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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

Questões de 01 a 45
Questões de 01 a 05 (opção inglês)
QUESTÃO 01

models, with its navy blue wrapping, pulled into the
station.
With the seats removed at the front and back of
the car, it felt roomy, even, dare we say, luxurious —
though that likely won’t be the case during rush hour.
People were enthusiastic about the interiors, calling
them “bright,” “cheerful,” even “beautiful.”
As for the deleted seats, reviews were mixed.
Disponível em: https://www.nytimes.com/.

Goodbye, Subway Seats
By JONATHAN WOLFE

Assinale a alternativa correta.
 O plano piloto prevê que usuários do metrô
evitem transportar mochilas, malas, carrinhos e
outros itens que ocupem espaço de passageiros.
 Os trens das linhas E e L do metrô estão
participando dessa parte inicial do plano piloto.
 Os trens redecorados em azul-marinho e modificados com redução de assentos mostraram-se
espaçosos e atraentes.
 Os usuários do metrô acham que mais espaço é
fundamental para os horários de pico.
 Todos os usuários do metrô concordaram com a
retirada de alguns assentos em certas linhas.
The new seatless area on a redesigned
E train car. Credit Metropolitan Transit Authority

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Good morning on this warming Thursday.
Subway riders: Have you noticed anything
missing from your commute? Like, maybe a seat? On
Tuesday, the Metropolitan Transportation Authority
rolled out redesigned subway cars on the E line, with
some of the seats removed.
The agency hopes that up to 10 more people will
be able to squeeze into each new car — meaning 80 to
100 extra commuters per train — to help reduce
overcrowding. In all, 100 cars will lose their seats in
the pilot program. The L train and the 42nd Street
Shuttle are next in line for the redesign, according to
the authority.
Yesterday, we waited at the 34th Street station for
a few trains to pass before one of the refurbished
LC – 1.o dia 兩 Caderno 2 – Amarelo
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QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Every map you look at is wrong

Ebonics
The word ebonics is made up of two words.

By Wil Jones in offbeat

Ebony, which means black and phonics, which refers
to sound. It is a systematic rule-governed natural
speech that is consistent as any other language in
sentence structure. This is referred to as syntax. What
makes this speech pattern uniquely different to “so
called” American Standard English is its verb tense or
lack of it. An example of this can be seen in the
sentence, “He is sick today”. This same sentence
translated in ebonics would read, “He sick today”. As

Everyone knows what a map of the world looks

you can see the verb has been omitted. However, this

like, right? It’s probably been burnt into your retinas

speech pattern is consistently used. Major controversy

since your school days.

has arisen whether or not ebonics is a separate

The thing is, the image you think of what the

language or simply a dialect. In doing my research, I

world looks like is actually pretty wrong. How come?

have found that most linguists take the position that

Well, as we’re sure you know, the Earth is spherical.

ebonics is a dialect. What distinguishes dialect from

That means it is impossible to produce an accurate flat

language is that in dialect two speakers share most or

image, showing the layout of countries as they really

some of the same vocabulary and is recognizable and

are. It’s a hard concept to get your head around with

understandable. In contrast, separate languages are

an actual globe in front of you.

present only when the inability to communicate

https://www.indy100.com/article/every-map-wrong-this-videoexplains-why-7459106]. Modificado para fins educacionais.

verbally occurs.
Disponível em: www.writework.com.

De acordo com o texto:

A linguística é a ciência que se interessa pela lingua-

 As imagens de um globo terrestre não podem ser

gem humana em seus mais diferentes aspectos, e

simplesmente transferidas para uma superfície

assim nos ajuda a pensar sobre a diversidade cultural

plana sem distorções.

e linguística. Nesse texto, a questão da diversidade
linguística é discutida por meio

ser facilmente modificadas.

 da polêmica em torno da legitimação do ebônico
como uma língua.
 da dificuldade de aceitação do ebônico como uma
mistura de línguas.
 do reconhecimento conquistado pelos afro-americanos falantes do ebônico.
 do desprestígio do dialeto ebônico socialmente
marcado pelos linguistas.
 do impedimento de compreensão entre falantes
de dialetos distintos.

4

 Imagens gravadas em nossas retinas não podem
 É impossível reproduzir as fronteiras exatas dos
países porque a Terra é redonda.
 Se tentarmos representar o globo terrestre em
uma superfície plana como a de um mapa mundi,
alguns países terão suas formas mais alteradas do
que outros.
 O uso de um globo terrestre nos leva à possibilidade de reproduzir as fronteiras exatas dos
países.

LC – 1.o dia 兩 Caderno 2 – Amarelo
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Two houses in Oakland go up for sale for just $1 for
the pair

Are Twitter and Facebook Affecting How We Think?
Is constant use of electronic gadgets reshaping our
brains and making our thinking shallower?
By Neil Tweedie

Two Bay Area houses on the market for $1 might
sound like a cruel joke for many living in the area,
which faces some of the highest housing rates in the
nation – but it’s no hoax.
It is true that two turn-of-the-century homes in
Oakland, California, have been listed for just $1, but
there’s a catch: The houses are available for such a low
price because the land they sit on isn’t included. The
houses have to be removed from the property by April
30 to make way for a new 127-unit apartment complex.
Anyone who buys the homes will have to pay the
costly price of transporting the homes from their
current location to another plot of land, that he or she
would have to find and purchase separately.
Disponível em: http://www.dailymail.co.uk/.

How many times do you click on your email icon
in a day? Or look at Facebook, or Twitter? And how
many times when reading on the internet do you click
on a link navigating away from the text that was the
original object of your enquiry? The web, it seems, is
like an electronic sweet shop, forever tempting us in
different directions. But does this mental promiscuity,
this tendency to flit around online, make us, well,
thicker?
Nicholas Carr, the American Science writer, has
mined this theme for his new book, “The Shallows”,
in which he argues that new media are not just
changing our habits but our brains. It turns out that
the mature human brain is not an immutable seat of
personality and intellect but a changeable thing,
subject to “neuroplasticity”. When our activities alter,
so does the architecture of our brain. “I’m not thinking
the way I used to think,” writes Carr. “I feel it most
strongly when l’m reading.”
Disponível em: www.telegraph.co.uk.

Neil Tweedie levanta vários questionamentos sobre a
utilização de diferentes recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia. A partir desses questionamentos e

De acordo com o texto,
 as duas casas, construídas no início de 1900, estão
sendo vendidas por U$1,00 por precisarem de
reformas estruturais de grande vulto.
 o baixo valor das casas surpreende por estarem
localizadas em área nobre de Oakland.
 o anúncio das duas casas à venda por U$1,00 cada
é uma pegadinha.
 quem comprar as casas terá apenas até 30 de abril
para ocupá-las.
 as casas deverão ser reformadas pelo futuro
proprietário até 30 de abril.

dos argumentos do escritor norte-americano Nicholas
Carr, o texto sugere que
 o ato de clicar em ícones e manusear aparelhos
prejudica o comportamento.
 o mundo virtual pode ser nocivo aos jovens, por
ser muito promíscuo.
 a internet contribui para o amadurecimento
intelectual dos usuários.
 o uso intenso de recursos tecnológicos pode
afetar nosso cérebro.
 as redes sociais virtuais ajudam a melhorar nossa
forma de pensar.

LC – 1.o dia 兩 Caderno 2 – Amarelo
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Questões de 01 a 05 (opção espanhol)

Texto para as questões 1 e 2.
Inmigración: en busca de un futuro
La inmigración es un fenómeno que se produce en
la actualidad en todos los países desarrollados. El
número de inmigrantes en los países de la Unión
Europea (UE) crece cada día. Procede en su mayoría de
los países del Magreb (norte de África), de Turquía,
India, África subsahariana, América Latina y los
Balcanes. La ONU advierte de la necesidad de aceptar la
inmigración para mantener el crecimiento y proteger
las pensiones dentro de esos países. Sin embargo, el
aumento de inmigrantes en los países de la UE se está
convirtiendo en un problema social y humanitario.
Después de haber sido un país de emigrantes,

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, os fatores que contribuem
para que a Espanha seja uma das principais rotas de
acesso ao continente europeu são
 a proximidade com os países do norte da Europa
e a ajuda fornecida pelo governo espanhol ao
imigrante.
 a eficiência da Cruz Vermelha no que diz respeito
à assistência dada ao imigrante e a receptividade
do povo espanhol.
 a proximidade com o norte da África, origem de
milhares de imigrantes, e a possibilidade de
migrar a outras partes do continente a partir da
Espanha.
 a falta de fiscalização nas fronteiras do país e a
assistência prestada por um grande número de
ONG.
 a necessidade do país europeu em contratar mão
de obra barata e a existência de leis que
favorecem a imigração.

España se encuentra al principio del siglo XXI con el
fenómeno inverso: inmigrantes en busca de un futuro.
Para España la situación es especial porque es la
puerta sur de Europa, punto de entrada al “paraíso”

QUESTÃO 02

del primer mundo. El número de inmigrantes que

A expressão “Sin embargo”, presente no final do
primeiro parágrafo, indica
 adversidade
 conclusão
 comparação
 tempo
 causa

llegan a sus fronteras há crecido espectacularmente:
desde 1988 este número se ha multiplicado por seis.
Las costas del sur de la Península y Canarias reciben
el mayor número de inmigrantes, sobre todo en los
meses de primavera y verano, cuando las condiciones
del mar permiten el cruce del estrecho de Gibraltar.
Algunos inmigrantes huyen de la guerra o del
hambre de sus países y viajan en condiciones muy

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

duras, por lo que llegan a las fronteras españolas en
un

estado

de

salud

terrible

(enfermedades,

agotamiento, desnutrición, etc.) La Cruz Roja y
diversas ONG se ocupan de la labor humanitaria de
ayudar a estos inmigrantes, especialmente en lugares
fronterizos, como Ceuta y Melilla, o las costas de
Canarias y Andalucía.
BALEA, Amalia. RAMOS, Pilar. Cultura española España: En
CLAVE/ELE, 2006.
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QUESTÃO 03

Combatir el odio en la Red
El pacto entre la Comisión Europea y las grandes
empresas tecnológicas permitirá perseguir la
propaganda terrorista
El compromiso firmado por la Comisión Europea
y las grandes empresas tecnológicas para evitar la
propagación del odio es una oportunidad de combatir
a los grupos terroristas en uno de sus campos de
actuación más eficaces: las redes sociales. Las
plataformas digitales se han convertido en un
poderoso instrumento de radicalización, propaganda
y captación de yihadistas. Erradicar los mensajes y
vídeos que circulan por Internet alimentando la
violencia es una tarea inaplazable.
Los atentados de París y Bruselas y el uso cada
vez más extendido de los medios online para reclutar
a jóvenes terroristas han puesto de manifiesto que es
urgente actuar. Para responder a este desafío, Google,
Facebook, Twitter y Microsoft se han adherido a un
código de conducta planteado por la Comisión, cuyo
objetivo fundamental es luchar contra la incitación al
odio, la xenofobia y la discriminación, pero también
garantizar que Internet siga siendo un lugar de
expresión libre y democrática en el que las normas y
los valores europeos se respeten, como bien ha
destacado la comisaria de Justicia, Vera Jourová.
Fruto de este acuerdo, las cuatro multinacionales se
comprometen a actuar con diligencia y a retirar o
deshabilitar en un plazo máximo de 24 horas el acceso
a aquellos contenidos que irradien conductas
intolerantes o discriminatorias.
Para llevar a cabo el ambicioso pacto es precisa la
colaboración de los ciudadanos y de los cuerpos y
fuerzas de seguridad de los Estados. Pero ante todo,
que los gigantes de la red asuman su responsabilidad
y pongan todos los medios técnicos a su alcance —
que son muchos — para aplicar procedimientos claros
y eficaces a la hora de examinar la notificación de
mensajes delictivos y eliminarlos sin demora. Solo así
se podrá acabar con la retórica del odio.
Disponível em: <http://elpais.com/elpais/2016/06/04/opinion/
1465060870_365099.html>. Acesso em: 05 jun. 2016.

De acordo com o texto, podemos afirmar que
 para combater a propagação do ódio e do terrorismo na rede de computadores, a participação das
gigantes do mundo da tecnologia é fundamental.
 a atuação de grupos terroristas põe em risco a
segurança da rede mundial de computadores.

 a Comissão Europeia está preocupada com a
interferência de grandes empresas norte-americanas nos assuntos da Comunidade Europeia.
 é função apenas dos Estados combater o
ciberterrorismo, localizar e eliminar sites que
propaguem conteúdos que incitem ao ódio.
 Google, Facebook, Twitter e Microsoft alegam que
o compromisso firmado irá restringir o direito à
privacidade nas redes sociais.
QUESTÃO 04

Clandestino (Manu Chao)
Solo voy con mi pena
Sola va mi condena
Correr es mi destino
Para burlar la ley
Perdido en el corazón
De la grande Babylon
Me dicen el clandestino
Por no llevar papel
Pa' una ciudad del norte
Yo me fui a trabajar
Mi vida la dejé
Entre Ceuta y Gibraltar
Soy una raya en el mar
Fantasma en la ciudad
Mi vida va prohibida
Dice la autoridad […]
Disponível em: https://www.letras.com/manu-chao/7356/.
Acesso em: 05 de jun. 2016 (fragmento).

Com o verso: “Por no llevar papel”, o autor da canção
faz referência
 aos problemas causados pela imigração ilegal
dentro do continente europeu.
 ao fato que imigrantes ilegais não possuem
documentos que lhes permitam permanecer no
país de destino.
 à ausência de políticas públicas locais que
permitam ao imigrante obter um papel social
dentro da União Europeia.
 aos conflitos e dificuldades existentes nos países
de origem dos imigrantes ilegais.
 a um bloqueio imposto pela União Europeia que tem
por objetivo proteger o mercado de trabalho local.
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A ÁGATHA LA VOY A
CONQUISTAR COM MI
LOOK EGIPCIO...
OBSERVEN...

‼

IDIOTA!!

AY, TUTÁN-GATÓN...
¿ NO SABEIS QUE
YO SOY LA REINA
DEL NILO?

¿ Y A HORA QUÉ HACE
UNO COM ESTA
POSTURA?

www.gaturro.com

NI LO
PIENSES!!

‼

¿Y
ENTONCES?

HOLA, CLEOPÁGATHA.
¿ QUEREIS SALIR
CONMIGO?

comics.terra.com

QUESTÃO 05

Disponível em: <http://www.taringa.net/posts/humor/
1312861/Gaturro-las-mejores-historietas.html.

A personagem Ágatha (CleopÁgatha) utiliza um recurso linguístico muito popular que ajuda a construir o sentido
de humor presente na tira. Indique esse recurso entre as opções abaixo.
 Eufemismo
 Metáfora
 Metonímia
 Trocadilho
 Antítese
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 07

LOMBETA: O lombeta é um ser que mora nas

Questões de 06 a 45

roças de mandioca. Ele gosta de beber cauim. O
cauim é uma bebida que nós, Pataxós, fazemos da

QUESTÃO 06

Qual é a origem do nome do Rio de Janeiro?
Não existe nenhum rio chamado Janeiro no
município de São Sebastião do Rio de Janeiro. Aliás,
o nome completo da capital fluminense homenageia
o santo homônimo do imperador Dom Sebastião, que
governava Portugal quando a cidade foi fundada
oficialmente, em 1.o de março de 1565, por Estácio de
Sá. Para completar o combo, São Sebastião também

mandioca. O lombeta é barrigudo com a boca bicuda
e a língua comprida. A sua língua vai se esticando até
beber o cauim. Quando a índia faz cauim, põe três
pedaços de carvão e duas varinhas em cruz em cima
do cajo (vasilha feita de pau onde coloca o cauim).
Quando o lombeta bebe o cauim, ele fica espumado.
TIGUM-LIM-GUMBÊ: O tigum-lim-gumbê é um espírito de um ser que mora na mata. Ele gosta de pegar
criança teimosa e pessoas que gostam de andar à
noite. Ele é cabeludo, tem unhas grandes, olho grande

é o santo padroeiro local.
Sobre o “sobrenome” Rio de Janeiro, a história é a
seguinte: pela história oficial, quando os portugueses

com a beirada avermelhada e com a bocona achatada.
KANATYO; PONIOHOM; JASSANÃ PATAXÓ. “Seres da mata”.
Cada dia é uma história. SEF/MEC SEE-MC, 2001.

aportaram na Baía de Guanabara, no primeiro dia de
1502, acharam que se tratava de um grande rio. Por

O imaginário é um sistema de linguagem simbólica

causa da data e do equívoco hidrográfico, teriam

que reflete os valores culturais e econômicos da

nomeado todo o entorno de Rio de Janeiro – mas há

sociedade. O trecho acima, extraído de um projeto

controvérsias, já que navegadores tão experientes

educativo na escola indígena Pataxó Bacumixá, em

dificilmente confundiriam uma baía com um rio.

Minas Gerais, permite afirmar que as duas histórias

JOKURA, Tiago. “Qual a origem do nome do Rio de Janeiro?”
Revista Superinteressante, 2017. Disponível
em:http://super.abril.com.br/blog/oraculo/qual-e-a-origem-donomedo-rio-de-janeiro/. Acesso em: 20 abr. 2018.

No processo de comunicação, a organização textual
pode assumir diferentes funções, dependendo da atitude do emissor/autor em relação à mensagem. A função predominante no trecho acima está centrada no(a)
 código, pois utiliza a linguagem para explicar a
origem do nome da cidade do Rio de Janeiro.
 canal, visto que pretende manter o contato entre
o autor e o leitor, interessado na origem do nome
da cidade.
 mensagem, porque pretende informar os leitores
sobre o histórico primitivo da capital fluminense.
 receptor, já que pretende convencer o leitor da
origem improvável do nome da cidade carioca.
 emissor, uma vez que o objetivo é demonstrar a
relação dele com o município fluminense.

da tradição oral têm por objetivo, respectivamente,
 incitar a transgressão de valores e criar novos
padrões estéticos.
 resgatar práticas obsoletas e determinar o registro
linguístico da comunidade.
 interagir com o cotidiano social e regular hábitos
indesejáveis ou nocivos.
 expressar um apelo sentimental e registrar
vocabulário conforme a norma culta.
 exercer mais influência no universo feminino e
estimular a criatividade das crianças.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 09

Mestre do Coro

MALVADOS

Quem te ensinô essa mandinga?

A INTERNET
É UM
TRIBUNAL...

André Dahmer

– Foi o nego de sinhá
O nego custô dinheiro,
Dinheiro custô ganhá,
Camarado.
Coro
Cai, cai, Catarina,
sarta de má, vem vê Dalina.

...COM MILHÕES
DE JUÍZES...

Mestre do Coro

...E
NENHUM
RÉU!

Amanhã é dia santo,
dia de corpo de Deus
DAHMER, André. Folha de S.Paulo.

Quem tem roupa vai na missa,
Quem não tem faz como eu.

A última fala da tirinha causa estranhamento, porque

O fragmento transcrito pertence à obra O pagador de

assinala a ausência de um elemento fundamental para

promessas, de Dias Gomes, e apresenta um registro

a instalação de um tribunal: a existência de alguém que

linguístico usado também nas rodas de capoeira.

esteja sendo acusado. Essa fala sugere o seguinte pon-

Sobre a linguagem do trecho citado, pode-se afirmar

to de vista do autor em relação aos usuários da internet:

que
 o vocábulo custô tem sentido diferente nas duas
construções em que foi usado.
 a palavra camarada apresenta uma flexão de
gênero que condiz com a norma-padrão.
 a construção “vai na missa” corresponde ao uso
formal da língua, pois esse verbo rege a pre-

 proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo.
 configuram julgamentos vazios ainda que existam
crimes comprovados.
 emitem juízos sobre os outros, mas não se veem
na posição de acusados.
 apressam-se em opiniões superficiais mesmo que
possuam dados concretos.

posição em.
 a variedade não padrão cumpre seu papel comunicativo, podendo ser empregada em qualquer

 são acusadores benevolentes em relação aos
acusados.

processo de comunicação.
 se caracteriza pela ênfase nos aspectos gráfico-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

visuais da mensagem.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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O processo que introduz palavras de outros idiomas

QUESTÃO 10

na língua portuguesa é chamado estrangeirismo. De

Texto I

acordo com os textos, são considerados estranVolta e meia alguém olha atravessado quando
escrevo “leiaute”, “becape” ou “apigreide” –
possivelmente uma pessoa que não se avexa de
escrever “futebol”, “nocaute” e “sanduíche”. Deve se
achar um craque no idioma, me esnobando sem saber
que “craque” se escrevia “crack” no tempo em que
“gol” era “goal”, “beque” era “back” e “pênalti” era
“penalty”. E possivelmente ignorando que esnobar
venha de “snob”.
Quem é contra a invasão das palavras estrangeiras (ou do seu aportuguesamento) parece
desconsiderar que todas as línguas do mundo se
tocam, como se falar fosse um enorme beijo
planetário. (...) Há, claro, os exageros. Ninguém
precisa de um “delivery” se pode fazer uma
“entrega”, ou anunciar uma “sale” se se trata de uma
“liquidação”. Pra que sair pra night de bike, se dava
tranquilamente pra sair pra noite de bicicleta? (...)

geirismos “exagerados”
 layout, backup, upgrade.
 futebol, nocaute, sanduíche.
 crack, goal, snob.
 gol, beque, pênalti.
 delivery, sale, bike.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

AFFONSO, Eduardo. Homenagem à Língua Portuguesa.
Disponível em: <https://academia-de-letras-delondrina.blogspot.com/>.
Acesso em: 3 jun. 2018.

Texto II

GALHARDO, Caco. Pizzaiolo. Disponível em:
https://cacogalhardo.wordpress.com/category/personagens/chicobacon/. Acesso em: 3 jun. 2018.
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Nessa canção da música popular brasileira, gravada

QUESTÃO 11

O bêbado e a equilibrista

inicialmente em 1979, por Elis Regina, nota-se que
 muitas vezes, letristas renomados trabalham o

(...)

nonsense, elaborando letras no estilo surrealista,

E nuvens!

sem nexo com a realidade.

Lá no mata-borrão do céu

 o aspecto lírico amoroso e a dolorosa rejeição do

Chupavam manchas torturadas

ser amado são tematizados, pois o ser abando-

Que sufoco!

nado fica à deriva existencial, como um “bêbado”.

Louco!
O bêbado com chapéu-coco
Fazia irreverências mil
Pra noite do Brasil.
Meu Brasil...
Que sonha com a volta
Do irmão do Henfil
Com tanta gente que partiu
Num rabo de foguete

 a sucessão de metáforas, numa atmosfera
repressiva, conota uma denúncia política, ainda
que cifrada.
 é um texto denotativo, com intuito épico, pois
sugere que a luta dos oprimidos não deve alentar
esperança.
 ocorre uma crítica à inutilidade da função da arte
que sonha em vão com um mundo melhor num
clima político adverso.

Chora!
A nossa pátria

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mãe gentil
Choram Marias
E Clarices
No solo do Brasil...
(...)
Mas sei que uma dor
Assim pungente
Não há de ser inutilmente
A esperança...
Dança na corda bamba
De sombrinha
E em cada passo
Dessa linha
Pode se machucar...
Azar!
A esperança equilibrista
Sabe que o show
De todo artista
Tem que continuar...

12
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

A hierarquia da ortografia

Seu doutô os nordestino têm muita gratidão

Essa história de escrever pichar com “ch” é difícil
de convencer diante de tantos com “x” que aparecem
nos muros espalhados pela cidade: “pixei mesmo e
daí?”, “deu mancada nóis pixa”, “pixo e não me
arrependo” e por aí vai...
Discutíamos o fato durante a aula e acertávamos a
grafia: pichar, pichação, picho, pichei... tudo com “ch”.
E um aluno, daqueles mais falantes, me interrompeu:
Professora, mas não é com “x”?
Ao que eu respondi que “não”, e repeti tudo que
já tinha dito antes.
E o garoto insistiu:
É que outro dia eu pichei a sala de aula e a diretora escreveu naquele livro preto lá: “o aluno foi
advertido porque pixou a sala de aula” e ela escreveu
com “x”, professora. Se ela é DI-RE-TO-RA, ela deve
saber mais que você que é só uma professora, então
eu vou continuar escrevendo com “x”.
Professor soooofreeee.

Pelo auxílio dos sulista nessa seca do sertão

OLIVEIRA, Cleo. A hierarquia da ortografia. Disponível em:
http://www.recantodasletras.com.br/humor/3077833. Acesso em:
28 jul 2017.

O texto apresentado é uma crônica, gênero híbrido
que transita entre os gêneros jornalístico e literário.
Sobre a crônica de Cleo Oliveira, pode-se afirmar que
 a grafia pixar deve ser considerada inadequada,
mesmo que seja a identificação da variante linguística cultural do grupo em questão.
 o título confirma que a hierarquia social deve ser
considerada, já que a diretora escreve pixar e essa
grafia está de acordo com a norma-padrão da
língua portuguesa.
 o aluno confere argumento de autoridade à diretora, mesmo sabendo que a professora é quem
estava certa.
 o título e o texto apresentam linguagem técnica,
reiterada tanto pelo recurso de maiúsculas e
minúsculas como pela dualidade correto versus
errado em pichar e pixar.
 a crônica reafirma a importância hierárquica tanto
da norma culta sobre a variação popular da língua
portuguesa como pelo status profissional superior
da diretoria em relação ao da professora.

Mas doutô uma esmola a um homem qui é são
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão
É por isso que pidimo proteção a vosmicê
Home pur nóis escuído para as rédias do pudê
Pois doutô dos vinte estado temos oito sem chovê
Veja bem, quase a metade do Brasil tá sem cumê
Dê serviço a nosso povo, encha os rio de barrage
Dê cumida a preço bom, não esqueça a açudage
Livre assim nóis da ismola, que no fim dessa estiage
Lhe pagamo inté os juru sem gastar nossa corage
Se o doutô fizer assim salva o povo do sertão
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nação!
Nunca mais nóis pensa em seca, vai dá tudo nesse chão
Como vê nosso distino mecê tem na vossa mão
GONZAGA, Luiz e DANTAS. Zé. “Vozes da Seca”. Disponível em:
http://m.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/vozes-da-seca.html.
Acesso em: 16 jun. 2018.

Em 1963, Luiz Gonzaga gravou a música “Vozes da
Seca”, composição feita em parceria com Zé Dantas e
que funcionou como manifesto político. A variedade
linguística empregada nela tem como intenção
 expor o uso desajeitado da língua, explicitando o
elo entre pobreza e consciência social precária.
 construir o perfil do enunciador do texto, contribuindo para tornar seu discurso convincente.
 criar uma demarcação territorial, abrindo caminho
para o conflito com a classe dominante.
 imitar o falar dos flagelados, servindo para ironizar
o comportamento submisso dos desfavorecidos.
 revelar uma escolarização precária, relacionando
a falta de estudo ao conformismo com a miséria.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

Frevo

O futebol brasileiro evocado da Europa

Muito mais do que apenas um ritmo, o frevo é

A bola não é a inimiga

uma manifestação cultural genuinamente pernambu-

como o touro, numa corrida;

cana que mistura música e dança. O frevo surgiu na

e, embora seja um utensílio

cidade de Recife no seio das classes trabalhadoras,

caseiro e que se usa sem risco,

que no final do século XIX se organizavam em agre-

não é o utensílio impessoal,

miações carnavalescas conhecidas como "clubes pe-

sempre manso, de gesto usual:

destres". Esses grupos passaram a ocupar os espaços

é um utensílio semivivo,

urbanos antes dominados apenas pelos chamados

de reações próprias como bicho,

"clubes de alegoria e críticas", que abrigavam as

e que, como bicho, é mister

oligarquias locais e pretendiam mostrar um carnaval

(mais que bicho, como mulher)

culto, no qual não havia espaço para os pobres.

usar com malícia e atenção

Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/3102/ocarnavalde-olinda. Acesso em: 28 jun. 2017.

O texto acima, parte de uma reportagem da revista

Nova Escola sobre os ritmos do carnaval do Recife,
descreve a origem do frevo, misto de representação
folclórica, dança e música que invade as ruas do
Recife durante o carnaval. Segundo o texto, depreende-se que
 o frevo surge associado às classes populares, para
ocupar os espaços antes ocupados pela elite local.
 o frevo chega ao Recife no final do século XIX,
originado nos “clubes de alegoria e críticas”
organizados pelas oligarquias locais.
 o frevo, originalmente, pretendia mostrar um
carnaval culto, em que não havia espaço para as
classes trabalhadoras.
 assim como outras manifestações culturais, a
origem do frevo está associada a uma mistura de

dando aos pés astúcias de mão.
MELO NELO, João Cabral de. “Museu de Tudo”. In: Obra
Completa. Rio de Janeiro. Ed. Nova Aguilar, 1995, p. 407.

João Cabral de Melo Neto, revela, no poema acima, o
olhar agudo de quem vê o futebol por dentro, o
espetáculo e a plasticidade das jogadas. Para tanto,
usa como recurso poético expressivo a
 metalinguagem, que consiste na explicação do
código pelo próprio código.
 intertextualidade, referência implícita a outros
textos.
 ironia, que consiste em dizer o contrário do que
se pensa.
 metonímia, que consiste em tomar a parte (bola)
pelo todo (atleta).
 comparação, que consiste em aproximar dois
termos a partir de uma característica comum.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

dança, canto e devoção religiosa.
 o frevo invade espaços urbanos, vindo originalmente das classes trabalhadoras que se organizavam nos chamados “clubes de alegoria e críticas”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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 dependência de aparelhos tecnológicos de jovens
que já nasceram interagindo com as mídias
digitais.
 falta de criatividade de atividades que utilizam
ferramentas tecnológicas educacionais tradicionais como caneta e papel.
 incapacidade dos jovens de pensarem sem o
auxílio de recursos tecnológicos.
 utilização dos modernos aparelhos tecnológicos
no ambiente de construção do conhecimento.
 alienação gerada pela tecnologia que impede a
realização de estudos relacionados a situações
reais de uso da língua.

QUESTÃO 16

Texto I

QUESTÃO 17

Justiça muda

PERIOTTI. Disponível em:
http://cefascarvalhojornalista.blogspot.com2011/07/umachargede-periotti.html. Acesso em: 4 jun. 2018.

Texto II
Em uma sociedade na qual crianças e jovens já
nasceram interagindo com as mídias digitais, o letramento não pode ficar reduzido apenas ao uso da caneta, da tinta e do papel. Os gêneros textuais
presentes no cotidiano de nossa sociedade cada vez
mais evidenciam o conceito de letramento defendido
por Jay Lemke: “Todo letramento é letramento
midiático”.
A multiplicidade de gêneros ligados às tecnologias e às práticas sociais contemporâneas exige uma
abordagem que busque aproximar, cada vez mais, o
estudo da língua de situações reais de uso. Trazer para
a rotina da sala de aula gêneros dos meios digitais,
mais do que adesão a qualquer modismo ou onda
passageira, é um exercício de criatividade que pode
contribuir em muito para a transformação da sala de
aula em um ambiente pluralista.
Revista Língua Portuguesa. Edição 70, p. 24, maio de 2018.

O assunto apresentado de forma crítica na charge
também é abordado, de maneira mais otimista, no
texto II. Relacionando os dois textos, nota-se que esse
tema se refere à

RIC. Disponível em: http://nanquim.com.br/category/cartuns/.
Acesso em: 25 abr. 2018.

A combinação de informações visuais com recursos
linguísticos na charge sugere uma crítica ao sistema
judiciário nacional. No contexto da ilustração, o título
recorre à
 ironia para justificar o porte de uma arma nas
mãos da estátua que simboliza a justiça do País.
 polissemia de sentidos da palavra muda para
provocar a reflexão dos leitores.
 comparação para desmoralizar o papel da justiça
comum, vista como feminina e, portanto, sem força.
 personificação para valorizar a postura neutra da
justiça, representada pelas mãos cruzadas da estátua.
 hipérbole para deixar claro qual o modelo de
justiça desejado pelo País: cega, surda e muda.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

Garça
A palavra garça em meu perceber é bela.
Não seja só pela elegância da ave.
Há também a beleza letral.
O corpo sônico da palavra
E o corpo níveo da ave
Se comungam.
Não sei se passo por tantã dizendo isso.
Olhando a garça-ave e a palavra garça
Sofro uma espécie de encantamento poético.
BARROS, Manoel de. Poesia Completa. São Paulo:
LeYa, 2013, p. 406.

No poema de Manoel de Barros, o encantamento do
eu lírico provém de sua relação com a palavra. Tal
maravilhamento advém do fato de que esse vocábulo
ultrapassou seu elemento

Disponível em: https://karaujo.com.br/as-maiores redessociais/.
Acesso em: 13 jun. 2018 (adaptado).

 poético.
 gráfico.
 referencial.
 sonoro.
 sugestivo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

16

O infográfico é um gênero que pode integrar outros
textos, apresentando informações sobre um tema de
modo rápido e sintético, o que torna sua leitura
dinâmica. No texto apresentado, os logotipos junto
aos informativos chamam a atenção do interlocutor,
destacando a quantidade de usuários conectados às
principais redes sociais, com o propósito de
 demonstrar a preocupação crescente com o
tempo dedicado às redes sociais, fato que afasta
as pessoas das relações reais.
 contrariar a função informativa do gênero,
transformando-o em propaganda de serviços
modernizadores de marketing.
 persuadir os empresários a utilizar as redes sociais como ferramentas de marketing para ampliar
seus negócios.
 reconhecer a interferência das mídias sociais na
captação de clientes como meio ineficiente de
marketing.
 convencer o leitor de que há um investimento
exagerado nas mídias sociais para ampliar os
negócios empresariais.
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 extinção da família vinculada aos meios de
comunicação e redes de informação.

QUESTÃO 20

Texto I

QUESTÃO 21

Cante lá... que eu canto cá

BARBOSA, Gilmar. Grupos do WhatsApp. Disponível em:
http://gilmaronline.blogspot.com/2018/03/charge-grupos-dowhatsapp.html. Acesso em 03 jun 2018.

Repare que a minha vida
É deferente da sua.
A sua rima pulida
Nasceu no salão da rua.
Já eu sou bem deferente,
Meu verso é como a simente
Que nasce inriba do chão;
Não tenho estudo nem arte.
A minha rima faz parte
Das obra da criação.

Texto II

Grupo de família no WhatsApp é mais um dos castigos de Satanás aos pobres seres humanos, direcionado principalmente àqueles que justamente NÃO
querem manter contato com família, seja por não
querer ouvir a avó falando todos os dias sobre a hérnia
de disco do seu avô, por não aguentar sua tia mandando foto das comidas feias que ela faz, ou simplesmente
por ser um infeliz que não interage com ninguém mesmo. Quando você é adicionado num grupo desses,
você o silencia por um ano e desmarca a caixinha "exibir
notificações". Estou certo? Claro que estou, todo mundo
faz isso. Você só não sai do grupo porque todo mundo
fica te enchendo o saco pedindo para voltar, mesmo que
ninguém te dê a mínima lá dentro.
Desciclopédia. Disponível em:
http://desciclopedia.org/wiki/Grupo_de_fam%C3%ADlia_no_What
sApp. Acesso em: 03 jun. 2018.

As redes sociais, cada vez mais usadas e mais cotidianas, têm provocado diversas reações e inúmeras
opiniões. Nesse sentido, a charge de Gilmar e o texto
extraído do site humorístico Desciclopédia tratam, em
comum, da
 perda de valores patriarcais enraizados em nosso
patrimônio cultural nacional.
 superação resoluta da dependência tecnológica
aliada à capacidade de convivência em coletividade.
 amargura social gerada pela mídia e pelos
poderosos grupos massificadores.
 transformação das relações sociais e os conflitos
ou dissabores da convivência.

Mas porém, eu não invejo
O grande tesôro seu,
Os livro do seu colejo,
Onde você aprendeu.
Pra gente aqui sê poeta
E fazê rima compreta,
Não precisa professô;
Basta vê no mês de maio,
Um poema em cada gaio
E um verso em cada fulô.
SILVA, Antônio Gonçalves da (Patativa do Assaré). ”Cante lá...
Que Eu Canto Cá". Disponível em:
http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2014223158429717884070348
41c62f04/Poemas_de_Patativa_do_Assar.docx.
Acesso em: 17 jun. 2018.

O texto acima são décimas (estrofes de dez versos)
que seu autor, o famoso poeta cearense apelidado de
Patativa do Assaré, classificava como poesia matuta.
Nelas, a oposição entre lá e cá, ou seja, entre poesia
de salão e poesia da criação, autoriza dizer que existe
no campo da linguagem uma
 metáfora do conflito de classes por meio do
contraste entre a literatura elitizada e a popular.
 superioridade da experiência adquirida na natureza em relação à obtida em meio à civilização.
 associação entre as variedades linguísticas e as
diversidades de repertórios culturais.
 conscientização de que a falta de letramento
prejudica a expressão estética e cultural.
 ironia diante do processo de marginalização a que
foi submetido por séculos o povo nordestino.
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

Texto I

Momento num café

Só mesmo a palavra sofrência

Quando o enterro passou

Em dicionário não tem

Os homens que se achavam no café

Mistura de dor, paciência

Tiraram o chapéu maquinalmente

Que riso que é canto também

Saudavam o morto, distraídos

Meu filho Nordeste que canta

Estavam todos voltados para a vida

O canto chorado da vida

Absortos na vida

Pegando no susto, chuva tanta

Confiantes da vida.

Errou de lugar na caída
O que dá pra rir dá pra chorar...

Um no entanto se descobriu num gesto largo e demorado

BLANCO, Billy. “Canto Chorado”. Disponível em:
http://m.letras.mus.br/os-originais-do-samba/1827118/.
Acesso em: 18 jun. 2018.

Olhando o esquife longamente
Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade
Que a vida é traição

Texto II
Dureza rebordosa, de déu em déu, frio, tropel,
sofrência, ô solidão de cimento armado e quanto se
enfia represado e se enrosca e se intrinca, cinicamente
ou desnorteado, sem solução – transportes, serviços
indo mais para além da Lapa, no pedaço da Presidente
Altino, Jaguaré, Anastácio, Morro da Geada. Osasco.
ANTÔNIO, João. Abraçado ao Meu Rancor. São Paulo: Cosac
&Naif, 2001, pp. 74-75.

E saudava a matéria que passava
Liberta para sempre da alma extinta.
BANDEIRA, Manuel. “Estrela da Manhã”. In: Poesia Completa e
Prosa. 4a. ed., Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 1993, p. 233.

“Momento num Café”, de Manuel Bandeira, traz,
além da coloquialidade e da presença do cotidiano,
características típicas da primeira geração modernista, um tema recorrente na obra de seu autor: a

O Vocabulário Oficial da Língua Portuguesa (VOLP) e

morte. No poema, esse assunto é tratado como

o Dicionário Houaiss não têm registro de um verbete

 um processo natural que encerra a vida sem

para a palavra sofrência, apesar de ela já ter aparecido
em uma canção de 1969 e em um conto de 1986.
Sendo assim, trata-se de

sentido.
 um meio de se atingir a transcendência sobrenatural.

 um neologismo, que comprova o dinamismo da
língua ao acompanhar as necessidades de seus
usuários.
 uma gíria, que indica a tendência da escrita de se
tornar um código fechado de comunicação.
 um coloquialismo, que demonstra a capacidade da

 uma distração supérflua entre as atividades
cotidianas.
 uma traição feroz premeditada pela natureza
material.
 uma saudação agitada no meio da rotina
cotidiana.

fala de obedecer às regras de formação de palavras.
 um barbarismo, que exemplifica a tendência da

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

língua popular de satirizar o padrão culto da
língua.
 uma metáfora, que revela a liberdade dos textos de
literatura de criar termos com novos significados.
18
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Texto II

QUESTÃO 24

Uma vez na terra, o Diabo não perdeu um minuto.
Deu-se pressa em enfiar a cogula* beneditina, como
hábito de boa fama, e entrou a espalhar uma doutrina
nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas
entranhas do século. Ele prometia a seus discípulos e
fiéis as delícias da terra, tods as glórias, os deleites
mais íntimos. Confessava que era o Diabo; mas
confessava-o para retificar a noção que os homens
tinham dele e desmentir as histórias que a seu
respeito contavam as velhas beatas.
ASSIS, Machado de. “A Igreja do Diabo”. Disponível em:
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000195.pdf.
Acesso em 17 jun. 2018.
Nota: *Cogula: hábito, roupa de religioso, espécie de túnica larga e
sem mangas.

Neste trecho do conto “A Igreja do Diabo”, em que o
Diabo decide fundar uma “religião” para si, nota-se
um expediente estilístico muito recorrente em
Machado de Assis: a ironia. Esse processo pode ser
constatado pelo(a)
 presença do diabo na terra em meio aos homens.
 hipocrisia que o diabo percebe na condição
humana.
 uso que o diabo faz de recursos do catolicismo.
 impossibilidade de o diabo ter uma igreja para si.
 grupo de histórias contadas pelas velhas beatas.
QUESTÃO 25

Texto I
Eu não sou da paz. Não sou mesmo não. Não sou.
Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não,
senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não
venha me pedir para eu chorar mais. Secou. A paz é
uma desgraça.
Uma desgraça. Carregar essa rosa. Boba na mão.
Nada a ver. Vou não. Não vou fazer essa cara.
Chapada. Não vou rezar. Eu é que não vou tomar a
praça. Nessa multidão. A paz não resolve nada. A paz
marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na
televisão. Viu aquele ator?
Se quiser, vá você, diacho. Eu é que não vou.
Atirar uma lágrima. A paz é muito organizada. Muito
certinha, tadinha. A paz tem hora marcada. Vem
governador participar. E prefeito. E senador. E até
jogador. Vou não. Não vou. (...)
FREIRE, Marcelino. “Da paz”, 2008.

PORTINARI, Cândido. Paz, 1956, Organização das Nações Unidas,
Nova York.

Os textos apresentados assemelham-se tematicamente, pois se referem à paz: o primeiro, por meio da
menção à campanha “Sou da Paz”; o segundo, por
meio de cenas como um coral de crianças, mulheres
em ciranda e homens jogando capoeira. Quanto ao
aspecto formal, nota-se que as duas obras
 distinguem-se esteticamente: o Texto I é contemporâneo e se baseia na linguagem formal e o Texto
II refere-se ao Modernismo, com herança cubista.
 submetem-se a influências das vanguardas europeias: no Texto I, há metáforas exageradas
(Expressionismo), enquanto no Texto II, formas
geométricas (Cubismo).
 marcam-se por rupturas na arte nacional: ao
negar uma visão padronizada sobre as manifestações de paz (Texto I) e ao fazer uso de formas
futuristas (Texto II).
 diferenciam-se na forma: o Texto I traz linguagem
verbal na norma-padrão da língua portuguesa e o
Texto II é uma obra plástica da estética clássica.
 relacionam-se pela herança Modernista: transgressão na normatização da língua portuguesa
(Texto I) e utilização de formas geométricas
(Texto II).

LC – 1.o dia 兩 Caderno 2 – Amarelo

19

ALUNO_ENEM_PROVA1_AMARELO_21_8_ALICE_2022 05/07/2022 11:53 Página 20

QUESTÃO 26

A fisionomia musical do Brasil moderno se formou no Rio de Janeiro. Ali é que uma ponta desse enorme
substrato de música rural espalhada pelas regiões tomou uma configuração urbana. Transformando as danças
binárias europeias através das batucadas negras, a música popular emergiu para o mercado, isto é, para a
nascente indústria do som e para o rádio, fornecendo material para o carnaval urbano em que um caleidoscópio
de classes sociais e de raças experimentava a sua mistura num país recentemente saído da escravidão para o
“modo de produção de mercadorias”. No mesmo momento em que a industrialização mais a imigração
produziam em São Paulo o fenômeno moderno da greve operária, no Rio de Janeiro se produzia o samba como
expressão de grupos sociais marginalizados que tomavam o espaço da cidade na festa carnavalesca, e que
marcavam a sua diferença e o seu desejo de pertinência através da música.
WISNIK, J. M. “Algumas questões de música e política no Brasil”, in: BOSI, A. (org), Cultura brasileira: temas e situações. São Paulo:
Ática, 2008, p. 119.

O texto trata de fatores que colaboraram para a irrupção da música popular brasileira na modernidade. Para
essa irrupção, destacam-se
 a música rural e os ritmos binários africanos.
 o samba e os movimentos imigratórios.
 a industrialização e os movimentos grevistas.
 a indústria fonográfica e o público urbano.
 o ecletismo cultural e o fim da escravidão.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 27

Texto II

Texto I

No meio do caminho
No meio do caminho tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
tinha uma pedra
no meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida de minhas retinas tão fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra.
ANDRADE, Carlos Drummond de. “Alguma
Poesia”. In: Poesia Completa. Rio de Janeiro: Ed.
Nova Aguilar, 2001, p. 16.

COUTINHO, Luiz Carlos (CAULOS). Vida de Passarinho. 2.a ed., Porto Alegre:
L&PM, 1995, p. 47.

O texto iconográfico do cartunista Caulos (texto I) faz uma flagrante referência ao arquifamoso poema de
Drummond (texto II). A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que
 o texto l é um plágio do texto II, insere-se na irrelevância da cultura pós-moderna.
 o texto II pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o fazem uma réplica do texto I.
 o texto I e texto II são manifestações do fazer poético, já que se utilizam de frases semelhantes.
 o texto I e o texto II são de gêneros diferentes, uma vez que foram elaborados com finalidades distintas.
 o texto I revela intertextualidade com o texto II, o que permite classificá-lo como pertencente ao gênero
literário.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 28

KEEFE, Mike. Disponível em: http://www.denverpost.com/2009/03/26/evolution-of-communication/. Acesso em: 10 jun. 2018.

Conforme a charge acima, os meios de comunicação passaram por significativo processo de mudança cujo
estágio final seria o Twitter. Considerando o que nela está escrito, e não levando em conta o irônico jogo de
imagens, a inovação mais relevante do Twitter se produz em razão da
 facilidade de difundir notícias já veiculadas pela imprensa.
 dinâmica impeditiva de aprofundamento da informação.
 neutralidade quanto a conteúdos políticos e econômicos.
 síntese e instantaneidade propiciadoras de objetividade.
 acessibilidade a adolescentes com vocabulário escasso.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

Quinta-feira, 12 de abril
Padre Neves me disse outro dia, quando eu lhe
contei que um primo me havia dito que o homem vem
do macaco, que é um grande pecado ouvir essas
coisas. Eu não tinha visto, na História Sagrada, a
história de Adão e Eva? Eu calei. Mas se Padre Neves
conhecesse o macaco que tem aqui na vizinhança, até
ele era capaz de acreditar. Esse macaco é mais inteligente do que muitos meninos que eu conheço. A dona dele é Siá Ritinha, que furta galinhas dos vizinhos.
DEPERO, F. Arranha-Céus e Túneis. Museu de Arte Moderna e
Contemporânea de Trento e Roverto. Disponível em:
http://www.italianmodernart.org/depero-andthemetropolis/grattacieli-tunnel-depero/. Acesso em: 25 abr. 2018.

MORLEY, Helena. Minha Vida de Menina. 1a. ed. São Paulo:
Companhia de Bolso, 2016, p. 139.

Ao escrever seu diário, Helena Morley dedica-se, com
grande sensibilidade, à compreensão do mundo a sua

As vanguardas europeias foram movimentos artís-

volta. Para refletir sobre a argumentação de Padre

ticos que surgiram principalmente em Paris, no início

Neves, Helena vale-se de um(a)

do século XX, com a intenção de, por meio de práticas

 fato cotidiano: o macaco que pertencia à vizinha e

inovadoras, subverter os conceitos tradicionais de
arte. Na pintura acima, o artista Fortunato Depero
valeu-se do(a)

que lhe parecia por demais inteligente.
 contínuo furto de galinhas dos vizinhos, praticado
por esse macaco.

 geometrização da realidade, metaforizando as

 exemplo bíblico: a história de Adão e Eva, os

múltiplas perspectivas socioeconômicas de uma

primeiros humanos, que ela lera na Bíblia Sagrada.
 explicação do primo: a observação que ele fizera

cidade.
 universo onírico surreal, simbolizado pela fusão

sobre um animal, que a fez acreditar em Darwin.

de objetos sobre os óculos que visualizam o

 sermão religioso que tornou impossível Helena

interior dos prédios.

dar crédito a outras versões sobre o surgimento

 referência ao crescimento industrial e ao progres-

do Homem.

so cosmopolita, valorizando a tecnologia e a
modernização.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 fusão de imagens que contribuem para a
sugestão da miscigenação étnica e cultural do
mundo urbano.
 ilogismo do consciente, representando a mentalidade alienada do morador de uma grande
cidade.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 31

Dôia ficava olhando da janela. Como Dôia podia
voar, puseram grades na janela, não eram grades

E o silêncio outra vez soturno desce...
E límpida, sem mácula, alvacenta
A lua a estrada solitária banha...
CORREIA, Raimundo. “A Cavalgada”. Disponível em:
http://www.jornaldepoesia.jor.br/raimun12.html.
Acesso em: 17 jun. 2018.

como as das cadeias, eram pintadas de verde. Com a
ponta da unha, Dôia arranhava as grades, a cada
manhã, para nunca perder a conta dos dias que estava
ali. Já havia 38 arranhões, como esmalte descascando
na unha, nas grades verdes.
À noite a vista era mais bonita da janela e Dôia via
as luzes da cidade. Lá longe, onde a cidade acabava,
parecia haver um mar, com navios chegando. Dôia
gostava de olhar o anúncio luminoso da Coca-Cola e
certas noites o único consolo de Dôia era aquela
garrafa enchendo um copo de Coca-Cola. Dôia se
imaginava usando uma calça Lee desbotada e
tomando uma Coca-Cola num barzinho ao ar livre,
onde cresciam samambaias longas como os cabelos
de Dôia.
DRUMMOND, Roberto. “Dôia na janela”.

Raimundo Correia foi um dos mais importantes
nomes do Parnasianismo brasileiro, o que se percebe
pelo cuidado formal e pela contenção emocional na
condução temática. No entanto, o soneto acima é
prova de que seu autor não se manteve ligado
radicalmente a esse período literário, pois reflete um
lirismo de ambientação romântica por meio de
 uma estrada solitária e sombria, onde passam
animais e pessoas que estão sempre em movimento, mas que não permanecem nela por muito
tempo, deixando-a, novamente, solitariamente
banhada pela lua.
 um tédio existencial, banhado por desilusões
amorosas e sentimentos desprezíveis, numa des-

Os elementos que explicitamente se destacam, do
ponto de vista temático, no fragmento, são o(a)
 comodismo e a utopia.
 violência e a liberdade.
 loucura e o consumismo.
 inocência e o sonho.
 desejo e o desprendimento.
QUESTÃO 32

crição subjetiva e imprecisa que se refere aos
membros da nobreza.
 uma narrativa prosaica na qual se remete a um
passado distante nos olhos do eu lírico, já confuso
por causa de suas dores existenciais e frustrações
de um amor que não se tornou correspondido.
 uma postura impassível do eu poemático em que
se detecta uma disposição a se prender aos

A cavalgada

moldes e formas fixas de sua proposta literária, o

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

que é reforçado pelo apego a rimas pobres.
 um conflito do autor diante dos estilos literários
subjetivo e objetivo, sugestivo e descritivo,
fazendo que seu trabalho poético fosse inferior ao
dos demais autores de seu tempo.

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

E o bosque estala, move-se, estremece...
Da cavalgada o estrépito que aumenta
Perde-se após no centro da montanha...
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QUESTÃO 33

Texto I
Sonhos, fantasias, devaneios, inconsciência,
ausência de lógica formaram as bases das criações do
movimento surrealista. Fundado em Paris, em 1924, o
Surrealismo engrossou os movimentos de vanguardas do início do século XX. André Breton foi seu
principal porta-voz e lançou, naquele mesmo ano, o
primeiro e principal manifesto – o Manifesto Surrealista. Entre seus mais marcantes expoentes nas artes
plásticas estão: Salvador Dalí (1904-1989), Max Ernst
(1891-1976), René Magritte (1898-1967), André
Masson (1896-1987), Joan Miró (1893-1983).
Texto II

LITTLE, Stephen. ... ismos: para entender a arte.
Brasil, Ed. Globo, 2011.

 sobrepor a dimensão do imaginário à perfeição
de desenho. Utilizam-se recursos ilusórios e
dissociação entre imagens e legendas.
QUESTÃO 34

Aventura
Nasceu.
DILL, Luís. In: CHAFFE, Laís (org.). Contos de Bolso. Porto Alegre:
Casa Verde, 2005. Disponível em:
http://www.minicontos.com.br/?apid=2989&tipo=12&dt=0&wd=
&titulo=Pequena%20po%E9tica%20do%20miniconto.
Acesso em: 17 jun. 2018.

O miniconto do escritor gaúcho Luis Dill é composto
pelo título “Aventura” e pela palavra nasceu, única a
compor o corpo da narrativa. A compreensão desse
tipo de texto requer uma atitude ativa do leitor em
razão da
 lacuna deixada no texto para ser completada por
meio de conceitos e experiências do leitor.
 omissão de elementos descritivos, que torna
propícia uma leitura mais dinâmica e instigante.
 presença de um narrador em terceira pessoa, que
não participa da história e apresenta onisciência.
 marcação de uma temporalidade definida pelo
uso de verbo no pretérito perfeito do indicativo.
 presença de um protagonista indeterminado, que
pode pertencer à espécie humana ou não.
QUESTÃO 35

DALÍ, Salvador. O Enigma do Destino. Galeria Nacional de Arte
Moderna (Munique)

O quadro O Enigma do Destino, do pintor espanhol
Salvador Dalí, é bem significativo do Surrealismo,
vanguarda modernista explicada no texto I. Essa obra
é uma síntese do movimento pelo fato de
 valorizar a fantasia, marcada pela mimese e automatismo. O autor deixou-se levar pelo impulso e
pelas inspirações concretas do cotidiano.
 ilustrar a expressão livre do inconsciente. A obra
é um impulso onírico, despreza os padrões estabelecidos pela ordem e pela lógica.
 influenciar as teorias renomadas de Sigmund
Freud. No entanto, despreza o inconsciente e sua
capacidade de impulsionar o artista para a
criatividade.
 criar uma realidade idêntica à realidade imposta
pela sociedade. Esse esforço é visto pelo fato de o
artista manter os limites da denotação.

Acho que devemos todos nos dedicar seriamente
à banalidade. O mundo não tem jeito mesmo, deixa o
mundo para lá. Não se preocupe em se distrair e ficar
desinformado: quando o mundo chegar ao fim, com
um estrondo ou uma inalação, nós saberemos. Fique
descansado, ele não acaba sem você.
VERISSIMO, Luiz Fernando

A afirmação em destaque no texto está apoiada em
um raciocínio, um tanto pessimista, que está traduzido em:
 A informação e atenção constantes não nos livram
das ameaças contemporâneas.
 Como as ameaças são diversas, é melhor não se
distrair e ficar informado.
 Só mesmo os distraídos serão informados sobre
o fim do mundo.
 Os alienados têm maiores e melhores possibilidades de superar as ameaças cotidianas.
 A excessiva informação colabora para aumentar
o perigo do mundo contemporâneo.
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QUESTÃO 36

Texto I
A carne
A carne mais barata do mercado é a carne negra
Que vai de graça pro presídio
E para debaixo de plástico
Que vai de graça pro subemprego
E pros hospitais psiquiátricos

QUESTÃO 37

(...)
Que fez e faz história
Segurando esse país no braço
(...)
Mas mesmo assim
Ainda guardo o direito
De algum antepassado da cor
Brigar por justiça e por respeito
YUKA, Marcelo et alii. “A Carne”. Disponível em:
http://www.letras.mus.br/elza-soares/281242/.
Acesso em: 20 abr. 2018.

Texto II
Ser negro no Brasil não é fácil. Talvez não seja tão
difícil quanto foi antes, mas não é fácil. E não o é
porque o negro teve aqui uma história iníqua, que o
marcou e nos marca a todos, fez da cor de sua pele
um sinal de desigualdade. (...) Tudo isso ficou mais
claro após ter eu percebido que a pessoa de cor negra
traz, estampada na pele, uma história que a identifica
com a escravidão, com a submissão, com a
inferioridade da condição social, imposta pelas
circunstâncias históricas.
GULLAR, Ferreira. “Ser Negro”. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq0804200727.htm.
Acesso em: 20 abr. 2018.

A letra da canção e o artigo apresentam uma reflexão
sobre o racismo no Brasil. O texto II estabelece com o
texto I uma relação de
 oposição, pois o artigo contesta o caráter conflituoso da questão racial expressa na canção.
 conclusão, já que Ferreira Gullar parte do racismo exposto na canção “A Carne” para realizar sua reflexão.
26

 explicação, pois o segundo texto elucida a origem
histórica do racismo mencionada na canção.
 consequência, porque apresenta os efeitos gerados pelo racismo evidenciado no primeiro texto.
 complementariedade, pois o artigo acrescenta
novos aspectos da questão racial e novos
exemplos de discriminação.

O lema do movimento paraolímpico é “Espírito
em Movimento”, introduzido nos jogos de Atenas em
2004. O lema anterior era “Mente, Corpo e Espírito”,
de 1994. A visão do IPC (International Paralympic
Comity – Comitê Paralímpico Internacional) é
“permitir que atletas paraolímpicos alcancem a
excelência desportiva, inspirem e excitem o mundo.”
Primeiramente usou-se a expressão “paraolímpico”, combinação das palavras “paraplégico” e
“olímpico”. Depois, com a inclusão de atletas de
outros grupos de deficiência, foi adotado o termo
“paralímpico”, combinação da preposição grega
παρά (PARA – “junto a” ou “ao lado de”) e
“olímpico”, remetendo ao fato de a competição ser
paralela aos Jogos Olímpicos, ilustrando claramente
que os dois movimentos caminham lado a lado.
COLI, Eduardo. “Espírito em Movimento”. Aventuras na História,
n°. 159, p. 42, setembro de 2016.

O léxico de uma língua é reflexo direto de sua cultura,
expressando, muitas vezes, os preconceitos arraigados na sociedade. É o caso de expressões como “é
coisa de menininha”, “período negro da história”,
entre outros. Diante disso, a necessidade de atualização lexical para eliminar a discriminação existe e
deve ser constante, como o texto acima exemplifica, ao
 mostrar a mudança do lema de 1994 “Espírito em
Movimento” para “Mente, Corpo e Espírito”, de 2004.
 questionar o lema atual “Espírito em Movimento”, que, segundo o texto, evidenciaria as
limitações motoras dos atletas paraplégicos.
 argumentar que a palavra paraolímpico seria mais
acurada e, portanto, mais adequada para
representar o evento.
 evidenciar que a mudança de “Jogos Paraolímpicos” para “Jogos Paralímpicos” visa a abranger
outros atletas com necessidade especial, além dos
paraplégicos.
 argumentar que o termo paralímpico, por ter
origem grega, seria inadequado para representar
um evento ocorrido em outros países.
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QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

Os ombros suportam o mundo
Chega um tempo em que não se diz mais: meu Deus.
Tempo de absoluta depuração.
Tempo em que não se diz mais: meu amor.
Porque o amor resultou inútil.
E os olhos não choram.
E as mãos tecem apenas o rude trabalho.
E o coração está seco.

Disponível em: Revista Piauí, 11 fev 2017.

No anúncio publicitário, há uma tentativa de estimular
no leitor a importância do otimismo para alcançar o
sucesso. Analisando os recursos utilizados, nota-se

Em vão mulheres batem à porta, não abrirás.
Ficaste sozinho, a luz apagou-se,
Mas na sombra teus olhos resplandecem enormes.
És todo certeza, já não sabes sofrer.
E nada esperas de teus amigos.
Pouco importa venha a velhice, que é a velhice?
Teus ombros suportam o mundo
E ele não pesa mais que a mão de uma criança.
As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios
provam apenas que a vida prossegue
e nem todos se libertaram ainda.
Alguns, achando bárbaro o espetáculo,
prefeririam (os delicados) morrer.
Chegou um tempo em que não adianta morrer.
Chegou um tempo em que a vida é uma ordem.
A vida apenas, sem mistificação.

que o(a)
 primeira parte do texto do anúncio não deixa claro
quem precisa ser convencido para que o novo ano
seja um sucesso.
 texto invertido do anúncio ilustra a necessidade
de esforço tanto para ler o texto quanto para obter
sucesso na vida.
 necessidade do otimismo indicada no final do
anúncio não está relacionada com a ideia de
apresentar o trecho invertido.
 inversão do texto dificulta a leitura, prejudicando
o entendimento da mensagem que o anúncio
busca transmitir.
 metalinguagem não contribui para a construção
da propaganda, na qual o anúncio faz referência
ao próprio anúncio.

O poema integra a obra Sentimento do Mundo, de
Carlos Drummond de Andrade. Considerando-o como
um todo, pode-se afirmar que é um poema
 político e existencial de grande intensidade,
representante da poesia social de Drummond.
 isento de ênfases negativas, visto que reconhece
a necessidade de perceber que a vida é uma
ordem, sem mistificação.
 questionador da relação conflituosa entre o
indivíduo e a amada, numa perspectiva evasiva,
valorizando o porvir.
 com linguagem coloquial e imagens diretas
altamente expressivas, o que afasta o poema da
função poética.
 que mostra a vida com ilusões vãs e volúveis, mas
sem desencanto irônico e amargo, embora não
resignado.
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QUESTÃO 40

Imagem 2

Imagem 3
O quadro acima, do artista Heberth Sobral, estabelece
uma relação intertextual com um famoso quadro do
século XX, a saber:
 Abaporu, Tarsila do Amaral.
 A boba, Anita Malfatti.
 Operários, Tarsila do Amaral.
 Os retirantes, Cândido Portinari.
 Emigrantes, Lasar Segall.

QUESTÃO 41

Imagem 1
Assinale a alternativa que apresenta conceitos da Arte
Pop que se relacionam com as imagens.
 Comunica-se diretamente com o público por meio
de símbolos retirados da cultura de massa e da
vida cotidiana.
 Seus trabalhos apresentam um número limitado
de cores e privilegiam formas rebuscadas, repetidas simetricamente.
 Procura estudar as possibilidades estéticas de
formas inusuais a partir de estruturas bi ou tridimensionais.
 Defende o absurdo, a incoerência, a desordem e o
caos como protesto contra o mundo capitalista.
 Seus trabalhos são o resultado de um processo
laborioso que se constitui de sucessivas camadas
pictóricas.
28
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Ao pé da ribanceira

QUESTÃO 42

Não sonho mais
Hoje eu sonhei contigo
Tanta desdita, amor
Nem te digo
Tanto castigo

Acabou-se a liça
E escarrei-te inteira
A tua carniça
E tinha justiça
Nesse escarrar

Que eu tava aflita de te contar
Te rasgamo a carcaça
Foi um sonho medonho
Desses que às vezes a gente sonha
E baba na fronha

Descemo a ripa
Viramo as tripa
Comemo os ovo

E se urina toda

Ai, e aquele povo

E quer sufocar

Pôs-se a cantar
(...)

Meu amor
Vi chegando um trem de candango

BUARQUE, Chico. “Não sonho mais”. Disponível em:
http://www.chicobuarque.com.br/construcao/mestre.asp?pg=naos
onho_79.htm. Acesso em: 7 mai. 2017.

Formando um bando
(...)

O texto, letra de canção composta em 1979, revela a

Pra te pegar

capacidade de canalizar os anseios de uma época ao
verbalizar o(a)

Vinha nego humilhado
Vinha morto-vivo

 sonho como desejo de alienação de problemas do
meio.

Vinha flagelado

 emotividade como forma de resignação.

De tudo que é lado

 desejo de desforrar-se dos atos violentos de um

Vinha um bom motivo
Pra te esfolar

opressor.
 postura

alienada

revelada

pela

linguagem

popular.
Quanto mais tu corria
Mais tu ficava

 discurso unilateral, pois a violência atemoriza e
regozija.

Mais atolava
Mais te sujava
Amor, tu fedia

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Empestava o ar
Tu, que foi tão valente
Chorou pra gente
Pediu piedade
E olha que maldade
Me deu vontade
De gargalhar
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O texto I apresenta a obra As Respigadoras (1857), do

QUESTÃO 43

pintor francês Jean-François Millet. Esse quadro
Texto I

impactou a sociedade da época por representar as
camadas trabalhadoras sem idealização. Logo abaixo,
há uma releitura dessa pintura. No texto II, há um
excerto de Carolina Maria de Jesus, autora do livro

Quarto de Despejo. Analisando-se a cena da releitura
de As respigadoras e a de Quarto de Despejo,
percebe-se entre elas uma relação de
 confluência, pois representam a realidade de
trabalhadores marginalizados cuja sobrevivência
é assegurada graças a subempregos, como catar
materiais recicláveis.
 condição, uma vez que a obra de Millet apresenta
elementos que asseguram o significado das releituras feitas pelo outro quadro e pelo texto em prosa.
 consequência, retratando os resultados da urbanização desenfreada iniciada no campo, a qual
resultou na manutenção de relações de servilismo
nos séculos posteriores.
Disponível em:
http://galejades.canalblog.com/archives/2007/06/29/5426470.html

 concessão, pois as pessoas retratadas são exemplos de exceções sociais, já que as condições de
vida na cidade são melhores que no campo.
 diacronia, porque as obras retratam cenas de pe-

Texto II

ríodos diferentes (séculos XIX e XX) e de contex22 de julho... tem hora que revolto com a vida
atribulada que levo. E tem hora que me conformo. (...)
Comecei catar papel. Subi a rua Tiradentes, cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria
disse:

tos sociais diferentes (campo e cidade), o que
impede que sejam comparadas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– Coitada! Ela é tão boazinha.
Fiquei repetindo no pensamento: “Ela é boazinha!”
(...) Virei na rua Frei Antonio Galvão. Quase não
tinha papel. A D. Nair Barros estava na janela. (...) Eu
falei que residia em favela. Que favela é o pior cortiço
que existe.
... Enchi dois sacos na rua Alfredo Maia. Levei um
até ao ponto e depois voltei para levar outro. Percorri
outras ruas. (...)
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de Despejo.
São Paulo: Ática, 2014, pp. 24-25.
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QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

Qual dos excertos a seguir apresenta o mesmo tema
retratado no quadro Segunda Classe, de Tarsila do Amaral?
 Eu insulto o burguês! O burguês-níquel
o burguês-burguês!
A digestão bem-feita de São Paulo!
O homem-curva! o homem-nádegas!
O homem que sendo francês, brasileiro, italiano,
é sempre um cauteloso pouco a pouco!
Mário de Andrade

 Não calques o jardim
Nem assustes o pássaro.
Um e outro pertencem
Aos mortos do Carmo.

Carlos Drummond de Andrade

Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/avaliacao_efetividade_
programas_atividade_fisica.pdf. Acesso em: 4 jun. 2018.

Em uma sociedade que está cada vez mais
tecnológica e cada vez menos exige movimentação
física para a realização de atividades cotidianas, a
preocupação com o sedentarismo da população é
pertinente. No cartaz veiculado pelo Ministério da
Saúde, a atividade física é mostrada como
 necessária, mesmo que mude a rotina do cidadão.
 dispensável, contanto que as pessoas se mantenham sadias.
 acessível, presente inclusive em atividades cotidianas.
 pueril, porque respeita a lógica de jogos e
brincadeiras.
 simples, bastando participar do movimento do
SUS pela saúde.

 Somos muitos Severinos
iguais em tudo e na sina:
a de abrandar estas pedras
suando-se muito em cima,

João Cabral de Melo Neto

 Para dizerem milho dizem mio
Para melhor dizem mió
Para pior pió
Para telha dizem teia
Para telhado dizem teiado
E vão fazendo telhados

Oswald de Andrade

 Os inocentes do Leblon
não viram o navio entrar
Trouxe bailarinas?
Trouxe imigrantes
Trouxe um grama de rádio?
Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram,
Mas a areia é quente, e há um óleo suave
que eles passam nas costas, e esquecem.
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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.
4.4. apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto.
TEXTOS MOTIVADORES
Texto I

Texto II
A violência contra a criança e o adolescente é todo ato ou omissão cometido por pais, parentes, outras
pessoas e instituições, capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima. Implica, de um lado, uma
transgressão do poder/dever de proteção por parte do adulto e da sociedade em geral; e de outro, uma
coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de ser tratados como
sujeitos e pessoas em condições especiais de crescimento e desenvolvimento.
Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/mQqmmSTBf77s6Jcx8Wntkgg/ (adaptado).
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Texto III

TEXTO VI

“Nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão,
aos seus direitos fundamentais.”
Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca), Artigo 5.o

Texto IV
A pesquisadora Suely Ferreira Deslandes define
"abusos ou maus-tratos pela existência de um sujeito
em condições superiores (idade, força, posição social
ou econômica, inteligência, autoridade), que comete
um dano físico, psicológico ou sexual contrariamente
à vontade da vítima ou por consentimento obtido a
partir de indução ou sedução enganosa”.
Disponível em:
http://www.residenciapediatrica.com.br/detalhes/38/prevencaoda-violencia-contra-criancas-e-adolescentes--do-conceito-ao
(adaptado).

Texto V
Estudo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública mostra que a morte de crianças de 0 a 4 anos
vítimas de violência aumentou 27% entre 2016 e 2020.
Em relação à violência sexual, foram quase 180
mil casos registrados entre 2017 e 2020, 62 mil dos
quais contra crianças de menos de 10 anos. Na faixa
etária de 0 a 9 anos, 77% dos casos são de meninas.
E, em todas as faixas etárias, mais de 80% dos
registros coloca um conhecido como responsável
pelo crime.
Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/837361-estudodo-unicef-mostra-que-violencia-contra-criancas-pequenasaumentou-nos-ultimos-cinco-anos/#:~:text=Estudo%20do%20Fun
do%20das%20Na%C3%A7%C3%B5es,27%25%20entre%202016%
20e%202020 (adaptado).

Recomendações para mudar o cenário atual e
proteger crianças e adolescentes da violência:
• Não justificar nem banalizar a violência;
• Capacitar os profissionais que trabalham com
crianças e adolescentes;
• Trabalhar com as polícias para prevenir a violência;
• Garantir a permanência de crianças e adolescentes na escola;
• Ampliar o conhecimento de meninas e meninos
sobre seus direitos e sobre os riscos da violência;
• Responsabilizar os autores das violências (dar
prioridade às investigações sobre violência
contra crianças e adolescentes);
• Investir no monitoramento e na geração de
evidências.
Disponível em:
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/nosultimos-cinco-anos-35-mil-criancas-e-adolescentes-foram-mortosde-forma-violenta-no-brasil (adaptado).

Texto VII
O presidente da República sancionou, em 24 de
maio, a Lei Henry Borel, que estabelece medidas
protetivas para crianças e adolescentes vítimas de
violência doméstica e torna crime hediondo o
homicídio de menores de 14 anos.
O projeto, batizado em homenagem ao menino
Henry Borel, de quatro anos, morto no ano passado
após ser espancado no apartamento em que morava
com a mãe e o padrasto, prevê também o aumento da
pena em dois terços se o responsável pela morte do
menor for pai, mãe, padrasto, madrasta, tio, irmão,
companheiro, tutor, curador, empregador ou qualquer
pessoa que exerça autoridade sobre a vítima.
[A medida ainda estabelece o dia 3 de maio, data de
aniversário de Henry, como o Dia Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Criança
e o Adolescente].
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencianacional/direitos-humanos/audio/2022-05/lei-henry-borel-tornahediondo-o-homicidio-de-menores-de-14-anos (adaptado).

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 “O
crescimento da violência contra crianças e adolescentes no Brasil”, apresentando proposta de intervenção que
respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para
defesa de seu ponto de vista.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90
QUESTÃO 46

A sequência de quatro cartogramas mostra a formação do Delta do Rio Paraíba do Sul no norte do estado do
Rio de Janeiro:

Para que o delta se constituísse, foi necessário(a) o(a)
 expansão do cráton cristalino arqueozoico.
 processo contínuo de sedimentação, principalmente no Cenozoico.
 derrame basáltico que se processou no Mesozoico.
 erosão contínua apenas do cristalino.
 inversão na direção do curso do rio.
34
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 à época da Restauração – subsequente à união

QUESTÃO 47

A substância do Tratado [de Madri, 1750] consiste
em concessões mútuas e na partilha de um imenso
território despovoado. Nós cedemos a Portugal o que
não nos serve e para eles será de grande utilidade; e
Portugal nos cede a Colônia e o Rio da Prata, que não
os beneficiam e nos destroem.
Francisco de Auzmendi, oficial maior da Secretaria dos Negócios
Estrangeiros da Espanha e partícipe do Tratado.

A interpretação do autor
 ignora as vantagens que a Espanha obteve com o
tratado, haja vista a tentativa de Portugal reconquistar a região em 1809.
 demonstra a cordialidade existente entre Portugal
e Espanha nas disputas pela posse de seus
territórios americanos.
 silencia sobre o fato de que o entendimento entre
Portugal e Espanha resultava prejudicial para a
Inglaterra.
 defende o acordo por ser parte interessada nele,
pois foi pago pelo governo português para que a
Espanha o aceitasse.
 revela que Portugal e Espanha souberam preservar com muita habilidade seus interesses
coloniais no Novo Mundo.

dinástica entre as monarquias ibéricas – quando
Portugal teve de enfrentar tropas espanholas na
Europa e holandesas em África e América.
 à Era Napoleônica, quando foi definida a aproximação diplomática entre Portugal e Inglaterra,
como contrapartida à articulação franco-espanhola que ameaçava as colônias portuguesas na
América.
 ao período das Guerras de Religião, durante o
qual a monarquia portuguesa, devido a sua
aproximação com os calvinistas ingleses, passou
a ser vista com suspeição pelo poder pontifício.
 à época das primeiras viagens portuguesas às
Índias, quando Portugal e Inglaterra organizaram
numerosas expedições conjuntas, visando alijar
holandeses e espanhóis do comércio com a Ásia.
QUESTÃO 49

Apesar das condições desfavoráveis e da grande
vigilância por parte dos colonos portugueses, os
negros escravos desenvolveram diferentes formas de
resistência, entre as quais
 a religião e a língua, que, por serem as mesmas

QUESTÃO 48

em todo o continente africano, ajudaram na união

Guerreado por Madri e pela Holanda, posto em
quarentena pela Santa Sé, Portugal busca o apoio de
Londres, preferindo a aliança com os distantes hereges à associação com os vizinhos católicos. Por
meio de vários tratados bilaterais, os portugueses
facilitam o acesso dos mercadores e das mercadorias
inglesas às zonas sob controle lusitano em Ásia,
África e América.

dos negros em torno de seus deuses e de seus

(ALENCASTRO, L.F. de, “A economia política dos
descobrimentos”. In: NOVAES, A. (org.), A descoberta do homem
e do mundo, São Paulo, Cia das Letras, 1998, p. 193 (adaptado).

costumes.
 a formação de quilombos, uma tradição indígena
incorporada pelos negros, sendo o mais famoso o
Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da
Barriga, atual estado de Alagoas.
 o banzo, momento de euforia dos escravos, que
se manifestava em festa ao som dos atabaques,
causando grande temor aos brancos.
 os quilombos, acampamentos organizados por
grupos de escravos fugitivos, sendo o maior da

O texto refere-se

América portuguesa o Quilombo dos Palmares.

 ao período inicial da expansão marítima portu-

 os suicídios de escravos e os assassínios de

guesa, no qual as rivalidades com a Espanha em

senhores, que foram a mais efetiva forma de

torno da partilha da América levaram a uma apro-

resistência escrava, trazendo o fim da escravidão

ximação diplomática entre Portugal e Inglaterra.

ainda no final do século XVIII.
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QUESTÃO 50

A respeito da filosofia tomista, é correto afirmar que

Santo Agostinho refletiu sobre as questões do
ensino e do aprendizado, observando que os mestres
têm grande importância no ensino porque, por meio
de palavras, podem ensinar. No entanto, não bastam
as palavras exteriores para o conhecimento
verdadeiro, é preciso o auxílio do mestre interior,
conforme afirma em De Magistro:
“No que diz respeito a todas as coisas que
compreendemos, não consultamos a voz de quem
fala, a qual soa por fora, mas a verdade que dentro de
nós preside a própria mente, incitados talvez pelas
palavras a consultá-la. Quem é consultado, ensina
verdadeiramente, e este é Cristo, que habita, como foi
dito, no homem interior, isto é, a virtude incomutável
de Deus e a sempiterna Sabedoria, que toda alma
racional consulta, mas que se revela a cada um
quanto é permitido pela sua própria boa ou má
vontade.”

Tomás de Aquino

SANTO AGOSTINHO. “De Magistro”. Coleção Os Pensadores.
São Paulo: Nova Cultural, 1987, Capítulo XI, p. 319.

De acordo com o trecho, deduz-se que o papel do
ensinamento de mestres é
 demonstrar a verdade incontestável.
 enunciar somente o que é a verdade.
 estimular a busca da verdade interior.
 ensinar verdades para além de Cristo.
 transmitir princípios éticos.
QUESTÃO 51

Leia os dois pensamentos abaixo.
I. De Deus nós sabemos que existe, que é causa de
todos os seres e que é infinitamente superior a
tudo. Isto é a conclusão e o ponto culminante do
nosso saber nesta vida terrena.
II. A tarefa do teólogo: Estudar Deus e sua revelação
e, em seguida, todas as demais coisas "à luz de
Deus" (sub ratione Dei ), pois Ele é o princípio e
fim de tudo.
Tomás de Aquino. Disponível em:
https://www.pensador.com/pensamentos_santo_tomas_de_aquino.

O filósofo e monge dominicano São Tomás de Aquino
(1225 – 1274 d.C.) elaborou uma filosofia que estava
fundada em dois pilares principais: a fé cristã e a
filosofia de Aristóteles (384 – 322 a.C.).
36

 afastou-se, com outros filósofos da escolástica, da
filosofia de Aristóteles.
 escreveu sobre várias áreas da filosofia, mas sem
preocupações em torno da ética.
 admitiu, por fim, a superioridade da filosofia
sobre a fé cristã.
 propôs argumentos racionais para provar a
existência de Deus.
 considerou que Deus é pura transcendência, não
sendo capaz de conhecê-Lo senão pela fé.
QUESTÃO 52

(...) Em primeiro lugar, como ninguém pode amar
uma coisa de todo ignorada, deve-se examinar com
diligência de que natureza é o amor dos estudantes,
entendendo-se por estudantes os que ainda não
sabem, mas desejam saber. Naqueles casos em que a
palavra estudo não é usual, podem existir amores de
ouvido: como quando o ânimo se acende em desejo
de ver e de gozar devido à fama de alguma beleza,
porque possui uma noção genérica das belezas
corpóreas pelo fato de ter visto muitas delas, e existe
no interior dele algo que aprova o que no exterior é
cobiçado. Quando isto acontece, o amor não é paixão
de uma coisa ignorada, pois já conhece seu gênero.
Quando amamos um varão bondoso, cujo rosto
nunca vimos, amamo-lo pela notícia das virtudes que
conhecemos na própria verdade.
SANTO AGOSTINHO, De Trinitade, livro 10.

A partir do texto de Santo Agostinho, podemos
afirmar que
 amamos porque desconhecemos; se conhecemos, não amamos.
 em primeiro lugar, não existe amor entre os
estudantes.
 o amor desconhece o seu gênero porque somos
livres.
 basicamente, os amores de ouvido são superiores.
 aquilo que amamos não é de todo ignorado.
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QUESTÃO 53

Leia a notícia a seguir:
Prefeitura de Arcoverde lança convocatória do
São João 2021 on-line
A Prefeitura de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, anunciou a convocatória para a seleção e
habilitação de propostas a fim de compor a
programação on-line do São João de Arcoverde 2021.
O período de inscrições acontece até o dia 22 de
junho. O ciclo junino, que este ano será realizado
entre os dias 25 e 27 de junho, por transmissão via
internet, cumprirá todas as normas de distanciamento
social, em virtude da pandemia da covid-19.
A convocatória tem o objetivo de habilitar propostas de artistas ou grupos culturais do município
que desejam participar da programação on-line do
São João de Arcoverde 2021.
Disponível em: g1.globo.com/. Acesso em: 19 jun. 2021
(adaptado).

Mesmo com a pandemia de covid-19, que impede
a realização de festejos, o brasileiro não deixou de
comemorar as festividades de São João, ainda que
recorrendo a expedientes pouco habituais, segundo
mostra a notícia acima. Isso ocorre, pois o que melhor
define o gênero humano é sua capacidade de produzir
cultura, sem a qual seríamos meramente um primata
qualquer.
Nesse sentido, podemos afirmar que a cultura
 é o reino da necessidade causal, do determinismo
cego.
 opera mecanicamente de acordo com leis necessárias de causa e efeito.
 é o mundo visível como meio ambiente e como
aquilo que existe fora de nós.
 é a relação de repetição no tempo das necessidades dos humanos.
 é a relação que os humanos estabelecem com o
tempo e com o espaço e com outros humanos.
QUESTÃO 54

... se V.A. não socorre a essas capitanias e costas
do Brasil, ainda que nós percamos a vida e fazendas,
V.A. perderá o Brasil.
Carta, de 1548, enviada ao rei de Portugal, pelo capitão Luís de
Góis, da capitania de São Vicente.

O documento
 mostra que São Paulo e São Vicente foram as
duas únicas capitanias que não conseguiram
prosperar.
 alerta a Coroa portuguesa para que mude com urgência a política, para não perder sua nova colônia.
 revela a disputa entre donatários, para convencer o
rei a enviar auxílio para suas respectivas capitanias.
 exagera o risco de invasão do território, quando
não havia interesse estrangeiro de explorá-lo.
 demonstra a incapacidade dos primeiros colonizadores de estabelecer atividade econômica no
território.
QUESTÃO 55

Considere a seguinte afirmação do pensador
indígena Ailton Krenak: “Nas narrativas tradicionais
do nosso povo, das nossas tribos, não há data, é
quando foi criado o fogo, é quando foi criada a Lua,
quando nasceram as estrelas, quando nasceram as
montanhas, quando nasceram os rios. Antes, antes,
já existia uma memória puxando o sentido das coisas,
relacionando o sentido dessa fundação do mundo
com a vida, com o comportamento nosso, como
aquilo que pode ser entendido como o jeito de viver”.
Krenak, Ailton. “Antes o mundo não existia”. In: Novaes, Adauto
(org.). Tempo e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

A afirmação, acima apresentada, se baseia em uma
concepção de narrativas tradicionais, segundo a qual
elas
 se fundam numa memória coletiva, constituída na
transmissão oral, de geração em geração, dando
um sentido ético para a existência natural e social.
 se originam antes do tempo, são anteriores à
história e à vida social, por isso não possuem
descrições e explicações argumentadas sobre a
realidade.
 têm uma função ética, orientam a vida comum e
a relação com o cosmo, com base numa argumentação válida que, contudo, não é lógica.
 se opõem à narrativa histórica, pois tratam dos
mesmos temas e assuntos, mas desprezam a
datação, porque esta é um meio de dominação.
 são contraditórias se comparadas aos discursos
racionais e científicos.
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QUESTÃO 56

QUESTÃO 58

Sobre a condição humana, atente ao texto a
seguir:
O homem sempre adotou, diante do universo real,
uma certa reserva a fim de explicá-lo e transformá-lo.
Enquanto o animal não deixa jamais de estar presente
no universo, o homem, às vezes, se afasta dele a fim
de re-presentá-lo e dominá-lo.
HUISMAN, Denis; VERGEZ, André. Compêndio Moderno de
Filosofia. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1987, p. 11.

Em relação ao contexto da reflexão sobre a condição
humana, podemos afirmar que
 a condição humana pode ser reduzida à simples
compreensão do homem como um ser material.
 o homem é um ser pensante que declina do
autoconhecimento.
 a condição humana não se comunica com a
realidade na sua diversidade.
 o homem somente conhece os impedimentos
práticos, ignorando os problemas teóricos.
 a condição humana é, por natureza, históricosocial na sua inteireza.
QUESTÃO 57

A condição humana e a cultura
A cultura é tudo aquilo que o homem adquire ou
mesmo produz com o uso de suas faculdades: todo o
conjunto do saber e do fazer, ou seja, da ciência e da
técnica, e tudo aquilo que, com o seu saber e com o
seu fazer, extrai da natureza.
MONDIN, Batista. O homem, quem é ele?. São Paulo, 1980,
p. 172.

Sobre esse assunto, é correto afirmar que
 a condição humana é singularmente relacional.
 a esfera do trabalho não se constitui em um
componente essencial da cultura e do fazer
humano.
 na faculdade da linguagem, não há distinção de
modo nítido entre o homem e os animais, ambos
tendo a mesma natureza.
 a cultura é um fenômeno simples; faz parte da
natureza, independe de esforço de realização
particular.
 a condição humana não é capaz de criar normas,
regras e valores. O homem já nasce homem.
38

Nas relações Brasil–França, as interfaces que ligam
as duas nações têm sido marcantes ao longo de nossa
história. Um exemplo é a contratação da Missão
Artística Francesa em 1816, durante a permanência da
Família Real Portuguesa no Rio de Janeiro.
Assinale a alternativa que avalia corretamente esse
evento.
 O estilo neoclássico trazido pelos artistas franceses, considerado na época o modelo estético
ideal, foi incorporado pelo governo português,
então estabelecido no Brasil, para transmitir uma
imagem positiva às demais nações europeias.
 A contratação da Missão Artística Francesa pelo
governo joanino tinha como objetivo introduzir no
Brasil o gosto pela arte acadêmica, de modo a
superar a influência – ainda dominante na arte
nacional – do barroco colonial.
 O academicismo da Missão Artística Francesa, afastando-se dos motivos religiosos até então dominantes na arte brasileira, atendia ao projeto cultural
de Dom João VI, no sentido de permitir o acesso da
população aos padrões civilizatórios europeus.
 O prestígio da arte francesa, somado ao colonialismo cultural que marcava a elite brasileira, fez
com que a vinda da Missão Artística de 1816
influenciasse a arte popular brasileira, tornando-a
mais próxima dos padrões estéticos europeus.
 Os artistas da Missão Francesa de 1816 dedicaram-se principalmente a retratar as belezas
naturais do Brasil, ocultando aspectos da sociedade escravista brasileira que poderiam
impressionar negativamente os europeus.
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QUESTÃO 59

Descrevendo os domínios morfoclimáticos do
Brasil, o professor Aziz Ab’Sáber cita a respeito da
Caatinga:
A originalidade dos sertões no Nordeste brasileiro
reside num compacto feixe de atributos: climático,
hidrológico e ecológico. Fatos que se estendem por
um espaço geográfico de 720 mil quilômetros
quadrados onde vivem 2,3 milhões de brasileiros. Na
realidade, os atributos do Nordeste seco estão centrados no tipo de clima semiárido regional, muito
quente e sazonalmente seco, que projeta derivadas
radicais para o mundo das águas, o mundo orgânico
das caatingas e o mundo socioeconômico dos viventes dos sertões.
Os Domínios da Natureza no Brasil, Ateliê Editorial.

Assim, o clima semiárido
 evidencia-se apenas nos aspectos da vegetação.
 influi em toda a região nordestina.
 exerce influência sobre os aspectos físicos e
humanos da região.
 tem influência sobre todo o território brasileiro.
 é o principal fator determinante da economia.
QUESTÃO 60

Mesmo antes do surgimento do cinema, esse tema já fazia parte das imagens da história norte-americana. A fronteira foi um tema constante dos pintores
do século XIX. A imagem das caravanas de colonos e
pioneiros, dos ataques de índios, da corrida do ouro,
dos cowboys, das estradas de ferro cruzando os
desertos marcam a pintura, a fotografia e a cinematografia norte-americanas.”
CARVALHO, Mariza Soares de. In:
http://www.historia.uff.br/primeirosescritos/files/pe02-2.pdf.
Acesso em: 29 ago. 2009.

Entre os fatores que motivaram e favoreceram a
Marcha para o Oeste, está
 a possibilidade de as famílias de colonos se
tornarem proprietárias, o que também atraiu
imigrantes europeus.
 o desejo de sair da região litorânea, envolvida em
guerras com indígenas desde o período da
colonização.

 a beleza das paisagens do Oeste, que atraiu
muitos pintores e fotógrafos para aquela região.
 o avanço da indústria cinematográfica, que
encontrou no Oeste o lugar perfeito para a
realização de seus filmes.
 a existência de terras férteis, incentivando a ida
de agricultores que desejavam ampliar suas
plantações de algodão.
QUESTÃO 61

Nunca se vai além da tomada do poder local (...)
Quanto à população livre das camadas médias e
inferiores, não atuaram sobre ela fatores capazes de
lhe darem coesão social e possibilidades de uma
eficiente atuação política (...) formavam antes um
aglomerado de indivíduos (...) Para compreendermos
a ineficiência política das camadas inferiores da
população brasileira, devemos lembrar que nossa
organização social, assente numa larga base
escravista, não comportava uma estrutura política
democrática e popular.
Caio Prado Jr., Evolução política do Brasil e outros estudos.

A partir das ideias do autor, é possível afirmar que,
nas rebeliões regenciais,
 a atitude revolucionária e consistente das camadas médias e inferiores propiciou a vitória desses
movimentos separatistas contra o governo centralizador de Feijó.
 a disparidade de interesses, a falta de organização
e a ausência de programas consistentes das
camadas médias e inferiores contribuíram para a
derrota desses movimentos.
 a coesão das lideranças populares, inclusive dos
escravos, conferiu a esses movimentos um
caráter democrático e igualitário que permitiu sua
vitória sobre as classes proprietárias.
 os escravos, aliados às camadas médias e
inferiores, criaram programas revolucionários de
separatismo e de alteração social, como ocorreu
na Balaiada.
 a liderança das camadas médias e inferiores, com
programas consistentes, demonstrou existir uma
resistência organizada contra o absolutismo do
governo central.
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 possuíam uma organização econômica solidária
organizada em cooperativas.
 estavam unidas na política de organização do
Mediterrâneo.

QUESTÃO 62

QUESTÃO 64

A pintura acima faz menção a processo econômico
que, na Inglaterra do século XVII,
 foi chamado de cercamentos, ou seja, a substituição da pecuária pela agricultura de subsistência, o que criou condições para a Revolução
Comercial.
 chamou-se de Revolução Agrícola, processo de
introdução de novos alimentos e forragens,
possibilitando assim a criação de ovelhas, usadas
para fornecer lã para o artesanato.
 conduziu aos cercamentos, nos quais as terras
comuns e arrendamentos foram tomados e
ocupados com a criação de ovelhas, para produzir
lã para as manufaturas têxteis.
 acabou criando condições para a industrialização,
pois a criação de ovelhas para a produção de lã
foi o principal fator que promoveu na Inglaterra a
acumulação primitiva de capitais.
 foi secundário, pois a industrialização gerada pelos
cercamentos dos campos comuns foi um processo
efêmero. A Inglaterra apegou-se a seu passado
agrícola e abandonou a criação de ovelhas.
QUESTÃO 63

As pólis gregas, que eram a base da organização
política que caracterizou o povo heleno,
 mantinham política comum, apesar da maioria
possuir uma religião monoteísta e teocêntrica.
 pareciam-se com as cidades da atualidade, sendo
submissas a uma autoridade central.
 eram politicamente autônomas, sendo na realidade um conjunto de cidades que tinham em
comum a religião e a língua helênica.
40

As Cruzadas influenciaram a cavalaria europeia
e, durante séculos, sua literatura.
Se por um lado aprofundaram a hostilidade entre
o cristianismo e o islã, por outro estimularam os
contatos econômicos e culturais para benefício
permanente da civilização europeia. O comércio entre
a Europa e a Ásia Menor aumentou consideravelmente e a Europa conheceu novos produtos, em
especial, o açúcar e o algodão. Os contatos culturais
que se estabeleceram entre a Europa e o Oriente
tiveram um efeito estimulante no conhecimento
ocidental e, até certo ponto, prepararam o caminho
para o Renascimento Cultural.
Com base no texto e em seus conhecimentos, podemos dizer que as Cruzadas
 beneficiaram apenas as elites comerciais europeias, haja vista que o povo e as elites fundiárias
foram excluídas do processo de acumulação de
riquezas.
 beneficiaram o povo europeu, e acabaram por
reabrir o Mar Mediterrâneo ao comércio e navegação cristã, o que acelerou a retomada do crescimento econômico do continente.
 não tiveram um papel preponderante na recuperação econômica europeia, apesar de beneficiar a
burguesia comercial. Outro problema foi o intercâmbio cultural que provocou a islamização da
Europa Ocidental.
 foram apenas expedições cristãs para levar a
palavra do Senhor, de forma genuína e desinteressada, com o objetivo de promover o convívio
entre os povos.
 causaram uma enorme integração cultural entre
Oriente e Ocidente, o que permitiu uma retomada
de valores medievais adormecidos com o apogeu
do Mundo Clássico. Com o tempo, o relacionamento pacífico entre as civilizações citadas foi
esmaecendo-se.
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QUESTÃO 65

O climograma abaixo representa o comportamento
climático da cidade de Petrópolis:

 eliminar a concorrência no âmbito mundial.
 apoiar a atuação de órgãos de regulação global,
como a OMC.
 fazer crescer a atuação de instituições como a
União Europeia.
QUESTÃO 67

O Brasil se notabiliza como exportador mundial de
minérios, entre eles, o manganês. A notícia mostra o
que tem ocorrido:

Geografia do Brasil – Região Sudeste, IBGE.

A presença desse tipo climático
 explica a presença de climas temperados no Rio
de Janeiro.
 é o único responsável pela formação vegetal do
entorno.
 mostra que o inverno é fortemente seco.
 ajuda a intensificar processos de movimento de
massas.
 explica a estabilidade geomorfológica da região.

Em solo brasileiro estão localizadas 10% das
reservas mundiais de manganês. Com esse volume, o
Brasil é hoje o quarto maior mercado mundial do
insumo, atrás apenas de Ucrânia, África do Sul e
Austrália. Com a eclosão da guerra entre Rússia e
Ucrânia, as indicações são de que a demanda pelo
minério nacional aumente.
O destino da maioria da produção é a China,
apontam os dados do Ministério da Economia. Em
janeiro e fevereiro de 2022, os chineses compraram
121 mil toneladas do insumo brasileiro, enquanto os
demais países importaram 13 mil toneladas do
minério nacional. Entre 2016 e 2021, a China adquiriu,
sozinha, mais de 11,2 milhões de toneladas de
manganês brasileiro, contra 4,7 milhões de toneladas
destinadas aos demais países.
O Estado de São Paulo, 18 abr. 2022.

QUESTÃO 66

Leia o texto abaixo, publicado no jornal Financial
Times:

A extração de manganês no sul do estado do Pará é
facilitada pela

Quando o CEO da maior gestora de ativos do
mundo proclama o fim da globalização, deve-se
prestar atenção. Larry Fink, fundador da BlackRock,
escreveu recentemente aos acionistas que a guerra na
Ucrânia, junto com mudanças nas cadeias de
suprimentos causadas pela pandemia, pôs fim às
últimas três décadas de globalização.
Valor Econômico, 12 abr. 2022.

As cadeias de suprimento globais estão falhando no
papel de supridoras de produtos e a solução
vislumbrada por pensadores nacionalistas seria
 promover a fabricação nacional e regional.
 isolar os países do comércio internacional.

 existência de terrenos arqueozoicos e rede de rios
navegáveis.
 presença de sedimentos fósseis do Mesozoico e
rede rodoviária.
 formação

de

terrenos

paleozoicos

e

rede

ferroviária.
 vasta formação carbonífera, com rede multimodal
de transportes.
 presença de terrenos proterozoicos e rede
ferroviária.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 68

O cartograma abaixo apresenta a escassez hídrica mundial:

FONTE: Food and Agriculture Organization (ONU).

Folha de S.Paulo, 18 abr. 2022.

A causa dessa escassez hídrica e a(s) região(ões) com maiores problemas estão na(o)
 atividade agrícola e sul e oeste da Ásia e norte-nordeste da África.
 aquecimento global e norte da África, sudoeste da América do Sul.
 evapotranspiração e sul da África e leste da Austrália.
 destruição da cobertura vegetal e México e América Central.
 uso industrial da água e centro da Ásia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 69

Leia o texto de Marilena Chauí a seguir:
[...] Os chineses desenvolveram um pensamento
muito profundo sobre a existência de coisas, seres e
ações contrários ou opostos, que formam a realidade.
Deram às oposições o nome de dois princípios: Yin e
Yang. Yin é o princípio feminino passivo na Natureza,
representado pela escuridão, o frio e a umidade; Yang
é o princípio masculino ativo na Natureza, representado pela luz, pelo calor e pelo seco. Os dois
princípios se combinam e formam todas as coisas,
que, por isso, são feitas de contrários ou de
oposições. O mundo, portanto, é feito da atividade
masculina e da passividade feminina.
Tomemos agora um filósofo grego, por exemplo,
o próprio Pitágoras. Que diz ele? Que a Natureza é
feita de um sistema de relações ou de proporções
matemáticas produzidas a partir da unidade (o
número 1 e o ponto), da oposição entre os números
pares e ímpares, e da combinação entre as superfícies
e os volumes (as figuras geométricas), de tal modo
que essas proporções e combinações aparecem para
nossos órgãos dos sentidos sob a forma de qualidades
contrárias: quente-frio, seco-úmido, áspero-liso, claroescuro, grande-pequeno, doce-amargo, duro-mole etc.
Para Pitágoras, o pensamento alcança a realidade em
sua estrutura matemática, enquanto nossos sentidos,
ou nossa percepção, alcançam o modo como a
estrutura matemática da Natureza aparece para nós,
isto é, sob a forma de qualidades opostas.
Qual a diferença entre o pensamento chinês e o
do filósofo grego?
O pensamento chinês toma duas características
(masculino e feminino) existentes em alguns seres (os
animais e os humanos) e considera que o Universo
inteiro é feito da oposição entre qualidades atribuídas
a dois sexos diferentes, de sorte que o mundo é
organizado pelo princípio da sexualidade animal ou
humana. O pensamento de Pitágoras apanha a Natureza numa generalidade muito mais ampla que a
sexualidade própria a alguns seres da Natureza e faz
distinção entre as qualidades sensoriais que nos
aparecem e a estrutura invisível da Natureza, que,
para ele, é de tipo matemático e alcançada apenas
pelo intelecto, ou inteligência.
Convite à Filosofia – Marilena Chauí (adaptado).

Assinale a alternativa que corresponde ao debate
estabelecido por Chauí nesse texto.
 Embora existam diversas formas de pensar, a filosofia é um fenômeno grego e, portanto, ocidental.
 O fato de a filosofia ocorrer no mundo ocidental é
prova da superioridade intelectual da cultura grega.
 A filosofia existia em toda parte do mundo,
contudo, foram os gregos que melhor a definiram.
 A filosofia chinesa é bem mais elaborada que a
filosofia grega, pois existia há muito mais tempo.
 O pensamento de Pitágoras é considerado filosofia,
pois, assim como o pensamento chinês, estabelece
uma relação entre a natureza e a matemática.
QUESTÃO 70

Referindo-se à Filosofia, Montaigne escreve:
É singular que em nosso século as coisas sejam
de tal forma que a filosofia, até para as pessoas
inteligentes, seja um nome vão e fantástico, que se
considera de nenhum uso e de nenhum valor, tanto
por opinião como de fato. Creio que a causa disso são
esses ergotismos [que significa abuso de silogismos
na argumentação] que invadiram seus caminhos de
acesso. É um grande erro pintá-la inacessível às crianças e com um semblante carrancudo, sobranceiro e
terrível. Quem a mascarou com esse falso semblante,
lívido e medonho? Não há nada mais alegre, mais
jovial, mais vivaz e quase digo brincalhão. Ela só
prega festa e bons momentos. Uma fisionomia triste
e inteiriçada mostra que não é ali sua morada
MONTAIGNE I, 26, p. 240.

Depois de ler o texto atentamente, podemos afirmar que
 Montaigne entende que a filosofia destina-se somente a algumas pessoas muito inteligentes, pois
é inacessível para a maioria delas.
 Montaigne considera que a filosofia é carrancuda
e triste porque é crítica e precisa assustar as
pessoas.
 Montaigne concorda que a filosofia é um nome
vão e fantástico: não tem nenhum uso e nenhum
valor para as pessoas inteligentes.
 Montaigne argumenta que a filosofia é brincalhona e jovial, aberta a muitos, inclusive para as
crianças.
 Montaigne julga que a filosofia deve ser sempre
terrível e se contrapor à festa e à alegria.
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QUESTÃO 71

QUESTÃO 72

Mapas confeccionados com base em (escassas)
informações sobre a distribuição da camada vegetal
de parte do centro-sul do Brasil por volta de 1500
resultariam na seguinte imagem:

O texto a seguir trata da economia das favelas
brasileiras:
Por ano, a renda própria dos moradores de favela
movimenta R$ 124,1 bilho
̃es no País. É mais que a
riqueza produzida por 20 das 27 unidades formadas
por 26 estados e o Distrito Federal ou por países
inteiros, como Uruguai, Paraguai e Bolívia, revela uma
pesquisa ine
́dita do instituto Data Favela. Se fosse um
estado, mostra o levantamento, a favela seria o 4.o
mais populoso do País, com 17 milhões de habitantes,
atra
́s apenas de São Paulo, Minas e Rio.
Valor Econômico, 14 abr. 2022.

Para o País, a presença da favela representa um tipo
de comunidade
 problemática, que necessita tão somente de
recursos do Estado.
Metamorfoses Florestais, Ed. Prismas.

 ambientalmente equilibrada, já que as construções são de pequena proporção.
 com consideráveis possibilidades para empreen-

A maior disposição de floresta estacional semicaducifólia (que perde parte das folhas em certas
estações do ano) na porção oeste do estado de São
Paulo, bem como no norte do Paraná está relacionada

dedores de diversos níveis.
 que surge apenas nas regiões mais populosas,
estando ausente nas regiões interiores.
 na qual a criminalidade impera, tornado impossível qualquer tipo de atividade econômica.

com o(a)
 atuação dos ventos da massa Tropical continental

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

e os solos de terra-roxa.
 ação de massas de ar úmidas que penetram do
sul e maior disponibilidade de água no subsolo.
 transbordamento da vasta rede fluvial que irriga o
solo e beneficia o crescimento das plantas.
 transporte de umidade por parte da massa
Equatorial continental durante o decorrer de todo
o ano.
 ação das altas pressões atmosféricas que se
formam no centro do território brasileiro.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 73

QUESTÃO 74

O trabalho infantil é um problema recorrente e
preocupante no Brasil e alguns dados podem ser
observados a seguir:

Leia o fragmento.
(...) entre os séculos XVII e XVIII ocorreram fatos
na França que é preciso recordar. Entre 1660-1680, os
poderes comunais são desmantelados; as prerrogativas militares, judiciais e fiscais são revogadas; os
privilégios provinciais reduzidos. Durante a época do
Cardeal Richelieu (1585-1642) aparece a expressão
“razão de Estado”: o Estado tem suas razões próprias,
seus objetivos, seus motivos específicos. A monarquia francesa é absoluta, ou pretende sê-lo. Sua
autoridade legislativa e executiva e seus poderes
impositivos, quase ilimitados, de uma forma geral são
aceitos em todo o país. No entanto... sempre há um
“no entanto”. Na prática, a monarquia está limitada
pelas imunidades, então intocáveis, de que gozam
certas classes, corporações e indivíduos; e pela falta
de uma fiscalização central dos amplos e heterogêneos corpos de funcionários.
Leon Pomer, “O surgimento das nações”. Apud Adhemar
Marques et al, História Moderna através de textos.

No contexto apresentado, entre as “imunidades de
que gozam certas classes”, é correto considerar:
 os camponeses e os pequenos proprietários urbanos eram isentos do pagamento de impostos
em épocas de secas ou de guerras de grande
porte.
 a burguesia ligada às transações financeiras com
Folha de S.Paulo, 13 abr. 2022.

os espaços coloniais franceses não estava sujeita
ao controle do Estado francês, pois atuava fora da

O trabalho infantil pode ser eliminado se
 for combatido nas áreas rurais, a única região do
Brasil onde de fato ocorre.
 for coibido pela ONU, que é permissiva quanto à
atividade infantil.
 for proibido pela Constituição Brasileira, que
necessita de novas leis para regular o assunto.
 as autoridades responsáveis tomarem atitudes
mais efetivas quanto à repressão a ele.
 reprimirem apenas o trabalho nas idades mais
tenras, já que o jovem com mais de 15 anos já
possui livre arbítrio.

Europa.
 a nobreza das províncias mais distantes de Paris
estava desobrigada de defender militarmente a
França em conflitos fora do território nacional.
 os grandes banqueiros e comerciantes não precisavam pagar os impostos devido a uma tradição
relacionada à formação do Estado francês.
 o privilégio da nobreza que não pagava tributos
ao Estado francês, condição que contribuiu para
o agravamento das finanças do país na segunda
metade do século XVIII.
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QUESTÃO 75

A situação reportada representa um caso de

O islamismo – religião pregada por Maomé e seus
seguidores – tem hoje mais de 1 bilhão de fiéis
espalhados pelo mundo, sendo ainda predominante
no Oriente Médio, região onde surgiu. Um dos
principais fundamentos da expansão muçulmana é a
Guerra Santa. A respeito dos muçulmanos, é correto
afirmar que
 a expansão árabe-muçulmana acabou por islamizar uma série de povos, exclusivamente árabes.
 o povo árabe palestino, atuando na revolução
armada palestina, rejeita qualquer solução que
não a libertação total do Estado de Israel.
 em Medina, a religião criada por Maomé, embora
tenha crescido rapidamente e tenha criado a Guerra
Santa – Jihad – não teve caráter expansionista.
 a história do Líbano contemporâneo esteve
sempre ligada à busca de um certo equilíbrio
entre várias comunidades que compõem o país,
especialmente as duas mais importantes: xiitas e
cristãos.
 a facção dos fundamentalistas islâmicos pertence
à corrente xiita, sendo que os mais radicais repudiam os valores do mundo ocidental moderno.

 imigração ilegal.
 migração legal com direito ao trabalho.
 migração interna.
 emigração no Brasil.
 refugiados reconhecidos pela ONU.
QUESTÃO 77

O Estado é, de modo geral, uma estrutura que
organiza os mais variados âmbitos da vida nas
sociedades contemporâneas e, para Max Weber
(1864-1920), um dos teóricos clássicos da Sociologia,
essa instituição social tem as seguintes características
principais: possui um complexo aparato administrativoburocrático; um corpo de funcionários; estatutos,
normas e legislações; e detém o monopólio legítimo da
força sobre seus membros ou concidadãos.
Acerca dessas características que Weber arrola como
as principais do Estado, é correto dizer que
 o aparato administrativo-burocrático diz respeito
à lógica social de elaboração de normas
estatutárias pelo caráter de pessoalidade das
relações de Estado.

QUESTÃO 76

 o cabedal de normas jurídicas do Estado Moderno

Atente à notícia:
São 22h35 da segunda-feira (11) e a afegã Khalida
Nasimi, 28, checa se os filhos estão dormindo, faz um
carinho em seus rostos e arruma cuidadosamente o
cobertor sobre cada um. O ritual, que une mães do
mundo todo na hora do sono das crianças, é seguido
por ela enquanto Ahmad, 10, Sofia, 8, e Surab, 6,
dormem em bancos do mezanino do terminal 2 do
aeroporto internacional de Guarulhos.
Khalida e o marido, Mohammad Nasimi, 31,
chegaram ao Brasil com os três filhos na sexta-feira
(8), depois de meses de espera no Irã por um visto
humanitário. Na manhã de terça (12), eles contaram
sua história à reportagem, em uma mistura de persa
e inglês, com a ajuda de um aplicativo de tradução e
de uma videochamada com um intérprete.
Folha de S.Paulo, 14 abr. 2022.
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existe e mantém-se em virtude da crença nas
ordenações e nos poderes senhoriais há muito
existentes.
 a legitimidade está embasada no reconhecimento
e consentimento pelos cidadãos de que o Estado
deve deter o monopólio da força sobre todos.
 o quadro de funcionários do setor administrativo
estatal é escolhido segundo legislação específica
que demonstre a manifestação carismática de
cada um.
 o Estado tem o papel de redistribuir os benefícios
que o capital concentrou nas mãos de uma
minoria.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 78

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

Quantidade de poder econômico sobre
Sua força
Os meios de
de trabalho produção empregados
Escravo

nenhum

nenhum

Servo

algum

algum

Proletário

total

nenhum

Independente

total

total

Disponível em:
https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/d
ossie46merged_document_238.pdf. Acesso em: 05 jul. 2021.

Para compreender a influência dessas dimensões no
tipo de participação e nas interações que cada estratificação social citada no quadro exerce sobre a estrutura econômica, a Sociologia elabora o conceito de
 forças materiais.
 relações de produção.
 agrupamentos sociais.
 meios produtivos.
 materialidade psicossocial.
QUESTÃO 79

O sistema hidroelétrico do centro-sul do País
depende do fornecimento de água de reservatórios
cujos níveis se encontravam na seguinte situação:

Os níveis dos reservatórios estariam próximos à
capacidade máxima caso
 tivesse chovido plenamente durante a estação de
inverno no clima tropical.
 houvesse a interrupção da ação da massa
Equatorial continental.
 a massa Polar atlântica tivesse atuado no verão
austral.
 não tivesse sido interrompida a atuação das brisas
marítimas.
 os volumes de chuva de verão tivessem sido
maiores durante o verão austral.

QUESTÃO 80

Observe os excertos de uma reportagem sobre a
Chapada dos Veadeiros, localizada em Goiás, ao norte
de Brasília:
“Esse uso da terra se intensifica ao norte de Brasília a
cerca de 230 quilômetros da entrada da maior área de
conservação do Cerrado no País, o Parque Nacional
da Chapada dos Veadeiros...”.
“O Cerrado possui diversas fisionomias, entre as
quais os campos sujos e os campos limpos – hoje
restritos a alguns parques –, as matas galerias e os
buritizais, os campos rupestres...”.
Folha de S.Paulo, 10 abr. 2022.

Essa situação de risco poderia ser evitada se
 não se permitissem atividades pecuárias, apenas.
 fosse impedida a exploração dos aquíferos.
 fosse controlada a forte industrialização observada no norte de Goiás.
 fosse disciplinada a expansão de atividades do
agronegócio.
 fosse proibida totalmente a construção de rodovias asfaltadas.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fonte:ONS
Folha de S.Paulo, 12 abr. 2022.
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QUESTÃO 81

QUESTÃO 82

Apesar de todo o esforço internacional para a
redução na emissão de gases como o metano, após
inúmeras reuniões internacionais para discutir o
assunto, o problema parece recrudescer.
Observe a notícia:

O conflito que se estabeleceu a partir de fevereiro
de 2022 entre a Ucrânia e a Rússia apresenta nuanças
que remetem ao passado distante e recente da
história da região.
O cartograma a seguir traz alguns indícios:

WASHINGTON 兩 AFP. A quantidade de metano na
atmosfera aumentou para um nível recorde em todo
o mundo em 2021, segundo a Administração Nacional
Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês)
dos Estados Unidos, que adverte para a necessidade
de reduzir as emissões do gás.
Os níveis de CO2 também continuaram a aumentar consideravelmente, segundo indicou a agência
governamental norte-americana no seu relatório
anual.
Folha de S.Paulo, 9 abr. 2022.

Os esforços para reduzir a emissão de gás metano e
carbônico se justificam pelo receio de
 reduzir a passagem de raios infravermelhos.
 baixar o nível dos oceanos.
 intensificar o aquecimento global.

FONTE: NYT/INFOGRÁFICO. ESTADÃO
O Estado de S.Paulo, 23 fev. 2022.

 fazer aumentar a área das calotas polares.
 expandir a banquisa de gelo da Groenlândia.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Assim, entre as justificativas que os russos apresentam para a invasão da Ucrânia, está
 o expansionismo agressivo das repúblicas vizinhas sobre territórios russos.
 a elevada proporção de população russófona nos
territórios em disputa.
 a concentração de armamentos nucleares nas
repúblicas da antiga URSS.
 a presença de reservas de minérios ferrosos nas
porções leste da Ucrânia.
 a perspectiva das repúblicas de entorno de
deixarem de consumir gás russo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 83

O mapa abaixo mostra o traçado do gasoduto
Nord Stream 2:

Valor Econômico, 23 fev. 2022.

Ele foi construído por um consórcio russo-alemão
para aumentar o fornecimento de gás russo para a
Alemanha e países vizinhos.
A guerra entre Ucrânia e Rússia poderá
 forçar a Alemanha e outros países europeus a
buscar fontes alternativas de energia.
 viabilizar o fornecimento de gás por parte da Rússia.
 provocar a demolição do gasoduto por parte da Rússia.
 levar a Ucrânia a atacar esse gasoduto como
forma de retaliar a Rússia.
 levar os alemães a buscar gás natural e petróleo
no Mar do Norte.
QUESTÃO 84

É uma das maiores penas que um fiel pode
receber da Igreja. O fiel excomungado fica proibido
de receber os Sacramentos e de fazer alguns atos
Eclesiásticos. A excomunhão faz parte das censuras
no Código de Direito Canônico, sendo uma das três
mais duras e severas.
A excomunhão então é uma disciplina que tem
um sentido medicinal, ou seja, uma oportunidade de
um afastamento das pessoas envolvidas no aborto,
da comunhão de todos os bens espirituais que a Igreja
oferece, para que elas repensem sua atitude, e na
dimensão do arrependimento, busquem a confissão
e a pena, para retornar à comunhão com o Senhor e
com a Igreja: “Se reconhecemos nossos pecados,
então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os
pecados e nos purificar de toda injustiça”. Cf. 1Jo 1, 9

Com base no texto acima bem como em seus conhecimentos sobre a Igreja Católica medieval, podemos
afirmar que
 a Igreja Católica utilizou a excomunhão como uma
arma contra o que considerava desvios doutrinários e também como um forte mecanismo de
intimidação de autoridades laicas e temporais,
rivais do poder espiritual do papado. Hoje, apesar de todo o seu simbolismo, a excomunhão
perdeu muito de sua efetividade prática, na condenação, pela Igreja, de posturas de foro pessoal
e mesmo de caráter político-científico.
 a Igreja Católica utilizou a excomunhão como uma
forma de intimidação de rivais doutrinários islâmicos. O forte alcance dessa medida entre os fiéis
do islã provocou uma reação xiita e sunita da
mesma intensidade em seus domínios. Em nossos
dias, apesar de todo o seu simbolismo, a excomunhão perdeu muito de sua efetividade prática,
pois a própria Igreja absorveu o apelo cientificista
de pesquisas e os chamados avanços morais.
 a excomunhão é universalmente aceita, por todas
as religiões, como uma forma de purificação da
infidelidade doutrinária diante dos abusos cientificistas e iconoclastas. Hoje, a excomunhão manteve
muito de sua efetividade prática, na condenação da
utilização de células-tronco em pesquisas e da prática legal do aborto, em caso de riscos à gestante ou
de estupro. Essa postura é muito aceita por líderes
científicos e chefes de Estado por todo o mundo.
 a excomunhão é universalmente recusada, pela
opinião pública mundial, como uma forma bárbara e obscurantista de manutenção da orientação doutrinária católica Em nossos dias, apesar
de todas a divulgação pela mídia de seu uso
recorrente, a excomunhão manteve pouco de sua
efetividade, pois a religião é considerada uma
postura pessoal que não deve reger o comportamento prático do conjunto da sociedade.
 a Igreja Católica utilizou a excomunhão como um
instrumento de afirmação de seu poder político
sobre toda a cristandade. Com a Reforma Protestante , a instituição da excomunhão passou a ser
considerada um emblema da resistência ideológica daqueles que se posicionavam contra a
intolerância da Igreja Católica. Em nossos dias,
com a retomada, pela população, de posturas
religiosas e do misticismo, a excomunhão recuperou muito de sua efetividade, chegando ao
ponto de orientar políticas públicas e tendo total
apoio da opinião pública.
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QUESTÃO 85

QUESTÃO 86

Manifesto do Partido Comunista, 1848, elaborado
por Karl Marx e Friedrich Engels:

Os dois cartogramas apresentados abaixo
mostram o território da Ucrânia observado por
satélites à noite:

“[...] A necessidade de mercados sempre
crescentes para seus produtos impele a burguesia a
conquistar todo o globo terrestre. A burguesia precisa
estabelecer-se, explorar e criar vínculos em todos os
lugares.”
“Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter cosmopolita à produção e
ao consumo em todos os países. [...]. Ao invés das
necessidades antigas, satisfeitas por produtos do
próprio país, temos novas demandas supridas por
produtos dos países mais distantes, de climas mais
diversos. No lugar da tradicional autossuficiência e do
isolamento das nações, surge uma circulação universal, uma interdependência geral entre os países. E
isso tanto na produção material quanto na intelectual.”
“[...] Sob a ameaça da ruína, a burguesia obriga
todas as nações a adotar o modo capitalista de produção; força-os a introduzir a assim chamada civilização, quer dizer, a se tornar burgueses. Em suma, ela
cria um mundo a sua imagem e semelhança.”

ANTES DA GUERRA

DURANTE A GUERRA

MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido
Comunista, 1848.

Ao tratar da expansão da classe burguesa pelo
mundo, Marx e Engels, em 1848, lançaram luz sobre
um fenômeno que apenas iria ser bastante estudado
e debatido pelo mundo a partir do fim do século XX –
quase 150 anos depois. Partindo dos trechos acima, é
correto afirmar que Marx e Engels já haviam
analisado o recente debate teórico a respeito da(s)
 globalização.
 pós-modernidade.
 consequências de uma sociedade de risco.
 oferta e demanda na economia.
 guerra cultural entre comunistas e capitalistas.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Folha de S.Paulo, 1 mar. 2022.

A diferença de iluminação observada entre os dois
momentos indica que
 fontes energéticas que abastecem cidades à noite
foram atacadas.
 a Ucrânia desativou as usinas para dificultar
ataques russos.
 a energia que a Ucrânia consumia vinha da
Rússia, que cortou o fornecimento.
 a queda de energia na Ucrânia se deve ao
embargo europeu.
 a fumaça das explosões de bombas encobriu a luz
noturna das cidades.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 87

QUESTÃO 88

Fontes de energia se configuram num problema

O gráfico abaixo traz a pirâmide etária da Ucrânia

para países desenvolvidos, cujo nível de consumo é

para 2022, antes da eclosão do conflito com a Rússia:

elevado. Na Europa a situação apresenta várias
vertentes e cada país faz uso de variadas matrizes. O
cartograma abaixo mostra parte dessa situação:

É mais provável que para 2030
 seja observada uma redução de população
feminina jovem.
 aumente o topo da pirâmide, com o crescimento
do contingente idoso.
 seja reduzido o contingente de população adulta
masculina.
 haja um crescimento de população jovem em
função de um futuro baby-boom.
 permaneça o estrangulamento da base da pirâmide, com o fim dos nascimentos.
FONTES: EUROSTAT E THE BRITISH DEPARTAMENT FOR
BUSINESS ENERGY & INDUSTRIAL STRATEGY/INFOGRÁFICO
ESTADÃO/NYT

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

O Estado de S.Paulo, 15 abr. 2022.

Com base no mapa, observa-se que há independência
do fornecimento do gás russo apenas
 em Portugal e Espanha.
 em Irlanda (Eire) e Dinamarca.
 em Letônia e Estônia.
 em Reino Unido e França.
 em Suécia e Itália.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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QUESTÃO 89

QUESTÃO 90

Dados recentes dão conte de que tem aumentado
a ida de brasileiros para o Canadá, como se pode
observar no gráfico abaixo:

Observa a tela abaixo:

Óleo sobre tela do espanhol Modesto Brocos 1895 – Museu
Nacional de Belas Artes-RJ
FONTE: GOVERNO DO CANADÁ. DEPARTAMENTO DE IMIGRAÇÃO,
REFUGIADOS E CIDADANIA/INFOGRÁFICO/ESTADÃO
O Estado de S. Paulo, 21 mar. 2022.

Essa corrente migratória
 é permanente na totalidade dos migrantes: todos
não mais voltarão ao Brasil.
 será revertida no momento em que o Brasil
retomar o crescimento econômico.
 só envolve grupos de maior escolaridade, restringindo a ida de contingente menos qualificado.
 é definitiva para a maioria dos que emigram, por
encontrar no Canadá maiores oportunidades.
 envolve apenas aqueles que se interessam por
intercâmbio educacional.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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A obra de arte faz referência
 à maldição de Noé sobre os hebreus condenando-os à escravidão no Egito. Isso foi mais tarde
usado por fundamentalistas cristãos para condenar o paganismo.
 à maldição de Abraão contra os egípcios condenados ao cativeiro babilônico. Isso foi mais tarde
utilizado pelo movimento palestino para justificar
sua luta contra Israel.
 à Maldição de Cam, feita por seu pai Noé , citada
no livro do Gênesis, mais tarde usada pelos europeus cristãos para justificar moralmente a escravidão africana na era moderna.
 à maldição de Hamurábi, que condenava os criminosos como pessoas amaldiçoadas. Posteriormente, isso foi utilizado para justificar a pena de
morte.
 à maldição de Cam, feita por seu pai Moisés,
justificando a escravidão dos negros. Foi usada
pelo movimento abolicionista para atacar os
escravistas do norte dos Estados Unidos.

CH – 1.o dia 兩 Caderno 2 – Amarelo

ALUNO_ENEM_PROVA1_AMARELO_21_8_ALICE_2022 05/07/2022 11:53 Página 53

Transcreva a sua Redação para a Folha de Redação.
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