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1.o DIA

RESOLUÇÕES 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 01 a 90 e a Proposta de Redação, dispostas
da seguinte maneira:

a) questões de número 01 a 45, relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias;

b) Proposta de Redação;

c) questões de número 46 a 90, relativas à área de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

ATENÇÃO: as questões de 01 a 05 são relativas à língua estrangeira. Você deverá responder apenas às questões
relativas à língua estrangeira (inglês ou espanhol) escolhida no ato de sua inscrição.

2. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as
instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência,
comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.

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

4. O tempo disponível para estas provas é de cinco horas e trinta minutos.

5. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.

6. Somente serão corrigidas as redações transcritas na FOLHA DE REDAÇÃO.

7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES  e o
CARTÃO-RESPOSTA/FOLHA DE REDAÇÃO.

8. Você poderá deixar o local de prova somente após decorridas duas horas do início da aplicação e poderá levar
seu  CADERNO DE QUESTÕES ao deixar em definitivo a sala de prova nos 30 minutos que antecedem o término
das provas.
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS E PROVA DE CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Obs.: Confira a resolução das questões de sua versão. 

15/5/2022

VERSÃO
����

VERSÃO
������	

VERSÃO

����	

VERSÃO
�	�

1 A A A A
2 C C C C
3 E E E E
4 C C C C
5 C C C C
6 A C E A
7 A B D C
8 B C A E
9 A E B A
10 A A C A
11 C C D A
12 E D D A
13 D B A B
14 D C A C
15 E A A B
16 C C B A
17 C E C B
18 C B A C
19 A C B B
20 C C C B
21 D D C B
22 B B A C
23 D B C C
24 A E B E
25 C C C C
26 A A B D
27 E D A C
28 B A E A
29 B D C C
30 C B E C
31 D C C D
32 B A D C
33 C C E A
34 A E C C
35 C C C D
36 E C A A
37 B D C D
38 C D E B
39 C C D D
40 D E B D
41 A A C E
42 E B D E
43 B A C C
44 C A A C
45 C A B E

VERSÃO
����

VERSÃO
������	

VERSÃO

����	

VERSÃO
�	�

46 E B C E
47 D A B C
48 C C C E
49 D D D E
50 B D C D
51 B B D E
52 A B A D
53 A D B E
54 C D B D
55 C E C D
56 E C C D
57 D D B E
58 B A D D
59 C A B B
60 E E B B
61 C C B C
62 E B C D
63 C B C C
64 D C D D
65 A E B A
66 A D A C
67 A C C D
68 C B D B
69 B A B C
70 E A A B
71 D A A C
72 B C C B
73 B D A C
74 C E E B
75 A C C B
76 E E E B
77 C B C C
78 C C E B
79 D E A A
80 A D A A
81 D C A C
82 D B E A
83 E A D A
84 D A E A
85 B C D A
86 B C E C
87 A D D D
88 C B D A
89 D E D E
90 B D E C
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 01 a 45

Questões de 01 a 05 (opção inglês)

Thousands of street vendors sell food in New
York, from the hotdog and pretzel sellers who have
long been a part of the city’s streetscape, to
immigrants from around the world who today sell
everything from Colombian arepas to Tibetan momos.

But vendors say they are getting squeezed, since
the city’s cap on vending permits has not budged
since the early 1980s.

That means many vendors are forced to go on the
black market and pay tens of thousands of dollars to
use permits the city gives out for just $200 – or work
illegally and face tickets and fines.

The street sellers are pushing legislation that
would lift the cap, allowing the city to issue new
permits for the first time in decades. The bill,
considered by the city council on Thursday, would
offer about 4,000 new permits over the course of a
decade, doubling the current number.

The Guardian (adapted).

Segundo o texto, os vendedores ambulantes da
cidade de Nova York reivindicam aumento da
concessão de licenças de trabalho, pois
� o limite atual de permissões encoraja abusos no

mercado paralelo.
� as autorizações são insuficientes para coibir

ameaça aos ambulantes por fiscais municipais.
� políticos se aproveitam de cotas para angariar

votos de trabalhadores de baixa renda.
� a disputa por quadras nas ruas leva ao cres -

cimento de violência entre imigrantes.
� o processo burocrático para obtenção dos docu -

mentos é frustrante.

Resolução
Encontra-se a informação nos dois primeiros parágra -

fos do texto:

*cap = limite

*to budge = mover-se

*black market = mercado negro

*fines = multas

Resposta: A

How On-line Gamers are Solving Science’s

Biggest Problems

On paper, gamers and scientists make a bizarre
union. But in reality, their two worlds aren’t leagues
apart: both involve solving problems within a given
set of rules. Genetic analysis, for instance, is about
finding sequences and patterns among seemingly
random clusters of data. Frame the analysis as a
pattern-spotting game that looks like Candy Crush,
and, while aligning patterns and scoring points,
players can also be hunting for mutations that cause
cancer, Alzheimer’s disease or diabetes.

“Our brains are geared up to recognise patterns”,
says Erinma Ochu, a neuroscientist at the University
of Manchester, explaining why scientists are turning
to gamers for help, “and we do it better than
computers. This is a new way of working for scientists,
but as long as they learn how to trust game
developers to do what they do best — make great
games — then they can have thousands of people
from all around tlhe world working on their data”.

Disponível em: www.theguardian.com (adapted).

De acordo com a reportagem publicada no jornal The
Guardian, os adeptos de jogos eletrônicos podem
ajudar os cientistas por terem
� habilidade em seguir regras.
� interesse em estudar ciência.
� capacidade de reconhecer padrões.
� talento para programar computadores.
� desejo de contribuir para a humanidade.

Resolução
Lê-se no texto:

“Frame the analysis as a pattern-spotting game that

looks like Candy Crush, and, while aligning patterns

and scoring points, players can also be hunting for

mutations that cause cancer, Alzheimer’s disease or

diabetes.”

Resposta: C

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02
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Many feel as if the covid-19 pandemic is stealing
their present and jeopardising their future. But this
unprecedented global public health emergency is also
precipitating the destruction of our past, one piece at
a time. Indeed, the pandemic has exacerbated the
theft and trafficking of antiquities and historical
manuscripts, eroding our collective memory and
ability to share it with future generations. Although
the theft of antiquities has been a problem since
antiquity itself, its pace has increased during the
pandemic, particularly in the Middle East and North
Africa — areas rich in heritage sites.

Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari. Disponível em:

www.aljazeera.com (adapted).

De acordo com o autor,
� a covid-19 está tirando das pessoas suas expec -

tativas a respeito do presente e do futuro.
� tanto a pandemia quanto o tráfico de relíquias

devem ser vistos como emergências globais.
� a pandemia facilitou atitudes antiéticas e até

mesmo ilegais, tanto individualmente quanto
coletivamente.

� o roubo de antiguidades não deveria nos sur -
preender visto que é uma prática tão antiga
quanto a civilização.

� o roubo de objetos e documentos históricos
ajudou a comprometer a memória coletiva da
humanidade.

Resolução
No texto:

“Indeed, the pandemic has exacerbated the theft and

trafficking of antiquities and historical manuscripts,

eroding our collective memory and ability to share it

with future generations.”

*to erode = desgastar, corroer

Resposta: E

A Guide to Harvard “A Cappella!”

A cappella is such a big deal on all college
campuses these days, I thought l’d write a post about
what Harvard has to offer (spoiler alert: many
incredibly talented groups)! There are so many
groups that we have a cappella jams fairly often, and
it’s always a good time to go hear the other groups
perform.

Some of my favorite memories are hanging out
with my a cappella group members both on campus
and around the country (and soon the world during
our summer tour!). The Harvard a cappella
community is absurdly diverse and talented — I think
every Harvard student should take advantage of all we
have on campus and go see a show!

Disponível em: https://college.harvard.edu (adapted).

A expressão “a capella” caracteriza o ato de cantar
sem o acompanhamento de instrumentos musicais.
A expressão “big deal”, usada com relação a esse
tema, indica que
� a universidade contrata estudantes para participarem

de competições a cappella.
� os estudantes assinam acordos lucrativos para inte -

grarem grupos a cappella.
� a atividade de cantar a cappella é valorizada pelas

comunidades acadêmicas.
� os grandes talentos de Harvard fazem parte de

grupos a cappella.
� os maiores grupos a cappella estão localizados em

Harvard.

Resolução
A expressão “big deal” significa algo importante.

Resposta: C

QUESTÃO 03 QUESTÃO 04
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Leia a tirinha Pickles de Brian Crane.

Disponível em: gocomics.com

A leitura dos dois últimos quadrinhos da tirinha per -
mite inferir que a mulher é uma pessoa
� negligente.
� imparcial.
� persuasiva.
� condescendente.
� submissa.

Resolução
Ser persuasivo é ter o poder de convencer outras

pessoas de que o seu ponto de vista está correto.

Resposta: C

Questões de 01 a 05 (opção espanhol)

Dejar de fumar engorda, pero seguir haciéndolo,
también. Esa es la conclusión a la que han llegado
investigadores de la Universidad de Navarra que han
hecho un seguimiento de 7.565 personas durante 50
meses. Los datos “se han ajustado por edad, sexo,
índice de masa corporal inicial y estilo de vida”, ha
explicado el director del ensayo, Javier Basterra-
Gortari, por lo que “el único factor que queda es el
tabaquismo”. El estudio se ha publicado en la Revista
Española de Cardiología.

“El tabaco es un anorexígeno [quita el apetito], y
por eso las personas que dejan de fumar engordan”,
añade Basterra-Gortari. Eso hace mucho más
relevante el hallazgo del estudio. Puesto en orden, los
que más peso ganan son los que dejan de fumar,
luego, los que siguen haciéndolo, y, por último, los
que nunca han fumado, indica el investigador. “Por
eso lo mejor para mantener una vida saludable es no
fumar nunca”, añade.

BENITO, E. Disponível em:

http://www.elpais.com/articulo/sociedad (adaptado).

Tomando como base o fragmento, qual proposição
identifica-lhe o tema central e poderia ser usada como
título?
� Fumantes engordam mais que não fumantes.
� Estudo mostra expectativa de vida dos fumantes.
� Pessoas que fumam podem tornar-se anoréxicas.
� Estilo de vida interfere no ganho de peso.
� Tabagismo como fator de emagrecimento.

Resolução
A questão pede que o/a estudante crie uma relação

entre o tema do texto e o título proposto nas alter -

nativas. No decorrer do texto, chega-se à conclusão

de que ex-fumantes são aqueles que mais engordam,

seguidos daqueles que continuam fumando e pelos

que nunca fumaram. Portanto, a alternativa correta é

a letra A.

Resposta: A

QUESTÃO 05

QUESTÃO 01
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Aunque me cuesta mucho trabajo y me hace
sudar la gota gorda, y, como todo escritor, siento a
veces la amenaza de la parálisis, de la sequía de la
imaginación, nada me ha hecho gozar en la vida tanto
como pasarme los meses y los años construyendo
una historia, desde su incierto despuntar, esa imagen
que la memoria almacenó de alguna experiencia
vivida, que se volvió un desasosiego, un entusiasmo,
un fantaseo que germinó luego en un proyecto y en la
decisión de intentar convertir esa niebla agitada de
fantasmas en una historia. “Escribir es una manera de
vivir”, dijo Flaubert.

Discurso de Mario Vargas Llosa al recibir el Premio Nobel de

Literatura. Disponível em: www.nobelprize.org (adaptado).

O trecho apresentado trata do fazer literário, a partir
da perspectiva de Vargas Llosa.

Com base no fragmento “me hace sudar la gota
gorda”, infere-se que o artifício da escritura, para o
escritor, 
� ativa a memória e a fantasia. 
� baseia-se na imaginação inspiradora.
� demanda expressiva dedicação.
� requer entusiasmo e motivação. 
� fundamenta-se nas experiências de vida.

Resolução
“Sudar la gota gorda” é uma expressão idiomática

em espanhol utilizada para indicar algo que precisa

de um esforço maior. É similar à expressão “suar a

camisa”, em português, a qual se diz quando um

trabalho pesado é feito. Se o candidato não conhece

essa expressão, pode-se confundir, no texto, com o

que consta na alternativa D – “requer entusiasmo e

motivação”, devido ao fato de o escritor mencionar

que, algumas vezes, possui problemas de

imaginação. Deve-se aqui, entretanto, focar na

expressão idiomática em si. 

Resposta: C 

El robo.

Para los niños anchos espacios tiene el día
y las horas son calles despejadas abiertas

[avenidas. 
A nosotros, se estrecha el tiempo de tal modo que

[todo está apretado y oprimido.
Se atropellan los tiempos casi no da lugar un día a otro. 
No bien ha amanecido cae la luz a pique en veloz

[mediodía
y apenas la contemplas huye en atardeceres hacia 

[pozos de sombra.
Dice una voz: entre vueltas y vueltas se me fue el día.
Algún ladrón oculto roba mi vida.

MAIA, C. Obra poética. Montevidéu (adaptado).

O poema “El robo”, de Circe Maia, poetisa uruguaia
contemporânea, trata do(a) 
� problema do abandono de crianças nas ruas.
� excesso de trabalho na sociedade atual.
� repressão dos sentimentos e da liberdade.
� violência nos grandes centros urbanos.
� angústia provocada pela fugacidade do tempo.
Resolução

Podemos verificar que todas as marcas linguísticas

presentes no texto remetem à questão do tempo.

Dentro do contexto a autora fala das horas, do tempo

apertado, oprimido e das voltas que a vida dá, sem

tempo para retornar. Percebemos ao longo do texto a

angústia vivida pela personagem. 

Resposta: E

QUESTÃO 02 QUESTÃO 03
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Interprete o texto com a respectiva imagem e identifi -
que a mensagem, de acordo com as alter nativas
abaixo. 

� Se você cair em um encostamento, ficará com
incapacidade.

� Se você cair em um estacionamento, peça minha
ajuda.

� Se você ficar com meu estacionamento, ficará
com a minha deficiência.

� Se você ficar com minha vaga, ficarei triste.
� Se você ficar em uma vaga de incapaz, ficará com

multa.

Resolução
Essa imagem está pedindo que as pessoas deem

importância ao tema da acessibilidade, mostrando

que se deve respeitar o estacionamento destinado a

cadeirantes. Nela vemos a pintura da vaga para

cadeirantes, e a frase que diz “Se você ficar com meu

estacionamento, ficará com a minha deficiência”.

Resposta: C

El Hombre Electrónico

¿Cuántas veces has cambiado de móvil? ¿Cuántos
ordenadores has tenido ya? ¿Tienes cámara digital,
IPOD, Nintendo Wii y televisión de pantalla de plasma?
Ordenadores, teléfonos móviles, GPS, walkmans,
televisiones, lavadoras, tostadores, aspiradores y un
larguísimo etcétera. Todos usamos aparatos eléctricos
que tarde o temprano se convertirán en residuos. El
Hombre Electrónico mide 7 metros de altura y pesa 3,3
toneladas. Es una escultura hecha con la cantidad de
residuos eléctricos y electrónicos que un ciudadano
medio (en el Reino Unido) tirará a la basura a lo largo
de su vida, si se sigue consumiendo este tipo de
productos al ritmo actual. El Hombre Electrónico ha
sido diseñado por el escultor Paul Bomini con objetivo
de aumentar la conciencia de los ciudadanos a la hora
de consumir aparatos eléctricos. Esta campaña parte de
la base de que todos compramos aparatos electrónicos
como herramientas de trabajo u ocio, pero haciéndonos
unas cuantas preguntas podemos inducir cambios en
nuestro comportamiento que beneficiarán al medio
ambiente, otras personas y a nosotros mismos: ¿Tienes
algún aparato eléctrico o electrónico que no necesitas?
¿Podrías ser más responsable a la hora de comprar un
nuevo producto electrónico? ¿Podrías reciclar o reparar
estos productos una vez que se han quedado obsoletos o
se han rotos? ¿Intentas ahorrar energía en tu vida diaria?

Disponível em: www.verdecito.es (adaptado).

Considerando a necessidade de assumir uma conduta
mais responsável com o meio ambiente, Paul Bomini
criou a escultura O homem eletrônico para
� incentivar inovações em reciclagem para a cons -

trução de máquinas.
� propor a criação de objetos a partir de aparelhos

descartados.
� problematizar o descarte inconsequente de equi -

pa mentos.
� divulgar o lançamento de produtos eletrônicos

sustentáveis.
� alertar sobre as escolhas tecnológicas da popu -

lação. 

Resolução
No trecho “Todos usamos aparatos eléctricos que tar -

de o temprano se convertirán en residuos (…)”, o autor

chama a atenção para o descarte inconsequente de

equi pa mentos, o qual poderá acontecer após um

tempo relativamente curto de uso.

Resposta: C

QUESTÃO 04 QUESTÃO 05
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 06 a 45

Texto I

(...) Em 1549, Thomé de Sousa chegou à Bahia
com a missão de fundar a primeira cidade e capital do
Brasil. Com ele, chegaram os primeiros jesuítas.
Dando continuidade à exploração da terra e em busca
de novos gentios a evangelizar, o padre jesuíta
Manoel da Nóbrega, acompanhado do noviço José de
Anchieta e de outros jesuítas, escalou a Serra do Mar,
chegando ao planalto de Piratininga, onde encon -
traram, segundo cartas enviadas a Portugal, “uma
terra mui sadia, fresca e de boas águas”.

Nesse lugar, fundaram um colégio em 25 de
janeiro de 1554, ao redor do qual se iniciou a cons tru -
ção das primeiras casas de taipa, que dariam origem
ao povoado de São Paulo de Piratininga. Em 1560, o
povoado ganhou foros de vila.

No início, São Paulo vivia da agricultura de subsis -
tência, aprisionando índios para trabalharem como
escravos na frustrada tentativa de implantação em
escala da lavoura de cana-de-açúcar.

Disponível em: www.sp-turismo.com/historia.htm

Texto II

Inspiração

“Onde até na força do verão havia tempestades de
ventos fortes e frios de crudelíssimo inverno.”

Frei Luís de Sousa

São Paulo! comoção de minha vida...
Os meus amores são flores feitas de original...
Arlequinal!... Traje de losangos... Cinza e ouro...
Luz e bruma... Forno e inverno morno...
Elegâncias sutis sem escândalos, sem ciúmes...
Perfumes de Paris... Arys!
Bofetadas líricas no Trianon... Algodoal!...

São Paulo! comoção de minha vida....
Galicismo a berrar nos desertos da América!

ANDRADE, Mário de. Pauliceia desvairada, 1922.

Sobre os textos, pode-se afirmar que
� o primeiro texto explora a linguagem literária, ca -

racterizada pelo uso da função denotativa ou refe -
rencial, que preza a imparcialidade da informação.

� as notícias, artigos jornalísticos, textos didáticos,
verbetes de dicionários privilegiam, como se nota
no texto I, a linguagem conotativa.

� o texto II explora a linguagem literária, na qual se
pode observar o emprego de recursos estilísticos
e expressivos.

� o texto I apresenta uma preocupação com o obje -
to da linguagem, tornando-a expressiva estetica -
mente.

� os dois textos apresentam linguagem conotativa,
que prima pela objetividade e recursos estilísticos
comuns em textos não literários.

Resolução
O texto II é literário e há, por isso, preocupação com

a elaboração estética, explorando recursos estilísticos

e expressivos.

Resposta: C

Amanhã, domingo, das duas, uma: ou você
assiste a um jogo ou a um filme qualquer.

Se você vê o filme, tudo bem. Mas se vê o jogo,
das duas, uma: ou você torce para um dos times ou
fica indiferente.

Se você fica indiferente, tudo bem. Mas se torce,
das duas, uma: ou você pega uma almofada para
socar ou rói as unhas.

Se você rói as unhas, tudo bem. Mas se você pega
uma almofada para socar, das duas, uma: ou é uma
almofada comum, vagabunda, ou é uma almofada de
estimação, daquelas pacientemente bordadas pela
sua sogra dois dias antes de morrer.

TORERO, José Roberto. In: Os cabeças-de-bagre também

merecem o paraíso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.

A progressão é assegurada nos textos por deter mi -
nados recursos linguísticos e pela conexão entre es -
ses recursos e as ideias que eles expressam. Na
crônica, a continuidade textual é construída, predomi -
nantemente, por meio da
� utilização de vocabulário rebuscado, possibili -

tando a elegância do raciocínio.
� repetição de estruturas, assegurando o parale -

lismo sintático e semântico.

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07
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� apresentação de argumentos lógicos, constituin -
do blocos textuais independentes.

� ordenação de orações justapostas, dispondo as
informações de modo paralelo.

� estruturação de frases ambíguas, construindo
efeitos de sentido opostos.

Resolução
A crônica é composta pela repetição da estrutura de

suas orações, o que mantém o paralelismo sintático.

Resposta: B

Texto I

Charge: cartum cujo objetivo é a crítica humo -
rística imediata de um fato ou acontecimento espe -
cífico, em geral de natureza política. O conhecimento
prévio, por parte do leitor, do assunto da charge é
quase sempre fator essencial para sua compreensão.

RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo Guimarães.

Dicionário de Comunicação.

Texto II

Considerando a definição de charge no texto I, indique
a alternativa que apresenta o fato político criticado e
o recurso expressivo utilizado no texto II:

� o programa Bolsa Família e metáfora.
� a isenção da taxa de luz e metonímia.
� o financiamento de moradias e ironia.
� a construção de casas populares e comparação.
� a qualificação profissional de jovens e sinestesia.

Resolução
Na charge, há uma crítica irônica ao programa de

habitação urbana Minha Casa, Minha Vida. Em vir -

tude do alto custo das moradias no País, o programa

substitui a casa de tijolo por “plástico preto”,

“caixote” e “contêiner”.

Resposta: C

A alegria é a prova dos nove!

Por que a comédia é tratada como gênero menor?
O que leva alguns críticos a sequer colocarem co -
médias entre os espetáculos a que assistem? Por que
os comediantes só ganham prêmios quando fa zem
papéis dramáticos? Quem ou o que define o que é
uma piada de mau gosto? O humor é subserviente ao
gosto popular? As comédias são feitas somente com
o olho na bilheteria? Quem faz rir está apelando?
Existe humor fácil? Riso fácil? Os comediantes traba -
lham com baixaria? É possível entender a popula -
ridade dos comediantes? É possível compreender seu
desprestígio intelectual? A comunicação em massa
consegue domar a capacidade demolidora do humor?
A troco de que acham que o riso não é importante
para ser estudado?

Das indagações mais superficiais às mais profun -
das, o humor merece mais reflexão.

POSSOLO, Hugo. Palhaço-Bomba.

Ao abordar o tema do humor de forma crítica, o pri -
meiro parágrafo constrói-se a partir de uma estratégia
muito recorrente. Esse procedimento tem por objetivo
� organizar os períodos de maneira a promover a

progressão das informações, que são sequen -
cialmente complementadas.

� relacionar desdobramentos dos aspectos negati vos
que circundam a vida do artista da área humorística.

� reunir questionamentos que dão a entender que o
autor se posiciona de maneira pouco consistente
sobre a função do humor na sociedade.

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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� formular perguntas destinadas a demonstrar que o
trabalho artístico humorístico se deve mais à preo -
cupação com o público capaz de compreendê-lo.

� induzir reflexões sobre a necessidade de com -
preender a relevância social do trabalho artístico
humorístico.

Resolução
O primeiro parágrafo se constrói por meio de questio -

namentos, revelando vários aspectos críticos sobre o

tratamento direcionado à obra humorística e aos

artistas que trabalham com humor, revelando, por

fim, que o assunto requer mais reflexões.

Resposta: E

Texto I

Poema em linha reta

Nunca conheci quem tivesse levado porrada.

Todos os meus conhecidos têm sido campeões 

[em tudo.

E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas 

[vezes vil,

Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,

Indesculpavelmente sujo,

Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para

[tomar banho,

Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,

(…)

Toda a gente que eu conheço e que fala comigo

Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,

Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes – 

[na vida…

(…)

Arre, estou farto de semideuses!

Onde é que há gente no mundo?

Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?
CAMPOS, Álvaro de.

Texto II

Considerando-se que o poema de Álvaro de Campos,
heterônimo de Fernando Pessoa, foi publicado no
século XX, e que a charge é contemporânea, a inter -
tex tualidade entre os textos é estabelecida
� não só pela reiteração, na charge, da imagem

poética de “Poema em linha reta”, como também
pela constatação de que as pessoas expõem as
aparências e escondem as próprias falhas.

� pela oposição de ideias entre os dois textos, visto
que, no poema, o eu lírico possui um tom depres -
sivo; na charge, porém, a depressão está ausente
devido à atmosfera sensual que envolve a
personagem Fernando Pessoa.

� pelo plágio que a charge faz do poema, pois ela
inicia-se exatamente com o segundo verso, e não
vai além do sentido do texto original.

� pela ridicularização que a charge faz dos versos
de Fernando Pessoa, principalmente pelo fato de
as personagens revelarem a sua intimidade
doméstica.

� pela clara ausência de conteúdo relevante e de
recursos expressivos em ambos os textos, já que
o poema não apresenta métrica, o que o desva -
loriza, e que também é característica da charge.

QUESTÃO 10

TODOS OS MEUS
CONHECIDOS TÊM
SIDO CAMPEÕES
EM TUDO, OFÉLIA

SAI DO FACEBOOK,
FERNANDO... ESSE

NEGÓCIO TÁ TE
FAZENDO TÃO MAL...
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Resolução
“Poema em linha reta”, composto, no século pas -

sado, por Álvaro de Campos, heterônimo de Fer nan -

do Pessoa, trata com ironia o modo como as pessoas

sempre tentam parecer bem diante da sociedade. O

eu lírico do poema deprime-se num mundo onde

todos os seus conhecidos “têm sido campeões em

tudo”. A charge retoma – e atualiza – essa mesma

ideia. É possível reconhecer a intertextualidade com

o poema de Fernando Pessoa na fala da personagem

masculina e no título da charge, atuali zando para a

pós-modernidade a espetacula rização falsa das

pessoas nas redes sociais.

Resposta: A

Um grito ecoou numa madrugada fria de 2015,
acordando os moradores de um luxuoso condomínio
de São José do Rio Preto, no noroeste paulista. Os
con domínios há muito não dormiam um sono
tranquilo. Muros altos, arames farpados e cercas elé -
tricas já não bastavam para lhes inspirar segurança.
Viviam assombrados por relatos cada vez mais
frequentes de criaturas da noite que vinham perturbar
o sossego das pessoas.

Os invasores são escorpiões que deram de
aparecer na região nos últimos tempos. Só no ano
passado, o município recebeu 250 notificações de
acidentes com os aracnídeos – um aumento de 52%
em relação ao ano anterior. (...)

Mas o grito que irrompeu o silêncio daquela
madrugada não era um pedido de socorro de alguma
vítima do peçonhento: provinha de um galo que
marcava território antes do alvorecer. O ritual se
repetiu na noite seguinte, e ganhou adesões com o
passar do tempo. Um ano depois, mais de trinta
galos, galinhas, garnisés e galinhas-d’angola dividiam
o espaço com os humanos.

Com a proliferação dos escorpiões, vários con -
domínios aventaram a ideia de soltar galináceos,
predadores naturais dos aracnídeos, pela vizinhança.
(...) O lugar hoje é praticamente um santuário de
galinhas-d’angola: um batalhão de mais de 250 aves
circulam à vontade, entoando seu vigilante “tô fraco”.
Segundo a administração, a incidência de escorpiões
foi reduzida em mais de 90%.

MANNA, Nuno. “O mistério das galinhas”. Revista Piauí, n.o 118,

p. 15, julho de 2016.

O texto foge do padrão usual dos textos jornalísticos,
apesar de ter por principal objetivo informar aos
leitores um problema enfrentado em São José do Rio
Preto. Esta inovação ocorre devido à(ao)
� predomínio da linguagem denotativa, por apre -

sentar dados estatísticos em sua argumentação.
� predomínio da linguagem conotativa, principal -

mente nos trechos descritivos – mais adequados
ao conto do que ao artigo jornalístico.

� uso simultâneo de diferentes tipos textuais (nar -
ração, dissertação e descrição) com intuito de
criar expectativa no leitor.

� tratamento sério dispensado ao tema que, a priori,
seria cômico: a invasão de “trinta galos, galinhas,
garnisés e galinhas-d’angola” em condomínios de
luxo.

� utilização, como argumento de autoridade, de
dados estatísticos sobre a invasão das galinhas
em condomínios de luxo.

Resolução
O texto inova e surpreende o leitor ao apresentar as

informações utilizando, simultaneamente, tipos

textuais diferentes, conferindo ao texto, princi -

palmente nas passagens descritivas e narrativas,

imagens mais próximas do texto literário do que do

jornalístico.

Resposta: C

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

TROUXE O
JORNAL?

CALMA...
SALVEI AS
TIRINHAS!
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Ao trazer somente o caderno que contém as tirinhas
e inutilizando todo o resto do jornal, Garfield faz uso
de um recurso de linguagem encontrado com fre -
quência 
� nos jornais, quando repórteres registram uma

ocorrência que lhes parece intrigante e sensa -
cional.

� nos textos publicitários, quando se comparam
dois produtos de mesma utilidade.

� na prosa científica, quando o autor descreve com
imparcialidade e distanciamento a experiência de
que trata.

� na literatura, quando o autor usa as palavras para
explicar e mostrar processos construtivos do
próprio discurso.

� nos manuais de instrução, quando se organiza
com clareza uma determinada sequência de
operações.

Resolução
Está presente na tira a função metalinguística. A

importância dada por Garfield às tirinhas do jornal

comprado para John volta-se para a própria estrutura

(de tirinhas cômicas) em que foi escrita.

Resposta: D

Descobrimento

Abancado à escrivaninha em São Paulo
Na minha casa da rua Lopes Chaves
De supetão senti um friúme por dentro.
Fiquei trêmulo, muito comovido
Com o livro palerma olhando pra mim.

Não vê que me lembrei que lá no norte, meu Deus! 
Muito longe de mim

Na escuridão ativa da noite que caiu
Um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo 

nos olhos,
Depois de fazer uma pele com a borracha do dia,
Faz pouco se deitou, está dormindo.

Esse homem é brasileiro que nem eu.

ANDRADE, Mário de.

Mário de Andrade participou da Semana de Arte
Moderna em 1922 e deixou obras representativas da
cultura e das tradições brasileiras, incorporando
variantes linguísticas faladas à língua escrita. Sua
obra mais representativa dessa tendência é
Macunaíma. O poema “Descobrimento”, em que há o
rompimento com a estrutura poética tradicional, ver -
sos livres e sem rima, é mais um exemplo da adesão
do autor ao movimento modernista. A temática de
que trata o poema é o (a) 
� desconhecimento da identidade do povo bra -

sileiro.
� constatação de pertencimento a um povo tão

díspar.
� analogia entre existências assemelhadas.
� constrangimento do bem viver do eu lírico diante

do mal viver alheio.
� comoção do eu lírico ao se dar conta da penúria

da população do País.

Resolução
O poema trata do reconhecimento da identidade

brasileira em indivíduos que vivenciam realidades

muito diferentes, mas pertencem a uma mesma

nação.

Resposta: B

Disponível em: http://www.selfieblog.net/wpcontent/

uploads/2015/02/pau-de-selfie-charge-4.jpg. 

Acesso em: 9 abr. 2018.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14
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No primeiro balão, a palavra aí é exemplo de função
� fática, uma vez que apenas verifica o canal de

comunicação.
� referencial, porque informa o local em que

ocorrerá o assalto.
� conativa, pois interpela o receptor da mensagem.
� metalinguística, dado o caráter de tradução da

palavra.
� poética, já que estimula a criatividade da

mensagem.

Resolução
A utilidade da palavra aí é chamar a atenção da

segunda personagem do cartum, para que a comu -

nicação se inicie, o que configura função conativa ou

apelativa.

Resposta: C

Todos os nomes

Passar os olhos pela relação dos jogadores ins -
critos por nossos clubes profissionais para a atual
temporada profissional pode ser uma experiência
reveladora.

O que primeiro salta à vista é a quantidade de
nomes estrangeiros – em geral de origem inglesa,
ainda que existam alguns Jeans, Michels e Pierres de
sabor francês e um ou outro Juan de sonoridade
castelhana.

O grosso mesmo é de nomes anglo-saxões.
Só de Wellingtons eu contei seis. Se bobear, tem

mais Wellington que José no nosso futebol.
Nem vamos perder tempo falando da profusão de

Williams, de Christians, de Rogers e de Andersons.
Até aqui, parece que eu, um mero Zé, estou me

queixando dessa invasão onomástica estrangeira e
engrossando o coro dos que, como o ex-deputado
Aldo Rebelo, querem defender a “pureza” da língua
pátria a golpes de multas e proibições. Longe de mim
tal insensatez.

Uma língua se enriquece no contato e na troca
com todas as outras.

Os nomes predominantes em uma geração
refletem o imaginário de sua época, não o deter -
minam.

Mais significativo do que a assimilação pura e
simples dos nomes estrangeiros – é o processo de
canibalização que eles sofrem aqui.

Abaixo do Equador, Alain vira Allan, Michael vira
Maicon (ou Maycon), David vira Deivid e Hollywood
vira Oliúde.

Isso sem falar nas criações genuinamente
brasileiras, como o espantoso Maicosuel (ex-jogador
do Cruzeiro). É a contribuição milionária de todos os
erros, como queria Oswald de Andrade.

COUTO, José G. Folha de S.Paulo, 2 fev. 2008 (adaptado).

A principal reflexão feita pelo jornalista sobre os
nomes estrangeiros, a partir da relação dos nomes
dos jogadores dos clubes profissionais, encontra
justificativa por ser decorrente do(os) (a)
� “imaginário de sua época”.
� “invasão onomástica estrangeira”.
� “processo de canibalização”.
� “assimilação pura e simples”.
� “golpes de multas e proibições”.

Resolução
Segundo o autor, os “nomes predominantes em uma

geração refletem o imaginário de sua época, não o

determinam”. Esta é a “principal reflexão” que ele faz

sobre os nomes estrangeiros frequentes entre os

jogadores de futebol constantes da lista que lhe serve

de corpus de análise. As demais considerações

constantes do texto, no que se refere a tais nomes,

são complementares e menos generalizantes do que

aquela reflexão.

Resposta: A

Assinale a alternativa em que a expressão popular
tem o mesmo sentido de “A vaca foi para o brejo”:
� Não falar em corda em casa de enforcado.
� Não colocar o carro na frente dos bois.
� Estar em maus lençóis.
� Tirar o cavalo da chuva.
� Pensar na morte da bezerra.

Resolução
As expressões populares “A vaca foi para o brejo” e

“Estar em maus lençóis” indicam uma situação muito

ruim, desfavorável, problemática.

Resposta: C

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16
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O colchão dentro do toucado1

Chaves na mão, melena2 desgrenhada,
Batendo o pé na casa, a mãe ordena
Que o furtado colchão, fofo, e de pena,
A filha o ponha ali, ou a criada.

A filha, moça esbelta e aparatada,
Lhe diz co’a doce voz, que o ar serena:
“Sumiu-se-lhe um colchão, é forte pena;
Olhe não fique a casa toda arruinada”.

“Tu respondes assim? Tu zombas disto?
Tu cuidas que por ter pai embarcado
Já a mãe não tem mãos?” E dizendo isto,

Arremete-lhe à cara e ao penteado;
Eis senão quando (caso nunca visto!)
Sai-lhe o colchão de dentro do toucado.

TOLENTINO, Nicolau. Poesia arcádica portuguesa, 1985.

1toucado: penteado.
2melena: porção de cabelos.

O poema caracteriza-se por ser
� lírico, pois exalta a relação de afeto entre mãe e

filha.
� filosófico, pois explora a relação de apego a bens

materiais a partir do sumiço do colchão.
� prosaico, pois exorta o mau comportamento da

filha ante o pedido da mãe.
� metafísico, pois apresenta a inusitada situação de

se perder um colchão em casa.
� satírico, pois critica o volume exagerado do

penteado usado pela filha.

Resolução
Na última estrofe, há o efeito de humor e de sátira,

pois o tapa da mãe na filha não só agrediu a jovem

no rosto, como também desmanchou o enorme

penteado, descobrindo-se, assim, onde estava o

colchão furtado.

Resposta: E

Cientistas descobrem sistema

planetário com sete ‘irmãos’ da Terra

ASTROS ESTÃO NA ÓRBITA DE UMA ESTRELA ANÃ
PRÓXIMA E PODEM TER ÁGUA LÍQUIDA NA
SUPERFÍCIE, CONDIÇÃO PARA EXISTÊNCIA DE VIDA;
ESTUDO FOI PUBLICADO NA NATURE.

Cientistas anunciaram nesta quarta-feira, 22, a
descoberta de um sistema composto por sete
planetas de tamanho comparável ao da Terra, na
órbita de uma estrela “vizinha” do sistema solar. De
acordo com um estudo publicado na revista Nature,
que descreve a descoberta, os seis planetas mais
próximos têm temperaturas entre 0°C e 100°C – uma
característica considerada indispensável para a
eventual existência de vida.

Segundo o estudo, o novo sistema planetário fica a 39 anos-luz da

Terra.
Foto: Nature.

“É a primeira vez que tantos exoplanetas desse
tamanho são encontrados em um sistema planetário.
Eles estão em órbita muito estreita entre si e muito
próximas à sua estrela, mas ela é tão pequena que é
fria, o que faz com que os planetas sejam tempe rados”,
disse o autor principal do estudo, o astrofísico bel ga
Michaël Gillon, da Universidade de Liège, na Bélgica.

CASTRO, Fábio de. O Estado de S. Paulo, 22 fev. 2017.

QUESTÃO 17 QUESTÃO 18
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As ideias apresentadas no texto estruturam-se em
torno de elementos que promovem o encadeamento
de ideias e a progressão do tema abordado pela
notícia. A esse respeito, identifica-se no texto que 
� a expressão de acordo com em “De acordo com

um estudo publicado na revista Nature,” revela o
aspecto concessivo da informação.

� o vocábulo vizinha aparece entre aspas pela re fe -
rência irônica à proximidade com o sistema solar.

� a palavra que em “que descreve a descoberta”
retoma a expressão “revista Nature” e pode ser
substituída corretamente por a qual.

� a forma verbal têm em “os seis planetas mais
próximos têm temperaturas entre 0°C e 100°C”
está no plural, pois concorda com temperaturas.

� a oração “mas ela é tão pequena que é fria” esta -
be lece relação de finalidade com o exposto ante -
riormente.

Resolução
A referência quanto a ser “vizinha” do sistema solar

é irônica, pois se sabe que as distâncias no sistema

planetário são medidas em anos-luz e cada ano-luz é

da ordem de 9,5 trilhões de quilômetros.

Resposta: B

A campanha publicitária do governo de Pernam buco
pretende sensibilizar o público-alvo, visando à
diminuição do número de acidentes de trânsito no
estado. Analisando-se a estratégia argumentativa
utilizada, percebe-se que
� as escolhas verbais associadas à imagem em

nada guardam relação com os hábitos do cotidia -
no da população pernambucana.

� há uma clara posição autoritária do governo do
estado ao utilizar o modo imperativo na men -
sagem verbal.

� o vocábulo até revela inclusão, pois sugere que a
água do coco é saudável para o condutor e tam -
bém possibilita uma condução mais respon sável.

� a expressão “bebida do verão” refere-se, apenas,
a algo saudável (água de coco), não aludindo a
nada que prejudique o ato de dirigir.

� a rima no texto da propaganda entre verão e
direção deve ser considerada acidental e não
atende aos objetivos da campanha.

Resolução
O advérbio até pode ser substituído por “inclusive,

também” confirmando os múltiplos benefícios da

bebida do verão para aliviar a sede e para quem

dirige, pois não contém teor alcoólico.

Resposta: C

Terra Indígena Jaraguá

A Terra Indígena Jaraguá faz parte do território
tradicional do povo guarani, que envolve as regiões
Sul e Sudeste do Brasil, partes da Argentina e do
Paraguai. Estudos apontam para a presença deste
povo na região desde o início da colonização. No en -
tanto, apenas em 1987 o governo reconheceu a inex -
pressiva porção de 1,7 hectare das áreas de uso e
ocu pação indígena na região, sendo então conhecida
mundialmente como a menor terra indígena já de mar -
cada. Tal situação dificulta a reprodução física e cultu -
ral dos guaranis e do seu modo de vida tradicional.

Graças à luta histórica do povo guarani, hoje as
aldeias do Jaraguá têm sua ocupação tradicional
comprovada sobre uma área de 532 hectares.

A Terra Indígena é formada pelas aldeias Tekoa
Pyau, Ytu, ltawera, ltakupe, ltaendy e Yvy Porã, nas
quais vivem atualmente cerca de 700 pessoas.

Os guaranis sempre souberam proteger as matas
de seu território. As matas que compõem a TI Jaraguá
representam um dos últimos fragmentos de Mata
Atlântica na cidade de São Paulo. Parte do Parque
Estadual do Jaraguá se sobrepõe à Terra Indígena e,
por isso, é de extrema importância a luta conjunta dos
guaranis e dos órgãos ambientais na conservação
deste patrimônio natural.

Comissão Guarani – YVYRUPA. Comunidade Guarani da Terra

Indígena Jaraguá.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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O excerto faz parte de um folheto distribuído pela
Comissão Guarani YVYRUPA e tem como tema a
reserva indígena guarani, localizada na região em que
se situa o Pico do Jaraguá, em São Paulo. A intenção
do texto é
� informar a demarcação de terras indígenas em

Brasil, Argentina e Paraguai.
� descrever as condições de vida dos guaranis, que

têm dificuldade de reprodução física e cultural.
� denunciar a demarcação reduzida das terras dos

guaranis, feita em discordância com a ocupação
histórica desse povo.

� reivindicar às autoridades governamentais o
reflorestamento de áreas degradadas.

� criticar a sobreposição do Parque Estadual do
Jaraguá à Terra Indígena, o que dificuIta a
conservação ambiental.

Resolução
Segundo o texto, a terra dos guaranis corresponde a

uma área de 532 hectares, só que o reconhecimento

governamental corresponde a 1,7 hectare. A intenção

do texto, portanto, é denunciar a redução da reserva

indígena dos guaranis na região em que se situa o

Pico do Jaraguá.

Resposta: C

O que poderia ter-se limitado a uma bela foto -
grafia levantou, no entanto, uma enorme discussão
nas redes sociais. Discutia-se o papel da fotografia,
mas também como a interpretávamos. Muitos enxer -
garam um menino perdido, pobre, assustado, sendo
ignorado pelos adultos. Outros viram apenas uma
criança absorta no espetáculo e multiplicaram-se as
vozes que apontaram a estigmatização das crianças

negras no Brasil ao se perceber a quantidade de
pessoas que associaram de imediato a cor da pele do
garoto com sua suposta condição social.

“A história por trás da foto do menino negro de Copacabana”. 

El país, jan. 2018. Disponível em:

http://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/10/política/

1515601877_904004.html. Acesso em: mar. 2018.

O texto faz comentários sobre a imagem de Lucas
Landau. Os aspectos apresentados pelo artigo per -
mitem perceber que a fotografia em análise cumpre
seu papel como arte por
� inspirar a luta de classes.
� simular a realidade presente.
� atacar preconceitos sociais.
� estimular interpretações variadas.
� desvalorizar crenças arraigadas.

Resolução
A fotografia de Lucas Landau cumpriu seu papel

enquanto objetivo artístico, pois não encerrou pontos

de vista, mas se abriu para interpretações variadas.

Segundo o texto, a imagem dividiu a opinião pública

em dois vieses: o daqueles que viram apenas um

menino entretido com os fogos de artifício e o dos

que acreditaram ser o garoto pertencente a uma clas -

se social inferior devido à cor de sua pele e a seu

isolamento.

Resposta: D

Dente por Dente

Eu estava escovando os dentes no banheiro do
Sesc, depois do almoço e antes de uma reunião,
quando um cara entrou. Confesso que ao ser flagrado
ali, naquele momento meio íntimo, fiquei um pouco
envergonhado.

(...)
Meu casulo, contudo, se desfez bem rápido, pois

o sujeito parou ao meu lado, tirou da mochila uma
nécessaire e começou, ele também, a escovar os
dentes. O leve constrangimento se foi e deixou em
seu lugar uma pequena felicidade. (...) O cidadão,
contudo, não era muito de dividir marquises: fingiu
que não me viu, pregou os olhos no espelho, franziu
as sobrancelhas e deu início aos trabalhos com uma
fúria de enceradeira.

QUESTÃO 21
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Veja, não sou uma pessoa carente. Minto, sou
carente, somos todos carentes, mas não sou um
chato. Eu não ia, caso ele respondesse a meu aceno,
puxar um papo sobre pasta de dentes e logo em
seguida alugá-lo por meia hora com minhas queixas
sobre o trânsito, a dor no ciático e a crise econômica.
Era só um “Vai, Corinthians!” ao cruzar um cidadão
vestindo a camisa alvinegra, um “Que chuva, hein?!”
pro vizinho, no elevador, uma dessas microparcerias
que deixam a vida menos desoladora.

Fala-se muito mal de papos sobre o tempo: pois
eu acho uma grande conquista da civilização. Você
entra no elevador, o senhor do 903 entra no elevador:
se ficarem em silêncio, terão de atravessar os infinitos
minutos olhando pro teto, pro chão, lendo ininterrup -
tamente Atlas, Atlas, Atlas, Atlas ou mexendo no
celular – sem sinal. Mas basta um dos dois dizer “Que
calor, hein?” e o outro responder “Dos infernos...” e,
pronto, uma brisa refresca aquele mormaço.

PRATA, Antonio. Trinta e poucos. p. 125 (adaptado).

Na crônica, o autor faz referência a uma determinada
função da linguagem ao apresentar exemplos de
situações comunicativas comuns no dia a dia. Tal
função é ilustrada no texto por meio de 
� exteriorização do autor quando demonstra sua

sensação de constrangimento ao ser flagrado em
um momento íntimo, mas que logo em seguida
dá lugar a uma “pequena felicidade”.

� “microparcerias que deixam a vida menos
desoladora”, ou seja, pequenos diálogos que têm
apenas a função de prolongar o contato, quando
não há outro conteúdo a comunicar.

� pequenos diálogos que, ao reproduzirem falas
comuns do dia a dia, servem como prova de que
o texto está voltado para a própria linguagem.

� comentários como “Vai, Corinthians!”, que bus -
cam mobilizar a adesão do receptor, levando-o a
adotar alguma opinião ou comportamento.

� exemplos de pequenos diálogos que o autor
utiliza com a intenção de ensinar ao leitor formas
de “atravessar os infinitos minutos”.

Resolução
Ao refletir sobre os breves contatos comuns no dia a

dia, chamados no texto de “microparcerias”, o autor

faz referência à função fática da linguagem, a qual,

além de estabelecer ou testar a conexão entre

falantes, busca também prolongar o contato quando

não há outro conteúdo relevante a comunicar. Essa

situação é exemplificada com os “papos sobre o

tempo”, que acontecem nos elevadores, e com a

tentativa do autor de “acenar” com uma sobrancelha

ao seu “parceiro de escovação”.

Resposta: B

Já escrevi sobre homens que explicam coisas –
aquela dinâmica em que alguns homens presumem
que sabem algo, quando não sabem, e que a mulher
com quem estão falando não sabe de algo, quando
ela sabe. O ensaio que escrevi em 2008 sobre esse
tema circula sem parar, aparentemente porque fez
sentido para muitas mulheres, e talvez para alguns
homens. A palavra mansplaining hoje existe em mais
de trinta idiomas, segundo um artigo do ano passado,
e percebo que, no bojo dessa ideia, está uma dinâ -
mica em que as mulheres são eternamente a plateia.

Não há indícios de que o mansplaining irá desa -
parecer. Há pouco tempo, uma conhecida me contou
o seguinte: “Uma vez um homem me perguntou se
eu conhecia o programa Bracero [para trabalhadores
rurais mexicanos nos Estados Unidos]. Quando eu
disse ‘conheço, claro, minha dissertação de mestrado
foi sobre esse programa', ele respondeu: ‘pois então,
vou te contar como é’, e eu disse ‘não, eu é que vou
te contar, seu filho da #$°/o&@!’. E então o jantar
azedou”.

SOLNIT, Rebecca. “Se eu fosse homem”. In: Quatro cinco um,

São Paulo, n.o 11, p. 7, 05/2018.

O léxico de qualquer idioma sofre influência dos
falantes e se modifica para expressar questões sociais
e ideologias da época. Um exemplo comum desse
processo é a aquisição de novas palavras ou a
modificação das já existentes, como feminicídio,
androcentrismo e 
� azedar, verbo utilizado no novo sentido de estra -

gar a refeição que se está preparando por distra -
ção causada por homens.

� mansplaining, cujo sentido pode ser definido, de
acordo com o texto, como atitude masculina de
desconsiderar o conhecimento das mulheres.

� Bracero, nome dado ao movimento mundial de
traba lhadores rurais respon sável pela luta por
melhores condições de trabalho.

QUESTÃO 23

LC – 1.o dia � RESOLUÇÕES 17

ENEM_PROVA1_AMARELO_15_5_ALICE_2022  08/04/2022  09:01  Página 17



� mestrado, termo que sofre pressões para ser
grafado também no feminino para representar o
maior nível acadêmico alcançado pelas mulheres
no contexto atual.

� bojo, substantivo normalmente usado no sentido
de âmago, mas que, por pressões feministas, passa
a designar o movimento de resistência ao sexismo.

Resolução
O neologismo inglês mansplaining é cunhado com o

intuito de representar a ação de homens que querem

explicar às mulheres tópicos ou assuntos já

dominados por elas, em uma atitude machista e

patriarcal, como exemplifica o relato no final do texto.

Resposta: B

Campanha “Gente boa também mata”

é alvo de críticas em redes sociais

A campanha publicitária “Gente boa também
mata”, lançada pelo Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, apresenta textos como “O
melhor aluno da sala pode matar” e “Quem resgata
animais na rua pode matar”. Dado seu caráter ambí -
guo e suas pos síveis interpretações, a campanha foi
alvo de críticas. Contudo, a Secom (Secretaria Es -
pecial de Comunica ção da Presidência da Repú blica)
afirmou: “O alerta que se faz [com a campanha] é que
não apenas o motorista estereotipado como ‘incon -
sequente’ provoca acidente. Mesmo que invo luntaria -
mente, qualquer cidadão pode causar aci dentes
graves e até mortes no trânsito com pequenas ati -
tudes, como mandar um WhatsApp enquanto con -
duz”. O objetivo da campanha, segundo a Secom, é
� induzir pessoas que mandam WhatsApp en -

quanto conduzem o carro a não realizarem boas
ações, pois estas se tornam inválidas.

� chamar a atenção para o número de mortes oca -
sionadas por pessoas que praticam boas ações e
dirigem prudentemente no trânsito.

� incentivar a prática de boas ações, pois todos
devem ajudar o próximo, mesmo o “motorista
estereotipado como ‘inconsequente’”.

QUESTÃO 24
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� advertir os estudantes, pois as mortes no trânsito
são ocasionadas, principalmente, pelos melhores
alunos da sala.

� alertar para atitudes inconsequentes que até
mesmo pessoas de boa índole e exemplares na
sociedade podem ter ao volante.

Resolução
O pronunciamento da Secom evidencia que o único

objetivo da campanha é alertar para as condutas

perigosas de qualquer cidadão – e não apenas do

motorista estereotipado –, que ocasionam acidentes

e mortes no trânsito.

Resposta: E

Um dia de sonsinha

As meninas podem ser divididas em dois grupos:
as que são sonsinhas e as que não são. As sonsinhas
são meigas, amáveis e nunca tomam iniciativa com o
pretendente. Se elas estão a fim, o máximo que
ousam é um breve cruzar de olhares. Já as não
sonsinhas quase sempre tomam a dianteira quando
estão a fim de alguém. (...) Eu faço parte desse
segundo grupo (nada contra o primeiro).

HALLACK, Jô; LEMOS, Nina; AFFONSO, Raq. Almanaque 02

neurônio: guia da mulher superior, 3 ed. Rio de Janeiro: Record,

2002. p. 100 (adaptado).

O termo sonsinha, utilizado no texto, é o diminutivo
do adjetivo sonso(a), que significa “dissimulado(a),
fin gido(a)”. O efeito de sentido produzido pelo uso do
diminutivo, considerando o significado atribuído ao
termo e o contexto em que foi utilizado, encontra-se na
� intensificação do valor positivo da expressão.
� atribuição de um valor afetivo ao termo.
� intensificação do valor negativo da expressão.
� diminuição do valor negativo da expressão.
� atribuição ao adjetivo de um sentido completa -

mente diferente de seu sentido original.

Resolução
Nesse caso, o uso do diminutivo intensifica o valor

negativo associado pela autora ao comportamento

das mulheres que integram o grupo das sonsinhas.

Considerando o significado atribuído ao termo e seu

sentido nesse texto, a autora parece sugerir que as

sonsinhas agem de maneira amável e meiga e não

tomam a iniciativa da paquera porque são dissi mu -

ladas, ou seja, fingem ser frágeis e delicadas apenas

para tentar assegurar a conquista amorosa.

Resposta: C

Quando tratamos do esporte referindo-se a tipos
específicos de atividades, falamos do uso de
atividades motoras, proeza física ou esforço físico.
Para simplificar, pense em um jogo de xadrez: são
mínimos os fatores físicos que envolvem o jogo,
como a simples habilidade motora de mover as peças
sem derrubar as demais do tabuleiro. Logo, xadrez
não deve ser considerado um esporte.

Quanto às condições sob as quais as atividades
acontecem, elas nos revelam que uma atividade,
mesmo possuindo esforço físico do mais elevado
grau, somente será esporte se possuir alguma forma
de competição ocorrida sob condições formais e
organizadas. Dois amigos, em um campo de futebol,
disputam pela quantidade de gols que conseguem
fazer, seria exemplo de esporte? Embora apresente
claramente um tipo de competição, não podemos
considerar essa atividade como esporte, pois não
possui condições formalizadas e organizadas, ou seja,
não é uma atividade física competitiva institucio -
nalizada, como uma partida de futebol entre São
Paulo e Corinthians, ou quaisquer outros times.

E finalmente, a dependência da orientação sub -
jetiva dos participantes envolvidos nas atividades
refere-se aos motivos pelos quais os participantes
praticam o esporte, seja por motivações intrínsecas,
como o prazer e a liberdade que o esporte traz, ou pe -
las motivações extrínsecas, como remuneração, pre -
miação, fama assegurada pela vitória da competição.

Disponível em: http://www.portaleducacao.com.br/conteudo/

artigos/educacao-fisica/definicao-de-esporte/55144. (adaptado).

O texto acima procura descrever de maneira didática
a prática esportiva. Nesse sentido, sua definição utiliza
como parâmetro critérios ligados a
� esforço físico, espírito de competição, motivação

interna ou externa.
� atividades motoras, condições formais organi -

zadas e remuneração.

QUESTÃO 25
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� proeza física, disputa por prazer e liberdade.
� competições promovidas pelas federações, pelas

confederações e pelos clubes de futebol.
� habilidade motora, competição e premiação.

Resolução
Para que uma atividade seja considerada um esporte,

segundo o texto, deve basear-se na realização de

atividades motoras, despendendo necessariamente

esforço físico, deve estimular competição organizada

e formal, e precisa motivar o participante, seja por

benefícios inerentes à prática esportiva, seja por

possíveis recompensas posteriores.

Resposta: A

De acordo com historiadores e pesquisadores da
cultura popular, a quadrilha surgiu na França do
século XVIII. Principalmente em Paris ocorriam dan -
ças coletivas, formadas geralmente por quatro casais,
que tinham o nome de quadrille; ocorriam em gran -
des salões palacianos e contavam com a participação
exclusivamente de membros da aristocracia francesa.
A quadrilha chegou ao Brasil no final da década de
1820 e, assim como em seu país de origem, foi muito
comum entre as classes sociais mais ricas da so -
ciedade brasileira da época (principalmente entre os
integrantes da corte brasileira residentes no Rio de
Janeiro). Foi somente no final do século XIX que a
quadrilha se popularizou e tornou-se comum entre
outras camadas da sociedade. Porém, ao tornar-se
popular, agregou diversos elementos culturais de
outras regiões, principalmente os relacionados com
tradições e modo de vida no campo. Ganhou também
um caráter mais divertido, com pitadas de momentos
descontraídos e engraçados.

Disponível em: http://www.suapesquisa.com/musicacultura/

quadrilha_junina.htm (adaptado).

Ao discorrer sobre a quadrilha como manifestação da
cultura nacional, o texto privilegia na sua lógica de
exposição a descrição de
� movimentos realizados durante a coreografia.
� personagens presentes nos festejos juninos.
� vestimentas utilizadas pelos participantes.
� trajetória histórico-social da dança.
� folguedos constituintes do evento popular.

Resolução
O texto privilegia a evolução da história da quadrilha,

de manifestação cultural aristocrática francesa até

constituinte das festividades populares brasileiras.

Resposta: D

AMÉRICO, Pedro. Tiradentes esquartejado, 1893. Museu Mariano

Procópio, Juiz de Fora, MG.

A obra de arte, mesmo quando se refere a fatos his -
tóricos, é uma recriação da realidade. Essa carac te -
rística pode ser vista na obra de Pedro Américo
reproduzida acima, pois ela
� associa o martírio de Tiradentes ao sofrimento de

Cristo, aproximando os feitos de ambos, vistos
como um incômodo ao poder vigente.

QUESTÃO 27
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� reflete as tensões religiosas impingidas a Tira -
dentes na segunda metade do século XVIII por
pertencer ao grupo de inconfidentes que não
aceitavam a Derrama nem o Quinto.

� representa o atraso da legislação brasileira sete -
centista, que se valia de punições medievais para
coibir tentativas de mudança social.

� destaca a figura isolada de Tiradentes por meio da
manipulação da luz e da sombra que acentuam a
dramaticidade da cena.

� revela um tema da arte cristã por meio da qual se
conota a imagem de Cristo sendo crucificado,
símbolo da inevitabilidade da morte.

Resolução
O quadro tem como referência um fato histórico: a

punição aplicada a Tiradentes por ter participado da

Inconfidência Mineira. No entanto, o pintor dispõe os

elementos visuais de forma a aproximar Joaquim da

Silva Xavier a Cristo crucificado. Além disso, caso se

contorne a figura de Tiradentes, tem-se o mapa do

Brasil. O resultado é a transformação da figura

mineira em um mártir nacional. Esse processo

constitui a reconstrução da realidade, característica

intrínseca à arte.

Resposta: A

Tempo de violência

NÚMERO DE MORTES DE MULHERES NEGRAS
CRESCE EM ESCALA ALARMANTE NO BRASIL

Um massacre ocorrido na noite de Réveillon na
cidade de Campinas, no interior de São Paulo, escan -
carou a violência dos crimes de gênero – o criminoso,
que assassinou nove mulheres, escreveu uma carta
em que atacava o movimento feminista e a Lei Maria
da Penha. O caso, no entanto, é ainda mais grave
quando estendido para as questões raciais: de acordo
com o relatório Mapa da Violência: Homicídios de
Mulheres no Brasil, o número de mortes de mulheres
negras aumentou 54% entre 2003 e 2013. Já o número
de mortes de mulheres brancas diminuiu 10% no
mesmo período.

“Não podemos ignorar a questão de raça ao falar
de violência de gênero, ainda mais em um país como

o Brasil, que mascara o racismo até hoje”, afirma a
advogada e mestranda em Direitos Humanos pela
USP Júlia Drummond. Em audiência realizada no final
do ano em São Paulo, Margarette Macaulay, relatora
de Direitos de Afrodescendentes e Mulheres da
Organização dos Estados Americanos (OEA), recebeu
denúncias de mulheres negras que sofreram dife -
rentes casos de violência. Entre os crimes, estão
assassinatos de lésbicas, racismo cometido por
órgãos do Estado e arbitrariedades sofridas por mães
de jovens negros assassinados.

MOREIRA, Isabela. Galileu, fev. 2017, p. 10 (adaptado).

O texto é informativo e a ideia de maior importância
é a de que
� os crimes ocorridos no interior de São Paulo, no

Réveillon, foram um massacre.
� o número de mortes de mulheres brancas

diminuiu 10% entre 2003 e 2013.
� apesar da Lei Maria da Penha, persistem os casos

de violência de gênero no País.
� a violência contra as mulheres negras no Brasil

atinge níveis preocupantes.
� até hoje uma nação como o Brasil mascara o

racismo existente de fato.

Resolução
A ideia central do texto é a de que o “número de

mortes de mulheres negras cresce em escala

alarmante no Brasil”, conforme destacado abaixo do

título. Os demais dados do texto servem para

sustentar essa ideia.

Resposta: D

Texto I

Cirurgia plástica: em busca do corpo perfeito

Quem nunca pensou, olhando-se no espelho, em
mudar alguma parte do corpo? Os apelos da mídia
sobre o corpo perfeito e o aumento da expectativa de
vida têm estimulado, cada vez mais, a busca por uma
boa aparência: jovial e saudável. Mas quais os limites
da cirurgia plástica? Os adolescentes também podem
optar pelo procedimento?

QUESTÃO 29
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A busca pelo corpo perfeito tem atraído tanto os
homens quanto as mulheres nas mais diversas faixas
etárias, inclusive os adolescentes. Nesse último caso,
a cirurgia pode ser realizada somente depois de
passada a fase de crescimento. Vale, ainda, que os
pais procurem um cirurgião plástico para fazer uma
avaliação, obter informações dos procedimentos e
dos cuidados com o pré e pós-operatório.

COVOLAN, Rodrigo. “Cirurgia plástica: em busca do corpo

perfeito”. Diário dos campos, 3 set. 2012. Disponível em:

cidades/2011/08/cirurgia-plastica-em-busca-do-

corpoperfeito/1005968/. Acesso em: 18 fev. 2017 (adaptado).

Texto II

Prefiro as linhas tortas, como Deus. Em menino eu
sonhava de ter uma perna mais curta (Só pra poder
andar torto).
Eu via o velho farmacêutico de tarde, a subir a la deira
do beco, torto e deserto... toc ploc toc ploc. Ele era um
destaque.
Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo
haveria de olhar para mim: lá vai o menino torto
subindo a ladeira do beco toc ploc toc ploc.
Eu seria um destaque. A própria sagração do Eu (...).

BARROS, Manoel de. Livro sobre nada. Rio de Janeiro: 

Alfaguara, 2016.

Os textos apresentam pontos de vista diferentes em
relação ao corpo. Enquanto o primeiro trata da busca
pela perfeição, baseada no ideal de um corpo
simétrico, o segundo
� reforça a busca pelo corpo ideal de acordo com

os padrões veiculados pela mídia, ao apresentar o
desejo impróprio do eu lírico na infância.

� expressa o desejo incomum do eu lírico: a ele
encantam as “linhas tortas” e o “andar torto”,
que, sob seu olhar, se aproximam da perfeição e
do sagrado.

� sugere que o “menino torto” deveria recorrer a
um processo cirúrgico para ficar parecido com o
“velho farmacêutico”.

� equipara o eu lírico a Deus, colocando-se em po -
sição de destaque em relação a outros seres
humanos.

� expressa o desejo incomum do eu lírico na infân -
cia, reforçando a ideia de que, quando adoles -
cente, irá em busca de uma aparência exótica.

Resolução
O texto I discorre sobre o processo de cirurgia plástica

utilizado em busca do corpo perfeito, ideal segundo

os padrões veiculados pela mídia; o poema, por sua

vez, retrata o desejo peculiar do eu lírico, que prefere

as “linhas tortas”, assim como Deus. O “andar torto”,

distante dos padrões retratados no texto I, é visto

pelo eu lírico como representação do belo.

Resposta: B

Segue neste soneto a máxima de bem viver, que é

envolver-se na confusão dos néscios para passar

melhor a vida

Carregado de mim ando no mundo,
E o grande peso embarga-me as passadas,
Que como ando por vias desusadas,
Faço o peso crescer, e vou-me ao fundo.

O remédio será seguir o imundo
Caminho, onde dos mais vejo as pisadas,
Que as bestas andam juntas mais ousadas,
Do que anda só o engenho mais profundo.

Não é fácil viver entre os insanos,
Erra, quem presumir que sabe tudo,
Se o atalho não soube dos seus danos.

O prudente varão há de ser mudo,
Que é melhor neste mundo, mar de enganos,
Ser louco c’os demais, que só, sisudo.

MATOS, Gregório de.

Expoente máximo da poesia barroca brasileira, Gre -
gório de Matos mantém em sua lírica o pessimismo
do desengano pós-renascentista. Essa visão de mun -
do se ilustra no poema pela(o)
� prudência exigida pelo eu lírico, ao se perceber

mais um entre tantos engenhosos.
� solidão que o eu lírico teme, por viver na

companhia dos sisudos.
� constatação de que é preferível o desvario no

desconcerto do mundo a ser sisudo.
� opção do eu lírico que, por ser prudente, desiste

de sua visão de mundo irracional.
� conclusão do eu lírico de que a visão dos insanos

não prepondera no mundo.

QUESTÃO 31
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Resolução
O desengano barroco está no fato de que se deve

desistir da visão de mundo autêntica, engenhosa, que

causa “grande peso” e solidão, para, assim, acom -

panhar o “mar de enganos” dos insanos, pois é

melhor ser louco como os outros, e andar na com -

panhia deles, do que ser sisudo e viver isoladamente:

“Ser louco c’os demais, que só, sisudo”.

Resposta: C

Vivo sempre no presente. O futuro, não o co -
nheço. O passado, já não o tenho. Pesa-me um como
a possibilidade de tudo, o outro como a realidade de
nada. Não tenho esperanças nem saudades. Conhe -
cendo o que tem sido a minha vida até hoje – tantas
vezes e em tanto o contrário do que eu a desejara –,
que posso presumir da minha vida de amanhã senão
que será o que não presumo, o que não quero, o que
me acontece de fora, até através da minha vontade?
Nem tenho nada no meu passado que relembre com
o desejo inútil de o repetir. Nunca fui senão um ves -
tígio e um simulacro de mim. O meu passado é tudo
quanto não consegui ser. Nem as sensações de mo -
mentos idos me são saudosas: o que se sente exige o
momento; passado este, há um virar de página e a
história continua, mas não o texto.

PESSOA, Fernando. Livro do desassossego: composto por

Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa.

São Paulo, Companhia das Letras, p. 129, 2006.

No texto de Bernardo Soares, heterônimo do poeta
por tuguês Fernando Pessoa, a valorização do pre -
sente deve-se ao fato de 
� as sensações só corresponderem àquilo que é

vivido em seu instante.
� o eu lírico se considerar um reflexo exato da

vivência passada.
� o peso do passado ser uma possibilidade

realizada pela imaginação.
� as percepções do passado e do futuro refletirem

as frustrações do eu lírico.
� o fingimento da existência estar sujeito aos

desejos perdidos no passado.
Resolução
Para o eu lírico, “o que se sente exige o momento”,

isto é, só o presente em seu instante vivido é capaz de

ser algo próximo do real, sentido.

Resposta: A

Simone de Beauvoir, no final da década de 1940,
escreveu: 

“Que nada nos limite. Que nada nos defina. Que
nada nos sujeite. Que a liberdade seja a nossa própria
substância”. 

BEAUVOIR, Simone de. O Segundo Sexo. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1980.

Essa fala contribuiu para um movimento social, que é
o(a)
� capitalismo.
� anarquismo.
� feminismo.
� socialismo.
� determinismo.

Resolução
Simone de Beauvoir escreveu e lutou pelo feminismo.

Sua proposta é a igualdade de gêneros na sociedade.

Resposta: C

NO

PRINCÍPIO

ERA O

PRIMATA

Verbo

O ENSINO RELIGIOSO AINDA É OBRIGATÓRIO EM

GRANDE PARTE DAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS,

E A MAIORIA DOS ESTUDANTES NÃO CONHECE OU

NÃO ACREDITA NA TEORIA DA EVOLUÇÃO.

MESMO ASSIM, HÁ PROJETOS DE LEI QUE DEFENDEM

A INCORPORAÇÃO DO CRIACIONISMO AO CURRÍCULO

Revista Galileu, fev. 2017, p. 49.

Texto informativo é uma produção textual com infor -
mações sobre um determinado assunto, que tem por
objetivo esclarecer uma pessoa ou conjunto de pes -
soas sobre essa matéria. A partir da leitura desse
texto, pode-se inferir que
� a frase “no princípio era o primata” está em con -

sonância com a ideia central do criacionismo.
� “no princípio era o verbo” é uma frase prove -

niente da teoria da linguagem, formulada por
Saussure.

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34
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� quanto à questão da evolução, criacionistas e
evolucionistas não discordam entre si.

� o criacionismo parece estar em desacordo com o
ensino religioso ensinado em escolas brasileiras.

� criacionismo e o evolucionismo são duas teorias
que tentam explicar o surgimento do homem.

Resolução
Assim como o evolucionismo, o criacionismo é uma

teoria que tenta explicar a origem da vida humana.

No entanto, é importante ressaltar que a teoria

criacionista segue uma linha de pensamento distinta

da teoria evolucionista.

Resposta: E

(...) A manifestação normal do respeito em outros
povos tem aqui sua réplica, em regra geral, no desejo
de estabelecer intimidade. E isso é tanto mais
específico, quanto se sabe do apego frequente dos
portugueses, tão próximos de nós em tantos
aspectos, aos títulos e sinais de reverência.

No domínio da linguística, para citar um exemplo,
esse modo de ser parece refletir-se em nosso pendor
acentuado para o emprego dos diminutivos. A ter -
minação “inho”, aposta às palavras, serve para nos
familiarizar mais com as pessoas ou os objetos e, ao
mesmo tempo, para lhes dar relevo. É a maneira de
fazê-los mais acessíveis aos sentidos e também de
aproximá-los do coração. Sabemos como é frequente,
entre portugueses, o zombarem de certos abusos des -
se nosso apego aos diminutivos, abusos tão ridículos
para eles quanto o é para nós, muitas vezes, a
pieguice lusitana, lacrimosa e amarga.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo:

Companhia das Letras, 1995, p. 148.

De acordo com o texto, o uso acentuado do sufixo – inho
pelos falantes da Língua Portuguesa no Brasil
exemplifica
� uma marca de reverência entre brasileiros.
� um processo linguístico comum a outros povos.
� uma forma de estabelecimento de familiaridade.
� um mecanismo lusitano de veneração.
� uma crítica ao sentimentalismo português.

Resolução
A resposta é justificada pela passagem: “A manifes -

tação normal do respeito em outros povos tem aqui

sua réplica, em regra geral, no desejo de estabelecer

intimidade (...). A terminação ‘inho’, aposta às pa lavras,

serve para nos familiarizar mais com as pes soas ou os

objetos e, ao mesmo tempo, para lhes dar relevo.”

Resposta: C

Educação no século XXI:

qual o papel da tecnologia na escola?

A tecnologia veio para ficar, mas não façamos de -
la uma panaceia. O surgimento e a expansão das
tecnologias de informação e comunicação (as cha -
madas TICs) entre o final da década de 1980 e meados
da de 1990 recebem o nome de revolução tecno -
científica. Mudam, com ela, as relações pessoais, as
relações de trabalho, o tempo do desenvolvimento
científico, a arte, as relações financeiras e comerciais
e até mesmo a forma de editar um texto. Muda a
sociedade como um todo. Mas muda a escola? Nem
sempre. Equipar uma escola com as mais modernas
tecnologias não levará a nada se não houver a devida
preocupação com a didática, entendida como a inter-
relação entre professor, aluno e conteúdo.

FALETTA, Ricardo. Disponível em:
http://blogs.oglobo.globo.com/todos-pelaeducacao/

post/educacao-no-seculo-XXI-qual-o-papel-datecnologia-na-
escola.htm

A presença da tecnologia no ambiente escolar tem
provocado inúmeras discussões. O texto de Ricardo
Faletta insere-se nesse conjunto de questionamentos,
pois defende a necessidade de 
� apoiar a tecnologia na educação como ferramenta

que torna a escola melhor.
� questionar o papel da tecnologia nas escolas

como essencial à interação escolar.
� compreender a didática como condição essencial

para o uso de tecnologia na escola.
� discordar do modelo tradicional de ensino, focado

na relação entre professor e aluno.
� incorporar as inovações tecnológicas ocorridas

entre as décadas de 1980 e 1990.
Resolução
No final do texto, o autor deixa claro que “Equipar

uma escola com as mais modernas tecnologias não

levará a nada se não houver a devida preocupação

com a didática”, ou seja, equipamentos tecnológicos

são importantes, mas não dispensam a didática.

Resposta: C

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36
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Texto I

BENETT, Alberto de Macedo. Narciso. Disponível em:

<http://www.gazetadopovo.com.br/ra/mega/Pub/GP/p4/2015/12/09/

VidaCidadania/Imagens/Cortadas/benett%20vestibular%20ufprkcu

D-U1021820861990XH-1024x348@GP-Web.jpg>. 

Acesso em: 30 mar. 2018.
Texto II

A Ponta do Nariz

Nariz, consciência sem remorsos, tu me valeste
muito na vida... Já meditaste alguma vez no destino
do nariz, amado leitor? 

(...) 
Cada homem tem necessidade e poder de con -

templar o seu próprio nariz, para o fim de ver a luz
celeste, e tal contemplação, cujo efeito é a subor -
dinação do universo a um nariz somente, constitui o
equilíbrio das sociedades. Se os narizes se contem -
plassem exclusivamente uns aos outros, o gênero
humano não chegaria a durar dois séculos: extinguia-
se com as primeiras tribos.

(...)
A conclusão, portanto, é que há duas forças

capitais: o amor, que multiplica a espécie, e o nariz,
que a subordina ao indivíduo. Procriação, equilíbrio.

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Cotia

(São Paulo): Ateliê Editorial, 1998, pp. 143-4.

O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas,
publicado em 1881, é o marco inicial do Realismo
brasileiro. A charge de autoria de Benett é contem -
porânea. Apesar de pertencerem a períodos dife -
rentes, as duas obras aproximam-se tematicamente
porque criticam
� a preocupação exagerada dos indivíduos em

seguir um padrão de beleza.
� o egocentrismo provocado pelo status social e

pelo poderio econômico.
� a inquietação do homem provocada pela busca da

fonte eterna da juventude.
� o egocentrismo daqueles que não enxergam além

de seus interesses.
� a intertextualidade implícita realizada pela

retomada de um mito clássico.

Resolução
Machado de Assis, em seu capítulo “A ponta do nariz”,

avalia sarcasticamente o egocentrismo presente na

sociedade de sua época, não só na elite mas na

condição humana, como aparece no último parágrafo.

A charge vale-se também do humor, mostra a

personagem observando a própria imagem refletida no

celular sem se ater a mais nada. Não há a percepção do

outro, nem no texto machadiano nem na charge.

Resposta: D

O Homem; As Viagens

O homem, bicho da Terra tão pequeno
chateia-se na Terra
lugar de muita miséria e pouca diversão,
faz um foguete, uma cápsula, um módulo
toca para a Lua
desce cauteloso na Lua
pisa na Lua
planta bandeirola na Lua
experimenta a Lua
coloniza a Lua
civiliza a Lua
humaniza a Lua.

Lua humanizada: tão igual à Terra.
O homem chateia-se na Lua.
Vamos para Marte — ordena a suas máquinas.
Elas obedecem, o homem desce em Marte
pisa em Marte
experimenta
coloniza
civiliza
humaniza Marte com engenho e arte.

Marte humanizado, que lugar quadrado.
Vamos a outra parte?
Claro — diz o engenho
sofisticado e dócil.
Vamos a Vênus.
O homem põe o pé em Vênus,
vê o visto — é isto?
idem
idem
idem.
(...)

ANDRADE, Carlos Drummond de. As Impurezas do Branco. 

In: Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002, p. 718.

QUESTÃO 38
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Nesse poema, Carlos Drummond de Andrade ironiza
o comportamento humano. Essa sua crítica refere-se 
� à tecnologia, resultante da aparente onipotência

da ciência.
� ao mundo pós-moderno, globalizado, digital e

pós-industrial.
� à aventura espacial, que destruirá a essência do

ser humano.
� ao tédio, inerente à condição humana, indepen -

dente do lugar.
� à exploração econômica do espaço, pois ela visará

ao dinheiro.

Resolução
Na visão de Carlos Drummond de Andrade, a essência

humana contém o tédio. Qualquer que seja a viagem

empreendida, o homem não mudará. Após um breve

encanto, enfastia-se.

Resposta: D

Desacordo no acordo

Não esqueça dizer que, em 1888, uma questão
grave e gravíssima os fez concordar também, ainda
que por diversa razão. A data explica o fato: foi a
emancipação dos escravos. Estavam então longe um
do outro, mas a opinião uniu-os.

A diferença única entre eles dizia respeito à
significação da reforma, que para Pedro era um ato
de justiça, e para Paulo era o início da revolução. Ele
mesmo o disse, concluindo um discurso em S. Paulo,
no dia 20 de maio: “A abolição é a aurora da
liberdade; esperemos o sol, emancipado o preto, resta
emancipar o branco.”

Natividade ficou atônita quando leu isto; pegou
da pena e escreveu uma carta longa e maternal. Paulo
respondeu com trinta mil expressões de ternura,
declarando no fim que tudo lhe poderia sacrificar,
inclusive a vida e até a honra; as opiniões é que não.
“Não, mamãe; as opiniões é que não.”

ASSIS, Machado de. Esaú e Jacó. 2.a ed., São Paulo: 

Ática, 1977, p. 55-56.

Publicado em 1904, Esaú e Jacó retrata um momento
histórico nacional de mudanças políticas e sociais
profundas pela perspectiva dos filhos gêmeos do
banqueiro Santos: os irmãos rivais Pedro e Paulo. No
discurso deste, a esperada emancipação do branco
refere-se

� à Lei Eusébio de Queirós e às mazelas do tráfico
negreiro.

� à mão de obra imigrante e à defesa de seus
direitos.

� à queda da monarquia e à proclamação da
República.

� ao fortalecimento industrial e ao incentivo da
manufatura.

� às reformas trabalhistas e à criação de sindicatos.

Resolução
A liberdade ansiada por Paulo tem que ver com suas

ideias políticas republicanas, em contraposição às de

Pedro, simpático aos monarquistas. Paulo refere-se,

portanto, à proclamação da República, vista como a

emancipação do homem branco do regime monar -

quista. No romance, relata-se o fato histórico da

chegada da República em 15 de novembro de 1889,

mas quase nada de fundamental se altera na

sociedade brasileira.

Resposta: C

Escravo fugido. Acha-se acoutado nesta cidade o
escravo pardo de nome Adão de 29 anos de idade,
pertencente ao fazendeiro abaixo assinado. É alto,
magro, tem bons dentes e alguns sinais de castigos
nas costas, com a marca de S. P. nas nádegas. É muito
falador e tem por costume gabar muito a Província da
Bahia de onde é filho. Quem o prender e levar à casa
de correção será gratificado com a quantia de
200$000. São Paulo, 17 de dezembro de 1884.
Saturnino Pedroso.

COSTA, Emília V. da. Da senzala à colônia. São Paulo: Editora

UNESP, 1998, p. 343.

A escravidão no Brasil criou um sistema complexo
para a sua manutenção, no qual o imaginário hege -
mônico representava o negro como símbolo de irre -
verência e passividade. Ao se analisarem o
com por tamento e a linguagem do emissor, percebe-
se um contexto histórico-cultural em que há
� reincidência de rebeldia do senhor e gratificação

financeira.
� fuga recorrente do escravo e comportamento

socioeducativo.
� resiliência do escravo e castigo que deixa marcas

corporais.
� reverência à cultura branca e exaltação do vigor

do corpo negro.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40
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� violência física e linguagem depreciativa por parte
dos senhores.

Resolução
A violência física é corroborada por um texto em que

se reifica (coisifica) o homem na condição de escravo.

O emissor emprega uma linguagem que trata o ho -

mem preto como um objeto de violência, depre -

ciando-o.

Resposta: E

Texto I

MACHADO, Dalcio. In: VÁRIOS. 44.o Salão Internacional de Humor

de Piracicaba. Piracicaba: Gráfica CS – Eireli – EPP, 2017, p. 91.

Texto II

Tá vendo aquele colégio, moço?
Eu também trabalhei lá
Lá eu quase me arrebento
Fiz a massa, pus cimento
Ajudei a rebocar

Minha filha inocente
Vem pra mim toda contente
Pai, vou me matricular
Mas me diz um cidadão
Criança de pé no chão
Aqui não pode estudar

BARBOSA, Lúcio. “Cidadão”. Disponível em http:

//www.letras.mus.br/ze-ramalho/75861/. Acesso em: 24 mar. 2018.

Os dois textos, apesar de pertencerem a gêneros di -

ferentes, abordam um mesmo tema. Nesse sentido, a

forma com que mostram a situação a que o traba -

lhador é submetido configura uma crítica ao fato de
� o salário insuficiente não permitir o usufruto do

produto final do seu esforço.
� a mão de obra urbana não desfrutar dos mesmos

benefícios daquela da vida rural.
� o trabalho infantil privar a criança da educação

formal.
� a ideologia consumista estimular nas pessoas de

baixa renda desejos supérfluos.
� a alienação do trabalhador fazer com que ele

deseje bens de consumo irrelevantes.

Resolução

A charge de Dalcio Machado apresenta um traba -

lhador humilde – a roupa permite inferir essa condi -

ção social – que está presente na extração e no

beneficiamento do cacau, mas esse trabalhador não

tem posses para adquirir o produto final desse pro -

cesso, que é o chocolate na forma de ovo de Páscoa.

A canção de Lúcio Barbosa é o discurso de um

trabalhador da construção civil que participa da

edificação de uma escola, mas que não pode ver sua

filha, pertencente ao proletariado, matriculada em tal

instituição: “Criança de pé no chão / Aqui não pode

estudar”. Assim, as duas obras tematizam o

problema de uma má remuneração não permitir ao

trabalhador o usufruto do produto final de seu esfor -

ço, seja um bem de consumo, seja a educação da filha

de um pedreiro na escola que ele ajudou a construir.

Resposta: A

QUESTÃO 41
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(...) em geral o nacionalismo romântico se expres -
sou em regiões relativamente pequenas e bastante
homogêneas do ponto de vista linguístico e cultural.
Procurar por homogeneidade num Estado de propor -
ções continentais e caracterizado por uma população
tão heterogênea era tarefa complicada. A saída foi
“esquecer” a escravidão e idealizar os indígenas, os
quais, dizimados sistematicamente nas florestas,
reapareciam em romances e pinturas oficiais ou
semioficiais. A representação do País como indígena
(e masculino) juntava as concepções de um Brasil
americano, mas também monárquico e português. Ou
seja: uma mistura da cultura da velha metrópole com
a identificação com a América, que nos faz inde pen -
dentes. Por outro lado, se em outros países o Ro -
mantismo teve um caráter contestador, no exemplo
brasileiro ele foi majoritariamente palaciano e finan -
ciado pela monarquia, o que condicionou seu perfil
conservador. Assim, se o nacionalismo brasileiro não
foi monolítico, seu papel histórico é evidente. Ele
permitirá afirmar particularismos, construir uma
identidade em oposição à metrópole, valendo-se de
elementos particulares – a natureza e seus naturais –,
bem como universais.

SCHWARCZ, L. M., & STARLING, H. M. Brasil: uma biografia. São

Paulo: Companhia das Letras, 2015, pp. 283-284.

No texto acima, as historiadoras mostram como a
compreensão de processos históricos ajuda na
percepção do funcionamento de movimentos literá -
rios. Dessa forma, depreende-se que o nacionalismo
romântico caracterizou-se por
� sintetizar os elementos que constituíam a homo -

geneidade da nação recém-independente, não
obstante a diversidade linguística e cultural do
Brasil.

� construir uma ideia de nação da América, super -
valorizando certos elementos, como a natureza e
o nativo, em detrimento de outros aspectos.

� conceber a identidade nacional a partir da opo -
sição à metrópole e da exaltação do caráter
heterogêneo da cultura do Brasil independente.

� sintetizar a grandeza histórica da nação brasileira
e de seus heróis por intermédio da reconfiguração
de símbolos aristocráticos e neoclássicos.

� relatar a dizimação sistêmica dos indígenas, pro -
pondo uma visão ampla e crítica da nação em sin -
to nia com a estética dos demais países
ame ri canos.

Resolução
A alternativa b é justificada pela passagem: “Procurar

por homogeneidade num Estado de proporções con -

tinentais e caracterizado por uma população tão hete -

rogênea era tarefa complicada. A saída foi ‘esquecer’

a escravidão e idealizar os indígenas, os quais, dizi -

mados sistematicamente nas florestas, reapare ciam

em romances e pinturas oficiais ou semioficiais.”

Resposta: B

Traduzir-se

Uma parte de mim
é todo mundo;
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.

Uma parte de mim
é multidão;
outra parte estranheza
e solidão.

Uma parte de mim
pesa, pondera;
outra parte
delira.

Uma parte de mim
almoça e janta;
outra parte
se espanta.

Uma parte de mim
é permanente;
outra parte
se sabe de repente.

(...)

Traduzir uma parte
na outra parte
— que é uma questão
de vida ou morte —
será arte?

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. 21.a ed., Rio de Janeiro: José

Olympio Editora, 2015, pp. 346.

O poema transcrito popularizou-se em canção inter -
pretada por Fagner, o que mostra a receptividade do
texto de Ferreira Gullar. Outro aspecto interessante
desses versos é o fato de o autor questionar o fazer
poético. Essa dúvida é colocada como 

QUESTÃO 42
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� síntese da natureza paradoxal do eu lírico ao unir
expressões de cunho contraditório para explicar-se.

� jogo de traços inconciliáveis do caráter do eu
poemático, pois esses antagonismos devem opor-
se indefinidamente.

� busca de qualidades de caráter que o indivíduo
deveria possuir, mas sente-se incapaz de traduzir-
se a fim de obtê-las.

� investigação íntima da inadaptação que o eu
poético possui por não se identificar com o
restante da humanidade.

� exercício de autocontrole da personalidade
contraditória, eliminando-se assim a dicotomia
emocional do eu lírico.

Resolução
O poeta faz uma autoanálise, mergulhando em carac -

terísticas opostas que se manifestam em seu modo

de ser e de sentir. De um lado, é “todo mundo”, “mul -

tidão”, “permanente”, “pesa, pondera”, “almo ça e

janta”. De outro lado, é “ninguém”, “estra nhe za”, “so -

lidão”, “delira”, “se espanta”, “se sabe de repen te”.

Indaga-se, na última estrofe, se a tradução de uma

parte na outra, o que é vital para o eu lírico, é arte.

Resposta: A

Texto I

DEBRET, Jean-Baptiste. Escravas negras de diferentes nações

(1839). In: Rio de Janeiro, Cidade Mestiça. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2001, p. 21.

Texto II

Retratos da diversidade

Jean-Baptiste Debret (1768-1848), artista francês
estudioso da natureza do Brasil, retratou os diferentes
tipos de mulheres africanas que pôde observar na
cidade do Rio de Janeiro. Nem na própria África seria

possível encontrar tantos representantes de povos
daquele continente como aqui. Debret produziu aqua -
relas que mostravam a diversidade de origem das
mulheres que haviam sido trazidas e escravizadas no
nosso país. (...)

Com seus trajes e penteados, adornos e marcas
faciais e de estética própria – como a prática de limar
os dentes – essas mulheres afirmavam suas dife ren -
ças, também percebidas em suas tradições culturais e
idiomas. Nada mais distante de suas vidas que a ideia
de uma África no singular ou de características de
comportamento e crença que unissem todas elas em
um denominador comum. Essas africanas eram tão
diferentes entre si como homens e mulheres euro -
peus de países distintos.

Conhecer essas histórias africanas é uma maneira
de desmascarar essa uniformidade inventada, e
reconhecer o rico mapa da diversidade “negra” que
faz parte de nossas origens.
LIMA, Mônica. “Brasil ‘mestiço’”. Ciência Hoje, 326, vol. 55. p. 46. 

Os dois textos pertencem a naturezas diferentes: o
primeiro baseia-se em linguagem visual e o segundo
em linguagem verbal. O cotejo entre eles permite que
se tome consciência a respeito 
� do nível de diversidade das africanas e, por exten -

são, dos africanos que fizeram parte de nossas
origens.

� da importância do conceito de miscigenação para
amenizar a discriminação étnica.

� da unicidade do caráter dos indivíduos africanos,
a qual foi absorvida pelo colonizador português
no Brasil.

� da prevalência de hábitos comportamentais do -
més ticos sobre os do ambiente social.

� do conceito de mulher mestiça vinculado estrita -
mente ao sincretismo, capaz de esconder a gê -
nese do povo brasileiro.

Resolução
O conceito idealizado de um país mestiço não expõe

a diversidade étnica que existe em nossas origens. O

quadro de Debret mostra, de certa forma, essa

multiplicidade, pois representa a pluralidade da

mulher negra que faz parte de nossa gênese, tal qual

evidenciado pelo texto lido: “Debret produziu

aquarelas que mostravam a diversidade de origem

das mulheres que haviam sido trazidas e escravizadas

no nosso país...”

Resposta: A

QUESTÃO 44
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(...) Nada é mais contrário à poesia do que a
ênfase, o lugar-comum e o patético da oratória. Onde
começa o tribuno, acaba o poeta.

O fato é que não possuo a forma do verso, na qual
a ideia se modela por si mesma e donde sai com o
timbre próprio da verdadeira rima, que nenhum
artifício nem esforço pode imitar. Isso, por um lado,
quanto à pequena poesia, à poesia solta, ao que se
pode chamar a música da poesia. Quanto à grande
poesia, à poesia de imaginação e de criação, poema,
romance, balada que fosse, para essa eu seria
incapaz, além da insuficiência do talento, pela falta de
coragem para habitar a região solitária dos espíritos
criadores, os quais vivem naturalmente entre figuras
tiradas de si mesmos, sem vida própria, autômatos da
sua inteligência e da sua vontade, como em um sonho
acordado.

NABUCO, Joaquim. Minha formação. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 2015, p. 80.

O texto acima é de um dos mais renomados políticos
brasileiros do século XIX. A partir da distinção que faz
entre a oratória e a poesia, o autor revela não possuir
talento para o verso, uma vez que esta arte exige
um(a)
� linguagem original e diferenciada.
� domínio da linguagem injuntiva.
� capacidade de persuasão.
� distanciamento de questões sociais.
� interpretação da condição humana.

Resolução
Ao afirmar que, na “forma do verso”, a ideia é

representada por meio de uma musicalidade própria,

Joaquim Nabuco sugere que a linguagem poética e,

especificamente, a arte do verso, requer uma

linguagem original e diferenciada. Por causa desses

elementos, o autor conclui que não possui o talento

para a versificação.

Resposta: A

QUESTÃO 45
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TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

Senado Federal

INSTRUÇÕES PARA REDAÇÃO

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado.

2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta preta, 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 a contagem de linhas.

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 do tema proposto.
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TEXTO II

Em 24 de fevereiro de 2022, completaram-se 90
anos desde que o Código Eleitoral passou a assegurar
às mulheres o direito ao voto: “Dia da Conquista do

Voto Feminino”.                                                                                                               
Promover a formação política e incentivar as mu -

lheres a ocupar cargos de liderança política possibilita
uma democracia mais sólida e representativa.

Para além da luta pelo pleno direito à cidadania,
existe o enfrentamento à Violência Política de Gênero,
em que os cargos eletivos de representação são
majoritariamente ocupados pela presença masculina,
fato que impõe um lugar de sub-representação da
mulher, de subalternidade e de normatividade – ou
seja, nos espaços de poder e decisão, as assimetrias
de gênero permanecem enraizadas.    

Disponível em: https://www.naosecale.ms.gov.br/sufragio-a-

importancia-da-representatividade-feminina-na-politica/

(adaptado).

TEXTO III

Em julho de 2021, o Brasil ocupava a posição de
número 140 no que se refere à participação política
feminina, num ranking que contempla 192 países
pesquisados pela União Interparlamentar. O País está
atrás de todas as nações da América Latina, com
exceção do Paraguai e do Haiti.

A Câmara dos Deputados possui apenas 15% de
mulheres; e o Senado Federal, 12%. Em âmbito mu -
nicipal, 900 municípios não tiveram nem sequer uma
vereadora eleita nas eleições de 2020.                                                                                                                                 

Até nesse momento difícil do Afeganistão, princi -
pal mente para mulheres e crianças, o Parlamento de
lá tem 27% de mulheres.                                                                                              

Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/800827-

especialistas-lamentam-baixa-representatividade-feminina-na-

politica/ (adaptado).

TEXTO IV

A sub-representação feminina no Congresso, em
que o número de mulheres eleitas é ínfimo em relação
ao número de eleitoras (109 milhões, ou seja, 52,2%
da população), afeta direitos sociais da mulher.

Certamente uma maior presença feminina na
política impactaria muito a formulação e a decisão de
políticas públicas protagonizadas por homens – um
triste legado do patriarcado.

Não existirá avanço no desenvolvimento do País
se a maioria do eleitorado continuar sem oportu -
nidade de concorrer igualitariamente no pleito eleito -
ral, sem espaço decisório nos partidos políticos –
do minados pelos “caciques partidários” –, tendo
dificuldade de captação de recursos para financia -
mento de campanha, enfrentando descrédito por
parte da sociedade e ainda se dividindo entre o exer -
cício da vida pública e os compromissos familiares.

Disponível em:
https://www.opet.com.br/faculdade/revista-

anima/pdf/anima19/anima19-15-A-BaixaRepresentatividade-
Feminina-na-Politica.pdf (adaptado).  

TEXTO V

O Senado aprovou, em julho de 2021, projeto que
determina uma porcentagem mínima (30%) de ca -
deiras a serem preenchidas por mulheres na Câmara
dos Deputados, nas assembleias legislativas dos
estados, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e
nas câmaras de vereadores, convocando-se as su -
plentes caso não sejam eleitas em número suficiente
para cumprir esse percentual. A proposta também
garante recursos do Fundo Especial de Financia mento
de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário para as
candidaturas proporcionais femininas. 

Deverá ser aplicado o mínimo de 30% do valor re -
ce bido para as candidaturas proporcionais fe mininas,
a serem repartidos entre mulheres negras e brancas.

Disponível em:
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/07/14/aprova

do-projeto-que-estabelece-cota-para-mulheres-em-eleicoes-
proporcionais (adaptado).
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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 “A baixa
representatividade política da mulher no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos
humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu
ponto de vista.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 46 a 90

Duas notícias recentes envolvem uma deter -
minada unidade de relevo brasileira:

Um grupo com 32 pessoas foi resgatado na
manhã de quinta (6/1/2022), após subir na noite
anterior o Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira,
interior de São Paulo, para acampar sob condições
climáticas desfavoráveis, com chuvas e ventos fortes.

Um coach e influencer que estimula seguidores a
enfrentar situações desafiadoras liderava o grupo.
Segundo os bombeiros, os turistas foram liberados
sem precisar passar por unidades de saúde. 

Um desmoronamento de terra no Morro da Forca
atingiu ao menos dois casarões no centro histórico de
Ouro Preto, em Minas Gerais. Ninguém se feriu, se -
gundo informações oficiais. De acordo com a pre fei tura,
o perímetro do entorno estava isolado e a po pulação
havia sido evacuada preventivamente do local.

O Estado de S. Paulo, 8 e 14  jan. 2022.

Unidades Morfoestruturais do Brasil – 1990

(Jurandyr L. S. Ross)

Os problemas relatados referem-se a um tipo de
relevo bastante acidentado, cuja localização no mapa
e a solução para evitá-los são:

� unidade 21; proibição total de acesso às áreas
acidentadas.

� unidade 8; monitoramento constante do acesso a
essas áreas.

� unidade 19; acesso restrito apenas às autoridades
competentes.

� unidade 4; liberação apenas às atividades
agrícolas.

� unidade 28; restrição exclusiva para atividades de
reflorestamento.

Resolução
A unidade 8 intitula-se Planaltos e Serras do Atlântico

Leste-Sudeste, com relevo de mares de morros e

escarpas de planalto, muitas vezes íngremes, que

dificultam a ocupação. Recomenda-se que o acesso

ou a ocupação dessas áreas seja intensamente moni -

torado, o que, entretanto, nem sempre ocorre, o que

leva a esses tipos de incidentes.

Resposta: B

Um dos exemplos de cultura produzida durante o período do

império islâmico foi o Cânone de Medicina, escrito pelo médico e

filósofo muçulmano Avicena entre 1012 e 1015.

Esta obra sintetizou elementos da literatura médica
siríaca, helenística e bizantina, e foi muito empre gada
por sábios ocidentais até o século XVII. Sobre o
império islâmico no período do século VII ao XV, con -
siderando o exemplo da obra de Avicena, é correto
afirmar:  
� O império islâmico permitiu uma grande circu -

lação de culturas da Europa à China, devido a sua
relativa tolerância religiosa e a seu incentivo à
assimilação e à transmissão de conhe cimentos
dos diferentes povos conquistados, como atesta
a obra de Avicena.    

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47
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� O império islâmico permitiu grande circulação cul -
tural por se expandir lentamente durante sua exis -
tência, ao ritmo da conversão e da assimilação dos
povos e das culturas da Europa à Ásia, devido à es -
tratégia de não violência e de tolerância reli giosa
pre gada pelo Alcorão, e presente na obra de Avicena. 

� O império islâmico permitiu uma grande circu -
lação de culturas da Europa à China devido à sua
rápida expansão, em menos de um século, com o
apoio de exércitos cristãos, o que explica a pre -
sença de obras como a de Avicena em território
europeu cristão.    

� Durante seu apogeu, o império islâmico restringiu
a circulação de obras europeias cristãs em terri -
tórios muçulmanos e impôs a adoção de obras
científicas islâmicas, como a de Avicena, aos
povos não islâmicos.    

� O império islâmico, durante seu apogeu, incen -
tivou a busca pelo conhecimento científico nos
territórios conquistados, como atesta a obra de
Avicena, mas não logrou sucesso na Europa
ocidental, devido ao bloqueio religioso estabe -
lecido pela Igreja Católica.   

Resolução
Somente a proposição a está correta. A questão re -

me te ao império islâmico durante o medievo. A lo -

calização desse império contribuiu para a cir culação

das culturas entre o Ocidente e o Oriente. Havia por

parte dos muçulmanos uma relativa tolerância

religiosa com outros povos. Segundo o estudioso

Christian Karam (coleção O sagrado na História),

durante muito tempo, historiadores consi deravam a

expansão islâmica resultado da conquista de novos

territórios e da conversão de fiéis. Hoje, no entanto,

sabe-se que a rápida expansão e as con versões

aconteceram, sobretudo, pela celebração de acordos

políticos e econômicos com os líderes dos povos

conquistados, acordos que traziam vantagens

político-econômicas e benefícios sociais aos con -

versos. Os árabes já conheciam o estado de pobreza

em que viviam tanto as populações das províncias

quanto os militares dos Impérios Bizantino e Persa.

O islã permitiu, no entanto, a permanência de co -

munidades de judeus, cristãos e seguidores de outras

religiões nos territórios conquistados. As demais

alternativas estão incorretas.  

Resposta: A

O trabalho passou a ser exaltado e visto não ape -
nas como uma forma concreta para se obter o êxito
material, mas também como a maneira inequívoca de
agradar a Deus e confirmar ou atingir a salvação. Tal
mudança ocorreu no século XVI e pode ser asso ciada
ao pensamento religioso 
� luterano alemão.   
� católico ortodoxo.   
� calvinista suíço.   
� anglicano inglês.   
� islâmico fatimida.   

Resolução
Tradicionalmente o calvinismo é apresentado como a

religião da burguesia, dentro de uma concepção de

que sua teologia procurou valorizar o trabalho e a

consequente riqueza como expressão da vontade de

Deus. Para Calvino, todo homem nascia predestinado

por Deus, sendo que alguns teriam a salvação

assegurada e outros, não. Um dos sinais da escolha

divina era a dedicação ao trabalho e o progresso, este

último como uma consequência direta do primeiro.

Dessa forma, a ideia de predestinação estimulou o

desenvolvimento do “espírito capitalista”. 

Resposta: C 

“Este animal previdente, sagaz, complexo, pe -
netrante, dotado de memória, capaz de raciocinar e
de refletir, ao qual damos o nome de homem... Único
entre todos os vivos e entre todas as naturezas ani -
mais, só ele raciocina e pensa.  Ora, o que há... de
mais divino que a razão, que chegada à maturidade e
à sua perfeição é justamente chamada de sabedoria?”

Sobre as Leis, Cícero, 106 – 43 a.C.

“Há muitas maravilhas, mas nenhuma é tão ma -
ravilhosa quanto o homem. ...homem de engenho e
artes inesgotáveis... soube aprender sozinho a usar a
fala e o pensamento mais veloz que o vento... sagaz
de certo modo na inventiva além do que seria de
esperar e na destreza, que o desvia às vezes para a
maldade, às vezes para o bem....”

Antígona, Sófocles, 497 – 406 a.C.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49
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Com base nesses trechos, muito citados durante o
Renascimento Cultural , pode-se concluir que
� esse movimento cultural possuía um caráter

exclusivamente rural,  teocêntrico e medieval.
� esse movimento cultural era desvinculado de in -

fluên cias culturais do passado clássico (grego –
oriental).

� era um movimento cultural totalmente original e
que foi a base do pensamento contemporâneo. 

� esse movimento era fortemente influenciado pelo
passado clássico (greco-romano)

� era uma amálgama cultural de elementos huma -
nistas liberais, clássicos e iluministas.

Resolução
O Renascimento, como o próprio termo indica, era

uma retomada de valores clássicos greco-romanos

como base para a formação de novos padrões

culturais em oposição à mística teocêntrica medieval.

Resposta: D

Porém, sair do estado aporético exigia que o in -
terlocutor abandonasse os seus pré-conceitos e a re -
latividade das opiniões alheias que coordenavam um
modo de ver e agir e passasse a pensar, a refletir por
si mesmo. Esse exercício era o que ficou conhe cido
como maiêutica, que significa a arte de parturejar. 

João Francisco P. Cabral. Disponível em:

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/ironia-maieutica-

socrates.htm

A maiêutica, que significava a “arte de trazer à luz”, é
considerada a pedagogia de Sócrates. Assinale a
alternativa que explica corretamente tal palavra na
filosofia socrática. 
� Sócrates seguira a profissão da mãe, que era

parteira, e assim filosofava enquanto executava
partos na cidade de Atenas.

� A filosofia de Sócrates iluminava e ofuscava as
mentes dos jovens. Isso justifica a sua conde -
nação à morte.

� A maiêutica era a arte de persuadir por meio da
retórica.

� Por meio do diálogo promovido por Sócrates, a
pes soa podia formular suas ideias e pensa -
mentos, descobrindo a verdade em si.

� A luz indicava que a pessoa não precisava
esforçar-se para adquirir conhecimento.

Resolução
A maiêutica consistia no exercício de diálogo esta -

belecido por Sócrates com seus interlocutores com o

objetivo de que o discípulo verdadeiro encontrasse a

verdade em si.

Resposta: D

A Filosofia, no que tem de realidade, concentra-
se na vida humana e deve ser referida sempre a esta
para ser plenamente compreendida, pois somente
nela e em função dela adquire seu ser efetivo. 

VITA, Luís Washington. Introdução à Filosofia, 1964, p. 20.

O autor contribui para definir a Filosofia e sua área de
percepção específica, sendo que
� a consciência filosófica impossibilita o distan -

ciamento para avaliar os fundamentos dos atos
humanos e dos fins aos quais eles se destinam.

� um dos pontos fundamentais da Filosofia é o
dese jo de conhecer as raízes da realidade, inves -
tigando-lhe o sentido, o valor e a finalidade.

� a Filosofia é o estudo parcial de tudo aquilo que é
objeto do conhecimento particular.

� o conhecimento filosófico é trabalho intelectual,
de caráter assistemático, pois se contenta com as
respostas para as questões colocadas.

� a Filosofia é a consciência intuitiva sensível que
busca a compreensão da realidade por meio de
certos princípios estabelecidos pela emoção.

Resolução
A Filosofia reflete sobre questões amplas e temas

abstratos pertinentes da vida e do mundo real, de

forma coerente, fazendo uso da lógica e transcen -

dendo o senso comum.

Resposta: B

QUESTÃO 50

QUESTÃO 51
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As certezas do homem comum, as verdades
comuns da experiência cotidiana, os filósofos vivem-
nas, por certo, e não as negam, enquanto homens.
Mas, enquanto filósofos, não as assumem. Nesse
sentido em que as desqualificam, pode-se dizer que
as recusam. Desqualificação teórica, recusa filosófica,
empreendidas em nome da racionalidade que postu -
lam para a filosofia. Assim é que boa parte das filo -
sofias opta por esquecer “metodologicamente” a
visão comum do Mundo, recusando-se a integrá-la ao
seu saber racional e teórico. Não podendo furtar-se,
enquanto homens, à experiência do Mundo, não o
reconhecem como filósofos. O Mundo não é, para
eles, o universo reconhecido de seus discursos. Des -
con siderando filosoficamente as verdades cotidianas,
o bom senso, o senso comum, instauram de fato o
dualismo do prático e do teórico, da vida e da razão
filosófica. Instauram, consciente e propositadamente,
o divórcio entre o homem comum que são e o filósofo
que querem ser.

Oswaldo Porchat Pereira. Rumo ao ceticismo, 2007 (adaptado).

O “divórcio” entre o homem comum e o filósofo, se -
gundo o autor, ocorre em função da 
� negação do homem comum em entender a

realidade.   
� restrição do saber comum no fazer filosófico.   
� diferença de mundos que buscam compreender.   
� falta de correspondência factual do saber comum.   
� proposição de respostas necessariamente diver -

gen tes.  

Resolução
O enunciado da questão expõe a necessidade filo -

sófica de duvidar dos saberes postos. Diferente da

maior parte das pessoas, governadas pelas neces -

sidades práticas de viver em sociedade, de se rela -

cionar com seus semelhantes, de se fazer entender e

de entender os demais, o filósofo precisa restringir o

saber comum, duvidar da sua obviedade e do seu

caráter autoexplicativo, em busca de se dirigir para

uma materialidade do conhecimento que é anterior

ao uso cotidiano e que capacita o filósofo a processar

conceitos, adaptáveis a vários usos, sem se restringir

a nenhum.  

Resposta: B

A naturalização da vida moral ocorre quando não
notamos a origem cultural dos valores morais, do
senso moral e da consciência moral porque somos
educados para eles e neles, como se fossem naturais
ou fáticos existentes em si por si mesmos. Isso
acontece porque, para assegurar a manutenção dos
padrões morais através do tempo e sua continuidade
de geração a geração, as sociedades tendem a natu -
ralizá-los, isto é, a fazer com que sejam seguidos e
respeitados como se fossem uma segunda natureza.

Disponível em: https://brainly.com.br/tarefa/1416322

Quando os valores são naturalizados em uma so cie -
dade e perdemos a origem deles, temos dificuldade
para 
� manter o status quo.   
� regimentar o corpo político.   
� justificar a ordem estabelecida.   
� desenvolver a ciência.   
� fundamentar as classes existentes.   

Resolução
A naturalização dos valores sociais pode compro -

meter o desenvolvimento científico, principalmente

no que diz respeito às ciências humanas e sociais, não

só por dificultar a percepção da origem dos valores,

mas também por afastar a dúvida e o questio -

namento, que são necessários ao desenvolvimento

científico. O processo de naturalização conduz a uma

atitude não problematizadora, que compreende que a

realidade “é o que é”, como se ela fosse óbvia e não

demandasse explicação; no seu desenvolvimento, as

ciências, por sua vez, só existem quando existem

perguntas e dúvidas capazes de  colocar as certezas

e estabilidades à prova.

Resposta: D

QUESTÃO 52 QUESTÃO 53
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A imagem do “rei-sol”, como era chamado Luís
XIV, que reinou até sua morte, em 1715, se construiu
sobre a pintura, a gravura, a escultura, a arquitetura,
a música e a palavra escrita ou oral. O soberano
personificava a existência da nação. Daí temos a frase
que tudo diz:

“O Estado sou eu”.  
Onofre, p. 74.

Sobre os trechos acima, podemos afirmar que eles
estão no contexto
� do século X, na Inglaterra, no qual a Igreja Católica

atuava em total acordo com a nobreza feudal.
� do século XVIII, na  Polônia , no qual foi desen -

volvida a concepção iluminista de governo, como
está exposta.

� do século XVI, na Espanha, no momento da união
dos tronos de Aragão e Castela.

� do século XVII, na França, no qual se consolidava
a monarquia  absolutista  de direito divino dos
Bourbons.

� do século XIII, na  Espanha, no qual ocorria uma
profunda ruptura entre Igreja e Estado pelo fato
de o papa almejar o exercício do poder monár -
quico por ser representante de Deus.

Resolução
A dinastia Bourbon consolidou o poder absolutista de

direito divino na França. Esse se tornou o modelo de

absolutismo para as monarquias europeias. O cardeal

Bossuet estruturou ideologicamente a teoria do

poder divino dos reis e Luís  XIV a sinalizou com sua

frase lapidar.

Resposta: D

A Filosofia, além do privilégio histórico de ter sido
a primeira tentativa de compreensão do mito, tem
consciência, desde a sua origem, do seu parentesco
com ele. A Filosofia, se não é filha, é, pelo menos,
irmã mais nova do mito e estabeleceu desde o seu
berço uma fascinante relação de amizade e confronto
com esse irmão mais velho. O alvorecer da Filosofia
na tradição ocidental mistura as suas luzes e sombras
com as do mito que a precedeu na odisseia da
humanidade.

Marcelo Perine. “Mito e filosofia”. In: Philosophos, 2002

(adaptado).

A relação apresentada no texto expressa uma
passagem transformadora na Filosofia referente à 
� divulgação dos mitos.
� busca da definição da condição do ser humano.
� interpretação do que é certo e errado.
� busca do sentido da vida.
� compreensão da natureza. 

Resolução
O enunciado da questão ressalta a proximidade entre

a Filosofia e a mitologia, duas formas de tentar en -

tender a realidade. Apesar de a Filosofia e a mitologia

não serem oposições rigorosas, como fica claro no

texto, há uma modificação transformadora entre suas

formas de entender a realidade. Desde o seu sur -

gimento, a Filosofia iniciou um processo de racio -

nalização da realidade e da natureza, abandonando o

pensamento dogmático e a valoriza ção das figuras

divinas, a qual caracteriza os mitos.  

Resposta: E

QUESTÃO 54

QUESTÃO 55
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A crítica de Sócrates aos sofistas consiste em
mostrar que o ensinamento sofístico limita-se a uma
mera técnica ou habilidade argumentativa que visa a
convencer o oponente daquilo que se diz, mas não
leva ao verdadeiro conhecimento. A consequência
disso era que, devido à influência dos sofistas, as
decisões políticas na Assembleia estavam sendo
tomadas não com base em um saber, ou na posição
dos mais sábios, mas na dos mais hábeis em retórica,
que poderiam não ser os mais sábios ou virtuosos.

Danilo Marcondes. Iniciação à história da filosofia, 2010.

De acordo com o texto, a crítica socrática aos sofistas
dizia respeito 
� ao entendimento de que o verdadeiro conhe -

cimento baseava-se no exercício da retórica.   
� à desvalorização da pluralidade de opiniões e de

posicionamentos político-ideológicos.   
� ao prevalecimento das técnicas discursivas nas

decisões da Assembleia acerca dos rumos das
cidades-Estado.   

� ao predomínio de líderes pouco sábios e com
poucas virtudes na composição da Assembleia.   

� à defesa de formas tirânicas de exercício do poder
desenvolvida pela retórica convincente. 

Resolução
Na concepção acerca das atividades humanas no

mundo clássico, o uso da técnica corresponde a uma

forma inferior de atividade, própria dos homens

menos virtuosos e sábios. Dessa forma, o ensino da

retórica pelos sofistas, por meio de técnicas para

argumentar de maneira persuasiva, era visto por

Sócrates como um ensino inferior e ilusório,

prejudicial, portanto, à gestão da pólis.  

Resposta: C

Há diversos indícios empíricos da evolução das
espécies. Alguns desses indícios são conhecidos
desde Darwin, tais como o registro fóssil, as variações
entre indivíduos de uma mesma espécie e a distri -
buição geográfica das espécies. Outros indícios pro -
vêm de estudos mais recentes, notadamente em
genética. O conjunto desses indícios torna a teoria da
evolução mais provavelmente verdadeira que qual -

quer outra hipótese alternativa. Essa inferência, em
que se parte de indícios empíricos e se conclui com
teorias ou enunciados gerais, é comumente chamada
de inferência 
� lógica.   
� dedutiva.   
� analógica.   
� indutiva.   
� biológica.   

Resolução
Segundo o fragmento de texto, embora os procedi -

mentos científicos sejam baseados em procedi -

mentos lógicos, deve-se atentar para o fato de que a

lógica é o ramo da Filosofia que trata das leis gerais

que regem o pensamento, no intuito de alcançarmos

a verdade analisando-se a correlação entre as

informações obtidas pelo intelecto. Assim, a lógica se

divide basicamente em três tipos de raciocínio:

dedutivo, indutivo e analógico. Estes raciocínios são

estruturados por meio de proposições ou premissas

(frases que relacionam conceitos afirmando-os ou

negando-os) que geram inferências. As inferências

representam o resultado de uma operação que afirma

a verdade de uma proposição em decorrência de

outras proposições verdadeiras. Na inferência da

dedução, a verdade da conclusão obtida está contida

dentro das propo sições, sem que o conteúdo descrito

na conclusão vá além das informações descritas. Na

inferência da analogia, as proposições são dispostas

por meio da comparação com outras proposições,

mas não há uma garantia de verificação, portanto sua

conclusão não pode ser validada. Na inferência da

indução, a conclusão vai além do conteúdo descrito

nas proposições, isto quer dizer que a conclusão

extrapola o número de casos descritos nas

proposições, criando uma generalização. No caso da

teoria de Darwin, suas conclusões foram obtidas por

meio de inferências indutivas.  

Resposta: D

QUESTÃO 56

QUESTÃO 57
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Caio Júlio César (100 – 44 a.C.)    

Augusto (63 a.C. – 14 d.C.)      

Apesar de parentes e relativamente próximos, Augusto
e César adotaram práticas diferentes para alcançarem
o poder. É correto afirmar que
� César adotou uma política de confronto com o

Senado buscando substituir a República e centra -
lizar o poder de maneira imediata, acabando por
ser  assassinado por conta de uma conspiração.
Já Otávio Augusto buscou manter as aparências
e as institui ções do regime republicano, enquanto
aos poucos foi concentrando a autoridade em
torno de si e transformando o Senado em uma
instituição simbólica. Isso abriu caminho para a
implantação da monarquia imperial.

� César  aliou-se à classe equestre, aos clientes e à
plebe rude, incentivando a libertação de escravos.
Isso seria usado contra o Senado, buscando-se
substituir a República Oligárquica por uma
democracia do tipo escravista inspirada nas
instituições atenienses. Já Otávio Augusto buscou
manter as aparências  e as instituições do regime
republicano,  entretanto sua estratégia foi des co -
berta e ele acabou sendo substituído  pela
ditadura de Caio  Mário, do Partido Popular.

� César adotou uma política de conciliação com o
Senado para manter as aparências  e as institui -
ções do regime republicano, e gradativamente foi
concen trando a autoridade em torno de si e
transfor mando o Senado em uma instituição  de
natureza meramente municipal. Otávio derrotou
seu tio César e implantou um governo despótico
do tipo oriental. Isso acabou com as esperanças
de surgimento de uma sistema realmente demo -
crá tico em Roma.

� César adotou uma política de confronto com o
Senado buscando substituir a República e cen -
tralizar o poder de maneira imediata. Já Otávio
Augusto buscou manter as aparências  e as insti -
tuições do regime republicano, enquanto aos
poucos foi concentrando a autoridade em torno
de si e transformando o Senado em uma institui -
ção simbólica. Mas também fracassou. O pro -
blema de Otávio foi tentar substituir a antiga
religião romana por cultos orientais, como o de
Ísis e Cibele, o que corroborava seu status de
divindade, tal como fizera Alexandre, o Grande.

QUESTÃO 58
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� Otávio Augusto adotou uma política de  violência
e incentivou as guerras civis, destruindo o Senado
de maneira rápida e violenta. Já César buscou
manter as aparências  e as instituições do regime
republicano, enquanto aos poucos foi concentran -
do o poder em torno de si. Entretanto, sua
manobra foi descoberta e ele pereceu assassi -
nado. A seu governo sucedeu-se uma onda de
anarquia suprimida pela união sensata da classe
dos Homens Novos e dos Patrícios, que viam a
República em risco.

Resolução
Ambos buscavam um governo centralizado para dar

uma orientação sensata ao imenso império criado

pela expansão romana no Mediterrâneo. Entretanto,

César o fez de maneira muito rápida, não respeitando

o apego das elites (e de forma geral, também da

plebe) às instituições. Como a alternativa correta

demonstra, Otávio Augusto buscou manter as apa -

rências  e as instituições do regime republicano, en -

quan  to aos poucos foi concentrando a autoridade em

torno de si e transformando o Senado em uma ins -

tituição simbólica. Isso abriu caminho para a

implantação da monarquia imperial.

Resposta A

A prefeitura de São Paulo encomendou recente -
mente um censo para a contagem da população de
rua do município. Alguns dados seguem-se abaixo:

Folha de S.Paulo, 24 jan. 2022.

Tal qual o município de São Paulo, outras capitais
brasileiras também assistiram a um aumento
incomum das populações de rua. Deve-se associar
esse aumento
� à difusão da pandemia da Sars-CoV-2 associada à

crise econômica produzida pela redução de ati -
vidades em função de seguidos “lockdowns”.

� ao forte desemprego ocasionado pela transfe -
rência de atividades industriais brasileiras para
países do leste asiático.

� ao contínuo processo de êxodo rural, sendo que
as áreas urbanas não possuem mais capacidade
para absorver tal contingente populacional.

� à forte mecanização do campo, com as atividades
do agronegócio eliminando a agricultura familiar
e obrigando a retirada dos trabalhadores rurais.

� à inexistência de programas sociais aptos a
receber os enormes contingentes de população
emigrada da Amazônia em função do desma -
tamento.

Resolução
Os bloqueios de atividades (“lockdowns”) adotados

por autoridades para restringir a expansão da

pandemia geraram fechamento de postos de trabalho

e empobrecimento geral da população, sendo que

muitas pessoas, com total ou parcial redução de

renda, ficaram impossibilitadas de trabalhar. A busca

pelas grandes cidades aparece como “solução” as

quais, entretanto, não têm capacidade de absorvê-las.

Resposta A

Observando os grafismos, assinale a alternativa
correta. 
� Não havia animais nesse período específico.   
� Essas manifestações culturais não podem ser

consideradas arte.   

QUESTÃO 59

QUESTÃO 60
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� Nada sabemos sobre essas populações humanas.   
� Inexistiam técnicas para produção de pigmentos.   
� Há grande relevância histórica e artística.   

Resolução
A despeito das teorias que consideram que a História

se inicia a partir da invenção da escrita, já sabemos

que a arte rupestre, ou seja, aquela encontrada na

Pré-História, possui relevante papel para o estudo da

História humana.

Resposta: E

O Império Bizantino, após a queda de Roma,
gradativamente se afastou da influência ocidental e
da autoridade exercida pelo papa. Em meados do
século XI, após uma série de discordâncias, ocorreu o
Cisma do Oriente, que dividiu o cristianismo em duas
partes. No Ocidente, a Igreja Católica Apostólica
Romana se manteve, mas no Oriente, outra Igreja
Cristã foi formada.

Assinale o nome que recebeu a Igreja do Império
Bizantino. 
� Igreja Protestante.   
� Igreja Renascentista.    
� Igreja Cristã Ortodoxa Grega.    
� Igreja Supra Oriental.   
� Igreja Moderna.   

Resolução
A questão remete ao Império Bizantino, uma

importante civilização que existiu durante a Idade

Média na região da Ásia Menor, cuja capital foi

Constantinopla. Esta civilização surgiu a partir da

queda do Império Romano do Ocidente, em 476 a.C.

Aos poucos, foi-se distanciando da cultura ocidental

e retomando suas raízes gregas. Foi surgindo uma

grande rivalidade entre o Ocidente e o Oriente a qual,

em 1054, no Cisma do Oriente, resultou em uma

divisão dentro do cristianismo. O Império Bizantino

seguiu outra religião, a Igreja Ortodoxa Grega.   

Resposta: C

(...) 
Outras coisas que viu, mui numerosas,
Pedem tempo que o verso meu não dura,
Pois lá encontrou, guardadas e copiosas,
Mil coisas de que andamos à procura.
Só de loucura não viu muito ou pouco
Que ela não sai de nosso mundo louco.
Mostrou-se-lhe também o que era seu,
O tempo e as muitas obras que perdia,
(...)
Viu mais o que ninguém suplica ao céu,
Pois todos cremos tê-lo em demasia:
Digo o siso, montanha ali mais alta
Que as erguidas do mais que aqui nos falta.

ARIOSTO, Ludovico. Orlando Furioso. São Paulo: 

Atelier, 2002. p. 261.

O trecho acima, de um livro de 1516, narra parte de
uma viagem imaginária à Lua. Lá, a personagem
encontra o que não há na Terra e não encontra o que
aqui há em excesso. Pode-se identificar o caráter
humanista do texto na
� certeza, de origem cristã, de que a reza (suplicar ao

céu) é a única forma de se obter o que se bus ca.
� constatação da pouca razão (siso) e da grande

loucura existente entre os homens.
� aceitação da limitada capacidade humana de fazer

poesia (“o verso meu não dura”).
� percepção do desleixo e da indiferença humanos

(“o tempo e as muitas obras que perdia”).
� ambição dos homens em sua busca de bens (“Mil

coisas de que andamos à procura”).

Resolução
Dois trechos do texto transcrito mostram que, para o

autor, o siso (razão), que existe em abundância na

Lua, falta na Terra; e que entre os homens abunda a

loucura, embora todos pensemos ter siso suficiente

para não precisar pedi-lo a Deus. Os trechos referidos

são os seguintes:

Só de loucura não viu muito ou pouco

Que ela não sai de nosso mundo louco.

..............................................................................

Viu mais o que ninguém suplica ao céu,

Pois todos cremos tê-lo em demasia:

Digo o siso, montanha ali mais alta

Que as erguidas do mais que aqui nos falta.

Resposta: B

QUESTÃO 61

QUESTÃO 62

CH – 1.o dia � RESOLUÇÕES 41

ENEM_PROVA1_AMARELO_15_5_ALICE_2022  08/04/2022  09:01  Página 41



Homens esquecidos do arco-e-flecha

deixam-se consumir em nome

da integração que desintegra

a raiz do ser e do viver.

(...) Noel, tu o disseste:

a civilização que sacrifica povos

e culturas antiquíssimas 

é uma farsa amoral. 
C. D. de Andrade

A partir dos versos acima, é possível afirmar que
� os indígenas que se integram ao modelo civilizado

são uma farsa amoral.
� há uma crítica à civilização, que submete os índios

sob o pretexto de pretensos benefícios da acultu -
ração.

� o chamado encontro de culturas é sempre
harmonioso e criador de novas práticas culturais.

� a desintegração desses grupos é não apenas um
processo natural, mas inevitável.

� não há um tom crítico nos versos. O que há é
apenas o reconhecimento de uma realidade
intrans ponível.

Resolução
O poeta está criticando a civilização, a qual ilude os

indígenas com os pretensos benefícios da aculturação

e de sua consequente integração à sociedade dita

“civilizada”.

Resposta: B

Mary C. Karasch, A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 

1808-1850.

A partir da tabela apresentada, com dados sobre
escravos do Rio de Janeiro, é correto concluir que 
� era muito rara a alforria de um escravo ladino.
� a maior parte das alforrias vinha do espaço rural.
� o grupo mais beneficiado era o de escravas do

meio urbano.
� o maior número de alforrias está no grupo de

homens do meio rural.
� não havia possibilidade de alforrias de crianças no

espaço urbano.

Resolução
Mera interpretação dos números porque, quantita -

tivamente, os escravos urbanos foram os mais

alforriados no período citado.

Resposta: C

QUESTÃO 63 QUESTÃO 64

ALFORRIA DE LIBERTOS POR SEXO, 1807-1831

–––
BRASILEIROS

––––––––––––––

Área Afri-
canos

Adul-
tos

Crian-
ças

Total
Desco-

nhecido
Total

–––

HOMENS

Urbana 115 128 51 179 33 327

Rural 39 83 24 107 6 152

Total 154 211 75 286 39 479

MULHERES

Urbana 285 216 66 282 24 591

Rural 65 129 35 164 20 249

Total 350 345 101 446 44 840

SOMA

TOTAL
1 319
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Um incidente no município de Capitólio, Minas
Gerais, causou a morte de dez turistas. Um bloco
rochoso desabou sobre uma embarcação que levava
visitantes para um passeio pelo Lago de Furnas. O
diagrama abaixo mostra o que ocorreu:

INFOGRÁFICO ESTADÃO

O Estado de S. Paulo, 10 jan. 2022.

O processo que provocou o desprendimento do bloco
é identificado como
� intemperismo apenas físico.
� uma movimentação tectônica de forte inten -

sidade.

� intemperismo apenas químico.
� forte vulcanismo presente nessa região.
� intemperismo físico-químico.

Resolução
O texto do diagrama deixa claro que dois processos

se efetivaram para provocar o desmoronamento do

bloco: o intemperismo físico, como a alteração de

temperatura e a penetração das águas das chuvas,

que provocam erosão; ao mesmo tempo ocorre

também o intemperismo químico, provocando sua

decom posição e o solapamento da rocha.

Resposta: E

Pesquisas dão conta de que o evento da pan demia
da Sars-CoV-2 tenha retirado 5 anos do bônus
demográfico do País e que só restam 14 anos para o
Brasil elevar o nível de ocupação e acelerar a econo mia. 

Valor Econômico, 21 jul. 2021.

Desenvolvido por economistas, o conceito de bônus
demográfico é o momento no qual
� as taxas de mortalidade são elevadas.
� as taxas de natalidade são elevadas.
� a natalidade é baixa e a mortalidade é baixa.
� a população ativa é consideravelmente maior do

que a inativa.
� a população ativa é muito pequena.

Resolução
O bônus demográfico é o período histórico de um

país no qual a população ativa – em idade de trabalho

– é numericamente superior ao somatório do

contingente jovem e idoso (não ativos), sendo, com

seu trabalho, capaz de sustentar esses grupos e ainda

colaborar com o incremento da renda nacional.

Resposta: D

QUESTÃO 65

QUESTÃO 66
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Em 17 de janeiro de 2022, o Vulcão Hunga-Tonga-
Hunga-Ha’apai explodiu sob o Oceano Pacífico nas
pro ximidades do Arquipélago de Tonga causando
tremores de terra, tsunamis (que chegaram a atingir a
costa do Peru na América do Sul), plumas de material
particulado na atmosfera (que atingiram os céus de
São Paulo), entre outros efeitos que ainda se refletirão
sobre o planeta. O mapa a seguir mostra o local da
erupção:

Folha de S.Paulo, 16 jan. 2022.

O cartograma a seguir revela a estrutura geológica
dessa região do mundo:

Geofísica: Uma Breve introdução, EDUSP.

Para que esse processo natural tivesse ocorrência, foi
necessário que houvesse
� um forte processo de intemperismo químico,

causado pelas águas oceânicas.
� a existência de um terreno de formação geológica

antiga, que sofreu afundamento.
� uma movimentação tectônica envolvendo as

microplacas do Pacífico.
� um intenso intemperismo físico, com a movi men -

tação do mar causando erosão da base do vulcão.
� um caso isolado de vulcanismo numa região de

estabilidade tectônica.

Resolução
Nessa região do globo, o fundo do Oceano Pacífico é

constituído por inúmeras placas e microplacas tectô -

nicas cujos movimentos convergentes ou divergentes

fazem surgir vulcões e terremotos. No caso, o Vulcão

Hunga-Tonga possuía sua cratera tamponada por

material magmático solidificado e a pressão do

material submerso, com a movimentação tectônica, o

fez explodir.

Resposta: C

Leia as notícias publicadas recentemente na
mídia:

“Indígenas da Terra do Fogo querem provar que
etnia ainda vive”

Nos 501 anos da descoberta do Estreito de Maga -
lhães, comu ni dade Selk’nam luta pelo reconheci men -
to oficial no Chile.

Folha de S.Paulo, 7 dez. 2021.

“No Pará, organização criminosa extrai toneladas de
ouro em terra indígena”

Além da exportação ilegal, esquema que foi alvo
da PF envolvia dezenas de cooperativas, funcionários
fan tasmas e até barbearia no interior de SP para lavar
dinheiro. O Estado de S. Paulo, 12 dez. 2021.

Os dois fatos representam para os povos nativos
� sua eliminação.
� necessidade de reconhecimento dos direitos.
� criação de reservas extrativas.
� crescimento numérico das respectivas popu la ções.
� expansão de seus territórios.

FILIPINAS

SAMOA

AMERICANA

TONGA

NOVA
ZELÂNDIA�

2000km

AUSTRÁLIA
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Resolução
Povos nativos, não apenas do Brasil, mas de toda a

América, vêm lutando por seus direitos em face da

expansão desordenada da economia e contra atitudes

racistas dos grupos dominantes.

Resposta: B

Leia o texto a seguir.

Os corcéis que me transportam, tanto quanto o
ânimo me impele, conduzem-me, depois de me terem
dirigido pelo caminho famoso da divindade [...] E a
deusa acolheu-me de bom grado, mão na mão direita
tomando, e com estas palavras se me dirigiu: [...]
Vamos, vou dizer-te – e tu escuta e fixa o relato que
ouviste – quais os únicos caminhos de investigação
que há para pensar, um que é, que não é para não ser,
é caminho de confiança (pois acompanha a realidade);
o outro que não é, que tem de não ser, esse te indico
ser caminho em tudo ignoto, pois não poderás
conhecer o não-ser, não é possível, nem indicá-lo [...]
pois o mesmo é pensar e ser.

PARMÊNIDES. Da Natureza, frags. 1-3. Trad. José Trindade

Santos. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2009. pp. 13-15.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a
filosofia de Parmênides, assinale a alternativa correta. 
� Pensar e ser se equivalem, por isso o pensamento

só pode tratar e expressar o que é, e não o que
não é – o não ser.   

� A percepção sensorial nos possibilita conhecer as
coisas como elas verdadeiramente são.   

� O ser é mutável, eterno, divisível, móvel e, por
isso, a razão consegue conhecê-lo e expressá-lo.   

� A linguagem pode expressar tanto o que é como
o que não é, pois ela obedece aos princípios de
contradição e de identidade.   

� O ser é e o não ser não é indica que a realidade
sensível é passível de ser conhecida pela razão. 

Resolução
De acordo com Parmênides, o pensamento pode

expressar as coisas como são, com base nos

princípios da razão, como o princípio de identidade e

o de não contradição.

Resposta: A

Meti-me, então, a explicar-lhe que supunha ser
sábio, mas não o era. A consequência foi tornar-me
odiado dele e de muitos dos circunstantes. Ao retirar-me,
ia concluindo de mim para comigo: “Mais sábio do
que esse homem eu sou; é bem provável que nenhum
de nós saiba nada de bom, mas ele supõe saber
alguma coisa e não sabe, enquanto eu, se não sei,
tampouco suponho saber”.

PLATÃO, “Defesa de Sócrates”, v. II. São Paulo: Abril Cultural,

1972, p. 15. Apud ARANHA, M.L.A. e MARTINS, M.H.P.

Filosofando. São Paulo, Moderna: 2009.

Sócrates sustenta uma postura inicial necessária ao
saber filosófico a qual repousa 
� no reconhecimento da própria ignorância.
� no ato de envaidecer-se quando se possui a

verdade.
� na disposição para buscar “a verdade de cada

um”. 
� na crença de um mundo físico desvinculado da

metafísica.   
� no reconhecimento da inviabilidade filosófica da

reflexão. 

Resolução
A capacidade transformadora do pensamento socrá -

tico estava relacionada à elaboração de questões em

direção à essência dos conhecimentos; essas ques -

tões possuíam o mérito de demonstrar a superficia -

lidade de alguns saberes. Nesse sentido, a sabedoria

de Sócrates consistia em reconhecer sua ignorância e

ver nisso uma virtude, uma vez que ela o direcionava

para a busca do conhecimento verdadeiro, enquanto

os que acham que sabem ficam satisfeitos com as

falsas verdades.  

Resposta: A 

QUESTÃO 69

QUESTÃO 70
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O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – divulga periodicamente os dados da Pnad
Contínua – Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios Contínua – nos quais se revelam dados
sobre emprego/desemprego e renda média da
população. Os dados divulgados em dezembro de
2021 apresentavam o seguinte desempenho:

Folha de S.Paulo, 29 dez. 2021.

Os gráficos permitem observar que houve uma redu -
ção na taxa de desemprego, acompanhada também
de uma redução da renda média. Para que tais fatos
pudessem ocorrer, o fator responsável foi
� a inflação.
� a concentração de renda.
� a distribuição de renda.
� a ação exclusiva da pandemia.
� o fim dos programas de renda-família.

Resolução
A inflação, fenômeno de ocorrência mundial no

período analisado e que atingiu intensamente o

Brasil, foi o principal responsável pela corrosão da

renda. Não houve o fim dos programas governa -

mentais de auxílio de renda-família, e os demais fato -

res (concentração de renda, pandemia) são

res  pon  sá veis indiretos pela queda geral da renda.

Resposta: A

Dentro dos estudos sobre a evolução de uma po -
pulação, costuma-se levar em consideração o contin -
gente migratório que aflui ou deixa o território. No caso
do Brasil, costuma-se evidenciar aqueles grupos que
aqui entraram e colaboraram no desenvolvi mento
cultural e econômico do País. Pouco se fala, contudo,
dos grupos de brasileiros que deixam o Brasil. 

O Estado de S. Paulo, 19 dez. 2021.

Os dados divulgados pelo Ministério das Relações
Exteriores revelam
� o sentimento de pertencimento ao Brasil.
� desprezo pela situação econômica do País.
� busca de melhores oportunidades no exterior.
� reconhecimento da superioridade cultural exte -

rior.
� desprezo pela cultura brasileira.

QUESTÃO 71 QUESTÃO 72
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Resolução
Milhares de brasileiros, muitos deles jovens, não

encontram perspectivas de trabalho e estudo no

Brasil, o que os tem levado ao exterior. Não se trata

de desprezar a cultura nacional, mas de uma busca

de melhores oportunidades.

Resposta:  C

Quando se analisa a formação da população
brasileira, especial atenção é dada ao estudo dos
grupos migratórios que historicamente ajudaram a
conformar a cultura brasileira. Entretanto, a migração
para o Brasil não se limitou aos grupos históricos e o
País continua a receber contingentes de migrantes até
hoje. Observe as seguintes notícias:

“Evangélicos fazem vila no Paraná para cristãos
afegãos que fugiram do Talibã”

– Missionários resgatam 73 refugiados de minoria
perseguida por fundamentalistas islâmicos.

Folha de S.Paulo, 30 dez. 2021.

“Sírio que fugiu da guerra constrói alaúdes no
Brasil”

– Na pandemia, músico Rajana Olba passou a dar
aulas online do “avô do violão”.

Folha de S.Paulo,  3 jan. 2022.

Para a comunidade brasileira, os fatos descritos
envolvem
� a questão geopolítica.
� a ocupação territorial.
� o empobrecimento cultural.
� o enriquecimento cultural.
� o crescimento populacional.

Resolução
Cada grupo humano que se estabelece no Brasil

colabora de uma forma ou de outra no enriqueci -

mento cultural do País, além, é claro, do crescimento

do contingente populacional.

Resposta: D

... Os moradores desta Costa do Brasil todos têm
terras de Sesmarias dadas e repartidas pelos Capitães
da terra, e a primeira cousa que pretendem alcançar,
são os escravos para lhes fazerem e grangearem suas
roças e fazendas, porque sem eles não se podem
sustentar na terra: e uma das cousas porque o Brasil
não floresce muito mais, é pelos escravos que se
levantaram e fugiram para suas terras e fogem cada
dia: e se estes índios não fossem tão fugitivos e
mudáveis, não tivera comparação a riqueza do Brasil.

GANDAVO, Pero de Magalhães, “Tratado da Terra do Brasil”.

História da Província de Santa Cruz. Belo Horizonte: 

Itatiaia, 1980, p. 42.

Sobre o trabalho no Brasil, no período colonial,
podemos afirmar:
� Era executado por portugueses pobres que po -

diam obter terras à vontade e assim desenvolver
a economia familiar baseada na pequena proprie -
dade.

� Foi realizado exclusivamente por negros africanos
escravizados, uma vez que os índios resistiram à
escravidão e fugiam para o interior da América
Portuguesa.

� Desenvolveu-se o sistema de produção missio -
nário, baseado na exploração da mão de obra
indígena que impediu a escravização dos povos
indígenas.

� Foi realizado principalmente por degredados
portugueses, que eram obrigados a trabalhar em
latifúndios pertencentes à Coroa portuguesa.

� Era visto como uma atividade desonrosa para os
brancos e destinada, sobretudo, aos nativos e aos
negros africanos escravizados.

Resolução
A concepção sobre o trabalho braçal que prevaleceu

no Brasil durante o período colonial era medieval, que

o considerava desonroso.

Inicialmente, a colonização utilizou o trabalho escravo

índio e, posteriormente, Portugal estimulou o uso do

escravo africano, devido à alta lucratividade do tráfico

negreiro para a Metrópole.

Resposta: E

QUESTÃO 73

QUESTÃO 74
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Gostaria muito de ver o testamento de nosso pai
Adão que dividiu o mundo entre meus irmãos de
Portugal e Espanha.

Esta frase, proferida pelo rei francês Francisco I em
1540, reflete
� o descontentamento da França com relação aos

acordos firmados entre Portugal e Inglaterra
acerca do tráfico de escravos africanos.

� a ironia do governo francês com respeito às
investidas das potências europeias, por ocasião
da chamada partilha da África.

� o questionamento dos acordos celebrados entre
as Coroas ibéricas com vistas a assegurar a posse
sobre os territórios descobertos durante as
navegações.

� o inconformismo com o monopólio comercial
estabelecido pelos portugueses com relação ao
comércio de especiarias orientais.

� a aceitação da hegemonia portuguesa com
respeito às chamadas viagens ultramarinas.

Resolução
Neste caso, Adão é considerado, ironicamente, como

a única autoridade legítima (na qualidade de “pai”)

para dividir o mundo entre seus herdeiros (enten -

dendo que todos somos descendentes de Adão, o que

incluiria os reis europeus). Ora, os Tratados de

Tordesilhas (1494) e Saragoça (1529) dividiram o

mundo (América e Índias, respectivamente) entre os

reis de Portugal e de Espanha. 

Resposta: C

Observe o mapa abaixo: 

Valor Econômico, 14 jan. 2022.

O incremento da quantidade de serviços de que uma
cidade pode dispor favorece sua classificação como
uma cidade
� verticalizada.
� horizontalizada.
� desenvolvida.
� crescente.
� inteligente.

Resolução
Definem-se cidades inteligentes como lugares que

utili zam meios para melhorar a qualidade de vida, a

efi ciên cia nas operações e os serviços urbanos, tendo

co mo foco principal o cidadão. As cidades inteligen -

tes também são onde as redes e serviços tradicionais

QUESTÃO 75 QUESTÃO 76

CH – 1.o dia � RESOLUÇÕES48

ENEM_PROVA1_AMARELO_15_5_ALICE_2022  08/04/2022  09:01  Página 48



se tornam mais eficientes com o uso de tecnologias

digitais e de telecomunicações, sendo atrativas com

relação aos aspectos sociais, econômicos e ambien -

tais.

Resposta: E

O positivismo é uma corrente teórica inspirada no
ideal de progresso contínuo da humanidade. O
pensamento positivista postula a existência de uma
marcha contínua e progressiva e que a humanidade
tende a progredir constantemente. O progresso, que
é uma constatação histórica, deve ser sempre
reforçado, de acordo com o que Auguste Comte,
criador do positivismo, chamou de Ciências Positivas.
As Ciências Positivas teriam a sua mais forte
expressão na Sociologia, ciência da qual Comte é
considerado o fundador. Sobre o tema, leia o texto. 

[...] filosofia social positivista se inspirava no
método de investigação das ciências da natureza,
assim como procurava identificar na vida social as
mesmas relações e princípios com os quais os cien -
tistas explicavam a vida natural. A própria sociedade
foi concebida como um organismo consti tuído de
partes integradas e coesas que funcionavam harmoni -
camente, segundo um modelo físico e mecânico.

COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência

da sociedade. São Paulo: Moderna, 2005, p. 73.

O pensamento filosófico destacado no texto contribui
para o surgimento da Sociologia. Por causa de sua
característica estruturadora da sociedade, esse
pensamento era também chamado de 
� psicologia social.   
� organicismo.   
� átomo social.   
� interacionismo simbólico.   
� funcionalismo estrutural.   

Resolução
A alternativa b está correta, pois o positivismo é

também conhecido como organicismo. Isto se dá pelo

fato de as teorias positivistas, na tentativa de esta -

belecer uma ciência social baseada nos métodos das

ciências naturais, compararem o funcionamento da

sociedade com o funcionamento de um organismo

vivo. Nesse sentido, a sociedade seria como um gran -

de organismo, no qual cada uma de suas partes cum -

pre uma função. Ainda, os aspectos problemáticos,

como por exemplo o crime, as crises e os conflitos

sociais eram interpretados, nessa perspectiva, como

sinto mas. Assim, da mesma forma que, para um

orga nismo, uma doença indica que algo não está

funcionando bem, para a sociedade, crises e conflitos

indicariam que alguma de suas estruturas estaria

atuando de forma disfuncional.  

Resposta: B

A Sociologia nasce no contexto da consolidação
da ciência enquanto forma de pensamento domi nan -
te. Com o desenvolvimento do capitalismo e a pro -
gres siva urbanização, alguns pensadores começaram
a refletir sobre os problemas da sociedade em
transformação, como a fome, o saneamento básico,
as longas e fatigantes jornadas de trabalho etc. A
partir desse momento, emerge a Sociologia, como
uma ciência com objeto e método específicos, e sur -
gem os primeiros sociólogos. Um destes sociólogos
foi Auguste Comte, que fundamentou a Sociologia a
partir do método positivista. O positivismo de Comte
defende 
� que as ideias são desenvolvidas por seres huma -

nos reais e históricos.   
� o estudo dos fatos sociais enquanto coisas

exteriores aos indivíduos.    
� a unidade metodológica entre ciências naturais e

ciências sociais.    
� que o conjunto das ações individuais constitui a

sociedade.   
� a formulação de tipos ideais vazios de conteúdo

histórico.   

Resolução
O positivismo de Comte baseou-se no método das

ciências naturais. Assim, ele defendia que o conhe -

cimento deveria ser absolutamente racional e

imparcial diante da realidade.  

Resposta: C

QUESTÃO 77

QUESTÃO 78
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Em 25 de janeiro de 2022, a cidade de São Paulo
comemorou 468 anos de fundação. A cidade se con -
fronta atualmente com problemas que também ocor rem
nas grandes metrópoles mundiais: enorme po pu lação,
problemas ambientais e crescimento vertical contínuo.
Recentemente, a área construída de apartamentos
superou aquela das casas, como revela o gráfico abaixo: 

Folha de S.Paulo, 25 jan. 2022.

O crescimento desenfreado desse tipo de edificação,
que concentra em espaços reduzidos um grande
contingente populacional, implicará principalmente
sérios problemas de
� poluição sonora.
� poluição atmosférica.
� atendimento hospitalar.
� construção de vias de acesso.
� fornecimento de água.

Resolução
Não há dúvida de que problemas sérios nas áreas de

acessi bilidade, saúde, transporte serão incremen -

tados com o adensamento populacional trazido pela

verticaliza ção. Mas será no abastecimento de água

que os impactos serão mais profundos, pois a cidade

se acha próxima de mananciais do sistema hidro -

gráfico (onde o volume de água oferecido é menor) e

os sistemas de armazenamento (represas etc.) já se

encontram no limite de fornecimento.

Resposta: E

QUESTÃO 79
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O Brasil comemora, em 2022, 200 anos de sua
independência. Se pudéssemos representar esque -
maticamente a formação das províncias brasileiras na
ocasião de sua independência (início do século XIX),
a figura correspondente seria:

�

�

�

�

�

Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território, 

EDUSP.

Resolução
O diagrama (a) corresponde ao Brasil no século XVI;

o diagrama (b) é o Brasil no século XVIII; o diagrama

(c) corresponde ao Brasil no século XVII e o diagrama

(e) corresponde ao Brasil no final do século XX. Nessa

evolução dos territórios, as unidades territoriais

passaram da condição de capitanias hereditárias para

a condição de províncias na Independência e estados

no advento da República.

Resposta: D

QUESTÃO 80
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A evolução da pandemia da Sars-CoV-2 trouxe nova preocupação em princípios de 2022 com o surgimento da
va riante ômicron. A mídia criou mapas que representavam a expansão dessa variante pelo mundo, como se pode
observar abaixo: Novos casos diários confirmados de covid-19

Média móvel dos últimos sete dias, até 6 de janeiro de 2022

O Estado de S. Paulo, 8 jan 2022.

No caso dessas construções cartográficas, fica evi -
dente como critério de diferenciação de inten -
sidade do fenômeno em estudo o uso da (o)
� tamanho.
� valor.
� cor.
� granulação.
� forma.

Resolução
O uso de diferentes intensidades de cor (cores cla -

ras, fenômeno mais fraco; cores escuras, fenô -

meno mais forte) é comumente empregado na

confecção de mapas e, de forma bem didática,

deixa claro ao leitor como se distribui um certo

fenômeno espacial mente.

Resposta: C

QUESTÃO 81
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Folha de S.Paulo, 5 jan 2022.
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Leia o texto abaixo:

A China anunciou nesta segunda-feira (17/1/2022)
que sua taxa de natalidade caiu em 2021 pelo quinto
ano consecutivo. Assim, o país mais populoso do
mun do aproximou-se mais do momento poten -
cialmente sísmico em que a população começará a
encolher, acelerando uma crise demográfica que pode
enfraquecer o dinamismo econômico e, até, a esta -
bilidade política.

Folha de S.Paulo, 19 jan. 2022.

Vários fatores colaboram para a queda contínua da
taxa de natalidade chinesa, como as mudanças no
estilo de vida, a contínua urbanização do país, o
trabalho feminino, mas, sobretudo, a adoção de
políticas neomalthusianas de controle na qual se
observa a preocupação com a
� alimentação.
� falta de emprego.
� alta taxa de mortalidade.
� baixa expectativa de vida.
� falta de trabalhadores.

Resolução
A teoria neomalthusiana trabalha com a hipótese

econômica de que uma população jovem muito

numerosa obriga o país a investir em saúde e educa -

ção infantil, deixando de investir no desenvolvimento

econômico, o que, em determinado momento, pode

gerar crise de desemprego.

Resposta: B

A China atual se confronta com um dilema que se
iniciou com a adoção de princípios econômicos capi -
talistas a partir do final da década de 1980: perma -
necer um país rural? Ou permitir a rápida urba ni zação?
Para evitar o crescimento desordenado das cidades, a
China deve
� manter a adoção de passaporte para o emigrante

rural.
� promover a volta do sistema socialista de

produção.
� transferir o excesso populacional urbano para os

países vizinhos.

� manter a política de um filho por casal.
� transferir parte da população urbana para as

províncias interiores.

Resolução
A China já adota um “passaporte interno” – o hukou

–, que exige que a pessoa que deixa uma comunidade

rural apresente um certificado de emprego na cidade

para onde se dirige. Mesmo assim, o controle é difícil,

com muitos retirantes em situação irregular.

Resposta: A

Oh, se a gente preta tirada das brenhas da sua
Etiópia, e passada ao Brasil, conhecera bem quanto
deve a Deus e a Sua Santíssima Mãe por este que
pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é
senão milagre, e grande milagre!
VIEIRA, Padre Antônio. “Sermão XIV”. Apud: ALENCASTRO, Luiz

Felipe de, O Trato dos Viventes. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2000, p. 183.

Sobre a escravidão no Brasil no período colonial, é
correto afirmar:
� O tráfico de escravos no século XVIII era realizado

por comerciantes metropolitanos e por “brasí -
licos” que saíam de Rio de Janeiro, Bahia e Recife
com mercadorias brasileiras e realizavam trocas
bilaterais com a África.

� A produção econômica colonial era agroexpor -
tadora, baseada na concentração fundiária e no
uso exclusivo do trabalho escravo.

� O tráfico de escravos para o Brasil, no século XVIII,
era realizado exclusivamente por comerciantes
metropolitanos. A oferta de mão de  obra escrava
era contínua e a baixos custos.

� O tráfico de escravos no século XVIII era realizado
apenas por comerciantes “brasílicos”. A oferta de
mão de obra, contudo, era descontínua e a altos
custos.

� O século XVII marcou o auge do tráfico de
escravos no Brasil, para atender à demanda do
crescimento dos engenhos de açúcar, com uma
oferta contínua e a altos custos.

QUESTÃO 82

QUESTÃO 83

QUESTÃO 84
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Resolução
A alternativa descreve o mecanismo do tráfico de es -

cravos africanos para o Brasil, praticado por meio de

escambo com aguardente, tabaco e tecidos gros -

seiros. Vale ressaltar que a alternativa enfatiza o

caráter bilateral desse comércio e não triangular,

como muitos pensam erroneamente.

Resposta: A

Leia o texto:

Sócrates: Protágoras afirma que a medida de to -
das as coisas é o homem: daquelas coisas que são,
pelo que são, daquelas que não são, pelo que não são,
entendendo por medida a norma de juízo e por coisas
o fato geral. Logo, o homem é a norma que julga
todos os fatos: daqueles que são pelo que são,
daqueles que não são pelo que não são. Por isso, ele
admite so mente aquilo que parece a cada indivíduo,
intro du zindo, dessa forma, o princípio de relatividade.
Se  gun do ele, portanto, quem julga as coisas é o
homem. De fato, tudo o que parece aos homens
também é; e o que não parece a nenhum homem
tampouco é.

Platão – Teeteto.

Sobre a observação de Sócrates, podemos afirmar que
� Sócrates concordará com Protágoras, pois de fato

o homem é a medida de todas as coisas.
� Sócrates deverá concordar com Protágoras, pois

um foi discípulo do outro.
� Sócrates não concordará com o relativismo de

Protágoras.
� Sócrates afirmará que Protágoras não foi rela -

tivista o suficiente para considerá-lo seu discípulo.
� Sócrates era sofista e, portanto, não podia

concordar com a observação de Protágoras.

Resolução
Protágoras era um sofista, para quem não existiam

verdades absolutas, mas apenas verdades relativas. O

pensamento de Sócrates se desenvolveu no senso

contrário. Há uma verdade absoluta e ela está dentro

do Homem. 

Resposta: C 

Atente para a notícia:

“Indonésia planeja capital na selva”
– Governo pretende mudar-se da movimentada

Jacarta e construir uma nova cidade na Ilha de
Bornéu.

PRESSÃO. Com mais de 10 milhões de habitantes,
Jacarta é uma das maiores metrópoles do mundo. A
cidade está pressionada por crescimento demo -
gráfico, congestionamentos e poluição e boa parte
dela corre o risco de afundar no futuro próximo – a
capital indonésia naufraga de 1 a 15 centímetros por
ano, sendo que quase a metade dela já está abaixo do
nível do mar.

O Estado de S.Paulo, 20 dez. 2022.

Além do aquecimento global, com a elevação dos
níveis oceânicos, Jacarta sofre também com
� fortes chuvas do clima tropical de monções.
� fortes chuvas de inverno do clima temperado

úmido.
� frequentes chuvas equatoriais.
� chuvas semelhantes às do clima tropical

semiúmido brasileiro.
� chuvas de verão semelhantes às da Europa

ocidental.

Resolução
O Arquipélago da Indonésia se distribui no entorno

da linha do equador, com seu clima equatorial

superúmido, com chuvas bem distribuídas ao longo

do ano, o que certamente colabora para frequentes

inundações.

Resposta: C 

QUESTÃO 85

QUESTÃO 86
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O texto abaixo mostra a situação vivida pela
Coreia do Norte nos últimos anos:

Desde que a covid-19 irrompeu na vizinha China,
a Coreia do Norte se trancou e assim permanece, o
que afetou o abastecimento e ampliou a crise. O país
viu o PIB despencar 4,5% no primeiro ano da
pandemia, consolidando a trajetória errante de uma
economia que se acostumou, nos últimos anos, a
crescer e encolher sem tendência clara.

O país ainda não começou a vacinar sua popula -
ção e, isolado, afirma que não registrou nenhum caso
de covid-19.

Folha de S.Paulo, 17 dez. 2021.

O caso apresentado e outros fatos conhecidos a res -
peito da Coreia do Norte e sua governança mostram
uma postura política de
� globalização.
� globalismo.
� integração.
� isolacionismo.
� desenvolvimentismo.

Resolução
Isolacionismo é a prática de um Estado ou nação em

fechar-se para os demais, quer econômica, quer

politicamente. A Coreia do Norte é hoje considerada

um dos países mais isolados do mundo. O país não

divulga dados oficiais e pouco se sabe sobre seus

problemas ou suas características socioeconômicas.

Resposta: D 

A notícia que se segue diz respeito às movimen -
tações observadas no Afeganistão:

CABUL � REUTERS. O bebê Sohail Ahmadi, entre -
gue por sua família a um soldado norte-americano em
agosto, durante a caótica retirada de cidadãos que
tentavam fugir do Afeganistão após o Talibã retomar
o poder, foi encontrado e devolvido a seus parentes
em Cabul, neste sábado (8), segundo a agência de
notícias Reuters. 

Sohail estava em Cabul com a família do taxista
Hamid Safi, 29, que o encontrou no aeroporto sozinho
e chorando, à época com dois meses de idade, e o
levou para casa para criá-lo. Após mais de sete
semanas de negociações e apelos, que tiveram de
contar com a intervenção do grupo fundamentalista,
Safi devolveu a criança ao avô dela e a outros
parentes que ainda moram no país da Ásia Central.

Folha de S.Paulo, 10 jan. 2022.

As idas e vindas do grupo fundamentalista islâmico
Talibã ao poder no Afeganistão caracterizam o país
como
� uma monarquia absolutista.
� um regime teocrático.
� uma democracia liberal.
� um Estado totalitário socialista.
� uma monarquia parlamentarista.

Resolução
Num regime teocrático, o líder ou líderes são reli -

giosos que comandam o país com base nos preceitos

de sua religião (no caso do Afeganistão, as leis

determinadas pelo livro sagrado islâmico, o Alcorão).

Na monarquia absolutista, o monarca, rei ou

imperador, comanda o território com poder total;

numa democracia liberal, o governo é comandado por

um líder ou líderes que são eleitos periodicamente;

no socialismo, a sociedade é comandada por um

colegiado socializado que pode ser regularmente

eleito ou não e na monarquia parlamentarista, o

monarca delega poder a um parlamento que

comanda o país.

Resposta: B

QUESTÃO 87 QUESTÃO 88
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Em maio de 2021, mais um conflito deflagrou-se
entre Israel e os palestinos, como pode ser observado
no cartograma abaixo: 

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

O Estado de S. Paulo, 19 maio 2021.

Além da latente tensão entre Israel e os insurgentes,
nota-se que o Estado palestino sofre um processo de 

� união espacial.
� concentração territorial.
� divisão em unidades unificadas.
� crescimento espacial.
� fragmentação territorial.

Resolução
O Estado palestino, ainda não reconhecido oficial -

mente pela ONU, encontra-se fragmentado em duas

unidades, a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, um ele -

mento a mais a impedir que o país se constitua. As

incursões israelenses, com a criação de colônias

dentro da Cisjordânia, podem levar até a uma maior

fragmentação territorial da Palestina. 

Resposta: E

Antes deste nosso descobrimento da Índia, recebiam
os mouros de Meca muito grande proveito com o
trato da especiaria. E assim, o grande sultão, por mor
dos grandes direitos que lhe pagavam. E assim
também ganhava muito Veneza com o mesmo trato,
que mandava comprar a especiaria a Alexandria, e
depois a mandava por toda a Europa.

Fernão Lopes de Castanheda. “História do descobrimento e

conquista da Índia pelos portugueses (1552-1561)”, citado por

Inês da Conceição Inácio e Tânia Regina de Luca, Documentos do

Brasil Colonial. SP: Ática, 1993, p. 19.

O texto refere-se
� à união política e militar entre venezianos e mou -

ros, contrários às navegações portuguesas. 
� à chegada dos navegantes portugueses à Índia, com -

provando empiricamente a esfericidade da Terra.
� ao enriquecimento do grande sultão muçulmano,

às custas do empobrecimento das cidades italianas.
� ao deslocamento do comércio lucrativo de

especiarias da região do Mar Mediterrâneo para
o Oceano Atlântico.

� ao projeto de expansão marítima da Coroa
portuguesa, preocupada em difundir a fé cristã.

Resolução
A questão refere-se ao processo de crise do mono -

pólio italiano sobre o comércio oriental, provocado

pela expansão ultramarina, liderada por Portugal,

que, atingindo as Índias através do périplo africano,

determinou o deslocamento do eixo comercial do

Mediterrâneo para os Oceanos Atlântico e Índico.

Resposta: D

QUESTÃO 89

QUESTÃO 90
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