendizaje, ingresé 
en una importante compañía del sector de manufactura de 
equipos electrónicos (Foxconn International Holdings); con 
miras a adquirir mayor experiencia. Allí fui entrenada en 
Compras Globales, y logré liderar el equipo de adquisiciones 
en Foxconn India Private Limited. 

Mi labor dentro de dichas áreas también sirvió para 
potenciar mi ambición y profundizar mi interés en el ámbito 
de Estrategias y Gerencia de Compras. 

Conseguí mucha información relevante al respecto al 
ingresar en el sitio web de su universidad, razón por la cual 
me encuentro solicitando el ingreso para realizar el M.B.A. 
que me ayudará a incrementar mis conocimientos y será la 
herramientas que utilizaré para cumplir mis sueños. Por lo 
tanto, hago una petición formal para que tomen en cuenta 
mi solicitud de admisión. 

Un cordial saludo, 
Carmen Santiago 

Disponível em: <https://trabajoypersonal.com>. Acesso em: 22 ago. 
2019 (Adaptação).

Por meio de sua apresentação acadêmica e profissional, a 
remetente da carta visa
A. 	 convencer a considerarem seu pedido para ser aceita 

em uma universidade.   
B. 	 tornar-se professora de um curso de pós-graduação 

em Administração. 
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C. 	 apontar as qualidades das empresas em que trabalhou 
anteriormente. 

D. 	 obter o reconhecimento de seus colegas no ambiente 
de trabalho.  

E. 	 conquistar uma vaga de trabalho em uma universidade.  

Alternativa A
Resolução:

A)  CORRETA – A alternativa A está correta, pois a carta de 
apresentação tem como objetivo solicitar uma vaga em um 
curso de pós-graduação em uma universidade, conforme 
o trecho: “Deseo cursar un master en Administración de 
Empresas en Estrategia y Gerencia de Adquisiciones,  
en esta prestigiosa universidad.” 

B)  INCORRETA – A alternativa B está incorreta, pois  
a remetente não visa ser professora, mas estudante em 
um curso de pós-graduação.

C)  INCORRETA – A alternativa C está incorreta, pois em 
sua apresentação acadêmica, a remetente não aponta 
as qualidades das empresas em que trabalhou, mas 
as habilidades e competências que adquiriu enquanto 
trabalhava nessas empresas.

D)  INCORRETA – A alternativa D está incorreta, pois a carta 
não se destina aos colegas do ambiente em que trabalha, 
mas a uma possível comissão que seleciona seus futuros 
alunos de um curso de pós-graduação.

E)  INCORRETA – A alternativa E está incorreta, pois  
a remetente visa uma vaga para estudar em um curso de 
pós-graduação universitária, não uma vaga de trabalho.

QUESTÃO 03 
Convergencia tecnológica y participación popular

Se están cumpliendo 20 años del “boom” de las radios 
comunitarias en Argentina, que entre 1985 y 1990 sorprendió 
al país con la creación de casi 3 mil radios de baja potencia. 
Estas emisoras lograron, en poco tiempo, abrir los micrófonos 
a miles de radialistas populares, a la participación del 
vecindario y de la gente común e influir sustancialmente en 
la programación radial comercial, con la creación de nuevos  
formatos en los que tenía un papel central la opinión ciudadana,  
sin jerarquías ni condicionamientos. Siendo la radio en 
Argentina el medio más popular y con un alto grado de 
credibilidad por parte del público, las emisoras comunitarias 
jugaron un rol fundamental para el fortalecimiento del debate 
democrático en el país.

PLOU, D. S. América Latina en Movimiento, n. 421, jun. 2007. 
Disponível em: http://alainet.org. Acesso em: 23 fev. 2012 (adaptado).

O texto destaca a importância das emissoras de rádio 
comunitárias na Argentina. Considerando especificamente a 
época do denominado boom, as emissoras populares
A. 	 criaram milhares de fontes de emprego para radialistas.
B. 	 surpreenderam o país com a oferta de rádios de baixo 

custo.
C. 	 convocaram a comunidade para a participação em 

comerciais.
D. 	 incutiram um novo paradigma centralizado na opinião 

pública.
E. 	 tiveram um papel preponderante no condicionamento 

dos ouvintes.

Z31G

Alternativa D
Resolução:
A)  INCORRETA – A alternativa A está incorreta, pois o texto 

informa que o boom possibilitou que diversos radialistas 
populares, isto é, pessoas que não tinham o radialismo 
como ofício, como a vizinhança da rádio, pessoas comuns, 
tivessem acesso aos microfones para expressarem-se.

B)  INCORRETA – A alternativa B está incorreta, pois  
o texto não informa acerca dos custos para a viabilização 
dessas rádios, mas sobre o fato de serem rádios de baixa 
potência.

C)  INCORRETA – A alternativa C está incorreta, pois  
a comunidade participava nas rádios de modo a fortalecer 
o debate democrático, não como algo de cunho financeiro.

D)  CORRETA – A alternativa D está correta, pois, por meio 
da ausência de hierarquias e outros condicionamentos, 
em que tinha papel preponderante a opinião dos cidadãos, 
esta passou a influenciar também nas programações 
comerciais, tendo participação importante no debate 
democrático.

E)  INCORRETA – A alternativa E está incorreta, pois  
o texto afirma que não havia condicionamentos para 
participação na programação, e não que tenha havido 
condicionamento dos ouvintes.

QUESTÃO 04 
Twitter anuncia medidas para abordar los insultos racistas

La red social Twitter ha admitido este miércoles 
que debe “hacer más” para proteger a sus usuarios de 
improperios racistas, a colación de los insultos recibidos por 
el centrocampista francés Paul Pogba después de fallar un 
penalti con su equipo, el Manchester United, en un partido 
de la Premier League ante el Wolverhampton Wanderers.

“En las próximas semanas, los representantes de Twitter 
se reunirán con el Manchester United, con ‘Kick It Out’ y 
con cualquier otra parte de la sociedad civil interesada 
en conocer el trabajo proactivo que Twitter está haciendo 
para abordar el abuso racista hacia ciertos futbolistas en el 
Reino Unido”, afirmó un portavoz de Twitter al programa Sky 
Sports News.

“Siempre hemos mantenido un diálogo abierto y 
saludable con nuestros socios en este espacio, pero 
sabemos que debemos hacer más para proteger a nuestros 
usuarios. El comportamiento racista no tiene cabida en 
nuestra plataforma y lo condenamos enérgicamente”, añadió.

Así, Twitter dijo que “tomará medidas de aplicación 
agresivas cuando el contenido viole nuestras reglas”.  
El incidente racista con Paul Pogba fue el último de una lista 
cuyo número es cada vez mayor en lo referente a futbolistas 
de la Premier League.

Disponível em: <https://as.com>. Acesso em: 22 ago. 2019. 

Segundo a notícia, a empresa Twitter pretende, por meio 
das iniciativas impeditivas de insultos racistas em sua 
plataforma digital,
A. 	 boicotar a presença de atletas e treinadores na rede 

social.
B. 	 atentar a esses comentários de modo a preservar seus 

clientes. 
C. 	 abordar o tema do preconceito em publicações em sua 
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página. 
D. 	 proteger os usuários da rede ao apagar os comentários 

racistas. 
E. 	 multar os usuários que manifestarem opiniões 

preconceituosas. 

Alternativa B
Resolução:

A)  INCORRETA – A alternativa A está incorreta, pois não  
se menciona, no texto, que haverá boicote contra atletas  
e treinadores, nem a qualquer pessoa, mas uma maior 
atenção a um certo tipo de comportamento, o qual não 
cabe nessa plataforma.

B)  CORRETA – A alternativa B está correta, pois, de acordo 
com a notícia, a rede social Twitter agirá de forma mais 
efetiva a fim de conter os ataques racistas em sua 
plataforma e defender seus usuários: “La red social 
Twitter ha admitido este miércoles que debe ‘hacer más’ 
para proteger a sus usuarios de improperios racistas,  
a colación de los insultos recibidos por el centrocampista 
francés Paul Pogba después de fallar un penalti con su 
equipo […]. Así, Twitter dijo que ‘tomará medidas de 
aplicación agresivas cuando el contenido viole nuestras 
reglas’”.  

C)  INCORRETA – A alternativa C está incorreta, pois não  
se menciona, na notícia, propostas de discussão do tema 
“preconceito” no site. 

D)  INCORRETA – A alternativa D está incorreta, pois, embora 
mencione o fato de querer proteger seus usuários e de 
que comentários racistas não cabem em sua plataforma, 
em nenhum momento, no texto, a empresa afirma que 
apagará os comentários. 

E)  INCORRETA – A alternativa E está incorreta, pois,  
no texto, embora se mencione que a plataforma tomará 
medidas agressivas, não se garante que ela multará  
os usuários. 

QUESTÃO 05 

Disponível em: <https://br.pinterest.com>. Acesso em: 21 ago. 2019.

7M7R

O infográfico trata do Dia Mundial do Meio Ambiente e 
apresenta atitudes que podem preservar os recursos naturais 
do planeta. Entre outras estratégias para atingir seu objetivo, 
o autor dirige-se ao leitor por meio
A. 	 do apelo à mudança de postura em “convertirnos”. 
B. 	 da menção à data do Dia Mundial do Meio Ambiente. 
C. 	 de verbos na primeira pessoa do singular. 
D. 	 dos verbos no imperativo afirmativo. 
E. 	 de um modo de tratamento formal. 

Alternativa A
Resolução:

A)  CORRETA – A alternativa A está correta, pois o uso do 
verbo “convertirnos”, no contexto, visa a transformar  
as pessoas em agentes de mudança.

B)  INCORRETA – A alternativa B está incorreta, pois o uso 
da data é uma justificativa para criar a campanha que visa 
a mudança de comportamento das pessoas, o que não 
está contido especificamente na menção à data, mas em 
outros aspectos do texto verbal.

C)  INCORRETA – A alternativa C está incorreta, pois não 
há uso de verbos na primeira pessoa do singular nesse 
infográfico.

D)  INCORRETA – A alternativa D está incorreta, pois, 
para expressar orientações, o autor utiliza de verbos no 
infinitivo, não no imperativo.

E)  INCORRETA – A alternativa E está incorreta, pois o autor 
do texto dirige-se ao leitor, no texto verbal, de maneira 
informal, caracterizada pelo uso do pronome “tú”, de 2ª 
pessoa.
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QUESTÃO 06 
Fazia já uma semana que o Gato avisara a meio mundo: 

– Vi um anelão, seu mano, que nem de bispo. Um anelão 
bom pro meu dedo. Batuta mesmo. Tu vai ver quando eu 
trouxer... 

– Em que vitrine? 

– No dedo de um pato. 

E o Gato não descansou enquanto não conseguiu,  
no aperto de um bonde das seis horas da tarde, tirar o anel 
do dedo do homem, escapulindo na confusão, porque o dono 
logo percebeu. Exibia o anel no dedo médio, com vaidade. 
O Sem-Pernas ria: 

– Arriscar cadeia por uma porcaria! Um troço feio... 

– Que tem tu com isso? Eu acho bom, tá acabado. 

– Tu é burro mesmo. Isso no prego não dá nada. 

– Mas dá simpatia no meu dedo.
AMADO, J. Capitães de areia. Rio de Janeiro: Record, 2002. 

[Fragmento]

O fragmento da obra de Jorge Amado reflete a realidade da 
Segunda Geração Modernista ao

A. 	 criticar a situação de violência a que as crianças estão 
sujeitas.

B. 	 empregar uma linguagem coloquial própria dos 
meninos de rua.

C. 	 aludir a um contexto de exploração do menor por parte 
dos adultos. 

D. 	 glorificar os feitos dos menores que conseguem 
sobreviver nas ruas. 

E. 	 formalizar o preconceito social contra aqueles em 
situação de miséria.

Alternativa B
Resolução: A Segunda Geração Modernista, ou Geração 
de 1930, foi marcada profundamente por questões sociais 
e por reflexões da realidade brasileira, principalmente no 
que se refere às situações de fome, miséria e mazelas 
sociais. Nesse sentido, o texto de Jorge Amado se encaixa 
perfeitamente nesse período ao trazer como pano de fundo 
a história dos garotos abandonados na cidade de Salvador, 
os chamados “Capitães da Areia”, que sobrevivem de roubos, 
furtos e pequenos crimes cometidos pela cidade, enquanto 
se acomodam juntos num velho trapiche à beira-mar.  
No fragmento em análise, dois dos garotos, Sem-Pernas 
e Gato, discutem sobre o furto, cometido por este, de um 
anel sem valor. Nota-se, nesse diálogo, a escolha lexical 
própria dos meninos de rua, sem educação formal, que 
utilizam gírias e termos próprios de seu contexto, como 
“batuta”, “dedo de um pato”, “troço feio”, “isso no prego não 
dá nada”, “dá simpatia”. Logo, está correta a alternativa B. 
A alternativa A está incorreta, pois, no trecho da obra, não 
se tem uma crítica à situação de violência a que as crianças 
estão sujeitas, embora esse seja o pano de fundo da obra.  
A alternativa C está incorreta, pois, no fragmento em análise, não 
são mencionados adultos ou exploração dos menores por estes.  

ZQDM Embora isso possa ser inferido em certos momentos da obra, 
não é o tema do excerto em questão. A alternativa D está 
incorreta, pois não é objetivo do narrador – ou mesmo do 
autor – glorificar os feitos das crianças que fazem parte do 
grupo Capitães da Areia. Ao relatar os crimes cometidos por 
essas crianças, a intenção do autor é demonstrar a situação 
de miséria em que foram colocadas e a necessidade que 
têm de cometer alguns crimes para sobreviver. Contudo, 
isso é feito sem nenhum glamour ou apreço pela situação. 
A alternativa E está incorreta porque não se percebe,  
no fragmento, preconceito social contra as crianças em 
situação de miséria, mas, ao contrário, uma aproximação 
delas por parte do narrador, que reproduz suas falas, 
sentimentos e anseios com cuidado.

QUESTÃO 07 
Explicou então que aquele, agravando-se antigo 

ferimento, que recebera de um estilhaço de granada 
atingindo-o quando em certa ocasião passava da igreja para 
o Santuário, morrera a 22 de setembro, de uma disenteria, 
uma “caminheira” – expressão horrendamente cômica que 
pôs repentinamente um burburinho de risos irreprimidos 
naquele lance doloroso e grave. 

O Beato não os percebeu. Fingiu, talvez, não os 
perceber. Quedou imóvel, face impenetrável e tranquila, de 
frecha sobre o general, olhar a um tempo humilde e firme. 

CUNHA, E. Os Sertões. Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br/>. [Fragmento]

Os Sertões, de Euclides da Cunha, é uma obra do período 
pré-modernista. O fragmento reforça sua importância 
histórica e literária devido

A. 	 ao registro do dialeto local.

B. 	 às informações sobre a religião.

C. 	 ao resgate dos modelos clássicos.

D. 	 à valorização dos hábitos regionais.

E. 	 à representação geográfica do espaço.

Alternativa A
Resolução: Os Sertões apresenta um relato sobre a 
Campanha de Canudos, descrevendo, em suas três partes, 
a terra, os tipos humanos e o conflito referentes a esse 
momento histórico. A linguagem adotada por Euclides da 
Cunha representa uma rica coletânea de termos científicos 
e brasileirismos, mesclados dentro de uma construção 
tipicamente literária, permitindo a precisa caracterização 
do Sertão desde a sua formação e do jagunço enquanto 
indivíduo moldado por seu ambiente. O diálogo do fragmento 
evidencia o dialeto do jagunço e representa um importante 
documento, pois permite a manutenção do patrimônio 
linguístico nacional. Assim, a alternativa A está correta.  
A alternativa B está incorreta, pois o fragmento apresenta a 
interação entre o homem do litoral e o jagunço, sem destacar 
aspectos de alguma religião. A alternativa C está incorreta, 
pois a linguagem adotada por Euclides da Cunha é inovadora, 
rompendo com a linguagem literária até então desenvolvida. 
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A alternativa D está incorreta, pois não há registros sobre 
os hábitos dos moradores da região, salvo pelo registro 
linguístico destes. Por fim, a alternativa E está incorreta, 
pois o espaço geográfico foi amplamente caracterizado 
previamente na obra, em A Terra, não constando no trecho 
em questão, que tem como foco a luta.

QUESTÃO 08 

Eterna mágoa
O homem por sobre quem caiu a praga
Da tristeza do Mundo, o homem que é triste
Para todos os séculos existe
E nunca mais o seu pesar se apaga! 

Não crê em nada, pois, nada há que traga 
Consolo à Mágoa, a que só ele assiste. 
Quer resistir, e quanto mais resiste 
Mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga.  

Sabe que sofre, mas o que não sabe 
É que essa mágoa infinda assim, não cabe 
Na sua vida, é que essa mágoa infinda
 
Transpõe a vida do seu corpo inerme; 
E quando esse homem se transforma em verme 

É essa mágoa que o acompanha ainda!
ANJOS, A. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/>. 

Acesso em: 21 ago. 2019. [Fragmento]

A intenção de Augusto dos Anjos no soneto anterior é refletir 
sobre um(a)

A. 	 postura resistente diante das chagas abertas.

B. 	 descaso do eu poético com os sentimentos.

C. 	 pensamento de fuga por meio da morte.

D. 	 melancolia pelas mágoas acumuladas. 

E. 	 olhar pessimista em relação à vida.

Alternativa E
Resolução: Ao longo de todo o poema, observa-se  
o pessimismo do eu lírico diante da existência, apontando 
a presença da mágoa como uma constante e lamentando 
sua permanência, como se observa nos versos: “Não crê 
em nada, pois, nada há que traga / Consolo à Mágoa,  
a que só ele assiste. / Quer resistir, e quanto mais resiste / 
Mais se lhe aumenta e se lhe afunda a chaga.” Logo, está 
correta a alternativa E. A alternativa A está incorreta, pois  
a construção do poema deixa clara uma reflexão pessimista 
do eu lírico diante da existência, não evidenciando resiliência, 
mas debilidade diante das mágoas da vida. A alternativa B 
está incorreta, pois o poema discute as mágoas eternas 
vividas pelo ser humano durante a vida, dando, portanto, 
grande importância aos sentimentos. A alternativa C está 
incorreta, pois o poema não afirma ser a morte uma saída, 
uma vez que, segundo os últimos versos, as mágoas da 

OZUP

vida persistiriam ainda após seu fim.  A alternativa D está 
incorreta, pois o poema não revela saudade das feridas 
resultantes do processo de viver, segundo o eu lírico, mas 
da inexistência delas, uma vez que são as mágoas uma 
constante da vida. 

QUESTÃO 09 

 

SALVI, A. Disponível em: <https://www.instagram.com/>.  
Acesso em: 20 ago. 2019.

Nesse miniconto, o Instagram foi utilizado como plataforma 
para a disseminação do texto por causa do(a) 

A. 	 interatividade, passível de replicação. 

B. 	 alcance internacional das publicações.

C. 	 dinamismo na divulgação da publicação.

D. 	 renovação dos textos publicados na rede. 

E. 	 possibilidade de diálogo com o público leitor.

Alternativa A
Resolução: O Instagram é uma tecnologia de informação 
e comunicação de onde podem emergir manifestações 
literárias, a exemplo da publicação de minicontos. 
Por se tratar de texto curtíssimo, com enredo conciso,  
a composição de espaço e tempo dessa narrativa 
precisa ser complementada por outras estratégias, 
como o suporte imagético, a interação leitor-autor e a 
possibilidade de compartilhamento desse texto. Nesse 
sentido, o Instagram é utilizado por proporcionar, ao 
autor do miniconto, uma plataforma de publicação de 
seu texto-imagem, de forma que ele seja reproduzido 
por seus leitores e, por conseguinte, receba curtidas  
e comentários, os quais funcionam como validação / avaliação 
do trabalho do escritor. Portanto, é correta a alternativa A.  
A alternativa B está incorreta, pois apenas o alcance mundial 
da publicação não garantiria feedbacks e / ou propagação 
de seu trabalho ao autor. Além disso, apenas para obter 
alcance nacional, a publicação poderia ser em um site ou 
plataforma que não necessariamente possibilitasse interação 
dos leitores com o autor. A alternativa C está incorreta, pois 
a publicação não é dinâmica – o que são dinâmicos são os 
processos de feedback do leitor para o autor e as replicações 
do texto por outros usuários. A alternativa D está incorreta, 
pois a renovação de textos publicados na Internet levaria  
o miniconto de Salvi ao esquecimento – não sendo o motivo 
pelo qual o autor optou por essa plataforma para sua 
publicação. A alternativa E está incorreta, pois contempla 
apenas uma das funcionalidades da plataforma que justificam 
o uso dessa mídia pelo autor – sem considerar a replicação 
desse texto por e para outros membros da rede social. 
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QUESTÃO 10 

HENFIL. Disponível em: <http://www.abi.org.br/>.  
Acesso em: 16 maio 2019.

A charge tem a crítica centrada numa quebra de expectativa 
revelada pela descoberta do “inimigo”, o que ocorre 
linguisticamente por meio do(a)
A. 	 concordância do verbo “ser”.
B. 	 plural do vocativo “rapazes”.
C. 	 duplo sentido do verbo “achei”.
D. 	 uso do sujeito desinencial para “achei”.
E. 	 pontuação reticente sobre a descoberta. 

Alternativa A
Resolução: A norma-padrão da Língua Portuguesa determina 
que “o verbo ser concorda com o pronome pessoal, seja este 
sujeito ou predicativo”. Logo, a concordância do verbo “ser” 
resulta em quebra de expectativa do leitor e dos outros soldados, 
personagens charge. Portanto, está correta a alternativa A.  
A alternativa B está incorreta, pois o plural do vocativo “rapazes” 
evidencia o aspecto não verbal da charge de modo coerente.  
A alternativa C está incorreta, pois o outro sentido do verbo 
“achar” (acreditar) não pode ser inferido – apenas “encontrar” 
é compreendido no contexto da charge. A alternativa D 
está incorreta, pois o sujeito desinencial “eu” fica evidente 
pelo aspecto não verbal, que explicita o soldado emissor 
da comunicação. A alternativa E está incorreta, pois as 
reticências têm como efeito de sentido apenas o tom reflexivo 
sobre a constatação do emissor acerca da situação. 

QUESTÃO 11 
Ombudsman é um profissional contratado por um órgão, 

instituição ou empresa que tem a função de receber críticas, 
sugestões, reclamações e deve agir em defesa imparcial da 
comunidade. A palavra passou às línguas modernas pelo  
sueco (“ombudsman” significa “representante”). De fato,  
em 1809, surgiram, na Suécia, normas legais que criaram o 
cargo de agente parlamentar de justiça para limitar os poderes 
do rei. Atualmente, o termo é usado tanto no âmbito privado 
quanto no âmbito público para designar um elo imparcial entre 
uma instituição e sua comunidade de usuários.

Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/usuario/id/27/>. 
Acesso em: 2 mai. 2014 (Adaptação).

Depreende-se do texto anterior que a representatividade 
do profissional que desempenha a função de ombudsman, 
atualmente, está relacionada ao(à)

2LOM
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A. 	 aumento da produtividade nas atividades públicas e 
privadas.

B. 	 fortalecimento da ligação entre os governantes e a 
sociedade. 

C. 	 função exercida por certos cargos políticos em prol do 
bem comum.

D. 	 manutenção da qualidade tanto do setor público quanto 
do privado.

E. 	 representação delimitadora do poder delegado aos 
governantes.

Alternativa D
Resolução: Segundo o texto, o ombudsman é hoje agente 
parlamentar de justiça, em alguns países, sendo contratado 
por empresas públicas e privadas para receber críticas, 
sugestões, reclamações, para defender, de modo imparcial, 
a comunidade, ou seja, é esse profissional que mantém  
a qualidade de uma empresa ou instituição, seja ela pública ou 
privada. Portanto, está correta a alternativa D. A alternativa A 
está incorreta, pois o fator de produtividade de uma empresa 
ou instituição não é mencionado pelo texto. A alternativa B  
está incorreta, pois, ainda que haja maior abertura entre  
o povo e o governo por meio do ombudsman, não se 
pode inferir o fortalecimento da relação entre governante 
e sociedade. A alternativa C está incorreta, pois apenas  
a função de um cargo é descrita. Ainda assim, não há menção 
de que seja um cargo político. A alternativa E está incorreta, 
pois apenas são mencionadas as atribuições da função de 
agente parlamentar de justiça, não as dos governantes, não 
ficando evidente a delimitação ou amplitude do poder destes. 

QUESTÃO 12 
Entra CLARABELA, vestida “a caráter” para o lugar 

“rústico” em que se encontra, com amplo chapéu de palha 
e uma enorme piteira.

CLARABELA
Ah, o campo! O Sertão! Que pureza! 
Como tudo isso é puro e forte!
A água pura e limpinha 
e esse maravilhoso perfume de chinica de galinha!
Ah, a vida pura! Ah, a vida renovada! 
A catinga dos bodes, como é forte e escura!
Ah, o campo! A alma da gente fica lavada! 
A vida primitiva em todo o seu sentido! 
Dá vontade de ir à igreja, de se confessar, 
de fazer a sagrada comunhão mesmo sem nela acreditar! 

SUASSUNA, A. Farsa da boa preguiça. Rio de Janeiro: José Olympio 
Ed., 1979. [Fragmento]

No fragmento da peça de Ariano Suassuna, produzida 
durante a terceira fase do Modernismo, a descrição do 
Sertão pela personagem está alinhada ao objetivo de expor 
a função da arte de
A. 	 dar voz ao ser feminino.
B. 	 caçoar do povo sertanejo.
C. 	 instigar o desejo de viagem. 
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D. 	 valorizar diferentes culturas.

E. 	 evocar sentimentos piedosos.

Alternativa D

Resolução: Nessa peça de Ariano Suassuna, assim como em 
outros de seus textos, o autor volta seu olhar especificamente 
para o povo sertanejo, com suas dificuldades, mas também 
sabedoria e hábitos. No fragmento apresentado na questão, 
Clarabela elogia o Sertão e vangloria suas terras, valorizando 
a cultura sertaneja. Logo, está correta a alternativa D.  
Apesar de “dar voz ao ser feminino” poder ser considerado 
um importante papel da arte, visto que as mulheres 
sempre estiveram em posições inferiores aos homens 
em muitos meios, não é isso que se observa no trecho 
da peça. Logo, não há elementos que confirmem 
esse entendimento, mas apenas a proposição de que 
Clarabela seja a emissora dessa descrição do campo, 
o que torna incorreta a alternativa A. A alternativa B  
está incorreta, pois Ariano Suassuna valoriza o povo 
sertanejo e as características da terra de maneira realista, 
não havendo inferências adequadas de humor sobre os 
hábitos e a cultura descritos em seu texto. A alternativa C  
está incorreta, pois, embora a arte possa instigar nos 
leitores o desejo de conhecer lugares descritos em suas 
produções, não é o que se nota no fragmento da peça, cujo 
objetivo é valorizar o Sertão e a cultura do povo sertanejo.  
A alternativa E está incorreta, pois não é função da arte 
evocar sentimentos de piedade, até porque a narradora da 
cena não demonstra estar em uma situação de pena ou 
lamento. 

QUESTÃO 13 

 

AMARAL, T. Morro da favela. Óleo sobre tela, 64,0 × 76,0 cm. 1924.

Nessa representação imagética produzida durante 
o Modernismo, a inter-relação dos elementos reflete a

A. 	 presença da cultura europeia. 

B. 	 apreciação dos valores marginais.  

C. 	 evocação do movimento vanguardista.

D. 	 busca da artista pela estética eurocêntrica.

E. 	 representação da diversidade na identidade nacional.

WNHZ

Alternativa E

Resolução: A obra de Tarsila do Amaral reflete a diversidade 
existente na cultura brasileira como uma maneira de 
identificar a cultura e a sociedade do país. Isso fica claro 
nas representações humanas, animais, vegetais e sociais 
que mesclam diferentes padrões e origens (cactos e 
palmeiras, negros e brancos, construções simples em 
terrenos irregulares, etc.). Logo, está correta a alternativa E.  
A alternativa A está incorreta, pois, apesar de a obra de 
Tarsila do Amaral apresentar grande influência europeia, 
isso não evidencia a presença de elementos culturais 
europeus na produção artística. A alternativa B está 
incorreta, pois os valores da sociedade marginal estão 
presentes na obra de Tarsila do Amaral, porém não de modo 
a serem apreciados, mas, sim, pelo mero retrato do Brasil  
e de sua população na busca de uma identidade nacional.  
A alternativa C está incorreta, pois Tarsila do Amaral 
apresenta muitos indícios de sua influência concretista. 
No entanto, o Concretismo, diferentemente do Dadaísmo, 
Cubismo, Surrealismo, Expressionismo, movimentos também 
europeus do início do século XX, não é uma vanguarda 
europeia. A alternativa D está incorreta, pois há, na obra de 
Tarsila Amaral, grande influência europeia, contudo a visão 
buscada pela artista é do Brasil pelo brasileiro, não pelo 
ponto de vista do europeu.  

QUESTÃO 14 

LUTE. Disponível em: <https://www.hojeemdia.com.br/>.  
Acesso em: 28 jun. 2019.

O humor da charge deve-se a uma expectativa frustrada 
pela relação entre

A. 	 a ambiguidade da imagem nos dois quadros e o sujeito 
desinencial no primeiro.

B. 	 a imagem do leão nos dois quadros e o complemento 
nominal no segundo.

C. 	 a expressão do leão nos dois quadros e o adjunto 
adnominal no segundo. 

D. 	 as reticências no primeiro quadro e a interlocução no 
segundo.

E. 	 o leão e o carteiro com mesma postura nos dois 
quadros. 
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Alternativa B
Resolução: A charge de Lute coloca o leão, símbolo da 
Receita Federal, como faminto (vide os dentes e o olhar do 
primeiro quadrinho) e como frustrado (vide também os dentes 
e o olhar no segundo quadrinho). O humor da tira provém 
dessa alteração e da expressão “declaração de falência”, 
uma vez que a declaração do imposto de renda é o assunto 
do questionamento do leão ao homem no primeiro quadrinho. 
Logo, está correta a alternativa B. A alternativa A está 
incorreta, pois, ainda que haja a inferência da ambiguidade 
sobre a figura do leão, o sujeito desinencial fica explícito pelo 
aspecto não verbal, o próprio “rei da selva”. A alternativa C 
está incorreta, pois “de falência” é um complemento nominal. 
A alternativa D está incorreta, pois apenas fala o indivíduo,  
ou seja, não há interlocução no segundo quadrinho.  
A alternativa E está incorreta, pois o leão tem posturas 
diferentes no primeiro e no segundo quadrinhos.

QUESTÃO 15 
Estas mesas, com suas toalhas claras que o vento 

sacode. O relógio grande, cor de castanha, pêndulo dourado, 
que oscila de lá pra cá; o relógio ronceiro que marcava as 
horas de estudo; antigamente parecia que os ponteiros 
se arrastavam devagar; agora que está quase na hora 
da partida, esses mesmos ponteiros correm... Na parede,  
os quadros: o que representa uma cesta de frutas; o da ceia 
do Senhor: Cristo, de olhar meigo, mostra a mesa e parece 
que está dizendo: Só temos isto, vejam. Os estores das 
janelas, de pano pardo, onde há um bordado feito à mão: 
uma menina tocando patos com uma varinha. 

VERISSIMO, E. Clarissa.  
Rio de Janeiro: Companhia de Bolso, 2005. [Fragmento]

A obra de Erico Verissimo traça um paralelo entre sua 
narrativa e o momento de sua produção, no ano de 1933, 
sendo exemplar da literatura produzida nesse período 
devido ao(à)
A. 	 detalhamento usado na descrição do ambiente e das 

transformações da protagonista.
B. 	 esvaziamento sentimental abordado nas mudanças 

enfrentadas pela garota. 
C. 	 divagação sobre a desigualdade social dos moradores 

da pequena cidade.
D. 	 aproximação da obra aos grandes clássicos do 

Romantismo. 
E. 	 quebra dos paradigmas das escolas artísticas 

anteriores. 

Alternativa A
Resolução: A Segunda Geração Modernista foi marcada 
por uma retomada de alguns valores sociais e literários, 
com a busca pela reflexão sobre os problemas sociais e 
a vida da população comum, por meio de textos ricos em 
detalhes e sem aprofundamento romântico, idealizado. 
Isso se observa na obra Clarissa, em que Erico Verissimo 
descreve detalhadamente a passagem da protagonista 
da infância para a vida adulta, enfrentando seus anseios, 
dúvidas, dificuldades. Logo, está correta a alternativa A.  

YL4H

A alternativa B está incorreta, pois, no texto de Erico 
Verissimo, não se observa esvaziamento sentimental da 
protagonista, mas, ao contrário, o profundo apego de Clarissa 
ao ambiente e às pessoas, lamentando a hora de sua partida 
e observando, em detalhes, cada parte daquele lugar. 
Inclusive, a menina chega a pensar que as horas passam 
mais rápido, apressando sua partida, quando ela desejaria 
estender mais esse tempo e seus momentos naquele lugar. 
A alternativa C está incorreta, pois, embora a abordagem de 
questões sociais tenha sido uma característica da Segunda 
Fase Modernista, não se observa, no fragmento em análise, 
essa temática. O texto de Verissimo fala da despedida de 
Clarissa do local em que se encontrava, com atenção aos 
detalhes do ambiente e dos que ali estão, mas não evidencia 
uma diferença de classe social. A alternativa D está incorreta, 
pois não era característica da Segunda Fase Modernista 
buscar uma aproximação com o Romantismo, nem isso 
pode ser constatado no fragmento em análise. Observa-se 
que, embora narrada de uma perspectiva sentimental, a 
despedida de Clarissa não mantém relação com os ideais 
prevalentes no Romantismo, como a idealização amorosa, 
por exemplo. A alternativa E está incorreta, pois a intenção 
de criar uma literatura inteiramente nova, rompendo com 
os padrões de suas antecessoras, foi uma característica 
mais observada na Primeira Geração Modernista, e não na 
Segunda, à qual o texto de Verissimo pertence.

QUESTÃO 16 
Anvisa vai reavaliar princípios ativos de agrotóxicos, 

que podem ser banidos conforme o risco
Edital para início do processo sairá em dezembro  

e foca em 7 ingredientes ativos que são base para diversos 
pesticidas vendidos atualmente. Trabalho poderá levar até 
2 anos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
anunciou nesta segunda-feira (26) que vai reavaliar o perfil 
toxicológico de ingredientes ativos que são base para 
agrotóxicos à venda no Brasil.

O objetivo é conferir se existe potencial cancerígeno  
ou de alterações endócrinas e reprodutivas, entre outros 
riscos à saúde humana.

O processo começa em dezembro, com o lançamento de 
um edital para que as fabricantes entreguem estudos, e pode 
demorar até 2 anos para cada ingrediente, diz a agência.

Ao fim da reavaliação, o item poderá ser banido 
do mercado brasileiro, passar a circular com restrições  
ou continuar sendo vendido normalmente, caso a conclusão 
seja de que não há riscos.

Disponível em: <https://g1.globo.com/>.  
Acesso em: 26 ago. 2019. [Fragmento]

O texto jornalístico reproduzido anteriormente identifica-se 
com seu gênero textual devido ao(à)
A. 	 assunto atual.
B. 	 linguagem técnica.
C. 	 elemento expositivo.
D. 	 incerteza quanto a fontes.
E. 	 apresentação de análises.

DØ4X
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Alternativa A
Resolução: O texto reproduzido, uma notícia, associa-se  
a esse gênero por apresentar linguagem formal, mas sem 
apresentar termos técnicos, sobre assunto atual em relação 
à data desta publicação, citando fontes confiáveis como 
referência e sendo meramente informativo. Logo, está 
correta a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois 
a linguagem usada no texto não apresenta jargões de uma 
determinada área técnica. A alternativa C está incorreta, pois 
o texto narra um fato, não havendo elementos expositivos, 
mas informativos. A alternativa D está incorreta, pois as fontes 
citadas são confiáveis e de conhecimento público. A alternativa 
E está incorreta, pois não são apresentadas análises – apenas  
é narrado um fato. 

QUESTÃO 17 
Aos sete anos entrou para a escola. Que horror!  

O mestre, um tal Antônio Pires, homem grosseiro, bruto, de 
cabelo duro e olhos de touro, batia nas crianças por gosto, 
por um hábito do ofício. Na aula só falava a berrar, como se 
dirigisse uma boiada. Tinha as mãos grossas, a voz áspera, 
a catadura selvagem.  

Todos os pequenos da aula tinham birra do Pires. Nele 
enxergavam o carrasco, o tirano, o inimigo e não o mestre;  
Os pais ignorantes, viciados pelos costumes bárbaros 
do Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar com escravos, 
entendiam que aquele animal era o único professor capaz 
de “endireitar os filhos”.

AZEVEDO, A. Casa de pensão. Disponível em: <http://www.
dominiopublico.gov.br/>. Acesso em: 21 ago. 2019. [Fragmento]

O fragmento de Aluísio Azevedo, uma produção do 
Naturalismo, reflete a época em que foi produzido ao trazer 
à tona o(a)
A. 	 conjunto de valores sociais vigentes na educação 

nacional.
B. 	 atenção dada aos problemas educacionais do Brasil. 
C. 	 construção de uma identidade nacional brasileira. 
D. 	 violência paterna no ambiente familiar nacional. 

E. 	 desvalorização da família tradicional brasileira.  

Alternativa A
Resolução: No texto de Aluízio Azevedo, observa-se o 
emprego de uma linguagem que denuncia uma situação de 
violência sofrida pelo personagem Amâncio, tanto em casa, 
pelo pai, quanto na escola, pelo professor, refletindo os 
valores sociais e culturais da época, em que se acreditava em 
uma educação autoritária. Observa-se que toda a linguagem 
do fragmento é usada para construir essa imagem, como 
ao dizer: “Nele enxergavam o carrasco, o tirano, o inimigo  
e não o mestre”; “Os pais ignorantes, viciados pelos 
costumes bárbaros do Brasil, atrofiados pelo hábito de lidar 
com escravos, entendiam que aquele animal [...]”. Logo, está 
correta a alternativa A.  A alternativa B está incorreta, pois não 
era uma característica específica do Naturalismo a discussão 
sobre a situação educacional, tampouco é esse o foco do 
fragmento em análise. Pode-se entender que, nesse trecho 
da obra de Aluízio Azevedo, o autor chama a atenção para 
a natureza do homem, ainda muito animalizada e consoante 
com o período escravagista em que a história se passa.  

54AS

A alternativa C está incorreta, pois o Naturalismo não 
buscava a construção de uma identidade nacional, nem 
isso pode ser observado no fragmento em análise, que 
não faz qualquer menção ou descrição a esse respeito.  
A alternativa D está incorreta, pois, embora, de fato, haja o 
relato de violência por parte do professor no ambiente escolar 
e a menção de que os pais concordavam com isso, não é 
descrita diretamente uma violência paterna, tampouco isso 
é colocado como uma característica da época tratada pelo 
Naturalismo. A alternativa E está incorreta, pois não havia, 
no contexto do Naturalismo, a ideia de “família tradicional”, 
tal como se coloca pelo senso comum, hoje. Sendo assim, 
incorreto seria se falar em desvalorização de suposta forma 
familiar. O que se percebe no fragmento, por sua vez, é 
uma descrição da animalização do ser humano, com suas 
tendências agressivas e controladoras, inclusive no processo 
de educação das crianças. 

QUESTÃO 18 
Rio, 7 de novembro de 1976
Minha muito querida Mafalda, 
Na volta de Porto Alegre fui visitar Lucinda, que está 

muito bonita. E cheguei à conclusão que você e ela são 
umas italianas muito corajosas. Vou também ser corajosa 
e não tomo mais nenhum tranquilizante. É difícil porque eu 
sou um bocado sensível demais. Mas estou bem. 

Mafalda, você poderia tirar xerox da carta de meu filho 
Paulo? (I love you, lembra-se?) Paulo ficou muito interessado 
e eu mais ainda. 

Deus te abençoe, te proteja e te guie. 
Um abraço grande de Clarice. 
P.S: Clarissa tem o endereço e sobrenome de Avany. 

Lembranças à bela Clarissa, a Dave, a Luís Fernando e Lúcia.
LISPECTOR, C. Correspondências. Organização de Teresa Montero. 

Rio de Janeiro: Rocco, 2015.

Nessa carta, redigida pela escritora Clarice Lispector à 
sua amiga Mafalda Verissimo, um recurso expressivo que 
caracteriza esse texto como pertencente a seu gênero 
textual é a
A. 	 utilização do vocativo para retomar a atenção da 

interlocutora.
B. 	 demonstração da existência de uma interação verbal 

anterior.
C. 	 incorporação de um acréscimo informativo após a 

despedida.
D. 	 referência a personalidades famosas do cenário 

artístico.  
E. 	 identificação precisa da autoria, por meio da assinatura.

Alternativa A
Resolução: A carta de Clarice Lispector a Mafalda Verissimo 
apresenta-se como tal gênero, uma vez que contém vocativo, 
marcas de interlocução, despedida e apresenta um post 
scriptum (uma observação após todo o texto). No entanto,  
a principal característica desse gênero é a interlocução, 
evidenciada pelo chamamento repetido “Mafalda”. Logo, está 
correta a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois a 
interação verbal anterior pode ser uma marca de outros gêneros, 
como o artigo de opinião. A alternativa C está incorreta, pois o 
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uso do post scriptum também pode ser feito em outros gêneros 
textuais. A alternativa D está incorreta, pois o fato de a emissora 
ser uma autora da literatura brasileira e sua interlocutora 
ser alguém reconhecido no cenário literário nacional, não é 
essa uma evidência de que o gênero carta é o analisado.  
A alternativa E está incorreta, pois não há uma assinatura, mas 
uma despedida e a marca de alguém que envia um abraço 
(“um abraço grande de Clarice”), que apenas se sabe ser a 
remetente da carta pelo enunciado da questão. 

QUESTÃO 19 

Perturbação
Desta varanda se descortina o mar noturno

Poderoso.

Entretanto existe alguém mais forte ainda

carregando conchas de mortos.

O fantasma mecânico da guerra

Que passa

Com seu penacho de fumaça e sangue.

MENDES, M. Disponível em: <http://repositorio.furg.br>.  
Acesso em: 21 ago. 2019. [Fragmento] 

No poema de Murilo Mendes, autor da segunda geração 
do Modernismo, a construção do lirismo ocorre por meio da 

A. 	 rima entre os versos, que diminui o drama retratado. 

B. 	 simbologia, que indica a força dos elementos da 
natureza. 

C. 	 linguagem conotativa, que atribui tom sutil à denúncia 
social.

D. 	 personificação da morte, que garante crítica ao cenário 
de guerra. 

E. 	 caracterização do mar, que é construído como ser 
impiedoso e autoritário. 

Alternativa D
Resolução: Murilo Mendes constrói a imagem da morte 
como um fantasma que, vivo e como um indivíduo, apresenta 
um penacho de fumaça, resultado das bombas e dos tiroteios 
do período de guerra ao qual é contemporâneo, e passa 
pelas ruas, frente às janelas das casas, com o sangue 
dos corpos mortos pelas armas dos soldados. Logo, está 
correta a alternativa D. A alternativa A está incorreta, pois 
a construção do lirismo fica evidenciada pelo de figuras de 
pensamento, como metáfora, personificação – não com as 
figuras sonoras, uma vez que o texto apresenta versos livres 
e sem esquema de rimas. A alternativa B está incorreta, pois 
a simbologia presente indica a força da violência humana 
diante do enfraquecimento da vida, tendo a natureza como 
espectadora da destruição advinda da guerra. A alternativa C  
está incorreta, pois a linguagem conotativa, no caso do 
poema de Murilo Mendes, torna a denúncia social mais 
sensorial, eliminando sutilezas, uma vez não é utilizado um 
eufemismo, por exemplo. A alternativa E está incorreta, pois 
o mar é, no poema, cenário de fundo para a cena do poema. 
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QUESTÃO 20 

Exaustos-e-correndo-e-dopados

Temos nos esforçado livremente e com grande afinco 
para alcançar a meta de trabalhar 24 × 7. Vinte e quatro horas 
por sete dias da semana. O expediente nunca mais acaba. 
Já não há espaço de trabalho e espaço de lazer, não há nem 
mesmo casa. Tudo se confunde. A Internet foi usada para 
borrar as fronteiras também do mundo interno, que agora 
é um fora. Estamos sempre, de algum modo, trabalhando, 
fazendo networking, debatendo (ou brigando), intervindo, 
tentando não perder nada, principalmente a notícia ordinária. 
E, assim, perdemos só a alma. E alcançamos uma façanha 
inédita: ser senhor e escravo ao mesmo tempo.

Como na época da aceleração os anos já não 
começam nem terminam, apenas se emendam, tanto 
quanto os meses e como os dias, a metade de 2016 chegou 
quando parecia que ainda era março. Estamos exaustos 
e correndo. Exaustos e correndo. Exaustos e correndo.  
E a má notícia é que continuaremos exaustos e correndo, 
porque exaustos-e-correndo virou a condição humana 
dessa época. E já percebemos que essa condição humana 
um corpo humano não aguenta. O corpo então virou um 
atrapalho, um apêndice incômodo, um não-dá-conta que 
adoece, fica ansioso, deprime, entra em pânico. E assim 
dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido 
a uma velocidade não humana. Viramos exaustos-e- 
-correndo-e-dopados. Porque só dopados para continuar 
exaustos-e-correndo. Pelo menos até conseguirmos nos 
livrar desse corpo que se tornou uma barreira. 

BRUM, E. Disponível em: <http://brasil.elpais.com>.  
Acesso em: 19 jan. 2017. [Fragmento]

A repetição da estrutura “exaustos e correndo” e o termo 
“exaustos-e-correndo-e-dopados” contribuem para o 
desenvolvimento da tese da autora, na qual ela defende que

A. 	 o modelo de trabalho baseado no desempenho 
traz danos à saúde, que podem ser resolvidos com 
medicações mais eficientes.

B. 	 a aceleração do tempo é um fenômeno comprovado 
pela ciência e prejudicial para o ser humano, que é 
obrigado a se medicar.

C. 	 o modo de vida atual, baseado no desempenho,  
mostra-se insuportável para o ser humano, que se 
aliena quanto a si mesmo.

D. 	 a sensação de aceleração do tempo é uma 
consequência grave para quem consome remédios 
para aumentar o desempenho.

E. 	 o novo modelo de trabalho pode parecer insuportável 
para os indivíduos, mas apenas porque eles se alienam 
por meio de remédios.
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Alternativa C

Resolução: Em seu artigo, Eliane Brum, ao repetir a construção “exaustos e correndo” e criar o termo “exaustos-e-

correndo-e-dopados”, faz uma crítica ao modo de vida atual, em que, pelo fato de o ser humano estar constantemente 

em busca do maior (e melhor) desempenho profissional e social, adoece e precisa se medicar (“se dopar”) para conseguir 

suportar o ritmo acelerado. Ao se dopar para não se sentir incomodado com seus próprios corpos, que não aguentam suas 

rotinas, se alienam como indivíduos e “perdem a alma”. Está correta, portanto, a alternativa C. A alternativa A está incorreta 

porque, apesar de a autora assumir que, sim, o modelo de trabalho atual, baseado no desempenho, traz danos à saúde,  

ela não defende o uso de medicações para a resolução dos problemas; ao contrário, faz uma crítica a essa maneira de suportar 

a vida na atualidade. A alternativa B está incorreta porque a autora não faz nenhuma referência à comprovação científica da 

aceleração do tempo, apenas constata a sensação de aceleração ocasionada pela velocidade que os indivíduos impõem a si 

próprios. A alternativa D está incorreta porque a autora assume que os problemas ocasionados pela sensação de aceleração 

do tempo afetam toda a sociedade, não apenas os indivíduos que usam medicamentos; na verdade, o uso de medicamentos 

seria outra consequência negativa da aceleração do ritmo de vida. Por fim, a alternativa E está incorreta porque a autora 

não afirma que o novo modelo de trabalho é insuportável apenas porque os indivíduos utilizam remédios, mas sim que eles 

utilizam remédios exatamente para suportar um modelo de trabalho e de vida pouco saudáveis.

QUESTÃO 21 

DAHMER, A. Disponível em: <http://www.malvados.com.br/>. Acesso em: 20 ago. 2019.

No terceiro quadrinho da tira, a oração se inicia com um termo cujo valor semântico é de

A. 	 concessão, tendo em vista a exclusão do computador, pelo homem, como instrumento de escrita.

B. 	 adição, pois se acrescenta uma nova informação a respeito da escrita da personagem.

C. 	 explicação, pois a personagem detalha o que não a faz utilizar computador.

D. 	 condição, pelo fato de o sangue constituir-se única possibilidade para o registro.

E. 	 contraste, já que escrever e digitar são formas opostas de se produzir um texto.

Alternativa C

Resolução: A tirinha de Dahmer constrói-se sobre um diálogo no qual o indivíduo afirma que escreverá a história da humanidade, 

mas sua mesa contém apenas um lápis e uma folha de papel. Quando questionado sobre o não uso de um computador por 

sua interlocutora, a personagem explica-lhe, por um processo de detalhamento sobre sua ação de escrever, que o fará com 

sangue. Logo, está correta a alternativa C. A alternativa A está incorreta, pois a concessão é uma exceção a determinada regra, 

o que não acontece na tirinha, uma vez que o homem menciona a história da humanidade, não vários episódios de diversas 

histórias e, por isso, não utilizará diferentes instrumentos. A alternativa B está incorreta, pois o detalhamento é dado sobre  

a mesma ação mencionada na primeira fala do indivíduo, no primeiro quadrinho – não há um acréscimo de informação sobre 

a escrita, mas um detalhamento sobre como esta será. A alternativa D está incorreta, pois a personagem não condiciona  

o uso de sangue à sua escrita, ou vice-versa. A alternativa E está incorreta, pois no primeiro quadrinho o locutor não menciona 

uma forma oposta ao sangue – ele apenas não dá essa informação, que é explicada quando sua interlocutora o questiona 

sobre seu instrumento de trabalho. 
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QUESTÃO 22 

DUCHAMP, M. Em antecipação ao braço quebrado. Madeira e metal. 
1915. Museu de Israel.

A obra de Marcel Duchamp, Em antecipação ao braço 
quebrado, é uma pá de neve comum, com os escritos  
“de Marcel Duchamp 1915” pintados no cabo. Analisando-a, 
percebe-se grande influência de uma vanguarda europeia. 
Esse movimento artístico se reflete na obra de Duchamp 
porque, nele,
A. 	 objetos do cotidiano eram qualificados como obras de 

arte.
B. 	 fragmentações dos objetos se tornavam figuras 

geométricas.
C. 	 objetos deformados evidenciavam a vida interior dos 

indivíduos. 
D. 	 sugestões de movimento aconteciam pelo uso de 

objetos móveis. 
E. 	 efeitos de alucinação eram obtidos por objetos usados 

intuitivamente.

Alternativa A

Resolução: A obra de Marcel Duchamp, Em antecipação 
ao braço quebrado, é uma pá de neve comum, de 
madeira e metal, com a assinatura do artista e o ano 
em seu cabo. Tal objeto de uso cotidiano foi designado 
obra de arte por Duchamp, a fim de evidenciar que 
o esvaziamento da função original, rompendo com o 
cartesianismo até então vigente na sociedade mundial e a 
dessacralização das produções artísticas, chamado ready-
-made. Logo, está correta a alternativa A. A alternativa B  
está incorreta, pois a pá apresenta-se com todas as 
suas partes, sem fragmentação, diferentemente de obras 
cubistas, por exemplo. A alternativa C está incorreta, 
pois a pá, suspensa, não apresenta deformações,  
o que é feito em criações surrealistas, que também 
questionam a sacralização da obra de arte. A alternativa D 
está incorreta, pois, apesar de a pá estar suspensa, sem uso, 
fora de seu contexto, sua posição é estática, servindo apenas 
à contemplação e fruição. A alternativa E está incorreta, pois 
o uso da pá de neve pelo artista tinha como objetivo tirar o 
objeto de seu contexto funcional, a fim de questionar o que 
determinava o status de arte a uma determinada produção 
e de “não arte” a um utensílio. 

13RN QUESTÃO 23 
O mundo pós-Internet nos impõe uma dificuldade muito 

maior nessa tarefa de reinvenção de si. O excesso de 
registros que, em grande parte, nós mesmos produzimos, 
torna mais difícil deixar lembranças para trás, jogá-las na 
lixeira ou confiná-las numa caixa que podemos escolher 
quando abrir ou jamais voltar a abrir. Não é possível nem 
desejável negar o vivido, nem mesmo e especialmente em 
grandes tragédias, mas é preciso poder transformar aquilo 
que sangra em marca para poder seguir adiante. E agora 
que sangramos para sempre num lugar sem tempo, talvez 
seja mais difícil.

BRUM, E. Disponível em: <http://brasil.elpais.com>.  
Acesso em: 21 dez. 2016.

Nos textos argumentativos, há clara defesa de um ponto de 
vista acerca de um assunto. No trecho desse artigo, a autora 
fala sobre o resgate do passado na Internet e destaca o fato 
de as pessoas
A. 	 desejarem viver uma vida que não as pertence, criando 

uma realidade fantasiosa nas redes sociais.
B. 	 registrarem lembranças que podem ser negativas, 

tornando mais árduo o processo de aceitação.
C. 	 contestarem o que viveram de ruim, tentando esconder 

as lembranças que acham necessário esquecer.
D. 	 acreditarem na perpetuação dos registros feitos na 

Internet, refletindo sempre sobre seus posts.
E. 	 terem de postar frequentemente seus estados de 

humor, impondo barreiras ao ato de se reinventar.

Alternativa B
Resolução: O artigo de opinião fala sobre as dificuldades 
impostas pela Internet para superar acontecimentos ruins no 
passado. De acordo com a autora, o ato de registrar diversas 
lembranças, inclusive as ruins, faz com que os indivíduos 
tenham mais dificuldade para aceitar os acontecimentos 
que consideram negativos. A alternativa correta, portanto, 
é a B. A alternativa A está incorreta porque, no texto, não 
é abordada a questão de as pessoas exporem nas redes 
uma realidade que não lhes pertence. A alternativa C está 
incorreta porque a autora afirma que não é possível nem 
desejável contestar o que foi vivido, mas que os registros 
feitos na Internet tornam mais difícil a superação, já que, 
frequentemente, os usuários entrarão em contato com essas 
lembranças ruins. A alternativa D está incorreta justamente 
porque as pessoas parecem ignorar a perpetuação dos 
registros na Internet, não refletindo sobre o conteúdo que 
postam. Por fim, a alternativa E está incorreta porque os 
usuários das redes sociais não têm de postar seus estados 
de humor ou qualquer outro conteúdo de caráter pessoal, 
embora o façam, o que, como exposto, torna difícil o ato de 
superar os acontecimentos ruins que enfrentam.

QUESTÃO 24 
CHIQUINHA – Tens habilidade! Mas dize-me, Maricota, 

que esperas tu com todas essas loucuras e namoros?  
Que planos são as teus? (Levanta-se.) Não vês que te podes 
desacreditar?

Z98O
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MARICOTA – Desacreditar-me por namorar! E não 
namoram todas as moças? A diferença está em que umas 
são mais espertas do que outras. As estouvadas, como 
tu dizes que eu sou, namoram francamente, enquanto as 
sonsas vão pela calada. Tu mesma, com este ar de santinha 
– anda, faze-te vermelha! – talvez namores, e muito; e se 
eu não posso assegurar, é porque tu não és sincera como 
eu sou. Desengana-te, não há moça que não namore. Vive 
na certeza, minha irmã, que as moças dividem-se em duas 
classes: sonsas e sinceras… Mas que todas namoram.

CHIQUINHA – Não questionarei contigo. Demos que 
assim seja, quero mesmo que o seja. Que outro futuro 
esperam as filhas-famílias, senão o casamento? É a nossa 
senatoria, como costumam dizer. Os homens não levam  
a mal que façamos da nossa parte todas as diligências para 
alcançarmos este fim; mas o meio que devemos empregar 
é tudo. Pode ele ser prudente e honesto, ou tresloucado 
como o teu.

MARICOTA – Não dizia eu que havia sonsas e sinceras? 
Tu és das sonsas.

PENA, M. O Judas em Sábado de Aleluia. Disponível em:  
<https://www.ufsj.edu.br>. Acesso em: 19 set. 2019. [Fragmento]

O gênero comédia de costumes representa tipos e situações 
específicas de uma dada época em tom satírico. No diálogo 
entre Maricota e Chiquinha, presente na obra de Martins 
Pena, de 1840, a sátira ilustra
A. 	 o início da luta pelos direitos da mulher.
B. 	 o envolvimento das mulheres com a igreja.
C. 	 o alto valor social atribuído ao ato de namorar.
D. 	 a necessidade de casamento imposta às mulheres.
E. 	 a falta de perspicácia das mulheres desta sociedade.

Alternativa D
Resolução: A peça O Judas em Sábado de Aleluia se 
enquadra no gênero comédia de costumes, amplamente 
explorada pelo teatro brasileiro, principalmente durante 
o século XIX. No fragmento, vê-se o diálogo de duas 
personagens, Maricota, o estereótipo da moça namoradeira, 
determinada a encontrar um pretendente, e Chiquinha, 
o estereótipo da moça romântica. Ambas as mulheres 
demonstram padrões de comportamento advindos da 
imposição do casamento dentro desta sociedade, conforme 
evidenciado pela fala de Chiquinha, “Que outro futuro 
esperam as filhas-famílias, senão o casamento?”. Desse 
modo, a alternativa D está correta. A postura rebelde de 
Maricota ataca a hipocrisia por trás da crítica aos seus 
namoros, no entanto, não há movimento efetivo em 
busca de mudanças sociais para as mulheres, estando  
a alternativa A incorreta. A alternativa B está incorreta, 
pois o termo “santinha”, empregado por Maricota, não faz 
menção ao engajamento de Chiquinha com a igreja, mas 
sim ao seu suposto pudor. A alternativa C está incorreta, 
pois os múltiplos namorados de Maricota são apontados por 
Chiquinha como uma desvalorização da sociedade a esse 
comportamento. Finalmente, a alternativa E está incorreta, 
pois ambas as estratégias de Maricota, categorizadas por 
essa personagem entre mulheres espertas ou sonsas, 
representam meios para um fim de sucesso, na busca do 
ideal do casamento.

QUESTÃO 25 
Nós, agentes ambientais federais do IBAMA, servidores 

do Estado Brasileiro, pautados pelo dever de lealdade  
à instituição a qual servimos, nos termos da Lei 8.112/1990, 
bem como pelo compromisso assumido com a sociedade 
brasileira, vimos a público externar nossa imensa preocupação 
com a condução da política ambiental no Brasil e encaminhar 
propostas que consideramos fundamentais para solucionar 
a atual crise ambiental e político-econômica instalada.

Declaramos total apoio à tolerância zero aos crimes 
ambientais, contudo, alertamos para o risco de esvaziamento 
desse discurso, caso não venha acompanhado pela garantia, 
por parte do governo brasileiro, de uma atuação permanente, 
continuada, estratégica e efetiva da fiscalização ambiental 
federal, sem a qual os índices de destruição da Floresta 
Amazônica não diminuirão.

Protegemos o meio ambiente brasileiro para as presentes 
e futuras gerações, sempre no estrito cumprimento da 
legislação ambiental brasileira. É preciso um comprometimento 
imediato do governo com a valorização do IBAMA e ICMBio  
e seus agentes para a manutenção da soberania brasileira na 
Amazônia. Sem a adoção de medidas estruturantes, qualquer 
esforço do governo brasileiro em resolver a situação não 
tem potencial de produzir resultados sólidos a longo prazo  
e assume o risco de configurar mera tentativa de arrefecer  
a crise política atual.

Respeitosamente,
Agentes Ambientais Federais do Brasil e demais 

Servidores do Ibama.
Disponível em: <https://g1.globo.com>.  
Acesso em: 12 set. 2019. [Fragmento]

Nessa carta aberta, o argumento de autoridade é empregado 
com o objetivo de
A. 	 combater os prejuízos ambientais desconhecidos. 
B. 	 justificar novas ações para a preservação ambiental.
C. 	 legitimar a atuação do emissor em uma nova área de 

trabalho.
D. 	 comprovar o conhecimento de causa por parte do 

emissor.
E. 	 garantir que os benefícios ao meio ambiente se limitem 

à atualidade.

Alternativa D
Resolução: A carta aberta tem como emissor a primeira 
pessoa do plural “nós”, que se define como “agentes federais 
do IBAMA”, órgão brasileiro responsável por fiscalizar que 
a legislação ambiental do país esteja sendo cumprida.  
O corpo do texto propõe aos interlocutores soluções à crise 
ambiental instaurada no ano de 2019. Para isso, além de 
fazer menção à lei que regula o poder de fiscalização e 
legitima o conhecimento técnico do emissor, também é 
citada, na carta, a função desses profissionais. Desse modo, 
o conhecimento de causa é a estratégia argumentativa 
utilizada pelos emissores no texto. Logo, está correta  
a alternativa D. A alternativa A está incorreta, pois o combate 
aos prejuízos ambientais desconhecidos é a causa e a 
consequência das ações propostas na carta como tese, 
ou seja, não é, em si, uma estratégia de persuasão, mas a 
própria reivindicação do texto. A alternativa B está incorreta, 
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pois a justificativa de ações preservativas é a lei mencionada –  
é ela que determina, de maneira legal, que os emissores 
da carta ajam, mas não são esses motivos que sustentam 
o pedido / solicitação inicial do texto. Além do mais, não 
são solicitadas novas ações, mas o reforço de algumas já 
existentes. A alternativa C está incorreta, pois o objetivo do 
argumento de autoridade da carta é evidenciar conhecimento 
sobre o que se aborda e se solicita – não sendo citadas áreas 
distintas –, uma vez que a atuação na área de conhecimento 
já é legitimada pela legislação mencionada pelos agentes 
do IBAMA. A alternativa E está incorreta, pois, ao usar 
o conhecimento de causa – argumento de autoridade – 
como estratégia de persuasão, o objetivo é garantir que o 
cumprimento da ação seja mais efetivo e eficaz, é garantir 
vantagens sustentáveis, ao longo dos próximos séculos, ao 
meio ambiente – não apenas à atualidade. 

QUESTÃO 26 

Disponível em: <https://estado.rs.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2019.

Nessa campanha, o principal recurso persuasivo utilizado 
para estimular a doação de sangue é
A. 	 a oração “não salva vidas”, que reforça a importância 

do ato de solidariedade. 
B. 	 a frase imperativa, que aponta o ato de solidariedade 

como superação do medo.
C. 	 o questionamento inicial, no qual o desconforto 

proveniente da ação de doar é discutido. 
D. 	 a conexão com outros textos, nos quais há descrições 

imagéticas de dor física e psicológica. 
E. 	 a enumeração de práticas, cuja dor envolvida é superior 

àquela relacionada à coleta nos hemocentros.

Alternativa E
Resolução: A principal estratégia utilizada para estimular  
a doação de sangue é a enumeração de práticas cotidianas 
dolorosas, acompanhadas de suas ilustrações e descrições, 
como aponta a alternativa E. A alternativa A está incorreta, 
pois a oração “não salva vidas” apenas informa sobre a 
não doação de sangue. A frase imperativa “Deixe o medo 
de lado e seja solidário” solicita ao público-alvo que mude 
sua atitude, mas não visa persuadi-lo. Logo, está incorreta 
a alternativa B. O questionamento acerca da dor é comum 
aos doadores e a resposta negativa a essas ponderações,  

AKKG

na comparação a outras dores, é que persuade o público- 
-alvo, não a reflexão em si, o que torna incorreta a alternativa C.  
A imagem de outros textos depende de subentendidos, 
uma vez que nem todo público-alvo já se depilou e / ou já 
realizou uma tatuagem, tampouco realizou atividade física 
que provoca dores musculares, restringindo o interlocutor 
àquele que apresenta determinado repertório sociocultural, 
o que torna incorreta a alternativa D. 

QUESTÃO 27 
Tenho tido uma saudade enorme de falar de outra coisa. 

Não sei se vocês se lembram, mas tinha um tempo em que a 
gente não falava o tempo inteiro disso. Havia quem falasse 
de novela – uma espécie de série que tinha na nossa época, 
mas você tinha que ver na hora que passava, a não ser que 
gravasse para ver depois. Havia quem preferisse futebol – 
era por isso que as pessoas brigavam, na nossa época. “Foi 
pênalti”, dizia um. E o outro berrava que não tinha sido pênalti,  
e parece bobo, mas podia durar horas. 

Tenho tido saudade de quando o país estava dividido 
por outras coisas. Tucanos e petistas. Biscoito ou bolacha. 
Tangerina ou mexerica. Feijão em cima ou embaixo do arroz 
(ao lado, diziam os isentões). Havia quem brigasse porque 
achava que um vestido era verde e dourado, quando era 
azul e preto – mas talvez fosse o contrário.

O paraíso, para mim, é um lugar em que a gente 
volta a reclamar do tempo que não firma. Do novo acordo 
ortográfico. Do valor imobiliário. Do Romero Britto, do Jorge 
Vercillo. Do surto de paleterias. Da tomada de três pinos. Ah, 
que saudade de reclamar da tomada de três pinos.

DUVIVIER, G. Já tivemos outro assunto. Folha de S.Paulo. Disponível 
em: <https://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 19 ago. 2019. 

[Fragmento]

Nesse fragmento, com o objetivo de estabelecer a lógica de 
seu raciocínio, o autor emprega

A. 	 exemplificações, construindo uma atmosfera nostálgica 
para sua rejeição a debates em geral.

B. 	 memórias, condenando o predomínio de tema único 
nas discussões cotidianas atuais.

C. 	 tom didático, explicando conceitos possivelmente 
desconhecidos para o interlocutor.

D. 	 repetições, convencendo o leitor de que deve discorrer 
sobre um tema específico. 

E. 	 descrições objetivas, explicitando o assunto que as 
pessoas mais têm discutido.

Alternativa B
Resolução: A crônica trata, com bom humor, do fato 
de que as conversas cotidianas têm se desenvolvido, 
repetidamente, em torno de um único assunto, o qual não 
é explicitado pelo texto. Assim, é correto o que se afirma na 
alternativa B, pois o autor se vale de memórias evasivas 
de conversas de que participou anteriormente, acerca dos 
mais variados temas, a fim de expor certa nostalgia de 
um tempo em que era comum discuti-los. A alternativa A  
é incorreta, já que as exemplificações utilizadas pelo autor 
não objetivam demonstrar sua rejeição pelos debates, mas 
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sim pela hegemonia de apenas um assunto. A alternativa C  
é incorreta, uma vez que a explanação sobre o que é 
novela e como se davam as brigas por futebol são feitas 
com tom irônico, e não didático. Também é incorreto o que 
se afirma em D, pois o texto visa mostrar ao leitor quão 
tedioso é discorrer sempre sobre um mesmo tema. Por fim, 
é incorreta a alternativa E porque, além de as descrições 
serem subjetivas – o tema não é explícito –, este, que 
sempre tem se repetido nas discussões, segundo o autor, 
permanece implícito, isto é, não é esclarecido por ele no 
decorrer da crônica.

QUESTÃO 28 

TEM RAZÃO, MAFALDA.
NÃO POSSO SER UMA MULHER
COMO NOSSAS MÃES, QUE SE
CONFORMAVAM EM APRENDER

CORTE E COSTURA

NOSSA GERAÇÃO É
DIFERENTE, É A GERAÇÃO DA
TECNOLOGIA, DA ERA ESPACIAL,

DA ELETRÔNICA, ETC

PORTANTO,
NÃO VOU CAIR NA

MEDIOCRIDADE DO CORTE E
COSTURA! NUNCA! A CIÊNCIA

ME CHAMA!

QUANDO EU CRESCER,
VOU COMPRAR UMA
MÁQUINA DE TRICÔ,

A CIBERNÉTICA ME ATRAI!
ADORO A CIBERNÉTICA!

Disponível em: http://picasaweb.google.com.br.  
Acesso em: 27 abr. 2010.

No processo de modernização apresentado na tirinha, 
Mafalda depara-se com um contraponto entre

A. 	 o domínio dos modos de produção e a geração de 
novas ferramentas com a tecnologia de informação e 
comunicação.

B. 	 o acompanhamento das mudanças na sociedade e o 
surgimento de novas opções de vida e trabalho com a 
cibernética.

C. 	 a constatação do avanço da tecnologia e a proposição 
de reprodução de velhas práticas com novas máquinas.

D. 	 a apresentação de novas perspectivas de vida e 
trabalho para a mulher com os avanços das tecnologias 
de informação.

E. 	 a aplicação da cibernética e o descontentamento com 
a passividade do cotidiano das mulheres no trabalho 
de corte e costura.

P6DD

Alternativa C
Resolução: A tirinha fala sobre a evolução da tecnologia e a 
emancipação feminina. Na conversa que tem com Mafalda, 
a amiga diz não aceitar ser, no futuro, como uma mulher da 
geração passada, que se conformava em aprender apenas 
corte e costura, sem poder ocupar outros espaços na 
sociedade, como o mundo da ciência. Ela ainda afirma que, 
sendo a sua geração a da tecnologia, seu lugar é na ciência, 
e não na mediocridade do corte e costura. No entanto, seu 
modo de inserção no estilo de vida da nova geração será 
feito com o uso de uma máquina de tricô, mantendo a mesma 
prática feminina passada, apenas adaptando-a às novas 
tecnologias. Logo, está correta a alternativa C. A alternativa A  
está incorreta, pois a personagem aborda a tecnologia de 
uma máquina de tricô, referindo-se à mecanização industrial, 
e não às TIC’s (Tecnologias da Informação e Comunicação). 
Além disso, a tirinha não contrapõe os novos modos de 
produção, mas o mesmo modo de produção com uma 
ferramenta diferente. A alternativa B está incorreta, pois 
a tirinha contrapõe as mesmas atividades, apenas sendo 
executadas de formas diferentes, de um mesmo modo de 
produção. Logo, ainda que haja a mudança na sociedade, 
uma vez que as ferramentas são cibernéticas e isso acabe 
impactando a cultura, não há, na tirinha, novas opções 
de trabalho – tricotar continua sendo a função feminina. 
A alternativa D está incorreta, pois o trabalho para a 
mulher, segundo a tirinha, continuará sendo o mesmo –  
a mudança estará apenas nos instrumentos que ela passa 
a usar para executá-lo. A alternativa E está incorreta, 
pois a tirinha menciona a aplicação da cibernética em 
atividades tradicionais, porém não a contrapõe à passividade  
e descontentamento da mulher, uma vez que, atuando pelo 
uso da nova tecnologia, a mulher estaria falsamente incluída 
nesta e, portanto, mais contente. 

QUESTÃO 29 
A Cavalgada

A lua banha a solitária estrada...
Silêncio!... Mas além, confuso e brando,
O som longínquo vem-se aproximando
Do galopar de estranha cavalgada.

São fidalgos que voltam da caçada;
Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando.
E as trompas a soar vão agitando
O remanso da noite embalsamada...

E o bosque estala, move-se, estremece...
Da cavalgada o estrépito que aumenta
Perde-se após no centro da montanha...

E o silêncio outra vez soturno desce...
E límpida, sem mácula, alvacenta
A lua a estrada solitária banha...

CORREIA, R. Poesia Completa e Prosa.  
Rio de Janeiro: Aguilar, 1961. p. 128.
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No soneto de Raimundo Correia, poeta parnasiano, o tema 
e a forma se associam para  
A. 	 argumentar, com admiração, a favor da caça de 

animais.
B. 	 descrever, com lirismo, o retorno de um grupo de 

caçadores.
C. 	 enfatizar, pelas rimas, o galope de caçadores nas 

madrugadas. 
D. 	 ilustrar, com linguagem figurada, a humanidade em 

uma caçada.
E. 	 exprimir, pela sonoridade, o som produzido pelo 

silêncio da cena.

Alternativa B
Resolução: O tema do poema de Raimundo Correia,  
a cavalgada, descreve a volta de fidalgos de uma caçada, 
conforme pode ser lido na segunda estrofe do poema.  
A estrutura do soneto, suas rimas e seu ritmo evidenciam 
liricamente esse retorno, de modo a poetizar um simples 
acontecimento pelo desfrute de cada movimento: o dos cavalos, 
o das folhas no bosque, o do silêncio (paradoxalmente). Logo, 
está correta a alternativa B. A alternativa A está incorreta, 
pois o poema evidencia a alegria dos caçadores rumo  
a suas casas, como se vê em “Vêm alegres, vêm rindo, 
vêm cantando”, numa construção descritiva. A alternativa C 
está incorreta, pois as rimas se constituem num esquema 
ABBA CDE e sua sonoridade explicita o movimento de sobe  
e desce, pelas montanhas, dos cavaleiros. A alternativa D  
está incorreta, pois o poema ilustra a humanidade dos 
cavaleiros durante o escuro da noite, apenas iluminados 
pela lua, pela estrada rumo às suas casas, como se vê, 
principalmente, na primeira estrofe. A alternativa E está 
incorreta, pois o poema, estrofe a estrofe, descreve, por 
assonâncias e aliterações, os sons do caminho a cada trecho 
deste. Na segunda estrofe, o soar das trompas e o barulho do 
movimento está na em /v/ e em /an/, /en/ e /in/; na terceira, 
o movimento do galope se evidencia pela gradação: “estala, 
move-se, estremece”; na última, assim como na primeira, o 
silêncio se explicita pelo imperativo – não pela linguagem 
figurada: “silêncio!”.

QUESTÃO 30 

 
Disponível em: <http://facebook.com.br/>. Acesso em: 10 set. 2019.

Q41V

Considerando-se os aspectos linguísticos que determinam 
sua função comunicativa, esse meme caracteriza-se como 
gênero digital por apresentar
A. 	 tom humorístico, ao evidenciar a superficialidade 

comunicativa na Internet.
B. 	 linguagem conotativa, originando novas sátiras entre 

os membros das redes sociais.
C. 	 possibilidade de replicação, adquirindo novas intenções 

comunicativas e novos sentidos.
D. 	 autoria desconhecida, divulgando pontos de vista sobre 

fatos de grande impacto na rede.
E. 	 falas de pessoas famosas, dramatizando comportamentos 

dos usuários das redes sociais.

Alternativa C

Resolução: O meme adquire caráter de crítica, uma vez 
que a personagem, uma criança, arremeda uma frase do 
cotidiano e molda sua expressão facial para indicar tédio. 
O que caracteriza o gênero textual é a possibilidade de  
a mesma personagem arremedar outras formas originais, 
em diferentes replicações. Logo, está correta a alternativa C.  
A alternativa A está incorreta, pois o tom humorístico existe 
neste meme, mas não em todos os memes, de maneira 
genérica. Ademais, esse tom evidencia circunstâncias do dia 
a dia – não apenas a superficialidade das redes sociais, que 
é onde a maioria dos memes estão vinculados. A alternativa B  
está incorreta, a linguagem do meme é denotativa, ainda 
que, ao arremedar a primeira frase, a personagem se utilize 
de uma sonoridade diferente. A alternativa D está incorreta, 
pois o meme satiriza uma situação, não dissertando sobre 
um ponto de vista específico. A alternativa E está incorreta, 
pois as personagens de memes, como este, tornam-se 
conhecidas, na maioria dos casos, exatamente pelas 
replicações de tais textos – sendo apenas em alguns casos 
personalidades famosas a ilustrarem o gênero textual. 

QUESTÃO 31 

TEXTO I

MALFATTI, A. Nu cubista. Óleo sobre tela, 51,0 × 39,0 cm. 1916.  
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TEXTO II
Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros ramos da arte caricatural.  

É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma – caricatura 
que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador.

LOBATO, M. A propósito da Exposição Malfatti. O Estado de S. Paulo, 20 dez. 1917.

A crítica de Monteiro Lobato destaca um dos principais propósitos dos movimentos de Vanguarda, o qual está presente na 
obra de Anita Malfatti no(a)

A. 	 ênfase da idealização estética.

B. 	 tom humorístico da interpretação.

C. 	 valorização da estrutura do objeto.

D. 	 fragmentação do objeto em análise.

E. 	 desapego com a representação realista.

Alternativa D
Resolução: O texto II apresenta uma perspectiva conservadora da arte e de seus propósitos estéticos, perspectiva esta 
diretamente confrontada pelos movimentos vanguardistas, como o Cubismo. Dentro da proposta cubista, observa-se  
a valorização das formas geométricas e da decomposição do objeto, desfragmentando-o e buscando uma visão total da 
figura pela representação das diferentes partes em um mesmo plano. A obra de Malfatti se insere nessa inovação estética 
pela falta de compromisso com as representações realistas, buscando uma sugestão de forma por meio do traço forte e dos 
ângulos. Assim, a alternativa D está correta. A alternativa A está incorreta, pois, na obra de Malfatti, o corpo se compõe como 
um todo desfragmentado e proporcional, longe do realismo e também da idealização, uma vez que se insere num mundo 
desconhecido no universo dos retratos humanos. A alternativa B está incorreta, pois a “caricatura” interpretada por Lobato 
busca analisar a forma pelo exagero, o que não acontece na obra de Malfatti, que mantém as proporções, mas transforma 
as formas, sugerindo-as por elementos geométricos. A alternativa C está incorreta, pois a renúncia à perspectiva dimensional 
e a geometrização da forma rompem com a estrutura tradicional do objeto, apesar de sugeri-la pelo todo da composição.  
A alternativa E está incorreta, pois o movimento cubista busca a quebra com a estética tradicional, propondo um novo padrão 
de representação. 

QUESTÃO 32 

AMARAL, T. Segunda classe. 1933.

A obra de Tarsila do Amaral é marcada pela tomada de consciência em relação aos problemas sociais do Brasil. Em Segunda 
classe, a artista expressa

A. 	 crítica social à exclusão em um contexto de crescente urbanização.

B. 	 louvor à urbanização e defesa dos direitos trabalhistas.

C. 	 crítica à presença estrangeira na sociedade brasileira.

D. 	 exaltação à chegada de trabalhadores para o mundo urbano.

E. 	 indignação quanto à condição do negro no país.
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Alternativa A

Resolução: Na obra Segunda classe, produzida durante a primeira fase do Modernismo brasileiro por Tarsila do Amaral, 
observam-se as figuras humanas de velhos, mulheres e crianças com pés no chão e roupas surradas, em frente a um vagão 
de trem. Associando esse retrato ao contexto de produção da obra, infere-se que se trata da migração nacional, que ocorria 
principalmente pela ferrovia, decorrente do processo crescente de urbanização da época, o que resultou em condições 
precárias de moradia, alimentação, segurança, saúde e transporte a boa parte da população. Essas circunstâncias pioraram 
ao longo dos anos da industrialização do país, uma vez que a população também crescia. A crítica da artista é, então, a esse 
cenário. Logo, está correta a alternativa A. A alternativa B está incorreta, pois a presença do trem na imagem representa  
a urbanização, mas os pés descalços das figuras humanas e a situação deplorável de seu vestuário evidenciam grande 
contraste a isso. A alternativa C está incorreta, pois, ainda que se pressuponha, pelo contexto, que as figuras humanas 
são estrangeiros, verifica-se no semblante triste destes que não são eles os objetos da crítica, mas, sim, sua condição 
socioeconômica. A alternativa D está incorreta, pois o retrato da miséria humana, na obra de Tarsila do Amaral, evidencia 
a crítica ao mundo urbano, que amplia ainda mais as condições miseráveis. A alternativa E está incorreta, pois apenas são 
retratadas figuras brancas na obra. 

QUESTÃO 33 

SOUSA, M. Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/>. Acesso em: 10 set. 2019.

Num texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. Nessa tirinha de Mauricio de Sousa,  
esse processo é evidenciado pela

A. 	 alternância das falas das personagens, que marca os diálogos.

B. 	 existência dos sujeitos das ações, que descaracterizam os fatos narrados.

C. 	 sequência de frases curtas, que se relacionam, pelo sentido, aos fatos narrados.

D. 	 utilização de determinadas conjugações verbais, que marcam a ordem dos fatos.

E. 	 organização temporal de situações opostas, que refletem antes e depois dos fatos.

Alternativa E

Resolução: A tirinha apresenta uma sequência de fatos: o banhista, seco, lança (envia) uma lata no mar. O mar, afastado 
do banhista, aproxima-se dele, por meio de uma onda. Depois que isso acontece, o banhista, molhado, sofre a ação do mar  
e (recebe) tem sobre si várias latas. Assim, a sequência narrativa se constrói pelo aspecto visual de antes, durante e 
depois de um mesmo lugar, pelo estabelecimento de oposições – seco / molhado, envia / recebe. Desse modo, está 
correta a alternativa E. Ainda que as falas das personagens se alternem, não constituem um diálogo, o que invalida a 
alternativa A. Os sujeitos das ações são o banhista que está sentado e a própria natureza, o mar, mas apenas essa 
identificação não descaracteriza nem caracteriza os fatos narrados, uma vez que não é possível afirmar que todas 
as latinhas que o banhista recebe, por exemplo, foram jogadas ao mar por ele, o que torna incorreta a alternativa B.  
A sequência de frases é interrompida pela onomatopeia que indica o som da onda batendo no banhista, assim, não é somente 
pelo sentido que elas se associam aos fatos narrados, mas pela sequência de cenas e oposições, o que torna a alternativa C  
incorreta. O tempo do fato narrado é dado pela justaposição de cenas que indicam o mesmo lugar, mas fases diferentes da 
chegada da onda à praia, o que torna a alternativa D incorreta.
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QUESTÃO 34 

Disponível em: <https://www.sensacionalista.com.br/>. 
Acesso em: 19 set. 2019.

A imagem retrata um comentário a um post, no perfil da 

plataforma de streaming Netflix, e a resposta desta ao 

seu cliente. A variedade linguística predominante entre os 

membros da rede social onde isso acontece é evidenciada por

A. 	 redução de termos e vocabulário técnico de amantes 

de séries.

B. 	 utilização de gírias e de caracteres com finalidade 

expressiva.

C. 	 marcas linguísticas de indivíduos de escolaridade 

superior.

D. 	 seleção vocabular própria desse tipo de suporte virtual.

E. 	 circunstâncias reveladas por advérbios de lugar. 

Alternativa B

Resolução: A Netflix, uma plataforma de streaming de 

filmes, séries e documentários, contém um perfil em uma 

rede social, por meio do qual interage com seus seguidores  

e usuários. Ao ser membro da rede, a empresa assume uma 

linguagem própria daquele suporte, com gírias e caracteres 

que, associados, expressam alegria, tristeza, surpresa, com 

o uso de parênteses, aspas, vírgula, ponto-final, etc. Logo, 

está correta a alternativa B. A alternativa A está incorreta, 

pois o vocabulário usado pelo usuário da rede social e da 

Netflix é informal, não técnico. A alternativa C está incorreta, 

pois a linguagem utilizada pela Netflix e por seu interlocutor 

não permite concluir um grau de escolaridade de ambos.  

A alternativa D está incorreta, pois o vocabulário utilizado pela 

Netflix e por seu interlocutor é próprio de um diálogo informal, 

portanto, de uma linguagem também informal, não sendo 

algo exclusivo da rede social e do gênero. A alternativa E está 

incorreta, pois os advérbios de lugar não necessariamente 

referem-se a circunstâncias físicas, tampouco evidenciam 

uma variedade linguística predominante entre usuários de 

uma rede social, de maneira específica. 

DU1Ø QUESTÃO 35 

TEXTO I

 
LIMA, J. Tudo se levitando esta felicidade não era impossível.  

In: A pintura em pânico, 1943.

TEXTO II
Seus elementos de organização são pobres e simples: 

figuras recortadas de velhas revistas, gravuras imprestáveis; 
uma tesoura e goma arábica.

MENDES, M. Nota Liminar. In: A pintura em pânico, 1943. s.p.

O texto II aproxima a composição de Jorge de Lima, o texto I, 
da tradição dadaísta por

A. 	 contrastar o absurdo das imagens com a realidade.

B. 	 ressignificar objetos por meio da sua inserção na arte.

C. 	 alcançar a sofisticação artística a partir da simplicidade.

D. 	 explorar múltiplos pontos de vista em uma mesma 
obra.

E. 	 demonstrar a importância da origem do objeto no valor 
da obra.

Alternativa B
Resolução: A proposta do Dadaísmo foi libertar a arte 
da estética tradicional e racional, combinando elementos 
inovadores e cotidianos em busca de sua elevação ao 
status de arte. Tal proposta é fortemente representada pelos 
manifestos ready-made de Duchamp, que transformam 
qualquer objeto, sem valor estético inicial, em obra de arte, 
por retirá-lo do contexto e transportá-lo para o espaço da 
galeria. O comentário de Murilo Mendes reforça a presença 
desse conceito na obra de Jorge de Lima, pois demonstra 
o deslocamento desses elementos simples para a criação 
de algo novo. Desse modo, a alternativa B está correta.  
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A alternativa A está incorreta, pois o absurdo das figuras 
apenas foi um ponto comentado por Murilo Mendes, apesar 
de a valorização da incoerência e do caos constarem dentro 
da proposta dadaísta. A alternativa C está incorreta, pois o 
movimento dadaísta visa o rompimento com os moldes artísticos.  
A alternativa D está incorreta, pois a multiplicidade de pontos 
de vista da fotomontagem não foi considerada no comentário 
de Mendes. Finalmente, a alternativa E está incorreta, 
pois, ao criticar o sistema artístico, o movimento dadaísta 
demonstra que a descontextualização do objeto pode elevá-
lo à obra de arte, independentemente de sua origem.

QUESTÃO 36 

Disponível em: <https://link.estadao.com.br/>.  
Acesso em: 10 set. 2019.

O WhatsApp é uma plataforma comunicativa que proporciona 
rapidez na comunicação. Nessa imagem, acontece a falha 
comunicativa devido

A. 	 à quebra da lógica pela substituição de um vocábulo. 

B. 	 ao envio de elementos imagéticos pelo interlocutor.

C. 	 às mensagens curtas em frases nominais.

D. 	 ao uso de pontuação restrita a perguntas.

E. 	 à utilização de abreviação e interjeição. 

Alternativa A
Resolução: A quebra de coerência externa se dá pela 
correção ortográfica automática, que substitui o verbo “fazer” 
pelo “ficar”, o que altera a compreensão da mensagem pelo 
interlocutor e gera uma falha comunicativa entre emissor e 
receptor. Logo, está correta a alternativa A. A existência de 
elementos visuais, os emojis, não prejudica a comunicação, 

KF43

uma vez que eles, na verdade, reforçam a comunicação 
não adequada do interlocutor diante da falha comunicativa. 
Logo, está incorreta a alternativa B. As mensagens curtas, 
sequenciais, são uma característica da linguagem do 
suporte comunicativo, além de permitirem a comunicação 
de modo eficaz. Portanto, está incorreta a alternativa C. 
A pontuação restrita ao uso de interrogações faz parte da 
linguagem convencionada pelos usuários do WhatsApp, 
uma vez que outras pontuações apenas garantem maior 
expressão, e sua ausência não gera prejuízo à compreensão 
das mensagens, o que torna incorreta a alternativa D.  
A utilização de abreviação e interjeição é parte da linguagem 
inerente a esse suporte comunicativo, existindo um acordo 
implícito entre seus usuários, que utilizam esses recursos 
frequentemente, o que torna a alternativa E incorreta.

QUESTÃO 37 

 
Disponível em: <http://www.saude.gov.br/>. Acesso em: 20 ago. 2019.

Com o objetivo de gerar uma mudança de comportamento, 
o principal recurso verbal da propaganda

A. 	 explica o tipo de leitor para quem se dirige a campanha.

B. 	 enumera vários tratamentos como incentivo ao cuidado.

C. 	 descreve uma ação concreta a ser tomada pelos 
homens.

D. 	 justifica a negligência masculina com sua própria 
saúde.

E. 	 delimita o público-alvo a quem se direciona a 
campanha.

Alternativa E
Resolução: Na oração inicial do principal aspecto verbal, 
“Homem que se cuida”, a conjunção “que” inicia uma oração 
adjetiva restritiva que delimita o perfil do homem àquele 
que “não perde o melhor da vida”. Portanto, é correto o 
que se afirma em E. A alternativa A está incorreta, pois a 
explicação apenas existiria caso houvesse uma vírgula 
antes da conjunção “que” na construção “Homem que se 
cuida”. A alternativa B está incorreta, pois são enumeradas 
doenças, porém não é possível visualizar todas as definições 
de patologia, tampouco esses conceitos são recurso 
de persuasão para uma mudança de comportamento.  
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A alternativa C está incorreta, pois são enumeradas várias 
ações que o indivíduo deve ter para preservar sua saúde, 
o que está presente em tópicos no lado esquerdo do 
interlocutor da campanha. A alternativa D está incorreta, pois 
a campanha exclui, ao delimitar o público-alvo, o homem que 
é negligente com sua saúde.

QUESTÃO 38 
Embora a atividade linguística seja inventiva e criadora, 

aqui, no caso, não se trata propriamente de invenções, mas 
de inovações devidas ao próprio mecanismo da língua, que é 
uma entidade dinâmica sempre em movimento. As inovações 
internas aparecem pela propriedade que têm os itens léxicos 
de se associarem de diversas maneiras e, associados, 
podem transformar uma construção em outra equivalente. 

Por exemplo, diz-se “arriscar a vida = pôr em risco a 
vida”, que se nominalizando passa a “risco de vida”. Foi 
essa a construção que os jornais se incumbiram de espalhar. 
A partir de certo momento houve quem achasse que a 
expressão não era adequada. E propôs “risco de morte”. Mas 
esta expressão é a transformada de “arriscar-se a morrer > 
correr o risco de morrer > risco de morte”.

BORBA, Francisco. Disponível em: <http://revistalingua.uol.com.br/
textos/100/mitos-gramaticais-304533-1.asp>. Acesso em: 19 fev. 2014 

(Adaptação). 

No fragmento de texto anterior, há uma reflexão sobre 
o mecanismo de funcionamento da língua. Nessa reflexão,  
é apresentado um ponto de vista que é exemplificado com 
a análise das expressões “risco de vida” e “risco de morte”. 

Para o autor do texto anterior, a confusão entre essas duas 
expressões é

A. 	 aparente, pois possuem sentido equivalente devido à 
transformação semelhante de sentido.

B. 	 justificada, pois a maioria dos falantes desconhece a 
norma-padrão.

C. 	 justificada, pois ambas são empregadas aleatoriamente 
no jornalismo.

D. 	 comprovadora da originalidade dos falantes, que não 
se prendem a regras. 

E. 	 sinalizadora da variação linguística, que evidencia a 
distância entre a fala e a escrita.

Alternativa A
Resolução: Francisco Borba afirma que inovações 
linguísticas ocorrem devido à característica dinâmica da 
língua, que permite que novas construções, pelo próprio léxico, 
transformem as antigas em outras, equivalentes entre si.  
Logo, está correta a alternativa A, pois, apesar de o léxico 
ser diferente, o teor semântico permanece correspondente.  
A alternativa B está incorreta, pois Borba atribui à associação 
léxica a aparente semelhança entre as expressões – não 
ao domínio dos falantes sobre a língua. A alternativa C 
está incorreta, pois o autor analisa a transformações das 
expressões de modo generalizado no uso da língua, não o 
recortando para o contexto de jornais e / ou da academia.  
A alternativa D está incorreta, pois o autor afirma que não se 
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tratam de invenções, mas inovações e da parte dinâmica da 
língua, portanto que as regras linguísticas são respeitadas, 
uma vez que estas são a parte estática do código.  
A alternativa E está incorreta, pois Borba analisa a atividade 
linguística de maneira ampla, sem ater-se a variedades 
específicas. 

QUESTÃO 39 
Era hora de descanso; passeávamos, conversando. 

Falamos dos colegas. Vi então, de dentro da brandura 
patriarcal do Rebelo, descascar-se uma espécie de 
inesperado Tersito, produzindo injúrias e maldições. “Uma 
corja! Não imagina, meu caro Sérgio. Conte como uma 
desgraça ter de viver com esta gente.” E esbeiçou um 
lábio sarcástico para os rapazes que passavam. “Aí vão as 
carinhas sonsas, generosa mocidade... Uns perversos! Têm 
mais pecados na consciência que um confessor no ouvido; 
uma mentira em cada dente, um vício em cada polegada 
de pele. Fiem-se neles. São servis, traidores, brutais, 
adulões. Vão juntos. Pensa-se que são amigos... Sócios de 
bandalheira! Fuja deles, fuja deles.”

POMPEIA, R. O ateneu. Disponível em: <http://www.dominiopublico.
gov.br>. Acesso em: 21 ago. 2019. [Fragmento]

A obra O ateneu situa-se no Realismo brasileiro e reflete as 
características desse período ao trazer 
A. 	 crítica aos valores idealizados pelos autores 

românticos. 
B. 	 linguagem literal e precisa na descrição do espaço e 

das personagens.
C. 	 análises psicológicas idealizadas pelo diálogo entre os 

dois estudantes. 
D. 	 provocações subjetivas a respeito das personagens, 

valorizando sua história. 
E. 	 caracterizações fantasiosas das personagens, 

permitindo uma extrapolação do texto.

Alternativa B
Resolução: O Realismo foi fortemente marcado pela 
objetividade narrativa, pelas descrições detalhadas, que 
ofereciam uma visão real e perceptível dos cenários e das 
personagens, e pela dureza da linguagem, privada de lirismo 
e dos moldes que caracterizaram o Romantismo anterior. 
Isso pode ser observado, no texto, pela descrição que o 
amigo do protagonista faz do colégio e de seus estudantes, 
desvelando suas reais aparências e personalidades por trás 
de uma máscara social. Logo, está correta a alternativa B.  
A alternativa A está incorreta, pois, no fragmento em 
análise, não se observa qualquer crítica ao Romantismo, 
visto que esse período ou mesmo suas características 
não são mencionadas no texto. Vale dizer que o Realismo 
opunha-se, sim, a essa escola literária, mas isso não é 
característico desse texto de Raul Pompeia. A alternativa C  
está incorreta, pois uma das principais características do 
Realismo foi o emprego de análises psicológicas mais 
objetivas, diretas, cruas, que traduzisse a realidade tal 
como ela era vista e entendida pelos escritores. Por isso, 
seria incorreto se falar em idealização na análise da obra 
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de Raul Pompeia. A alternativa D está incorreta, pois, no fragmento, pela descrição negativa que se faz dessas pessoas, 
pode-se entender que não há a valorização de sua história. A alternativa E está incorreta, pois, ao contrário do afirmado,  
a característica principal do Realismo é justamente sua aproximação com a realidade, logo, a situação narrada se aproxima 
desse contexto, sendo perfeitamente plausível e possível aquelas serem características condizentes com as personagens.

QUESTÃO 40 

COUTINHO, L. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/>. Acesso em: 20 ago. 2019.

A variedade linguística oral empregada na tira é evidenciada pela presença de
A. 	 abreviação.
B. 	 redução verbal.
C. 	 adjunto adverbial. 
D. 	 conectivo condicional.
E. 	 expressão interrogativa.

Alternativa B
Resolução: Essa tirinha trata de um possível diálogo entre um paciente e seu médico ou funcionário desse médico, tendo em vista uma 
espécie de atendimento inicial para agendamento ou recepção –, embora as falas do paciente sejam apenas inferidas pelos comentários- 
-resposta feitos pelo sujeito detrás da porta. Nesses comentários, a variedade linguística empregada é marcada, sobretudo, 
pela redução verbal de “está” em “tá”, fenômeno típico da linguagem oral. Portanto, é correto o que se afirma em B. O uso de 
abreviações, como em “dr.” para indicar “doutor” é inerente à linguagem escrita, não à variante oral, marcada pelo diálogo – 
evidenciado pelos balões de fala (aspecto visual) – e pelas reduções verbais da tirinha. Logo, está incorreta a alternativa A.  
O uso de adjuntos adverbiais não é uma característica da oralidade pela qual Laerte optou em sua tirinha, o que torna incorreta 
a alternativa C. O uso de conectivos como “senão” garante à tirinha parte da coesão, mas não caracteriza a linguagem 
utilizada, o que torna incorreta a alternativa D. Embora haja expressões interrogativas, não são estas que caracterizam  
a oralidade escolhida como variedade linguística da tirinha, o que invalida a alternativa E.

QUESTÃO 41 
A ciência não tem respostas para tudo. Pior ainda, se formos rigorosos, o método científico nunca “prova” uma verdade. 

Ele no máximo corrobora uma hipótese, o que não é muito para aqueles que estão em busca de certezas. 
Ainda assim, a ciência é a melhor ferramenta de que dispomos para distinguir fatos do mundo de fantasias de nossas 

mentes e, em alguns casos, ela consegue oferecer evidências bastante robustas de que algo é verdadeiro. Talvez não seja 
o suficiente para uma demonstração matemática, mas dá com sobras para fazer apostas no mundo real e vencê-las.

Algumas dessas “verdades” científicas vêm sendo desafiadas. Uma delas é a de que vacinas salvam vidas e não 
provocam autismo. Outra é a de que antibióticos não tratam infecções virais, ou a de que os riscos de possuir uma arma em 
casa superam os eventuais benefícios. 

Apesar das evidências, legiões crescentes de pais norte-americanos se recusam a vacinar seus filhos, médicos insistem em 
receitar antibióticos para combater vírus, e civis mantêm em casa armas que acabam sendo usadas em suicídios e homicídios. 

A tendência dos cientistas de responder a essa gente com mais evidências científicas raramente funciona. 
SCHWARTSMAN, H. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 12 mar. 2017. [Fragmento]

Os textos argumentativos procuram defender uma tese por meio de um raciocínio lógico. No texto, o ponto de vista central 
endossado é o de que 
A. 	 o conhecimento científico sucumbiu na falta de credibilidade. 
B. 	 a verdade científica vem sendo convenientemente questionada.
C. 	 o método científico é insuficiente, portanto deve ser relegado. 
D. 	 a ciência, apesar de não ser onisciente, ainda é um saber crucial. 
E. 	 a pesquisa científica se renova a partir dos boatos disseminados.
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Alternativa D
Resolução: O ponto de vista do autor é que a ciência é 
a melhor fonte de informações que se tem atualmente, 
por isso suas descobertas, baseadas em pesquisas em 
diferentes áreas de conhecimento e realizadas por diferentes 
métodos, devem ser levadas em conta. No entanto, há a 
ressalva de que mesmo quando a ciência não fornecer 
as respostas buscadas, seus conhecimentos devem ser 
levados em conta. Trechos que comprovam isso são:  
“A ciência não tem respostas para tudo” e “a ciência é a 
melhor ferramenta de que dispomos para distinguir fatos do 
mundo de fantasias de nossas mentes”. A resposta correta, 
então, é a D. A alternativa A está incorreta porque, segundo 
o texto, a ciência não sucumbiu à falta de credibilidade, o que 
se afirma é que há pessoas que desafiam fatos científicos.  
A alternativa B está incorreta porque muitos questionamentos 
feitos à ciência não são convenientes, já que são infundados. 
A alternativa C está incorreta porque, de acordo com o autor, 
mesmo quando o método científico não trouxer as respostas 
pretendidas, ele “consegue oferecer evidências bastante 
robustas de que algo é verdadeiro”. Finalmente, a alternativa 
E está incorreta porque, pelo texto, o que renova a pesquisa 
científica são outras pesquisas científicas.

QUESTÃO 42 

Disponível em: <http://twitter.com/>. Acesso em: 10 set. 2019.

O Twitter é reconhecido por propiciar ampla replicação 
de textos. Nesse tuíte, essa rede social foi utilizada como 
suporte do microconto por causa da

A. 	 atualidade do tema tratado.

B. 	 interação com perfil de empresa. 

C. 	 fidelidade ao contexto real dos fatos.

D. 	 limitação da quantidade de caracteres.

E. 	 atenção de leitores de produções literárias.

Alternativa B
Resolução: O microconto escrito pelo usuário do Twitter  
@VastiMarques cria uma interação, tanto pelo tema quanto pela 
própria plataforma virtual – em que o perfil do empreendimento 
@CafeMeridiano é mencionado –, com uma empresa cujo 
produto comercializado é o café. Assim, está correta  
a alternativa B. O tema tratado pelo microconto, o encontro 
amoroso inebriado pelo cheiro de café, é atemporal – o café 
é uma bebida presente em muitas circunstâncias sociais –,  
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o que torna incorreta a alternativa A. O microconto do 
usuário do Twitter apresenta verossimilhança, mas não se 
pode afirmar fidelidade ao mundo real, o que torna incorreta  
a alternativa C. A quantidade de caracteres exige que o 
texto produzido seja conciso, contudo não se pode inferir –  
nem fica explícito – que a causa de o texto ser publicado 
por meio do Twitter seja essa exigência, mas, sim, a 
possibilidade de comunicação com um perfil comercial, 
devido à menção do perfil da empresa pelo usuário, o que 
torna incorreta a alternativa D. A alternativa E está incorreta, 
pois o microconto foi divulgado no Twitter para ter a atenção 
do público jovem, que constitui a maioria dos usuários 
dessa rede social, mas, principalmente, o microconto de  
@VastiMarques é publicado com a citação do perfil da 
empresa @CafeMeridiano, para chamar atenção desta. 
No entanto, não há o objetivo de atingir apenas jovens 
que gostem de literatura, já que essa inferência seria uma 
extrapolação à leitura de tal texto. 

QUESTÃO 43 
Mas a visão do mal mostrou-me em seguida a hipocrisia 

de sua face: a tia Domingas é invejosa e má; detesta as 
moças porque é velha; maldiz das traições e dos enganos do 
mundo porque não espera mais ser traída, nem enganada; 
benze-se, levantando aleives às vizinhas, ou propalando 
suas fraquezas; faz incríveis economias no governo da casa, 
esconde dentro do colchão e das almofadas de sua cama o 
dinheiro que poupa, e no princípio de cada mês se lamenta 
da insuficiência da verba concedida por Américo para a 
manutenção da família: não dá um vintém de esmola aos 
pobres; arranca à rudeza e à calúnia odienta dos escravos 
os segredos verdadeiros e falsos da vida íntima de seus 
senhores, e faz das confidências capítulos de acusação 
maledicente, acompanhados sempre de um – Deus me 
perdoe! na terra o acho, na terra o deixo! – e pecadora que 
peca mil vezes por dia, pensa que engana a Deus, rezando, 
quando não peca. 

MACEDO, J. M. A luneta mágica. Disponível em: <http://www.
dominiopublico.gov.br>. Acesso em: 18 ago. 2019. [Fragmento]

No fragmento do texto produzido pelo autor romântico 
Joaquim Manuel de Macedo, a descrição da personagem 
constrói um estereótipo que

A. 	 confirma a falência das tradições sociais.

B. 	 evidencia a distância entre discurso e ação.

C. 	 demonstra a ineficácia das instituições religiosas.

D. 	 alerta para a necessidade de empatia com o outro.

E. 	 critica o descaso social com mulheres mais velhas.

Alternativa B
Resolução: O fragmento do romance de Joaquim Manuel 
de Macedo nos apresenta uma das inúmeras figuras sociais 
criticadas pelo autor em A luneta mágica. A personagem 
tia Domingas ilustra a falsidade, pois os sentimentos que 
carrega em seu íntimo e suas ações longe dos olhos da 
sociedade não condizem com seu discurso moralista, repleto 
de julgamentos e condenações, nem com sua suposta 
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religiosidade. Desse modo, a alternativa B está correta. 
A alternativa A está incorreta, pois o fragmento questiona 
alguns aspectos da moral tradicional sem, no entanto, 
decretar sua ruína completa. A alternativa C está incorreta, 
pois a contradição religiosa é individual de tia Domingas, 
cujas ações não representam aquilo que defende sua fé. 
A alternativa D está incorreta, pois a ausência de caridade 
da personagem se soma às demais atitudes para desenhar 
seu retrato moral. Finalmente, a alternativa E está incorreta, 
pois a personagem é representativa dos hábitos mais vis das 
gerações anteriores.

QUESTÃO 44 
Com o reajuste da inflação, o desenho O Rei Leão, de 1994, 

tem a maior bilheteria mundial da Disney desde os anos 1960.  
O novo O Rei Leão pode quebrar recordes, sobretudo porque 
o anterior permanece na memória afetiva de gerações.  
Com um acréscimo aqui, um decréscimo ali, é praticamente 
uma cópia do original, e já vem sendo chamado de um filme 
de efeitos visuais de fotorrealismo. Não é animação nem live 
action. Aqui, todos os personagens são bichos e, ao contrário 
da animação de 1994, comportam-se como tal. Ou seja: 
eles “falam”, mas estão formatados num padrão realista.  
Os números musicais, por exemplo, que antes tinham 
um apelo caleidoscópico e fantasioso, agora causam um 
impacto por vezes negativo. Quem perde mais é Scar, um 
dos grandes vilões da Disney – no desenho, ele tinha feições 
trágicas e gestos teatrais, o que não ocorre mais. A proeza 
técnica, contudo, é fabulosa, e a trilha sonora repete os 
hits, com destaque para a canção-chiclete “Hakuna Matata”  
e “Can You Feel the Love Tonight”, um dueto com as vozes 
de Donald Glover (Simba) e Beyoncé (Nala), que encanta 
mesmo com a breguice da música. 

BARBIERI JÚNIOR, M. O Rei Leão. Disponível em: <https://vejasp.
abril.com.br/>. Acesso em: 19 ago. 2019.

A resenha sobre O Rei Leão mantém sua coesão e coerência ao 
A. 	 deter credibilidade com o contexto do filme que 

reproduz a realidade de maneira fiel. 
B. 	 apresentar análise contrastante e trechos narrativos 

que exemplificam os diferentes filmes.
C. 	 expor tese, argumentos e conclusão que evidenciam 

um ponto de vista sobre o novo filme. 
D. 	 utilizar repetição, relação e progressão de ideias que 

comparam versões de uma mesma história. 
E. 	 dissertar em parágrafo-padrão (composto de ideia 

principal e exemplificaçao) que defende uma tese 
sobre o filme.

Alternativa D
Resolução: A coesão e a coerência do texto, uma resenha 
sobre o filme O Rei Leão, lançado em julho de 2019, 
se constrói pela repetição do título da obra tal como por 
relações de hiperonímia (o filme, por exemplo), de elipses 
(“é uma cópia”). Além disso, apresenta relações, como as 
comparativas, que colocam lado a lado para análise a versão 
anterior, um desenho (como também é mencionado pelo 
autor no processo de sinonímia). Ademais, o texto conta com 
a progressão de ideias, que analisa a estrutura de filmagem, 
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as personagens e, por fim, a trilha sonora. Portanto, está 
correta a alternativa D. A resenha apresenta verossimilhança 
com o contexto do filme, mas este não é fidedigno à 
realidade, uma vez que, segundo a resenha, as personagens 
ganham o poder de fala – ainda que sejam “bichos”. Além 
disso, não é essa estrutura que garante a coesão e a 
coerência do texto, o que torna a alternativa A incorreta.  
A resenha apresenta trechos descritivos – e não narrativos –,  
que caracterizam por meio de exemplos a análise do filme, 
porém o contraste existe e garante parte da coesão e 
coerência ao texto, o que torna a alternativa B incorreta. 
A alternativa C está incorreta, pois o texto constrói-se por 
introdução, desenvolvimento e conclusão, porém essas 
partes não correspondem a tese e argumentos, mas a tese 
e aspectos expositivos-argumentativos que a justificam; não 
necessariamente são esses elementos que lhe garantem 
coesão e coerência. A resenha, constituída de maneira 
sintética e concisa, não apresenta parágrafo-padrão, 
tampouco se elabora uma dissertação sobre o filme, mas 
uma resenha sobre este – que apenas está evidenciado 
um ponto de vista e alguns elementos expositivos, por 
meio de descrições, que o sustentam. Logo, está incorreta  
a alternativa E.

QUESTÃO 45 
A pichação, presente sobretudo nas grandes cidades, 

é uma forma de expressão de grupos historicamente 
excluídos que desafia a autoridade do Estado e desrespeita 
a propriedade pública e privada como forma de atitude. 

Considerando essas informações, estabelece-se uma 
aproximação ideológica entre essa manifestação e a 

A. 	 coletivização dos meios de produção e de distribuição.  

B. 	 afronta à ordem social estabelecida ou aos costumes.

C. 	 proteção da liberdade individual contra o Estado.

D. 	 reunião fundamentada de pessoas, e não de capital.

E. 	 defesa dos interesses por parte de uma categoria funcional.

Alternativa B
Resolução: Ao afirmar que a pichação é forma de expressão 
de excluídos e que “desafia a autoridade do Estado”, o 
texto estabelece uma relação entre o ato de pichar e o 
afrontamento à ordem social (estabelecida pela lei, pelo 
Estado ou pelos costumes). Logo, está correta a alternativa B.  
A alternativa A está incorreta, pois o texto não aborda 
os meios de produção, uma vez que se atém a analisar  
a pichação sob o aspecto sociocultural – não socioeconômico. 
A alternativa C está incorreta, pois o fragmento apenas analisa 
a atitude dos pichadores frente à autoridade do Estado –  
não a ação deste como agente de restrição individual.  
A alternativa D está incorreta, pois o texto menciona a 
pichação como forma de expressão de grupos excluídos 
– portanto, afasta, e não aproxima, a pichação da reunião 
de pessoas e de capital. A alternativa E está incorreta, pois 
o fragmento aproxima a pichação da defesa de interesses 
sociopolíticos por grupos excluídos, não por uma categoria 
funcional. 
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TEXTO I
Estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) mostra que o Brasil está cumprindo o compromisso 
de investir em fontes limpas e renováveis de energia, dentro 
dos objetivos definidos pela Organização das Nações Unidas 
(ONU). Segundo o especialista José Mauro de Morais,  
do Ipea, a participação de todas as fontes renováveis na 
matriz energética brasileira é de 43% – e no mundo, de 18%.
Num país de dimensões continentais como o Brasil, em 
que há fartura de Sol e de ventos fortes e regulares, essas 
fontes de energia são um caminho natural e desejável.  
À medida que o tempo avança, os preços de implantação 
desses sistemas tendem a ficar mais competitivos, o que 
acaba impulsionando ainda mais essas iniciativas. Elas são 
saudáveis para o consumidor, para o país e, especialmente, 
para o planeta.

Disponível em: <https://oglobo.com/>.  
Acesso em: 19 ago. 2019. [Fragmento]

TEXTO II
“Eficiência energética significa consumir menos energia 
para o mesmo nível de produção ou aumentar o nível de 
produção tendo o mesmo consumo de energia”, explica o 
diretor do Ministério de Minas e Energia Carlos Alexandre. 
O governo brasileiro trabalha com esse entendimento desde 
1984, quando criou o Programa Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel).
A experiência sobre o tema culminou na publicação do 
Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEE), em 2011,  
no qual estão previstas as principais diretrizes para alcançar 
as metas do setor. “Do ponto de vista de política pública,  
o Plano Nacional foi bem-sucedido. Conseguimos que todos 
os ministérios pudessem executar suas políticas, tendo o 
PNEE como um norte”, acrescentou Carlos Alexandre.
Em 2016, o problema com os recursos que faltavam para 
grande parte das ações foi solucionado com a publicação da 
Lei 9.991. Com essa norma, parte dos recursos destinados  
à eficiência energética hoje também é direcionada ao Procel, 
que prevê ações de combate ao desperdício de energia 
elétrica e à redução do consumo.

Disponível em: <http://www.ebc.com.br/>.  
Acesso em: 19 ago. 2019. [Fragmento]

TEXTO III
A consultoria britânica Wood Mackenzie prevê que em 
2035 vai ocorrer o ponto de virada, a partir do qual, pelas 
condições de mercado, fontes limpas vão se tornar a 
escolha óbvia de qualquer tipo de projeto – em transporte, 
construção, indústria, comércio, o que for. O prazo é longo 
demais diante da ameaça das mudanças climáticas, mas 
tornou-se próximo o bastante para afetar planos de negócios.  
No Brasil, a nova matriz energética, mais flexível e ainda mais 
verde, abre oportunidades e conduz a uma outra mudança. 
Num país tão extenso e ensolarado, com painéis solares 
cada vez mais baratos e eficientes, a geração de energia 
vai acontecer em todo lugar. “Empresas e até residências 
deixam de depender das distribuidoras, passando a produzir 
sua própria eletricidade”, diz Miguel Setas, CEO da EDP no 
Brasil. “Isso muda o papel do consumidor e também o das 
distribuidoras de energia.”

MOURA, M. Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/>. 
Acesso em: 19 ago. 2019. [Fragmento]

TEXTO IV

Matrizes Energéticas Brasileiras

Petróleo e 
derivados

36,4%

Derivados 
da cana
17,0%

Hidráulica
12,0%

Gás natural
13,0%

Carvão
5,7%

Outras
renováveis

5,9%Outras não 
renováveis

0,6%
Lenha e carvão

vegetal
8,0%

Nuclear
1,4%

Empresa de Pesquisa Energética. Disponível em: <http://epe.gov.br/>. 
Acesso em: 19 ago. 2019.

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 
2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 
3. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de 

linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
4. Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

4.1.   tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 
4.2.   fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 
4.3.   apresentar parte do texto deliberadamente desconectada com o tema proposto.

GNA1

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 em modalidade escrita formal da Língua Portuguesa sobre o tema  
“Os desafios para a obtenção sustentável de energia 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.

TEXTOS MOTIVADORES
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A proposta de redação orienta-se por uma temática geral: 

OS DESAFIOS PARA A OBTENÇÃO SUSTENTÁVEL DE ENERGIA NO BRASIL

Toda a coletânea apresenta informações referentes a esse tema e, de modo geral, também oferece elementos para que os 
alunos consigam problematizar seu enfoque. A proposição de um título não é obrigatória na redação do Enem, no entanto, caso 
os alunos decidam por dar um título a seu texto, a correção deve penalizar apenas aqueles que colocarem o tema como tal. 

Itens de correção de acordo com a grade Enem: 

I. Item destinado à avaliação da composição linguística do texto (uso da norma-padrão). São considerados os aspectos de 
domínio gramatical explorados na estruturação do raciocínio: concordância verbo-nominal, acentuação gráfica, ortografia, 
variedade vocabular, pontuação, entre outros recursos que, caso mal utilizados, devem ser penalizados. O aspecto 
linguístico deve ser considerado em função do conteúdo do texto. Desse modo, se o texto for claro, mas apresentar 
algumas falhas gramaticais que não prejudiquem o conjunto textual, elas devem ser penalizadas de forma moderada  
ou mesmo não ser penalizadas. 

•	 Para a obtenção de nota total nessa competência, são permitidos até dois erros linguísticos. Este item é avaliado 
em consonância com o item IV. 

II. Em um primeiro momento, é preciso que os alunos atentem para o tipo de texto solicitado: o dissertativo-argumentativo. 
Devem, portanto, mesclar essas suas duas condições: sendo expositivo, precisa progredir na exposição e no 
aprofundamento do tema ao mesmo tempo que usa as informações novas como conteúdo para seus argumentos na 
defesa de um determinado ponto de vista, sempre de maneira impessoal. Na compreensão do tema, é necessário que 
os estudantes compreendam e reflitam sobre a questão colocada pela frase-tema, em que se propõe uma reflexão sobre 
os desafios existentes para a obtenção sustentável de energia no Brasil. O texto I explicita o compromisso do Brasil com  
a Organização das Nações Unidas (ONU) de investir em fontes limpas e renováveis de energia. A reportagem enfatiza as 
energias eólica e fotovoltaica, devido às condições geoclimáticas do país, como boas opções. O texto II conceitua “eficiência 
energética” e utiliza essa definição para explicar o que são o Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica) e o PNEE (Plano Nacional de Eficiência Energética), ambos visando ao atendimento do compromisso com a ONU, 
citado no primeiro texto. Além disso, o texto II informa que a publicação da Lei 9.991 de 2016 destina recursos financeiros 
para o Procel e o PNEE. Para enriquecer a argumentação do estudante, o texto III menciona um estudo da consultoria 
britânica Wood Mackenzie, que afirma que a alteração na matriz energética brasileira transformará, também, a relação 
que os cidadãos e as empresas do país terão com o fornecimento de energia, uma vez que os papéis de fornecedores  
e consumidores desse produto também serão mudados. Por último, o texto IV, um gráfico, evidencia quais são as matrizes 
energéticas brasileiras. Desse texto, é possível inferir que, ainda que atualmente o uso de matrizes não renováveis seja 
maior, as renováveis existem e são passíveis de exploração e uso. 

•	 Sinalizar, na correção, a existência ou a ausência da tese de raciocínio. Caso não haja tese no texto dos alunos, 
este item deve ser penalizado com maior rigor: nota mínima ou zero. Penalizar também a presença de trechos 
longos que escapem às tipologias argumentativa e expositiva, como os de cunho narrativo. Este item é avaliado 
em consonância com o item III. 

III. Com relação à terceira habilidade avaliada, domínio da estrutura textual argumentativa, os alunos devem confirmar 
ou discutir sua tese por meio de estratégias argumentativas diversificadas, com certo grau de ineditismo e indícios de 
autoria, procurando fugir, ao menos parcialmente, de uma abordagem atrelada ao senso comum. No caso dessa proposta, 
os alunos podem recorrer às ideias, aos dados e aos pontos de vista dos textos motivadores sem, contudo, copiá-los 
cabalmente para estruturarem seu texto. Devem ser mais bem avaliados aqueles que trouxerem e fizerem uso de seu 
próprio repertório sociocultural para convencer seus leitores da seriedade desse tema. Nesse contexto, os alunos devem 
selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, dados estatísticos e argumentos relacionados 
ao tema “Os desafios para a obtenção sustentável de energia no Brasil”, considerando todas as problemáticas relevantes 
para sua argumentação. Quanto maior o grau de autoria, isto é, de imprevisibilidade, inventividade e autenticidade – 
dentro dos limites do texto dissertativo-argumentativo – melhor. Dessa maneira, espera-se que os alunos, em benefício 
de sua argumentação, utilizem exemplos de medidas a serem tomadas para que o PNEE e o Procel obtenham melhores 
resultados em menos tempo. Ou, ainda, espera-se que estabeleçam as causas e consequências de uma estrutura 
energética nova e / ou diferente da atual, sustentável e renovável, a fim de que estabeleçam uma linha de raciocínio 
clara o suficiente para que o leitor consiga entender sua solução como plausível. Espera-se também que os alunos,  
ao mencionar qualquer dado ou informação dos textos motivadores, interpretem-nos a favor de sua argumentação, fugindo 
do uso leviano de insumos que não contribuem com o todo da argumentatividade do texto.        

•	 A ausência de problematização do enfoque deve ser penalizada com nota igual ou inferior a 50%. Este item deve 
ser avaliado em conexão com o item II, para que não haja penalização dupla dos mesmos problemas. 
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IV. Na quarta habilidade, domínio da estrutura linguístico-semântica, os alunos devem demonstrar uso coerente de 
sequências discursivas, especialmente no que diz respeito às cadeias coesivas construídas no texto, com o auxílio 
de determinadas ferramentas da norma-padrão: pontuação, conectores, entre outros. As relações coesivas devem ser 
avaliadas entre as sentenças e entre os parágrafos. 

•	 Este item deve ser avaliado em conexão com o item I, para que não haja penalização dupla dos mesmos 
problemas. 

V. Na quinta habilidade avaliada, proposta de intervenção, os alunos devem propor estratégias para solucionar as 
situações-problema apresentadas ao longo do texto. Nesse sentido, deve haver detalhamento e variedade nas propostas 
apresentadas. Com relação ao tema em questão, uma proposta de intervenção completa (quatro elementos + detalhamento) 
seria: a sociedade, organizada em associações e diversos grupos, com membros de áreas de atuação social e profissional 
voltadas à sustentabilidade e otimização energética (agente), por meio de reuniões e documentos estruturados 
nesses encontros (meio / modo), elaborar normas, medidas avaliativas, exigências e concessões e compartilhar esses 
materiais com representantes do Legislativo (ação), a fim de que estes tenham melhor embasamento das necessidades 
populares a serem atendidas e das matrizes energéticas, de fato, sustentáveis – quanto aos pilares econômico, social  
e ambiental de sustentabilidade –, em equilíbrio com os novos paradigmas mundiais de obtenção de energia (resultado /  
fim / objetivo), de modo a fortalecer a democracia e elaborar um sistema energético que atenda à realidade brasileira  
e suas demandas específicas (detalhamento). 

•	 A intervenção proposta pelos alunos deve estar em conformidade com a tese e a argumentação desenvolvidas 
ao longo do texto. Do contrário, deve haver penalização.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 46 a 90

QUESTÃO 46 

O espírito humano, reconhecendo a impossibilidade 
de obter noções absolutas, renuncia a procurar a origem 
e o destino do universo, a conhecer as causas íntimas 
dos fenômenos, para preocupar-se unicamente em 
descobrir, graças ao uso bem-combinado do raciocínio e 
da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações 
invariáveis de sucessão e de similitude.

COMTE, A. Curso de filosofia positiva. São Paulo: Abril Cultural, 1983.

Segundo o autor, no estado positivo o espírito humano busca 
analisar a realidade a partir do(a)

A. 	 raciocínio transcendente. 

B. 	 conhecimento científico. 

C. 	 argumento filosófico. 

D. 	 abstração humana. 

E. 	 dogma religioso. 

Alternativa B

Resolução: Comte entendia que a humanidade passara 
por três níveis: o teológico, o metafísico e o científico, 
que representavam um grau hierárquico de avanço do 
conhecimento. No último estágio, que também era chamado 
de positivo, o ser humano abandonava as reflexões muito 
abstratas, como o sentido da vida, e passava a confiar na 
pretensa objetividade da ciência.

QUESTÃO 47 

Em abril de 1915, o Exército alemão descarregou 180 t 
de gás cloro contra tropas aliadas na Bélgica, o que causou  
15 000 vítimas, das quais 5 000 fatais. A indignação 
generalizada com a natureza imoral do ataque na Bélgica 
não foi suficiente para evitar que os aliados traçassem planos 
imediatos de retaliação com armas químicas, que foram 
levados a cabo com os mesmos métodos, em setembro 
de 1915, contra posições alemãs em Loos, na França.  
Em dezembro do mesmo ano (1915), foi introduzido 
efetivamente o gás fosgênio no conflito por meio de armas 
de artilharia para tal fim e, em abril de 1917, o gás mostarda. 
Devido a sua grande eficiência, o gás mostarda foi o agente 
químico que mais causou baixas na Primeira Guerra Mundial, 
que o levou a ser chamado de “rei dos gases”. Estima-se 
que, ao final da Primeira Guerra Mundial, o número de 
vítimas dos agentes químicos foi cerca de 1,3 milhão, sendo  
100 mil mortos.

Disponível em: <http://quimicanova.sbq.org.br/>.  
Acesso em: 30 ago. 2019 (Adaptação). 

As estratégias adotadas pelos países beligerantes da 
Primeira Guerra Mundial apresentadas no texto revelam o(a)
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A. 	 substituição de ações militares tradicionais por táticas 
terroristas.

B. 	 interesse no investimento em armas de destruição em 
massa.

C. 	 redução do emprego de contingentes humanos nos 
conflitos.

D. 	 declínio no desenvolvimento de novas tecnologias 
bélicas.

E. 	 limitação diplomática ao uso militar de agentes 
químicos. 

Alternativa B
Resolução: 

A)  INCORRETA – O uso de agentes químicos, como 
os gases, na Primeira Guerra Mundial representou  
a ampliação das táticas militares, e não a substituição  
de ações tradicionais.

B)  CORRETA – A Primeira Guerra Mundial “inaugurou” o 
conceito de guerra total. A ideia de guerra total marcou 
os grandes conflitos bélicos do século XX e provocou, 
entre outros fenômenos, o crescimento do interesse das 
grandes potências nas armas de destruição em massa, 
tais como as armas químicas, biológicas e nucleares.

C)  INCORRETA – O emprego de armas de destruição em 
massa não fez com que a mobilização humana fosse 
menor do que em outras guerras.

D)  INCORRETA – O desenvolvimento dessas armas 
representou um avanço na área de pesquisa em 
tecnologia bélica, uma vez que a indústria química 
voltou-se, em parte, para a elaboração de armas cada 
vez mais efetivas.

E)  INCORRETA – Nesse contexto, não havia nenhum 
tipo de limitação diplomática que impedisse ou mesmo 
regulamentasse o uso desse tipo de arma, o que facilitou 
a popularização dos ataques com agentes químicos.

QUESTÃO 48 
A LEGO, em parceria com a NASA, criou uma réplica 

do módulo lunar da Apollo 11, feita apenas com as peças 
do brinquedo e contando ainda com alguns toques realistas. 
Prestes a completar 50 anos em julho [2019], a chegada 
dos primeiros astronautas norte-americanos à Lua foi um 
marco não somente na história da exploração espacial, como 
também na história da humanidade em geral.

Disponível em: <https://canaltech.com.br/>.  
Acesso em: 19 ago. 2019. [Fragmento adaptado]

O trecho anterior apresenta a comemoração de um 
acontecimento histórico ocorrido durante um período da 
Guerra Fria denominado:
A. 	 Crise dos mísseis, provocada pelo transporte de armas 

de destruição em massa realizado pelos Estados 
Unidos. 

B. 	 Détente, caracterizado pelo apaziguamento das 
relações diplomáticas entre Estados Unidos e União 
Soviética.
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C. 	 Corrida espacial entre União Soviética e Estados 
Unidos, por meio de altos investimentos na exploração 
e na tecnologia aeroespacial.

D. 	 Programa Artemis, que visava, inicialmente, a obtenção 
de recursos e o aprimoramento tecnológico com o 
objetivo de colonizar a Lua.    

E. 	 Projeto Manhattan, que introduziu a tecnologia de 
ponta para o programa espacial dos Estados Unidos 
em conjunto com países europeus.

Alternativa C

Resolução: A corrida espacial ocorreu com alto investimento 
no setor aeroespacial pelos Estados Unidos e pela União 
Soviética com o objetivo de atingirem a hegemonia na 
tecnologia e exploração espacial. A alternativa A está 
incorreta porque a Crise dos Mísseis em 1962 ocorreu com a 
instalação de mísseis nucleares da União Soviética em Cuba, 
ameaçando os Estados Unidos. A alternativa B está incorreta 
porque a Détente corresponde ao período de relaxamento 
das tensões durante a Guerra Fria. A alternativa D  
está incorreta porque o Programa Artemis é um projeto da 
Agência Espacial dos Estados Unidos para enviar astronautas 
à Lua nos anos 2020 além de chegar a Marte posteriormente.  
A alternativa E está incorreta porque o Projeto Manhattan foi 
um programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu 
as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra 
Mundial.

QUESTÃO 49 
Mas então, como explicar que ele [Marx] foi quase 

sempre lido de modo inverso, e é utilizado para justificar, não 
só as absurdas críticas dos seus adversários, mas também 
as ossificadas manifestações do socialismo real? Haveria 
vontade de responder, simplesmente, que aquilo aconteceu 
a ele como ocorreu com todos os grandes pensadores, 
liberais e democráticos ou de outro tipo, que serviram 
para justificar as piores manifestações do liberalismo 
real, isto é, do liberalismo econômico, do colonialismo, da 
pseudodescolonização e da globalização, que hoje domina o 
nosso planeta. Entre comunismo ideal e socialismo real, isto é,  
estatismo e tudo o mais, há a mesma incompatibilidade que 
entre liberalismo ideal e liberalismo real, isto é, liberalismo 
econômico. Este desemboca inevitavelmente no monopólio, 
e é a negação da ideia elevada do liberalismo, à qual finge 
vincular-se. 

MANACORDA, M. Marx: do liberalismo ao comunismo (por um 
discurso “apenas” cultural). Perspectiva, Florianópolis, v. 19, n. 2,  

p. 271-293, jul./dez. 2001. 

Embora liberalismo e socialismo sejam aparentemente 
inconciliáveis, o texto demonstra uma aproximação entre 
ambos, que consiste no(a)
A. 	 consolidação da democracia e superação das 

desigualdades. 
B. 	 desvinculação entre teoria e manifestação na realidade. 
C. 	 formação de monopólios e afirmação da globalização. 
D. 	 fortalecimento do Estado e apoio à industrialização. 
E. 	 extinção do colonialismo e ascensão do capitalismo. 

CIJS

Alternativa B
Resolução: O texto-base aponta que liberalismo e socialismo 
se aproximam em uma questão: a diferença entre aquilo que 
está proposto na teoria e o que realmente aconteceu na 
realidade. Por exemplo, o socialismo real se demonstrou 
bastante diferente daquilo que Marx propôs teoricamente 
para uma sociedade socialista. Igualmente, o liberalismo no 
mundo real se mostrou diferente daquilo proposto na teoria 
pelos teóricos liberais, como Locke. Assim, a alternativa 
correta é a B. Vamos analisar as demais alternativas:

A)  INCORRETA – O texto-base não traça como aproximação 
possível entre liberalismo e socialismo a consolidação da 
democracia e a superação das desigualdades. 

C)  INCORRETA – A formação de monopólios é uma 
característica do sistema capitalista, assim como a 
afirmação da globalização. Contudo, o texto não aponta 
isso como um ponto de aproximação entre o liberalismo 
e socialismo. 

D)  INCORRETA – O fortalecimento do Estado pode ser 
encarado como uma característica do socialismo real, 
contudo não é o ponto de aproximação entre as doutrinas 
supracitadas. 

E)  INCORRETA – O texto-base diz que as ideias dos 
teóricos liberais serviram de base para a justificação do 
colonialismo. Ou seja, ele não insere a extinção dessa 
prática como sendo o ponto de contato entre as duas 
teorias. Ao mesmo tempo, a ascensão do capitalismo 
também, nesse caso, não é o ponto de contato entre elas. 

QUESTÃO 50 
Sabe-se que, em vários países, o imperialismo era 

extremamente popular entre os novos estratos médios e 
de colarinhos brancos. São muito menos espontâneos os 
indícios de qualquer entusiasmo espontâneo dos operários 
pelas conquistas coloniais, ainda menos pelas guerras,  
ou, na verdade, de qualquer grande interesse nas colônias, 
novas ou antigas. O êxito das tentativas de institucionalizar 
o orgulho pelo imperialismo, como com a fixação de um “Dia 
do Império” na Grã-Bretanha (1902), dependia amplamente 
da mobilização de um público cativo de escolares.

HOBSBAWM, E. A era dos impérios. Rio de Janeiro / São Paulo:  
Paz e Terra, 2017. p. 114. [Fragmento adaptado] 

De acordo com o texto, a popularidade da dominação 
imperialista de potências europeias sobre países da África 
e Ásia no final do século XIX e início do século XX esteve 
relacionada, substancialmente, a elementos de ordem
A. 	 econômica, pois apenas as classes mais abastadas 

defendiam o imperialismo.
B. 	 religiosa, devido à defesa da expansão do cristianismo 

nos domínios imperialistas.
C. 	 científica, dado que as teorias racialistas do período 

justificavam a expansão europeia.
D. 	 política, uma vez que era necessário legitimar 

juridicamente as intervenções imperialistas.
E. 	 cultural, porque dependeu da utilização de símbolos 

nacionalistas pelos Estados europeus.
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Alternativa E
Resolução: 

A)  INCORRETA – O autor afirma que o imperialismo era 
popular entre estratos mais abastados da sociedade, 
mas não nega que as classes inferiores fossem 
favoráveis. Hobsbawm aponta que o apoio dos operários 
à causa imperialista não era espontâneo, mas poderia 
ser mobilizado pelos Estados europeus por meio da 
educação, por exemplo. 

B)  INCORRETA – O texto não evoca questões de fundo 
religioso que garantiram a popularidade do imperialismo. 
De todo modo, a expansão religiosa foi a tônica do 
colonialismo do século XVI, sendo muito menos 
perceptível na ação imperialista do século XIX. 

C)  INCORRETA – Teorias pseudocientíficas do século XIX 
(como o darwinismo social) acabaram embasando a 
ação exploratória dos europeus em outros continentes no 
contexto imperialista. Contudo, não é a esse tipo de ação 
que o texto faz referência para justificar a popularidade 
do imperialismo.

D)  INCORRETA – No texto, não são citadas ações estatais 
de ordem jurídica que tenham legitimado politicamente 
o imperialismo junto à sociedade europeia. Esse tipo de 
ação ocorreu, na verdade, dentro dos ambientes coloniais, 
que sofreram a imposição das legislações europeias em 
seus continentes. 

E)  CORRETA – Ao apontar que o imperialismo não era 
espontaneamente popular entre todas as classes sociais 
na Europa, o autor descreve as ações dos Estados 
europeus no intuito de reverter tal situação. São citadas 
duas estratégias: a criação de datas cívicas nacionais 
relacionadas ao imperialismo e a mobilização dos 
estudantes. Assim, por meio de ações relacionadas  
à cultura do país e à educação, os Estados imperialistas 
construíram a legitimidade do neocolonialismo junto  
às sociedades europeias.  

QUESTÃO 51 
A crise na Venezuela vem ganhando contornos de 

tragédia há alguns anos. A fome fez os venezuelanos 
perderem, em média, 11 quilos no ano passado. A violência 
esvazia as ruas das grandes cidades quando anoitece. 
E a situação provocou um êxodo em massa para países 
vizinhos. Esta semana, uma reportagem da BBC News 
relatou a situação de corpos que explodem nos necrotérios 
pela falta de eletricidade para refrigeração. O país vive a 
maior recessão de sua história: são 12 trimestres seguidos 
de retração econômica, segundo anunciou em julho a 
Assembleia Nacional, o parlamento venezuelano, que 
atualmente é controlado pela oposição. A Venezuela tem 
as maiores reservas de petróleo do mundo – e o recurso  
é praticamente a única fonte de receita externa do país.

Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/>.  
Acesso em: 19 ago. 2019. [Fragmento]

A mencionada crise social, política e econômica foi agravada 
pela

DG6A

A. 	 ameaça estadunidense de invadir militarmente o 
território sul-americano.

B. 	 privatização das empresas petrolíferas, reduzindo a 
presença do Estado na economia. 

C. 	 migração em massa de venezuelanos para os países 
vizinhos, principalmente o Brasil.

D. 	 involução demográfica decorrente da baixa produção 
econômica e aumento do desemprego.

E. 	 inexistência de diversificação da economia, dependente 
das exportações de petróleo. 

Alternativa E
Resolução: A Venezuela é considerada um petroestado: 
dependente das exportações de petróleo, com uma moeda 
fraca, pouco industrializado e com um mercado consumidor 
interno encolhido. A alternativa A está incorreta porque a 
ameaça estadunidense não se concretizou, portanto, não 
agravou a crise venezuelana. A alternativa B está incorreta, 
pois a PDVSA é a estatal venezuelana que controla o 
petróleo do país. A alternativa C está incorreta porque o 
Brasil recebeu comparativamente poucos venezuelanos 
fugindo da crise. A Colômbia é o país que mais os recebe.  
A alternativa D está incorreta, pois o desemprego, a economia  
em crise e a instabilidade política resultaram em um importante  
fluxo de migrantes que deixaram a Venezuela e que podem 
ou não retornar ao país de origem. Houve um deslocamento 
de pessoas e não uma involução demográfica.

QUESTÃO 52 
No Vale do Submédio São Francisco, a agricultura 

irrigada é mais voltada para a produção da manga e da uva 
fina de mesa. Contudo, ultimamente vêm ocorrendo reduções 
de rentabilidade e aumento de concorrência, o que leva a 
diversas buscas de alternativas por meio de diversificações. 
Entre essas diversificações, encontram-se a maçã e a pera, 
que são frutas que se reproduzem em ambientes de clima 
temperado e exigem maiores horas de frio para crescerem, 
mas que vêm se adaptando bem ao semiárido por meio de 
pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Semiárido.

Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/>.  
Acesso em: 19 ago. 2019 (Adaptação).

No trecho anterior, verifica-se a transformação produtiva 
do espaço agrário no Vale do Submédio São Francisco por 
meio da
A. 	 transição da agricultura de subsistência para a 

agricultura comercial pelo processo produtivo de maior 
valor agregado.

B. 	 especificidade da fruticultura em se adaptar a condições 
naturais através da utilização de técnicas orgânicas no 
processo produtivo. 

C. 	 viabilidade da inserção de técnicas modernas que 
possibilitam a atividade agrícola em regiões com 
condições naturais adversas.

D. 	 indisponibilidade de recursos hídricos e solos férteis 
que viabilizam a diversificação produtiva de acordo 
com a demanda do mercado.

E. 	 ampliação da diversidade produtiva com o aumento da 
acessibilidade de técnicas modernas que atendem às 
demandas do mercado interno.

TV5Q

CH – PROVA I – PÁGINA 32 EM 2ª SÉRIE – SIMULADO FINAL – 2019 BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



Alternativa C
Resolução: As técnicas modernas tornam possível a 
produção agrícola em regiões com condições naturais 
desfavoráveis. A alternativa A está incorreta porque  
o texto-base não apresenta nenhuma informação sobre a 
mudança da estrutura fundiária no Vale do Submédio São 
Francisco, e a diversificação produtiva ocorreu para ampliar 
o mercado da fruticultura do Nordeste. A alternativa B está 
incorreta porque a fruticultura irrigada do São Francisco 
está no contexto da agricultura do tipo comercial, e não da 
agricultura orgânica. A alternativa D está incorreta, pois o 
semiárido nordestino caracteriza-se por deficit hídrico, mas 
os solos da região são férteis. A alternativa E está incorreta 
porque a fruticultura irrigada produz para o mercado interno 
e para exportação.

QUESTÃO 53 
No que toca às caricaturas publicadas após 13 de 

dezembro de 1968 e ao longo de 1969, percebe-se o efeito 
devastador nos textos verbais. Desenhistas que antes 
criticavam em termos ácidos o Regime Militar passaram a 
tratar de temas anódinos e corriqueiros (o calor, o trânsito, 
os buracos no asfalto). Aliás, a situação complicada dos 
chargistas foi retratada em desenhos que mencionavam as 
dificuldades do seu trabalho no novo contexto.

MOTTA, R. P. S. Os expurgos de 1964 e o discurso anticorrupção 
na caricatura da grande imprensa. Topoi, v. 14, n. 26, 2013. p. 82 

(Adaptação).

O texto trata da atuação de chargistas e cartunistas na 
imprensa brasileira nos anos de 1968 e 1969, no contexto 
do Regime Militar. A situação descrita demonstra que o(a)
A. 	 governo militar praticava a tolerância política com 

relação aos grandes jornais. 
B. 	 produção de peças humorísticas na imprensa estava 

limitada à esfera política. 
C. 	 prática da autocensura era adotada independentemente 

das ações governamentais.
D. 	 censura estabelecida pelo governo ainda garantia a 

liberdade artística dos chargistas.
E. 	 posicionamento político dos artistas foi limitado pelos 

atos institucionais da ditadura.
Alternativa E
Resolução: 
A)  INCORRETA  – A censura aos jornais ocorr ia 

indiscriminadamente e demonstrava a intolerância 
governamental com relação às divergências políticas  
e críticas.

B)  INCORRETA – Como indicado pelo texto, as peças 
humoristas veiculadas na imprensa brasileira a partir de 
dezembro de 1968 se limitaram a temas corriqueiros, 
desvinculados de aspectos políticos.

C)  INCORRETA – O texto aborda a censura do Estado 
à produção de chargistas e cartunistas, e não de 
autocensura. 

D)  INCORRETA – De acordo com o texto, os chargistas 
foram submetidos à censura do Estado e perderam, 
assim, a sua liberdade artística, sendo obrigados a tratar 
de temas não relacionados ao governo.

LZCL

E)  CORRETA – O texto trata do período posterior à decretação 
do Ato Institucional número 5 (1968), que estabelecia, entre 
outras determinações, a censura e controle estatal sobre a 
produção cultural e artística brasileira. A partir desse Ato, 
a produção de charges, cartuns e caricaturas nos jornais 
nacionais – extremamente politizada e atualizada com  
os temas de interesse nacional – foi profundamente 
afetada, sobretudo seus textos verbais que apresentavam 
críticas duras e diretas ao Regime Militar.

QUESTÃO 54 

 
Disponível em: <https://www.loc.gov>. Acesso em: 29 ago. 2019.

Ao retratar uma das três famosas marchas promovidas com 
o apoio de Martin Luther King Jr., no ano de 1965 na cidade 
de Selma, Estados Unidos, a fotografia reforça que essas 
manifestações foram marcadas pelo(a) 
A. 	 apoio do governo e da polícia locais.
B. 	 defesa de igualdade social e jurídica.
C. 	 desprezo aos princípios nacionalistas.
D. 	 adoção de atos de resistência violentos.
E. 	 homogeneidade racial dos participantes.
Alternativa B
Resolução: 
A)  INCORRETA – O movimento pelos direitos civis dos 

negros nos EUA sofreu grande repressão do Estado 
e da polícia, bem como de parcela da população 
estadunidense. 

B)  CORRETA – O movimento pelos direitos civis dos 
negros concentrou suas atividades sobretudo na luta 
pelo direito ao voto, que até os anos 1960 era limitado 
à população branca em diversos estados que adotavam 
políticas segregacionistas. Nesse sentido, os protestos 
demandavam a extensão desse direito aos negros, 
buscando promover a igualdade social e jurídica entre 
negros e brancos em todo o território nacional.

C)  INCORRETA – Na imagem, é possível perceber a 
presença de bandeiras dos EUA, símbolo nacional. 
O movimento pelos direitos civis (sobretudo a sua 
vertente pacifista) associava-se fortemente ao discurso 
de liberdade presente no pensamento nacionalista 
estadunidense. 

D)  INCORRETA – Embora houvesse uma ala do movimento 
pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos de 
tendência radical, liderada por Malcom X, a fotografia 
não demonstra o emprego de ações violentas. Além 
disso, as marchas de Selma foram eventos históricos 
associados à vertente pacifista do movimento, cujo líder 
mais proeminente foi Martin Luther King Jr. 
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E)  INCORRETA – Na imagem, é possível perceber a 
participação de pessoas brancas na marcha. Além disso, 
a vertente pacifista do movimento pelos direitos civis, 
liderada por Martin Luther King Jr., buscava (com sucesso) 
obter apoio da população branca estadunidense. 

QUESTÃO 55 

Regionalização brasileira
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Disponível em: <http://www.geografiaparatodos.com.br>. Acesso em: 
19 ago. 2019.

A proposta de regionalização apresentada no mapa anterior 
tem como critério

A. 	 os indicadores socioeconômicos de PIB per capita e o 
Coeficiente de Gini brasileiro.

B. 	 as características dos processos históricos de formação 
do território e os efeitos da industrialização.

C. 	 os estudos elaborados pelo IBGE, que utilizou os 
elementos naturais e culturais para a classificação.

D. 	 os limites político-administrativos dos estados nacionais 
que apresentam semelhanças econômicas.

E. 	 os complexos geoeconômicos estabelecidos por lei 
federal, pautados em características socioeconômicas.

Alternativa B

Resolução: O geógrafo Pedro Pinchas Geiger propôs 
em 1967 a regionalização do Brasil em três regiões 
geoeconômicas ou complexos regionais: Amazônia, Centro-
-Sul e Nordeste. Essa proposta baseia-se no processo 
histórico de ocupação do território, na industrialização  
e nas semelhanças econômicas e culturais, desconsiderando 
as divisas das unidades da federação. A alternativa A 
está incorreta porque os complexos regionais não se 
fundamentam nos dados do PIB e do Coeficiente de Gini. 
A alternativa C está incorreta porque essa proposta de 
regionalização não é do IBGE nem leva em consideração 
os aspectos naturais das regiões. A alternativa D está 
incorreta, pois os limites dos estados não definem as regiões 
geoeconômicas. A alternativa E está incorreta porque as 
diferentes regiões propostas por Pedro Pinchas Geiger não 
são oficializadas por legislação federal.

MXZ3

QUESTÃO 56 
O direito de natureza, isto é, a liberdade natural do 

homem, pode ser limitado e restringido pela lei civil; mas,  
a finalidade das leis não é outra senão essa restrição, sem 
a qual não será possível haver paz. E a lei não foi trazida ao 
mundo para nada mais senão para limitar a liberdade natural 
dos indivíduos, de maneira tal que eles sejam impedidos de 
causar dano uns aos outros, e em vez disso se ajudem e 
unam contra o inimigo comum.

HOBBES, T. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado 
eclesiástico e civil. São Paulo: Abril Cultural, 1984. (Os pensadores).

De acordo com Thomas Hobbes, os seres humanos instituem 
a sociedade civil com o intuito de evitar o(a)

A. 	 realização da vontade geral. 

B. 	 extinção das leis da natureza. 

C. 	 guerra de todos contra todos. 

D. 	 falência das instituições sociais. 

E. 	 conflito político entre os monarcas.

Alternativa C
Resolução: Thomas Hobbes é um autor inglês que viveu os 
terrores da guerra civil que pôs fim à ditadura dos Cromwell. 
Além disso, o autor manifesta em diversos trechos de sua 
principal obra, O Leviatã, um profundo pessimismo com  
a natureza humana, entendendo, no estado de natureza,  
ou seja, antes da formação do estado civil, que os seres humanos 
viviam numa condição de “guerra de todos contra todos”.  
No texto, o autor afirma que o direito de natureza à vida deve 
ser garantido pelo estado civil, ou seja, é necessário que  
o estado se forme para que se garanta a vida dos súditos 
que nele residam.

QUESTÃO 57 

Disponível em: <http://memorialdademocracia.com.br>.  
Acesso em: 06 set. 2019. 
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A partir do seu contexto histórico, o cartaz refeencia um(a)
A. 	 campanha pública em favor do voto de legenda. 
B. 	 insatisfação popular com as eleições indiretas. 
C. 	 mobilização liberal pela Constituição de 1988. 
D. 	 movimento empresarial contra o governo. 
E. 	 valorização social do voto feminino. 

Alternativa B
Resolução: O texto-base da questão é um cartaz referente 
ao movimento das Diretas Já. Em 1965, o Regime Militar 
baixou o AI-2 que, entre outras imposições, determinou a 
suspensão das eleições diretas para presidente. Entre 1983 
e 1984, no contexto de abertura política, surge o movimento 
das Diretas Já, reconhecido como uma das grandes 
manifestações populares já ocorridas no país. Com essas 
informações, vamos analisar as alternativas: 

A)  INCORRETA – O movimento das Diretas Já fazia 
uma campanha pública pelas eleições diretas, não 
necessariamente pelo voto de legenda. 

B)  CORRETA – O cartaz faz, justamente, uma referência 
à insatisfação popular acerca da realização de eleições 
indiretas. Contudo, mesmo com a insatisfação popular,  
o Brasil ainda teve em 1985 eleições indiretas. A volta das 
eleições diretas para presidente ocorreu apenas em 1989. 

C)  INCORRETA – O cartaz não reflete uma movimentação 
liberal em prol da Constituição de 1988, mas uma 
insatisfação sobre a realização de eleições indiretas. 

D)  INCORRETA – Não há elementos que corroborem que o 
cartaz indique a existência de um movimento empresarial 
contra o governo da época. 

E)  INCORRETA – O cartaz pede eleições diretas, contudo 
não há elementos que apontem para uma valorização 
do voto feminino. 

QUESTÃO 58 
Embora o ministro Capanema tenha promovido uma 

reforma do ensino secundário, sua maior preocupação 
se concentrou em organizar um ensino industrial.  
Um decreto-lei, de janeiro de 1942, instituiu a Lei Orgânica 
do Ensino Industrial com o objetivo de preparar mão de obra 
fabril qualificada. Pouco antes surgira o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SENAI), destinado ao ensino 
profissional do menor operário. Subordinado ao Ministério 
da Educação, o SENAI ficou sob a direção da Confederação 
Nacional da Indústria.

FAUSTO, B. História do Brasil. São Paulo: Edusp, 2010. p. 367.

As reformas educacionais instituídas pelo Estado Novo 
(1937-1945), descritas no texto, estavam relacionadas ao 
intuito do governo varguista de 

A. 	 favorecer a ideologia ufanista.

B. 	 conter as agitações trabalhistas.

C. 	 promover a industrialização do país.

D. 	 combater o alto índice de desemprego.

E. 	 restabelecer o vínculo com o operariado. 

GYSG

Alternativa C

Resolução: 

A)  INCORRETA – As medidas em prol do desenvolvimento 
industrial destacadas no texto não estão relacionadas  
à ideologia ufanista do Estado Novo.

B)  INCORRETA – O texto não sinaliza medidas adotadas 
no governo ditatorial voltadas para a contenção dos 
conflitos laborais.

C)  CORRETA – O governo de Vargas, durante o Estado Novo, 
caracterizou-se pelo grande impulso à industrialização do 
país. Desse modo, o investimento na educação voltada 
para qualificação da mão de obra fabril estava de acordo 
com esse forte aspecto do governo varguista. 

D)  INCORRETA – Nesse contexto, não era identificado um 
alto índice de desemprego, a ponto de o governo investir 
na qualificação da mão de obra fabril.

E)  INCORRETA – No período destacado pela questão,  
já havia um forte vínculo entre o operariado e Getúlio 
Vargas, forjado pelo próprio governo.

QUESTÃO 59 

Entre os fenômenos causados pela globalização, 
talvez nenhum seja tão mal compreendido no Brasil quanto 
os investimentos realizados por estrangeiros no mercado 
financeiro, particularmente nas bolsas de valores.

A participação do capital estrangeiro nos pregões, 
embora tolerada legalmente, ainda é vista com desconfiança 
por muita gente – talvez por desinformação, talvez por 
preconceito ideológico. É comum contrapor o chamado 
“investimento produtivo” ao “investimento especulativo” [...], 
capaz de desestabilizar moedas e de colocar governos em 
xeque pelo mundo afora.

Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/627/
noticias/tapete-vermelho-nos-pregoes-m0049571>.  

Acesso em: 25 nov. 2015 (Adaptação).

O impacto dos investimentos estrangeiros sobre as 
economias nacionais é muito grande. Governos se esforçam 
para atrair cada vez mais capital externo visando beneficiar a 
economia nacional. Diversas formas de investimentos podem 
ocorrer, porém, aquele que mais caracteriza a globalização 
é o investimento especulativo, pois

A. 	 movimenta-se com grande rapidez pelo sistema 
financeiro mundial online.

B. 	 apresenta maior valor financeiro e gera mais empregos 
em multinacionais.

C. 	 é representado pela instalação de grandes empresas 
nos países emergentes.

D. 	 permite que pessoas com pequeno capital participem e 
tenham grandes ganhos financeiros.

E. 	 gera movimentação financeira nos países mais 
desenvolvidos e exclui países pobres.

R5Y8

EM 2ª SÉRIE – SIMULADO FINAL – 2019 CH – PROVA I – PÁGINA 35BERNOULLI  S ISTEMA DE ENSINO



Alternativa A
Resolução: A globalização econômica caracteriza-se pela 
expansão das transações financeiras e cambiais com 
a liberalização dos mercados, os avanços tecnológicos 
da computação e da telecomunicação e as transações 
imediatas das moedas. As alternativas B e C estão incorretas 
porque o capital especulativo – que aproveita os juros e o 
câmbio para investir sem promover a produção, o consumo 
e a pesquisa – não gera empregos nem infraestrutura.  
A alternativa D está incorreta, pois pequenos investimentos 
significam rendimentos moderados. A alternativa E está 
incorreta porque está incompleta, considerando que o 
capital especulativo circula em diversos tipos de economias, 
desenvolvidas ou não.

QUESTÃO 60 
Sedes e capital investido das transnacionais

Cada ponto representa a sede de uma
das 1 200 maiores transnacionais do
mundo (classificação segundo seu
valor em Bolsa no fim de 2005)
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TERRA, Lygia. Conexões: estudos de geografia geral e do Brasil. São 
Paulo: Moderna, 2008. p. 35.

A distribuição dos capitais investidos e das sedes das 
transnacionais pelo planeta apresenta, no seu conjunto, um 
visível desequilíbrio, porque

A. 	 os países africanos não demonstram muito interesse 
em sediar capitais e investimentos das transnacionais.

B. 	 a participação dos EUA é pouco significativa no 
conjunto da distribuição mundial.

C. 	 a América do Sul captura grande parte dos 
investimentos, aumentando, assim, o desequilíbrio.

D. 	 os países centrais ainda concentram a maior parte do 
volume de capitais provenientes das transnacionais.

E. 	 há uma tendência mundial de inversão de capitais dos 
países centrais para os periféricos.

Alternativa D
Resolução: Os emergentes foram inseridos na economia 
globalizada, abrindo-se para o comércio internacional. Para 
atraírem as transnacionais, esses países adotam medidas 
como incentivos fiscais, desregulamentação do sistema 
financeiro e privatização de empresas estatais. A maior parte 
das transnacionais têm sede nos países centrais, por isso  
o fluxo de capitais e lucros para esses países é mais intenso. 
Alternativa A está incorreta porque a fraca economia dos 
países africanos é que justifica a falta de transnacionais lá.  

IWFY

Alternativa B está incorreta porque os Estados Unidos 

possuem a maior concentração de capitais investidos e das 

sedes transnacionais. Alternativa C está incorreta porque 

os investimentos na América do Sul são relativamente 

pequenos se comparados com América do Norte, Europa  

e Ásia. Alternativa E está incorreta porque o fluxo de capital 

das empresas transnacionais ocorre dos países periféricos 

para os centrais.

QUESTÃO 61 

O espaço é sempre uma constante, um estado presente, 

uma vez que se concretiza em conformidade com os variados 

tempos históricos. É considerado, portanto, um sistema de 

valores que está em transformação permanente.

POLON, L. C. K. Espaço geográfico: breve discussão teórica acerca 
do conceito. Revista Geográfica Acadêmica, v. 10, n. 2, p. 82-92, 2016.  

Disponível em: <https://revista.ufrr.br/>. Acesso em: 19 ago. 2019. 
[Fragmento]

A característica referente ao espaço geográfico apresentada 

no texto é

A. 	 a relação do indivíduo com o local, influenciando sua 

identidade, afetividade e bem-estar ao longo do tempo.

B. 	 a soma do resultado material acumulado das ações 

humanas através do tempo que lhe atribuem dinamismo 

e funcionalidade. 

C. 	 o instrumento político e o campo de ações dos 

indivíduos ou grupos que apresentam aspectos 

socioeconômicos semelhantes.

D. 	 o resultado de um processo estático, na maioria das 

vezes sendo determinado pelas relações sociais e 

econômicas que o envolve.

E. 	 o resultado da combinação de elementos físicos e 

biológicos que são produzidos uns sobre os outros.

Alternativa B

Resolução: A dinâmica e a funcionalidade das relações 

culturais transformam-se conforme o tempo e a necessidade 

da sociedade no espaço. A alternativa A está incorreta porque 

apresenta características da categoria lugar. A alternativa 

C está incorreta, pois o espaço é produzido por indivíduos 

e grupos heterogêneos. A alternativa D está incorreta 

porque o texto-base apresenta o espaço como um sistema 

dinâmico que varia conforme o tempo, levando-se em conta 

as relações socioespaciais. A alternativa E está incorreta 

porque deixou de citar os elementos sociais na constituição 

do espaço geográfico.
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QUESTÃO 62 
TEXTO I

 
MARTÍNEZ, A. R. Zapatistas. Óleo sobre tela, 1932.  

Museu de Arte Moderna de São Francisco. 

TEXTO II
A década de 20 foi marcada como um momento de 

instabilidade política muito forte no México. O contexto 
pedia a unificação do povo. Como as raízes mexicanas 
foram diretamente integradas no movimento revolucionário, 
era necessário pensar em quem era esse povo. Paralelo a 
esse contexto, o movimento modernista, que se firmou como 
uma forte corrente de vanguarda nas artes – nessa época –,  
propunha, entre outras coisas, uma discussão acerca das 
nacionalidades. Era necessário romper com as estéticas 
europeias e propor uma arte que fosse do povo e para o povo.

ZANELATTO, C. O Muralismo mexicano: um imaginário possível e 
uma memória cultural latina. Disponível em: <http://www.revistacliche.

com.br>. Acesso em: 04 set. 2019 (Adaptação).

Os textos anteriores indicam que as produções artísticas 
sobre a Revolução Mexicana feitas no contexto do 
movimento modernista mexicano buscavam 
A. 	 promover a valorização das elites dirigentes e das 

oligarquias nacionais.
B. 	 reforçar o pensamento liberal e individualista 

disseminado pela revolução. 
C. 	 reprimir a ligação entre manifestações culturais e 

questões sociopolíticas. 
D. 	 associar a identidade nacional à ação de grupos 

historicamente oprimidos.
E. 	 produzir ficções sobre os grupos envolvidos em 

movimentos revolucionários.

Alternativa D
Resolução: 

A)  INCORRETA – O movimento modernista mexicano 
buscou valorizar o povo e conectar a nacionalidade com 
o movimento revolucionário. Nesse sentido, a arte buscou 
desvencilhar as antigas oligarquias da identidade nacional 
mexicana. 

KU3G B)  INCORRETA – O movimento revolucionário mexicano 
difundiu um pensamento de matriz coletivista, sobretudo 
no que diz respeito ao movimento zapatista, que defendia 
a diminuição das desigualdades sociais e a redistribuição 
de terras no campo. 

C)  INCORRETA – O movimento modernista mexicano era 
extremamente politizado; o papel da arte modernista era 
erigir a identidade nacional a partir de valores políticos 
bem delimitados: os da Revolução Mexicana.

D)  CORRETA – Ao construir a ideia de povo e nação 
mexicana, os modernistas buscaram valorizar os 
camponeses e sua luta agrária, como é perceptível na 
tela de Martínez. Nela, são apresentados zapatistas,  
ou seja, trabalhadores do campo que pegaram em armas 
a favor da reforma agrária no México. 

E)  INCORRETA – Apesar de construir narrativas heroicas e 
grandiosas, o movimento modernista mexicano sustentou-se  
nas experiências reais da Revolução ocorrida anos antes 
no país, valorizando movimentos sociais que estão em 
atuação no México ainda hoje (caso dos zapatistas, ainda 
atuantes no Exército Zapatista de Libertação Nacional).

QUESTÃO 63 
O imperativo categórico é, portanto, só um único, que é 

este: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao 
mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.

KANT, I. Fundamentação da metafísica dos costumes.  
Lisboa: Edições 70, 1995.

Na perspectiva expressa no trecho, diante de uma questão 
moral, o indivíduo, utilizando-se da razão, chega à conclusão 
de que deve adotar um princípio que seja
A. 	 empirista. 
B. 	 excludente. 
C. 	 racionalista. 
D. 	 universalizável.
E. 	 epistemológico. 
Alternativa D
Resolução: Immanuel Kant foi um dos maiores pensadores 
do campo da moral. Ao entender que a moral deveria ser ao 
mesmo tempo racional – deveria ser produto da razão prática –  
e desinteressada – não deveria visar a nenhum outro fim 
que não o cumprimento de um dever –, o pensador chega à 
seguinte conclusão: a ação moral deve sempre ser a mesma, 
ou seja, deve ser universalizável, porque o bem é invariável.

QUESTÃO 64 

TEXTO I
Nossa política não é dirigida contra algum país ou 

doutrina, mas contra a fome, a pobreza, o desespero e 
o caos. Seu propósito deve ser o renascimento de uma 
economia de trabalho no mundo, de forma a permitir a 
emergência de condições político-sociais em que instituições 
livres possam existir. Todo governo que estiver disposto a 
ajudar na tarefa de recuperação encontrará total cooperação, 
tenho certeza, por parte do governo dos Estados Unidos. 

MARSHALL, G. apud SIMON, S. De Bretton Woods ao Plano Marshall: 
a política externa norte-americana em relação à Europa (1944-1952). 

Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br/>.  
Acesso em: 26 ago. 2019 (Adaptação).
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TEXTO II
Esforços desesperados estão sendo feitos nos Estados 

Unidos e no estrangeiro para apresentar o Plano Marshall 
como um ato humanitário, destinado a auxiliar os povos 
famintos da Europa. Mas se observarmos com atenção o 
verdadeiro conteúdo do discurso de Marshall, verificaremos 
que ele deu início a um maior desenvolvimento da Doutrina 
Truman, dotando-a com as modificações necessárias à sua 
aplicação na Europa Ocidental. Deveria ter sido óbvio para 
qualquer observador honesto que o discurso de Marshall 
não significava uma súbita reviravolta na política, e sim o 
desenvolvimento e a continuação de toda a linha política 
que vinha sendo seguida pelos Estados Unidos. 

ALLEN, J. S. O Plano Marshall: Recuperação ou Guerra?  
Disponível em: <https://www.marxists.org/>.  

Acesso em: 26 ago. 2019 (Adaptação).

O Plano Marshall, idealizado no final dos anos 1940 pelo 
secretário de Estado americano, George Marshall, sofreu 
críticas de seus opositores políticos, pois, segundo eles, 
A. 	 estabelecia alianças de caráter econômico 

desvinculadas do plano político.
B. 	 permitia a existência de diferentes orientações políticas 

nos Estados europeus.
C. 	 evocava o discurso assistencialista como pretexto para 

o combate ao socialismo.
D. 	 enfraquecia a rivalidade bélica e econômica entre os 

blocos capitalista e socialista.
E. 	 promovia a planificação das economias dos países 

europeus atingidos pela guerra.

Alternativa C
Resolução: 

A)  INCORRETA – Na fala de Marshall, é perceptível a 
associação, no plano, das esferas política e econômica, 
indissociáveis na defesa do liberalismo empreendida 
pelos estadunidenses.

B)  INCORRETA – O propósito do plano era fortalecer 
as economias liberais e favorecer a reconstrução da 
Europa no pós-guerra segundo os moldes capitalistas. 
Ao mesmo tempo, de forma implícita, o plano visava 
estrangular economias não liberais, como era o caso da 
União Soviética, estabelecendo grandes rivalidades entre 
as diferentes orientações políticas vigentes na Europa  
e estruturando a bipolaridade típica da Guerra Fria.

C)  CORRETA – O Plano Marshall (1947) representou um 
auxílio econômico dos EUA aos países europeus afligidos 
pela guerra, mas também envolvia uma importante 
estratégia política: barrar o avanço do socialismo na 
Europa. Nesse sentido é possível compreender a crítica 
de Allen, que afirma que o Plano Marshall não se tratava 
de um ato humanitário, e sim de uma continuidade da 
política externa anticomunista que vinha se desenhando 
com a chamada Doutrina Truman.

D)  INCORRETA – O Plano Marshall visava deter o avanço 
soviético e a propaganda socialista na Europa, o que 
contribuiu para intensificar a rivalidade entre os blocos 
capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e socialista.

E)  INCORRETA – A planificação das economias dos países 
do Leste Europeu alinhados ao pensamento socialista era 
um propósito do Conselho para Assistência Econômica 
Mútua (COMECON), criado pelos soviéticos em 1949 
como uma contrapartida ao Plano Marshall.

QUESTÃO 65 
O mês de julho foi o mais letal desde o começo do ano 

na Síria, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, 
que confirmou que pelo menos 507 civis morreram nos 
últimos 31 dias. Em um relatório divulgado nesta quinta- 
-feira [01/08/2019], o Observatório afirmou que entre os civis 
mortos há 190 menores e que, somando os combatentes, 
o número total de pessoas mortas chegou a 1 124 em meio 
à escalada de operações militares das forças de Bashar al 
Assad e seus aliados nas províncias no noroeste da Síria.

Disponível em: <https://noticias.r7.com/>. Acesso em: 19 ago. 2019.

A origem do conflito apresentado no texto ocorreu devido
A. 	 às revoltas populares causadas pela insatisfação 

contra um governo ditatorial.
B. 	 ao agravamento da pobreza e da fome no país pela 

ineficiência das políticas agrícolas. 
C. 	 ao descontentamento da população pelo apoio do 

governo sírio à invasão da Líbia em 2011.
D. 	 à expansão do nacionalismo que incentiva o processo 

de formação de novos Estados nacionais.
E. 	 às manifestações nos países islâmicos contra governos 

teocráticos a favor da liberdade religiosa. 
Alternativa A
Resolução: A guerra civil síria é considerada um dos 
desdobramentos da Primavera Árabe de 2011, caracterizada 
por protestos populares contra regimes ditatoriais e em busca 
de melhorias socioeconômicas. A alternativa B está incorreta, 
pois, a princípio, o agravamento da pobreza no país não 
está relacionado às políticas agrícolas. A alternativa C está 
incorreta porque o ditador sírio é acusado de viabilizar a 
localização do ditador líbio pela OTAN. A alternativa D está 
incorreta, pois o separatismo não é uma marca da guerra 
na Síria. A alternativa E está incorreta porque a teocracia é 
o regime de governo iraniano.

QUESTÃO 66 
Dizia o senador Marco Maciel que, já no momento 

final do processo constituinte, teve que sair do Congresso 
Nacional para ir até o Ministério da Justiça; e, diante da 
demora do seu motorista, tomou um táxi. E o taxista, então, 
procurou entabular com ele uma conversa que envolvia uma 
análise do processo constituinte. E disse, então, o taxista 
ao senador:

– Senador, esta Constituição – cujo processo de 
deliberação já estava na sua fase final – está toda errada.

E o senador quis saber por quê. E o taxista disse algo 
mais ou menos assim:

– Esta Constituição está tratando de todo mundo, do 
índio, do garimpeiro e do seringueiro, mas ainda não tratou 
do taxista.

Disponível em: <http://www.stf.jus.br/>. Acesso em: 30 ago. 2019 
(Adaptação).
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O trecho anterior fez parte de um discurso político na 
ocasião da comemoração dos 20 anos da promulgação da 
Constituição de 1988. Em tom bem-humorado, o relato indica 
que essa carta constitucional 

A. 	 dificultou o acesso a direitos sociais elementares.

B. 	 diminuiu benefícios legais das populações urbanas.

C. 	 ignorou princípios consolidados na legislação 
trabalhista. 

D. 	 assegurou múltiplas garantias para diferentes grupos 
sociais.

E. 	 restringiu a participação política de empreendedores 
autônomos.

Alternativa D
Resolução: De maneira bem-humorada, o relato aponta  
o caráter inclusivo da Constituição de 1988. Conhecida como 
Constituição Cidadã, a carta constitucional estabeleceu as 
bases para a redemocratização do país e incluiu várias 
garantias aos brasileiros: extensão do direito ao voto, 
liberdade de expressão, direito à greve e livre associação, 
entre outras prerrogativas democráticas. Essas garantias 
abrangiam os mais diversos grupos sociais, e nessa 
diversidade reside o humor da história, o que torna correta, 
portanto, a alternativa D. Assim, é incorreto afirmar que 
essa Constituição limitou direitos sociais elementares e 
de determinados grupos, como das populações urbanas,  
o que contraria as alternativa A, B e E. Por fim, a alternativa 
C está incorreta, pois, com relação à legislação trabalhista, 
a Carta de 1988 incorporou as conquistas da Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), confirmando a validade das leis 
trabalhistas e ampliando-as.

QUESTÃO 67 
O pintor Pedro Américo (1843-1905) foi um dos mais 

expressivos artistas brasileiros do século XIX. Privilegiou em 
suas pinturas temas históricos e personificações alegóricas 
em suas abordagens idealistas. 

Pedro Américo produziu obras como o Grito do Ipiranga, 
que se tornou a representação imagética da Independência 
do Brasil e uma exaltação à Monarquia apresentada como 
fundadora da nação brasileira.
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Outra obra fundamental para a formação cívica da 
identidade brasileira é a pintura, reproduzida a seguir, 
intitulada Tiradentes Esquartejado. Por meio dessa pintura, 
Pedro Américo contribuiu expressivamente para a construção 
da representação de Tiradentes como o cristo cívico, mártir 
da República.
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Nas obras anteriores, o artista se alinhou ao regime político 
corrente, com o Grito do Ipiranga à Monarquia e com o 
Tiradentes Esquartejado à República. Os sucessivos e 
opostos alinhamentos políticos do artista mostram como o(a)

A. 	 formação da identidade nacional foi auxiliada por 
pinturas dedicadas ao tema da brasilidade.

B. 	 construção de heróis nacionais, como D. Pedro I e 
Tiradentes, foi realizada pelas artes plásticas.

C. 	 criação artística adequa-se ao poder vigente.

D. 	 o romantismo predomina na pintura histórica brasileira.

E. 	 atuação dos artistas nacionais do século XIX era 
descomprometida com a política.

Alternativa C
Resolução: Assim como a obra Grito do Ipiranga valoriza e 
enaltece o governo monárquico, apresentando o imperador 
D. Pedro I como herói nacional, Tiradentes Esquartejado 
compõe o grande mártir do movimento republicano brasileiro. 
A construção desses heróis ocorreu de diferentes formas, 
sendo que suas pinturas representaram os interesses 
dos grupos políticos que forjaram os diferentes mitos da 
identidade nacional. Nos dois casos, o pintor foi capaz de 
adequar-se aos diferentes contextos políticos e criar obras 
de grande relevância histórica para ideologias políticas 
conflitantes. Desse modo, atestou a sua capacidade de 
adaptação e posicionou-se politicamente em diferentes 
momentos sem comprometer a permanência de suas 
obras no imaginário de distintos espectros políticos,  
o que torna correta, portanto, a alternativa C. A alternativa A  
está incorreta, pois as obras apresentadas não abordam 
especificamente o tema da brasilidade. A alternativa B 
também está incorreta, pois, embora tenham contribuído, 
as artes plásticas não são os únicos aspectos envolvidos na 
construção dos heróis nacionais. Contrariamente ao indicado 
na alternativa D, não é possível afirmar a existência de um 
predomínio do romantismo na pintura brasileira. Por fim,  
a alternativa E também está incorreta, pois, como 
mencionado anteriormente, as pinturas de Pedro Américo 
revelam um alinhamento político do artista.
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QUESTÃO 68 
Matriz energética brasileira e mundial

Outras
fontes
3,1% Petróleo e derivados

37,4%
Hidreletricidade

14,9%

Lenha
12%

Produtos da cana
15,9% Nuclear

1,4%Gás natural
9,3%

Carvão mineral
6,0%

Outras
fontes
0,6%

Petróleo e derivados
34,4%

Hidreletricidade
2,2%

Biomassa
10,1%

Gás natural
20,5%

Nuclear
6,2%

Carvão mineral
26,0%

* Toneladas equivalentes de petróleo

Oferta total de energia no Brasil em 2007:
238,8 milhões de teps*

Oferta total de energia no mundo em 2006:
11,7 bilhões de teps*

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL, 2008.

A interpretação dos gráficos indica que a matriz energética brasileira 
A. 	 baseia-se em biocombustíveis.
B. 	 prioriza fontes pouco poluentes.
C. 	 utiliza menos de 50% de combustíveis fósseis.
D. 	 destaca-se pela intensa utilização de fontes renováveis.
E. 	 descarta o uso de fontes arcaicas.

Alternativa D
Resolução: O Brasil tem, do ponto de vista ambiental, um setor energético mais sustentável do que a maioria dos países, 
considerando a significativa participação de fontes renováveis em sua matriz energética. A alternativa A está incorreta, pois 
a produção de biocombustíveis aumentou bastante no país, mas sua principal fonte continua sendo os hidrocarbonetos. 
A alternativa B está incorreta, pois a matriz energética brasileira ainda tem forte participação de fontes com alto potencial 
poluidor, como carvão, petróleo e lenha. A alternativa C está incorreta, pois, se somados, os combustíveis fósseis (gás natural, 
petróleo e carvão mineral) ultrapassam 50% das fontes de energia do país. A alternativa E está incorreta, pois em 2007 o uso 
da lenha no país era significativo (12%).

QUESTÃO 69 

LATUFF. Disponível em: <http://piratininga.org.br/novapagina/boletim_show.asp?boletim_num=112>. Acesso em: 18 fev. 2015.

A reflexão crítica da charge sobre o papel da indústria cultural no mundo contemporâneo relaciona-se à
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A. 	 capacidade de simplificar o olhar do espectador sobre 
um problema social complexo. 

B. 	 dificuldade de acesso aos bens culturais por parte das 
camadas mais pobres da sociedade.

C. 	 dificuldade para retratar na ficção temas relacionados 
à sociedade.

D. 	 incapacidade da arte em criticar temas como a 
repressão policial.

E. 	 necessidade de aproximação da arte com a realidade 
do mundo.

Alternativa A

Resolução: O texto-base é uma charge em que um menino 
diz que, se os espectadores quiserem ver cenas de violência, 
não precisam ir ao cinema, é somente irem até a favela. 
Conforme Adorno e Horkheimer, os produtos da indústria 
cultural atrofiam a capacidade crítica dos indivíduos. 
Logo, tanto os meios de comunicação quanto a produção 
cultural – veiculada por tais meios – servem para manipular  
a audiência, aliená-la e mantê-la subjugada dentro do 
sistema capitalista. Portanto, a alternativa correta é a A. 
Vamos analisar as demais alternativas: 

B)  INCORRETA – A charge não está debatendo o acesso 
aos produtos da indústria cultural pelas camadas pobres. 

C)  INCORRETA – A charge não está debatendo a dificuldade 
das obras em retratarem temas da realidade. 

D)  INCORRETA – A reflexão da charge é sobre a capacidade 
de os produtos da indústria cultural simplificarem o olhar 
dos espectadores sobre um problema social, não sobre 
a incapacidade da arte em retratar determinados temas. 

E)  INCORRETA – A crítica da charge não versa sobre uma 
aproximação da arte com a realidade do mundo.

QUESTÃO 70 

TEXTO I
[...] Se existe relação entre objetos que nos importe 

conhecer com perfeição, é por certo a de causa e efeito. Nela 
se baseiam todos os nossos raciocínios sobre questões de 
fato ou existência. Só por meio dela alcançamos qualquer 
certeza sobre os objetos afastados do testemunho presente 
de nossa memória e de nossos sentidos.

HUME, D. Investigação sobre o entendimento humano. Tradução de 
Leonel Vallandro. In: Os Pensadores. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 

1980. p. 166. [Fragmento]

TEXTO II
[...] Não existe um só objeto que, por um mero exame 

e sem consultar a experiência, possamos determinar ser, 
com certeza, a causa de algum outro; e não há um só objeto 
que possamos determinar, desse mesmo modo, não ser a 
causa de outro. Qualquer coisa pode produzir qualquer coisa. 
Criação, aniquilação, movimento, razão, volição – todas 
essas coisas podem surgir umas das outras ou de qualquer 
outro objeto que possamos imaginar.

HUME, D. Tratado da Natureza Humana. Tradução de Déborah 
Danowski. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado / Unesp, 2000.  

p. 206. [Fragmento]

GZDR

O problema da causalidade tem lugar de destaque na filosofia 
de David Hume e é solucionado pelo filósofo com a
A. 	 apresentação da ideia de hábito, que entende a 

causalidade como fruto da imaginação dos sujeitos.
B. 	 abolição das explicações sobre o que seriam efeitos, 

uma vez que a realidade era incognoscível.
C. 	 adoção da teoria newtoniana com suas demonstrações 

de relações de causa e efeito entre objetos físicos.
D. 	 compreensão de que a ideia cartesiana de Deus seria 

o elemento capaz de dar sentido à causalidade.
E. 	 promoção de uma investigação que tinha por objetivo 

sintetizar racionalismo e empirismo em uma nova teoria.

Alternativa A
Resolução: David Hume é, sem dúvida, um dos pensadores 
mais brilhantes da Filosofia. Ao criticar a noção de causalidade, 
apontando as dificuldades em se dizer de maneira suficiente 
que um ente a no mundo causa um efeito y, Hume descreve  
o processo pelo qual chegamos à ideia de causalidade: “Desse 
modo, o filósofo afirma que são as experiências que nos levam 
às conclusões que temos acerca dos fatos. Por exemplo, 
chegamos à conclusão de que o remédio sempre curará  
a dor de cabeça, pois, até hoje, sempre que tomado, tal efeito 
foi comprovado. Mas será que sempre será assim? Será que 
esse efeito sempre ocorrerá? Se existir a relação de causa  
e efeito, toda vez que o remédio for tomado, a dor de cabeça 
será curada. Mas, se em alguma ocasião isso não ocorrer, 
significa então que não existem relações de causa e efeito.”. 
(AMORIM, R. G. Coleção Estudo 6V: Filosofia. Belo Horizonte: 
Bernoulli Sistema de Ensino, 2017. v. 1. p. 54.). Assim,  
a causalidade é apenas o ato do intelecto que, por hábito, acaba 
inferindo efeitos e causas. Portanto, está correta a alternativa A.

QUESTÃO 71 
A explosão ocorreu na tarde de sexta-feira [18/01/2019] 

depois que o oleoduto Tula-Tuxpan foi perfurado por ladrões 
de combustível no município de Tlahuelilpan [México].  
Um grupo de até 800 pessoas foi até o local para coletar 
em galões a gasolina. A presença do Exército não coibiu os 
moradores, que acabaram sendo atingidos. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/>. Acesso em: 19 ago. 2019.

O modal de transporte citado, utilizado para o escoamento 
produtivo, possui como aspecto positivo o(a)
A. 	 custo alto de manutenção.
B. 	 funcionamento ininterrupto.
C. 	 trajeto fixo com baixa flexibilidade.
D. 	 vulnerabilidade às condições ambientais. 
E. 	 facilidade de implantação em centros urbanos.

Alternativa B
Resolução: O modal dutoviário é utilizado para transportar 
produtos como petróleo e gás natural através de condutos 
tubulares. Uma de suas principais vantagens é o transporte de 
grande volume de carga de forma constante. As alternativas A  
e C estão incorretas, pois são desvantagens desse modal.  
A alternativa D está incorreta porque os dutos, subterrâneos 
ou não, por serem fechados, são resistentes às condições 
ambientais. A alternativa E está incorreta, pois a implantação 
dos dutos em áreas intensamente ocupadas é inviável.
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QUESTÃO 72 

O historiador não pode deixar de manifestar seu assombro 
diante da incrível mansidão das potências ocidentais,  
que assistiram, anos a fio sem reagir, ao desmoronamento 
do edifício do Tratado de Versalhes – ao qual, entretanto,  
se mostravam profundamente apegadas, e que parecia 
constituir a principal garantia de sua segurança.

MASSON, P. A Segunda Guerra Mundial: história e estratégias.  
São Paulo: Contexto, 2010. p. 14 (Adaptação). 

O texto trata de eventos que antecederam a Segunda Guerra 
Mundial e indica uma explicação para a eclosão desse 
conflito ao apontar o(a)

A. 	 descaso mundial com a reparação dos danos 
provocados na guerra anterior.

B. 	 passividade dos países europeus diante do incremento 
da máquina bélica alemã.

C. 	 ajuda financeira dos países do Oeste Europeu à 
consolidação do regime nazista.

D. 	 cumprimento das medidas pacifistas idealizadas após 
a Primeira Guerra Mundial.

E. 	 enfrentamento ocidental ao desenvolvimento 
econômico e militar dos soviéticos.

Alternativa B

Resolução: O Tratado de Versalhes, firmado em 1918, 
reconhecia a Alemanha como responsável pela guerra e 
impunha diversas sanções ao país, tais como a devolução 
de determinadas conquistas territoriais, a redução do 
contingente militar e o pagamento de indenizações aos 
vencedores. Contudo, a partir da década de 1930, com 
a ascensão nazista ao poder, a Alemanha passou a 
desrespeitar as sanções de Versalhes, estimulando sua 
indústria bélica e invadindo diversos territórios na Europa. 
As potências ocidentais não realizaram intervenções nesse 
momento, pois adotavam uma política de apaziguamento. 
A omissão desses países, de acordo com o texto, pode 
ser compreendida como um dos fatores que permitiu o 
crescimento do nazismo e a consequente eclosão de um 
novo conflito na Europa, o que torna correta a alternativa B.  
No final da Primeira Guerra Mundial, diversos acordos de 
paz foram firmados entre as potências beligerantes no 
intuito de reparar os danos causados durante o conflito  
e estabelecer medidas para a convivência pacífica das 
nações, que, no entanto, não foram integralmente cumpridas, 
o que contraria as alternativas A e D. A alternativa C também 
está incorreta, pois não houve apoio financeiro dos países 
do Oeste Europeu à consolidação do regime nazista. Além 
disso, o texto não estabelece essa relação. Por fim, embora 
as potências europeias vissem o nazismo como um regime 
capaz de frear o avanço da União Soviética, não houve 
um enfretamento ocidental ao desenvolvimento soviético. 
Ademais, o texto também não aborda esses aspectos.

SR1S QUESTÃO 73 
A Organização Mundial de Comércio (OMC) afirma 

que existe “grande incerteza para o comércio global”.  
Em relatório, o diretor-geral da entidade, Roberto Azevêdo, 
nota que o crescimento do comércio no mundo foi de 3,0% 
em 2018, pouco acima da alta de 2,9% do Produto Interno 
Bruto (PIB) global no período, quando em 2017 o avanço 
do comércio havia sido de 4,6%. “Essa perda de impulso é 
em parte devida às crescentes tensões comerciais e aos 
níveis historicamente altos de restrições ao comércio”, afirma 
Azevêdo. O levantamento da OMC afirma que medidas 
restritivas ao comércio estão em alta.

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/>.  
Acesso em: 19 ago. 2019.

Entre os princípios da OMC que combatem as medidas de 
comércio exterior citadas no texto, está o(a) 
A. 	 concorrência leal, que visa garantir um comércio 

internacional justo entre diferentes blocos econômicos.
B. 	 discriminação de mercadorias importadas, 

desfavorecendo a competição com os produtos 
nacionais.

C. 	 previsibilidade de normas e do acesso ao mercado 
interno, dificultando os compromissos tarifários 
consolidados.

D. 	 reprovação das restrições quantitativas, para impedir 
a adoção de quotas ou proibições de bens e serviços 
internacionais.

E. 	 tratamento diferenciado para países desenvolvidos, 
que detêm vantagens tarifárias em relação aos países 
em desenvolvimento.

Alternativa D
Resolução: A OMC adotou os princípios do GATT (Acordo 
Geral sobre Tarifas e Comércio) para reduzir tarifas e outras 
barreiras ao comércio de bens entre os membros da OMC. 
Um dos artigos do GATT impede as restrições quantitativas 
como meio de proteção dos países. As tarifas e quotas de 
tarifas são permitidas. A alternativa A está incorreta porque 
o princípio da concorrência leal se aplica aos países em 
geral, e não só aos blocos econômicos. A alternativa B está 
incorreta, pois a não discriminação é um princípio básico 
da OMC. A alternativa C está incorreta porque consta nos 
princípios que, para garantir a previsibilidade, o pilar básico 
é a consolidação dos compromissos tarifários. A alternativa E  
está incorreta, pois outro princípio previsto no GATT 1994 
é o de tratamento especial e diferenciado para países em 
desenvolvimento. 

QUESTÃO 74 

CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DO IMPÉRIO DO BRASIL.

EM NOME DA SANTÍSSIMA TRINDADE.
[...]
Art. 5. A Religião Católica Apostólica Romana continuará 

a ser a Religião do Império. Todas as outras Religiões serão 
permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas 
para isso destinadas, sem forma alguma exterior de Templo.

[...]
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Art. 95. Todos os que podem ser eleitores são hábeis 
para serem nomeados deputados. Excetuam-se:

[...]
III. Os que não professarem a Religião do Estado.
[...]
Art. 102. O Imperador é o Chefe do Poder Executivo, e 

o exercita pelos seus Ministros de Estado.
São suas principais atribuições:
[...]
II. Nomear bispos e prover os benefícios eclesiásticos.
[...]
XIV. Conceder ou negar o beneplácito aos decretos 

dos concílios e letras apostólicas e quaisquer outras 
Constituições eclesiásticas que se não opuserem à 
Constituição; e precedendo aprovação da Assembleia, se 
contiverem disposição geral.

Art. 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos 
dos cidadãos brasileiros, que têm por base a liberdade, 
a segurança individual e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Império, pela maneira seguinte.

[...]
V. Ninguém pode ser perseguido por motivo de Religião, 

uma vez que respeite a do Estado, e não ofenda a moral 
pública. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 jul. 2017. 
[Fragmento adaptado]

Do ponto de vista da relação entre Estado e religião,  
a Constituição do Império do Brasil de 1824
A. 	 assegurava a ampla liberdade de culto às religiões não 

católicas.
B. 	 garantia a ampliação dos direitos e da liberdade da 

Igreja no Brasil.
C. 	 determinava o caráter laico do estado imperial brasileiro 

nascente.
D. 	 definia a cidadania ativa de forma desvinculada da 

prática religiosa.
E. 	 estabelecia a submissão da autoridade eclesiástica ao 

poder político.

Alternativa E
Resolução: A Constituição de 1824 apresenta os 
fundamentos que moldaram a relação entre o Estado e a 
religião no Brasil ao longo do Período Imperial. A Constituição 
Imperial, no artigo 5, estabelecia o catolicismo como a 
religião oficial do Estado, o que contraria a alternativa C, 
que afirma que o Estado imperial brasileiro possuía um 
caráter laico. Ao imperador, por meio do padroado, cabia 
o papel de chefe da Igreja Católica no Brasil, reiterando a 
submissão das autoridades eclesiásticas aos interesses do 
poder estatal imperial, indicada no artigo 102, incisos II e XIV 
da Constituição, o que torna válida a alternativa E e contraria  
a alternativa B. A alternativa A incorre em erro, pois, apesar de 
permitir, no artigo 5, todas as outras religiões, a Constituição 
restringia a prática dessas religiões ao culto doméstico. Por 
fim, a Constituição do Império brasileiro, em seu artigo 95,  
inciso III, restringe a cidadania ativa, isto é, o direito de 
participação política dos cidadãos àqueles que professavam 
a religião católica, o que torna inválida a alternativa D.

QUESTÃO 75 
O cesarismo – ou a sua forma burguesa, o bonapartismo 

– entra em cena na história quando a áspera luta entre 
dois adversários parece elevar o poder acima da nação e 
assegura aos governantes uma independência aparente 
relativamente às classes. O regime stalinista, apoiando-se  
na polícia e no corpo de oficiais, sem tolerar controle 
algum, é obviamente uma variação do bonapartismo –  
um bonapartismo de novo tipo, nunca visto antes na história.

TROTSKY, L. A revolução traída: o que é e para onde vai a URSS. 
São Paulo: Editora Sundermann, 2005. p. 244 (Adaptação).

Escrito pelo líder revolucionário Leon Trotsky em 1936,  
o trecho explicita determinadas práticas políticas do Estado 
soviético sob o comando de Josef Stálin. O stalinismo era 
compreendido por Trotsky como um regime

A. 	 admirado por setores da burguesia.

B. 	 marcado pelo personalismo autoritário. 

C. 	 tolerante com relação a seus opositores. 

D. 	 conciliador entre socialismo e capitalismo.

E. 	 fragilizado por recorrentes protestos populares. 
Alternativa B
Resolução: Os escritos de Trotsky deixavam claro sua 
posição opositora ao regime stalinista, como é perceptível 
no texto da questão. Trotsky compara o stalinismo ao 
bonapartismo, regime político no qual o líder se sobrepõe 
aos interesses da nação e das diferentes classes sociais, 
apoiando-se na polícia para limitar a oposição política. 
Nesse sentido, Trotsky caracteriza o stalinismo como um 
regime marcado pelo autoritarismo e, ao mesmo tempo, 
pelo personalismo, uma vez que, assim como Napoleão 
Bonaparte na França, Stálin configurava-se como uma 
forte liderança carismática na URSS, o que torna correta 
a alternativa B. As alternativas A e D estão incorretas, pois 
Stálin não era admirado por setores da burguesia nem 
conciliador com relação ao capitalismo, uma vez que seu 
governo representou a consolidação do socialismo na União 
Soviética. Seu governo também foi um dos mais violentos da 
história; Stálin comandou a perseguição política de milhares 
de pessoas e foi intolerante em relação a seus opositores, 
o que contraria a alternativa C. Por fim, a alternativa E 
também está incorreta, pois, devido à forte censura e 
repressão militar, os protestos populares foram praticamente 
inexistentes durante o governo de Stálin.

QUESTÃO 76 
Um drone de vigilância americano foi derrubado por um 

míssil terra-ar de forças de segurança iranianas enquanto 
sobrevoava a região. Segundo a Guarda Revolucionária 
Islâmica do Irã, a aeronave havia invadido o espaço aéreo 
iraniano, e o abate foi uma “mensagem clara aos EUA”.  
Os americanos alegam que houve um “ataque não provocado” 
porque o drone sobrevoa águas internacionais. “O Irã cometeu 
um grande erro”, tuitou o presidente Donald Trump.

Disponível em: <https://www.bbc.com>. Acesso em: 19 ago. 2019.

O aumento das tensões entre os governos estadunidense  
e iraniano em 2019, indicado no texto, está relacionado com
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A. 	 a política externa intervencionista americana na Guerra 
da Síria.

B. 	 a ativação dos escudos antimísseis da OTAN na 
fronteira com o Irã.

C. 	 o ataque cibernético iraniano contra empresas sediadas 
nos Estados Unidos.

D. 	 o apoio dos Estados Unidos à ampliação dos 
assentamentos judaicos em Israel.

E. 	 o programa nuclear iraniano, contestado por 
supostamente acobertar fins bélicos.

Alternativa E

Resolução: O programa nuclear iraniano é suspeito de 
acobertar um projeto para a produção de armas nucleares, 
o que levaria a uma instabilidade no Oriente Médio e seria 
um risco elevado para a segurança de Israel. A alternativa A 
está incorreta porque a tensão entre os países começou na 
Revolução Islâmica de 1979 e se agravou após os embargos 
econômicos impostos pelos Estados Unidos contra o Irã pelo 
desenvolvimento do seu programa nuclear. A alternativa B  
está incorreta porque existe um sistema antimísseis da OTAN 
no Leste Europeu, e outro escudo de defesa é utilizado por 
Israel. A alternativa C está incorreta porque os Estados 
Unidos sofreram ataques cibernéticos oriundos da Coreia do 
Norte. A alternativa D está incorreta porque o posicionamento 
dos Estados Unidos sobre os assentamentos israelenses 
soma-se à tensão que envolve o programa nuclear. 

QUESTÃO 77 

Disponível em: <https://www.cagle.com>. Acesso em: 21 ago. 2019 
(Adaptação). 

O conflito representado na imagem está relacionado à 

A. 	 imposição cultural e política russa na Chechênia.

B. 	 exploração de combustíveis fósseis no Mar Negro. 

C. 	 declaração de independência reconhecida pela Rússia. 

D. 	 perseguição religiosa dos russos aos chechenos 
ortodoxos.

E. 	 violação dos direitos humanos após a anexação da 
Crimeia.  

716V

Alternativa A
Resolução: O processo de “russificação” da Chechênia por 
meio da imposição cultural e política russa no decorrer da 
história despertou ressentimentos e reações violentas nos 
chechenos. A alternativa B está incorreta, pois a Chechênia 
é uma região estratégica para o escoamento energético por 
meio de oleodutos e gasodutos. A alternativa C está incorreta 
porque a Rússia não reconhece a independência chechena. 
A alternativa D está incorreta porque os chechenos são, 
em sua maioria, muçulmanos sunitas. A alternativa E 
está incorreta porque a violação dos direitos humanos é 
significativa no conflito russo-checheno.

QUESTÃO 78 
Procurando sempre soluções conciliadoras, Prudente 

de Moraes, saudado pelos militares, chegou a afirmar: 
“a influência das classes militares tem sido favorável à 
liberdade, à Constituição e às leis”. Prudente já representava 
a hegemonia dos paulistas e, entre os paulistas, dos 
cafeicultores, setor com o qual mantinha plena identificação. 
Ele elencou, entre seus compromissos, apoiar a “iniciativa 
particular para a exploração e desenvolvimento da agricultura 
e das indústrias e a introdução de imigrantes que, povoando 
o nosso vasto território, fecundem com o trabalho as suas 
riquezas”. 

KAREPOVS, D. (Coord.). Prudente de Moraes. São Paulo: ALESP, 
2004. p. 24-26 (Adaptação).

A eleição do primeiro presidente civil da república brasileira 
provocou mudanças na estrutura política do país. Em seu 
governo, Prudente de Moraes procurou  

A. 	 limitar as pretensões políticas da elite nacional. 

B. 	 efetuar a transição para um governo oligárquico. 

C. 	 fomentar a rivalidade política entre civis e militares.

D. 	 censurar setores políticos defensores do federalismo.

E. 	 conservar a imagem autoritária de seus antecessores.
Alternativa B
Resolução: 
A)  INCORRETA – Ao construir um ambiente político favorável 

à hegemonia dos cafeicultores paulistas, Prudente de 
Moraes demonstra alinhamento com os interesses da elite 
nacional, composta em grande medida pelos latifundiários 
envolvidos na produção e exportação do café brasileiro. 

B)  CORRETA – Prudente de Moraes é considerado um 
presidente conciliador entre os diferentes setores sociais 
na Primeira República. Sua postura garantiu a transição 
de um regime militar e autoritário para um governo 
oligárquico. Seu governo marcaria o início da chamada 
República Oligárquica, período em que a estrutura 
política nacional garantiu os privilégios das oligarquias 
cafeicultoras.

C)  INCORRETA – O texto aponta que Prudente de Moraes 
foi um presidente conciliador, muito devido ao caráter de 
transição de seu governo. Era necessário conciliar os 
interesses dos grupos militares, ainda ativos politicamente, 
e dos demais setores da sociedade – cafeicultores, elite 
industrial, religiosos, trabalhadores rurais, entre outros. 
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D)  INCORRETA – Ao defender os interesses dos cafeicultores 
paulistas e das oligarquias, Prudente de Moraes (bem 
como os demais presidentes da República Oligárquica) 
permitiu certa autonomia das elites locais perante o 
governo nacional, sobretudo em São Paulo e Minas 
Gerais. Desse modo, determinados aspectos do 
federalismo foram atendidos.

E)  INCORRETA – A postura conciliadora de Prudente de 
Moraes estabelecia uma nítida diferença com relação 
ao autoritarismo vigente durante a chamada República 
da Espada.

QUESTÃO 79 

Cerca de 30 mil pessoas fugiram no fim de semana 
da cidade de Rann, no estado nigeriano de Borno, para 
Camarões por causa dos ataques e ameaças do Boko 
Haram e outros grupos jihadistas, informou nesta terça-feira 
[29/01/2019] a Alto Comissariado das Nações Unidas para 
os Refugiados (Acnur). Em entrevista coletiva, o porta-voz 
do Acnur, Babar Baloch, disse que esses refugiados fazem 
parte dos milhares que fugiram nos últimos meses da Nigéria 
para Camarões e Chade, em um momento de aumento da 
violência do Boko Haram.

Disponível em: <https://exame.abril.com.br>.  
Acesso em: 19 ago. 2019.

O objetivo do grupo radical islâmico citado que forçou o 
deslocamento de civis é 

A. 	 devastar a população rural do nordeste da Nigéria, 
uma das regiões mais pobres do mundo. 

B. 	 implementar a sharia em todo o território nigeriano 
abolindo a influência da cultura ocidental.

C. 	 apropriar das riquezas naturais do país para financiar 
as atividades do Daesh em escala global.

D. 	 conquistar o território nigeriano para conceder ao 
Estado Islâmico um califado no continente africano.

E. 	 controlar as regiões produtoras de petróleo no delta do 
Rio Niger desestabilizando a economia do país.

Alternativa B

Resolução: O objetivo declarado do Boko Haram é 
implementar um estado muçulmano regido pela sharia,  
a lei islâmica, abolindo a influência da cultura ocidental  
e do cristianismo. A alternativa A está incorreta, pois, embora 
seja verdadeira, não é o objetivo primeiro do grupo radical. 
A alternativa C está incorreta porque o principal objetivo do 
Boko Haram é estabelecer um território com preceitos da 
sharia pautado nas leis da religião islâmica. A alternativa D  
está incorreta porque, apesar da aliança entre os dois grupos, 
o Boko Haram dificilmente entregaria o controle do território 
para estrangeiros. A alternativa E está incorreta porque a 
região de influência e de atividades do Boko Haram localiza-se  
na porção norte e a produção de petróleo localiza-se no sul.

2DBK

QUESTÃO 80 
A crise mundial não podia deixar de atingir rápida 

e gravemente uma economia muito vulnerável e muito 
dependente das relações exteriores. Em dois anos, as 
exportações caíram para a metade, enquanto que as 
importações se mantinham sensivelmente no mesmo nível.

NÉRÉ, Jacques. História Contemporânea.  
Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil S.A. 1991. 

Na década de 1930, o mundo assistiu a uma série de efeitos 
da crise econômica de 1929. Os impactos sociais gerados pela 
crise estão, entre outros fatores, na origem da ascensão do 
nazismo na Alemanha. Entre tais impactos, encontra-se o(a)

A. 	 desejo alemão de construir uma nação marcada pela 
prevalência da raça pura ariana, segundo os padrões 
pseudo-científicos da Eugenia.

B. 	 desemprego em proporções extraordinárias, 
estimulando parcela da população a apoiar o discurso 
extremista de Hitler.

C. 	 esforço germânico em costurar uma aliança 
internacional com os povos simpáticos ao seu projeto 
totalitário, como foi o caso da Itália e do Japão.

D. 	 intenção de retomar a região da Alsácia-Lorena, 
controlada pelos franceses desde os últimos anos da 
Primeira Guerra Mundial.

E. 	 isolamento alemão imposto pelas determinações do 
Tratado de Versalhes e seus impactos de grandes 
proporções para os alemães.

Alternativa B
Resolução: A crise de 1929 causou a falência de diversos 
empreendimentos no mundo ocidental, a diminuição das 
exportações e o crescimento do desemprego. Pessoas 
pertencentes às classes populares de diversos países 
mergulharam em uma situação de extrema vulnerabilidade 
social e se tornaram suscetíveis a discursos políticos 
extremistas. Na Europa, nesse período, verificou-se 
uma intensificação dos movimentos de esquerda e,  
ao mesmo tempo, de ideologias de extrema direita. Dessa 
forma, assim como aponta a alternativa B, a crise de 1929 
encontra-se no cerne da ascensão dos totalitarismos 
europeus, como por exemplo o regime nazista na Alemanha, 
uma vez que gerou condições econômicas e sociais 
favoráveis à disseminação do extremismo e autoritarismo. 

QUESTÃO 81 
A produção industrial da China registra o menor 

patamar desde 2002 devido às tensões da guerra comercial.  
A economia chinesa enfrenta dificuldades desde quando 
começou a disputa com os Estados Unidos, com isso, 
a produção tem desacelerado e os investimentos têm 
diminuído. Conforme a Agência Nacional de Estatísticas,  
a produção industrial da China registrou crescimento de 5,0% 
em maio em comparação com abril. Entretanto, esse valor é 
abaixo das expectativas de 5,5% para o mês. 

Disponível em: <https://www.sunoresearch.com.br>.  
Acesso em: 19 ago. 2019.
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De acordo com as informações apresentadas, um possível 
efeito da intensificação da guerra comercial descrita é a
A. 	 crise econômica global pela falta de acordos bilaterais.
B. 	 redução do protecionismo para estimular o comércio. 
C. 	 mudança do sistema de câmbio fixo usado na China. 
D. 	 aceleração do consumo do mercado interno chinês. 
E. 	 queda da demanda externa chinesa por bens primários.
Alternativa E
Resolução: O menor crescimento da indústria diminui  
a necessidade de importação de matérias-primas de outros 
países. A alternativa A está incorreta porque a desaceleração 
econômica não significa necessariamente crise econômica 
em escala global. A alternativa B está incorreta, pois  
a disputa comercial entre China e Estados Unidos é marcada 
por fortalecimento das medidas protecionistas. A alternativa C  
está incorreta porque o governo chinês continua a fixar o 
câmbio da moeda. A alternativa D está incorreta porque  
a China prevê que o consumo interno deve desacelerar como 
efeito da guerra comercial com os Estados Unidos. 

QUESTÃO 82 
Art. 2º São Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 06 set. 2019. 

A divisão entre Legislativo, Executivo e Judiciário, nas 
democracias modernas, tem como princípio fundamental  
A. 	 desburocratizar a organização estatal. 
B. 	 universalizar o princípio da isonomia. 
C. 	 garantir a participação dos cidadãos. 
D. 	 evitar a concentração do poder. 
E. 	 profissionalizar a classe política. 
Alternativa D
Resolução: O texto-base é um trecho da Constituição 
Federal de 1988 que apresenta a divisão dos poderes no 
país. Portanto, no Brasil, o poder é divido entre o Legislativo, 
o Executivo e o Judiciário, que são poderes independentes e 
harmônicos entre si. Sabe-se que o responsável por propor 
essa divisão, bastante difundida no mundo moderno, foi 
Montesquieu. Dessa forma, conforme a lógica proposta pelo 
filósofo francês, a divisão do poder no Estado evita a sua 
concentração e o seu possível abuso. Assim, cada poder é o 
vigilante do outro, mantendo, assim, um equilíbrio na atuação 
do Estado. Logo, a alternativa correta é a D. Vamos analisar 
as demais alternativas:
A)  INCORRETA – O princípio fundamental da divisão 

dos poderes é evitar a concentração do poder, não 
desburocratizar a organização do Estado. 

B)  INCORRETA – A universalização do princípio da 
isonomia depende de outras coisas além da forma como 
o Estado se organiza. Ela depende, por exemplo, de uma 
Constituição e de um poder judiciário forte. 

C)  INCORRETA – Os atos que garantem a participação 
política dos cidadãos vão além da forma como o Estado 
se divide. Por exemplo, esse fato depende do regime de 
governo adotado. 

2ØNQ

E)  INCORRETA – O objetivo da divisão dos poderes, como 
dito, é evitar a concentração de poder nas mãos de 
poucos. Isso não tem correlação, necessariamente, com 
uma profissionalização da classe política. 

QUESTÃO 83 
Getúlio assina a Consolidação das Leis do Trabalho 

durante as comemorações de 1º de Maio, na Esplanada 
do Castelo, Rio de Janeiro. A CLT reuniu todas as leis 
trabalhistas instituídas desde a Revolução de 1930; 
regulamentou a relação entre patrões e empregados e 
estabeleceu regras referentes a jornada de trabalho, férias, 
descanso remunerado e condições de segurança e higiene 
dos locais de trabalho. Além disso, determinou que os 
contratos entre os trabalhadores e as empresas deveriam 
ser registrados na carteira de trabalho, que, instituída em 
1932, foi reformulada.

Getúlio consolida as leis do trabalho.  
Disponível em: <http://memorialdademocracia.com.br>.  

Acesso em: 30 jul. 2019. 

A consolidação das leis do trabalho, no momento histórico 
narrado pelo texto, contribuiu para 
A. 	 solidificar empresas multinacionais. 
B. 	 extinguir o desemprego estrutural. 
C. 	 fortalecer a democracia partidária. 
D. 	 anular índices inflacionários. 
E. 	 estabelecer direitos sociais. 

Alternativa E
Resolução: Em 1943, Getúlio Vargas assinou o decreto que 
aprovava a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Entre os 
diversos fatores envolvidos durante esse processo, pode-se  
destacar o fato de que a CLT contribuiu para estabelecer 
direitos sociais relativos ao trabalho como: férias, descanso 
remunerado, condições de segurança e higiene dos locais 
de trabalho, etc. Dessa forma, a alternativa correta é a E. 
Vamos analisar as demais alternativas:

A)  INCORRETA – O texto-base não faz referência à 
solidificação de empresas multinacionais.

B)  INCORRETA – A CLT serviu para regulamentar as relações 
de trabalho, mas não para extinguir o desemprego. 

C)  INCORRETA – O texto-base não vincula o advento da 
CLT ao fortalecimento da democracia partidária. 

D)  INCORRETA – Não há, no texto-base, elementos que 
tangem à questão dos índices inflacionários do período. 

QUESTÃO 84 
Sempre que alimentarmos alguma suspeita de que uma 

ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, 
precisaremos apenas indagar: de que impressão deriva 
essa suposta ideia? E se for impossível atribuir-lhe qualquer 
impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa 
suspeita.

HUME, D. Investigações sobre o entendimento humano e sobre os 
princípios da moral. São Paulo: Unesp, 2004. p. 39 (Adaptação).

Com base no texto, o empirismo de Hume está fundamentado 
na concepção de que as
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A. 	 impressões são fundamentais para o conhecimento. 

B. 	 sensações expõem a necessidade dos governos. 

C. 	 ideias se mostram necessárias para a Filosofia. 

D. 	 experiências anulam os caminhos da verdade. 

E. 	 formas moldam a vivência da sociedade. 

Alternativa A
Resolução: A epistemologia de David Hume parte do 
seguinte pressuposto: para que uma ideia na mente humana 
seja verdadeira, é necessário que ela tenha tido sua origem 
nos sentidos. Isso significa que ideias metafísicas, como a 
substância de Aristóteles, são invenções, são falsas, porque 
não têm qualquer correspondência com a realidade empírica 
e não são aprendidas pela experiência. Assim, o empirismo 
humeano estabelece que as impressões são fundamentais 
para o conhecimento.

QUESTÃO 85 
O Fundo Monetário Internacional (FMI) exigira que o 

governo brasileiro pusesse em prática medidas drásticas: 
contenção dos salários, desaquecimento da economia, 
cortes significativos nos gastos públicos e redução da 
inflação para 6% ao ano. Em contrapartida, seria liberado um 
empréstimo de 300 milhões de dólares. Entre desacelerar 
a construção de Brasília e cumprir a orientação do FMI, 
Juscelino optou por romper relações com o fundo, em junho 
de 1959.

Disponível em: <http://memorialdademocracia.com.br/>.  
Acesso em: 30 ago. 2019 (Adaptação).

A postura assumida por Juscelino Kubitschek em relação 
ao Fundo Monetário Internacional, mostrada no texto, tinha 
o objetivo de
A. 	 desvincular o discurso governamental da política 

nacionalista. 
B. 	 recuperar a boa reputação do governo no cenário 

internacional.
C. 	 abdicar das promessas eleitorais ligadas ao 

desenvolvimentismo.
D. 	 ceder às pressões externas para manter o crescimento 

econômico. 
E. 	 manter a popularidade do governo junto à opinião 

pública nacional.

Alternativa E
Resolução: 
A)  INCORRETA – O Plano de Metas de JK era um projeto 

de cunho nacional-desenvolvimentista que abrangia 
sobretudo os setores de energia, transporte e as indústrias 
de base. 

B)  INCORRETA – Ao romper com o FMI, JK provocou 
uma repercussão internacional negativa, uma vez que 
o fundo é um organismo que fornece informações sobre 
a confiabilidade dos países e, portanto, influencia na 
concessão de empréstimos estrangeiros. 

C)  INCORRETA – O Governo JK foi marcado pelo estilo 
modernizador e arrojado do presidente, expresso, 
sobretudo, no seu programa nacional-desenvolvimentista, 
que era uma promessa de campanha e que garantia  
a popularidade da administração de Juscelino.

W2G3

D)  INCORRETA – Ao romper as negociações com o FMI 
em 1959, o Governo JK resistia às pressões externas.

E)  CORRETA – A ruptura das relações com o FMI evitava que 
medidas economicamente restritivas fossem aplicadas 
ao país, garantindo a continuidade das grandes obras 
públicas, que faziam parte do Plano de Metas de JK, e, 
consequentemente, a manutenção de sua popularidade. 

QUESTÃO 86 
O traficante colombiano afirmou que o ex-presidente 

mexicano Peña Nieto, que esteve à frente do governo entre 
2012 e 2018, recebeu pagamento de US$ 100 milhões 
(aproximadamente R$ 372 milhões) de El Chapo. Segundo 
a testemunha, Peña Nieto teria entrado em contato com  
o megatraficante logo depois de assumir, em 2012, para pedir 
o equivalente a US$ 250 milhões para que as autoridades 
mexicanas deixassem de procurá-lo. El Chapo ofereceu 
então US$ 100 milhões ao político, que teria aceito a oferta. 
Peña Nieto não comentou publicamente a acusação, mas, 
no fim do ano passado, negou que tivesse recebido qualquer 
tipo de propina do cartel de drogas.

Disponível em: <https://www.bbc.com/>. Acesso em: 19 set. 2019.

Durante o julgamento do megatraficante mexicano Joaquín 
Guzmán, “El Chapo”, em 2019, foram feitas revelações que 
expuseram  
A. 	 a associação com os traficantes colombianos.
B. 	 a condenação dos chamados chefões do tráfico.
C. 	 o crescimento dos índices de violência no México. 
D. 	 as disputas por territórios controlados pelos cartéis.
E. 	 as relações entre o narcotráfico e o Estado mexicano.

Alternativa E
Resolução: Conforme o texto-base, um traficante colombiano 
testemunhou o envolvimento do ex-presidente do México, 
Peña Nieto, com o traficante El Chapo. A política mexicana  
é entremeada pelo poder do narcotráfico. A alternativa A está 
incorreta porque o colombiano foi testemunha da associação 
do narcotraficante mexicano com o governo do México.  
A alternativa B está incorreta, pois o julgamento revelou o 
funcionamento do tráfico comandado por El Chapo, que 
foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos em 
2019. As alternativas C e D estão incorretas porque são 
conhecidos e divulgados os altos índices de violência no 
México associados ao tráfico de drogas e à disputa territorial 
dos traficantes.

QUESTÃO 87 
Para tanto, o DIP (Departamento de Imprensa e 

Propaganda), órgão criado por Getúlio para o controle e uso 
da censura na imprensa, além da produção de programas 
pró-Estado Novo, atuava em três frentes: o jornalismo,  
o rádio e o cinema. O DIP possuía setores de divulgação, 
radiodifusão, teatro, cinema, turismo, imprensa e literatura 
social e política. Cabia-lhe coordenar, orientar e centralizar 
a propaganda interna e externa, fazer a censura ao teatro, 
cinema, estimular a produção de filmes educativos nacionais 
e classificá-los para a concessão de prêmios e dirigir  
o programa de radiodifusão oficial do governo.

Disponível em: <http://www.ufjf.br>. Acesso em: 07 jul. 2017.  
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Ao se pensar no controle dos meios de comunicação pelo 
Estado Varguista e levando em consideração o texto-base, 
o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) está relacionado 
a governos

A. 	 liberais. 

B. 	 populistas. 

C. 	 neoliberais. 

D. 	 autoritários. 

E. 	 democráticos. 

Alternativa D

Resolução: O texto-base deixa evidente a relação entre 
o governo de Getúlio Vargas, que, ao controlar e censurar 
os meios de comunicação, assemelha-se aos governos 
autoritários da Alemanha e da Itália. Portanto, está correta 
a alternativa D. A alternativa A não se relaciona ao texto- 
-base, pois os governos liberais são contrários à censura e 
ao controle sobre os meios de comunicação. A alternativa B 
mostra-se equivocada, pois, apesar de o governo varguista 
ter um caráter populista, o texto-base não se relaciona ao 
caráter populista do Governo Vargas. A alternativa C incorre 
em erro, pois os governos neoliberais só surgirão anos depois 
na década de 1970. Por fim, o texto-base não se relaciona 
a governos democráticos como afirma a alternativa E, mas 
sim, ao contrário, o texto-base tem ligação com governos 
autoritários nos quais a democracia era sufocada por meio 
do controle estatal dos meios de comunicação.

QUESTÃO 88 

As imensas hélices que se espalham pela Chapada 
Diamantina simbolizam o futuro. Elas integram um dos 150 
parques de energia eólica instalados no interior, o que faz da 
Bahia o segundo estado em geração de energia extraída dos 
ventos, praticamente empatado com o líder Rio Grande do 
Norte (3,9 gigawatts contra 4,0). Nos últimos anos, o interior 
baiano atraiu 13 bilhões de reais de investimentos do setor 
e viu brotarem mais de 40 mil empregos diretos.

Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br>.  
Acesso em: 19 ago. 2019.

A potencialidade de investimentos dessa matriz energética 
na Região Nordeste é justificada pelo(a)

A. 	 subsídio federal concedido às empresas geradoras, 
que diminui o custo de produção.

B. 	 incidência alta de raios solares na região, que favorece 
a formação de ventos sazonais. 

C. 	 circulação geral atmosférica onde predominam rajadas 
e ventos de baixa latitude.

D. 	 regime de ventos com intensidade moderada sem 
mudanças abruptas de velocidade e direção.

E. 	 domínio tecnológico nacional na produção dos 
aerogeradores, viabilizando a geração de empregos.
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Alternativa D

Resolução: O melhor aproveitamento para a produção 
de energia eólica está relacionado aos ventos constantes 
durante o ano com pouca variação de direção e velocidade. 
A alternativa A está incorreta porque as características da 
circulação atmosférica local devem justificar o investimento 
na produção de energia eólica, sendo o subsídio do governo 
um fator que pode contribuir para a implantação desse 
sistema. A alternativa B está incorreta porque a formação 
de ventos sazonais não viabiliza o investimento para a 
produção de energia eólica. A alternativa C está incorreta 
porque o predomínio de rajadas é desfavorável à instalação 
dos aerogeradores. A alternativa E está incorreta porque 
poucas indústrias de alguns países têm o domínio mundial 

da produção de aerogeradores, configurando um oligopólio.

QUESTÃO 89 

TEXTO I
Cabia, então, aos emancipadores e abolicionistas, em 

suas diversas sociedades e escudados na imprensa, fazer 
da causa da liberdade não só uma realização humanitária 
e civilizadora, mas igualmente patriótica em seu desmonte 
da escravatura. 

BEZERRA NETO, J. M. A segunda independência: emancipadores, 
abolicionistas e as emancipações do Brasil. In: Almanack, Guarulhos,  

n. 02, 2011. p. 96.

TEXTO II
Eu, abaixo assinada, D. Clara Vieira de Castro, declaro 

que sou legítima senhora da escrava Amélia nascida 
nesta cidade, e filha de uma outra minha escrava de nome 
Aldina, e que tendo recebido da Sociedade Promotora de 
Emancipação de Escravos nesta cidade a quantia de dois 
contos de réis, desde este momento considero liberta a minha 
referida escrava Amélia, e desisto de todos os direitos que 
nela tinha como minha propriedade.
Rio Grande do Sul, 6 de setembro de 1869.

FRICK, J. Abolição da escravatura: breve notícia sobre a Primeira 
Sociedade de Emancipação de Escravos do Brasil.  

Lisboa: Lallemant Frères, 1885. p. 23.

Na segunda metade do século XIX, membros da elite 
progressista e setores médios da sociedade fundaram 
diversas associações abolicionistas, que, de acordo com 
os textos, visavam

A. 	 atacar os interesses econômicos da aristocracia 
escravocrata.

B. 	 aprovar leis de cunho abolicionista junto aos políticos 
imperiais.

C. 	 financiar movimentos revoltosos contrários ao regime 
escravista.

D. 	 promover ações humanitaristas desvinculadas do 
governo imperial.

E. 	 garantir uma política de indenização aos negros recém-
alforriados.
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Alternativa D

Resolução: 

A)  INCORRETA – De acordo com o texto II, a sociedade 
emancipadora promovia o pagamento de indenizações 
aos senhores de escravos no momento da libertação 
dos cativos. Desse modo, a elite escravocrata não sofria 
prejuízos econômicos, pois recebia o pagamento pelo 
escravo liberto. 

B)  INCORRETA – O papel das sociedades abolicionistas 
não estava vinculado às atividades legislativas no Período 
Imperial. Além disso, apesar do apoio de algumas figuras 
políticas, havia grande resistência entre os parlamentares 
na aprovação de leis abolicionistas, pois elas se chocavam 
com o interesse da elite política e econômica do país. 

C)  INCORRETA – As sociedades abolicionistas promoviam 
a libertação de escravizados em diversas províncias do 
Brasil imperial, fomentando um abolicionismo pacífico. 

D)  CORRETA – A ação das sociedades abolicionistas era 
“humanitária”, assemelhando-se a atos de caridade 
estimulados por determinados setores sociais no Brasil 
imperial. O pensamento abolicionista estava difundido 
em diversos estratos da sociedade na segunda metade 
do século XIX e estimulou diferentes movimentos 
emancipatórios, pacíficos e violentos. No caso das 
associações abolicionistas, destaca-se seu caráter não 
governamental e filantrópico. 

E)  INCORRETA – De acordo com o texto II, as indenizações 
pagas pelas sociedades abolicionistas destinavam-se aos 
donos dos escravos alforriados.

QUESTÃO 90 

 
Tradução: Correios dos EUA. Em uma determinação conjunta.

Disponível em: <https://arago.si.edu/>. Acesso em: 29 ago. 2019 
(Adaptação). 

Emitido em 1933 pela Administração de Recuperação 
Nacional (NRA), o selo mostrado anteriormente evidencia 
uma estratégia promovida pelo governo de Franklin D. 
Roosevelt, que visava a

S1XY

A. 	 diminuição da intervenção estatal, para evitar o colapso 
da economia. 

B. 	 aplicação de medidas do liberalismo clássico, para 
estimular o mercado.

C. 	 desregulamentação da especulação financeira, para 
aquecer a economia.

D. 	 mobilização de diferentes setores sociais, para superar 
a crise econômica. 

E. 	 superprodução agrícola e industrial, para fomentar o 
consumismo no país.

Alternativa D
Resolução: 

A)  INCORRETA – O plano de recuperação econômica do 
governo de Franklin D. Roosevelt (New Deal) se baseava 
em medidas intervencionistas. 

B)  INCORRETA – O New Deal visava substituir as práticas 
liberais clássicas até então adotadas na economia 
nacional por uma estratégia interventora.

C)  INCORRETA – A Crise de 1929 nos Estados Unidos 
estava associada, entre outros aspectos, à desenfreada 
especulação financeira dos investidores estadunidenses, 
portanto, com o New Deal, o governo de Franklin D. 
Roosevelt busca controlar a especulação financeira no 
país. 

D)  CORRETA – O discurso político do governo passou 
a estimular uma nova espécie de nacionalismo que 
valorizasse a cooperação e a solidariedade, diferentemente 
da ideologia individualista do liberalismo, numa tentativa 
de garantir a cooperação dos mais diferentes setores da 
sociedade na superação da crise econômica. Tal estímulo 
é visível no selo da NRA, no qual é possível perceber  
a colaboração de camponeses, empresários, operários 
e trabalhadores do setor terciário.

E)  INCORRETA – A ideia do plano de recuperação de 
Roosevelt era que o Estado passasse a regulamentar 
o mercado e o setor produtivo, controlando, assim,  
a produção agrícola e industrial.
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