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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões de 01 a 45 

 

QUESTÃO 01  

Analise o funcionamento das conjunções em destaque nos 

seguintes enunciados. 

I. O novo guia para você entender o efeito da crise global 

no seu bolso - e as melhores estratégias para enfrentar 

estes tempos de aperto. 

II. Novas tecnologias levam os vídeos da rede à TV da 

sala. Portanto começa uma nova batalha pela sua 

audiência. 

III. Um novo estudo sobre os efeitos da carne sugere que 

ela pode ser nociva - porém  apenas em excesso. 

As conjunções “e”, “Portanto” e “porém” estabelecem 

entre as orações, respectivamente, relação de: 

a) adição - explicação - conclusão 

b) adição - conclusão - oposição 

c) separação - explicação - oposição 

d) adição - exclusão - justificação 

e) explicação - conclusão - oposição 

 

QUESTÃO 02  

Parei num cruzamento. Lembrei-me do garoto do porão. 

Se um dia eu precisasse fugir, tentaria levá-lo comigo. 

Queria dar a ele uma chance. Atravessei a rua e me 

lembrei de como eu era diferente, apenas algumas semanas 

atrás. Não vacilava ao receber uma ordem, por mais 

incompreensível que fosse. Ler algumas páginas do diário 

do Dr. Bertonni foi o mesmo que virar o mundo pelo 

avesso. Eu tinha direito a ração, casa e trabalho. Pensava 

que fosse feliz por isso. Enquanto desvendava a história do 

mundo, através dos antigos jornais e pelo diário, era 

tomado pelo medo. Muitas vezes pensei ter perdido a 

felicidade por saber tanto. Agora eu percebo: meses atrás 

eu não era feliz, mas apenas ignorante. 

Nesse texto, assinale a opção correta sobre a função da 

conjunção 'mas' na última linha do texto: 

a) Estabelece uma oposição entre felicidade e ignorância. 

b) Opõe o tempo presente ao tempo passado. 

c) Opõe perceber a conhecer. 

d) Complementa a ideia de felicidade com a ideia de  

ignorância. 

e) Contrapõe a vida pregressa do narrador a uma certa 

noção de ignorância. 

 

QUESTÃO 03  

Considerando-se a relação lógica existente entre os dois 

segmentos dos provérbios adiante citados, o espaço 

pontilhado NÃO poderá ser corretamente preenchido pela 

conjunção MAS, apenas em: 

a) Morre o homem, (...) fica a fama. 

b) Reino com novo rei (...) povo com nova Iei. 

c) Por fora bela viola, (...) por dentro pão bolorento. 

d) Amigos, amigos! (...) negócios à parte. 

e) A palavra é de prata, (...) o silêncio é de ouro. 

 

QUESTÃO 04  

Soneto 

 

Já da morte o palor me cobre o rosto, 

Nos lábios meus o alento desfalece, 

Surda agonia o coração fenece, 

E devora meu ser mortal desgosto! 

 

Do leito embalde no macio encosto 

Tento o sono reter!... já esmorece 

O corpo exausto que o repouso esquece... 

Eis o estado em que a mágoa me tem posto! 

 

O adeus, o teu adeus, minha saudade, 

Fazem que insano do viver me prive 

E tenha os olhos meus na escuridade. 

 

Dá-me a esperança com que o ser mantive! 

Volve ao amante os olhos por piedade, 

Olhos por quem viveu quem já não vive! 

 

O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda 

geração romântica, porém configura um lirismo que o 

projeta para além desse momento específico. O 

fundamento desse lirismo é 

 

a) a angústia alimentada pela constatação da  

irreversibilidade da morte. 

b) a melancolia que frustra a possibilidade de reação diante 

da perda. 

c) o descontrole das emoções provocado pela autopiedade. 

d) o desejo de morrer como alívio para a desilusão  

amorosa. 

e) o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. 

 

QUESTÃO 05  

No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, 

critica sutilmente um outro estilo de época: o Romantismo. 

 

“Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis 

anos; era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, 

com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe 

coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do 

tempo, porque isto não é romance, em que o autor 

sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e 

espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto 

nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das 

mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, 

que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins 

secretos da criação.” 

A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao 

romantismo está transcrita na alternativa: 

 

a) “… o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às 

sardas e espinhas …” 

b) “… era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça …” 

c) “Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia 

daquele feitiço, precário e eterno, …” 

d) “Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis 

anos … “ 

e) “… o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins 

secretos da criação.” 

 

QUESTÃO 06  

Leia atentamente os versos seguintes: 

 

“Eu deixo a vida com deixa o tédio_ 

Do deserto o poeta caminheiro 

– Como as horas de um longo pesadelo 

Que se desfaz ao dobre de um mineiro.”_ 
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Esses versos de Álvares de Azevedo significam a: 

a) revolta diante da morte. 

b) aceitação da vida como um longo pesadelo. 

c) aceitação da morte como a solução. 

d) tristeza pelas condições de vida. 

e) alegria pela vida longa que teve. 

 

QUESTÃO 07  

São várias as diferenças linguísticas das diversas regiões e 

das diferentes camadas sociais do Brasil. Todas, porém, 

fazem parte de nossa realidade e são compreensíveis por 

seus falantes. Como exemplo disso, podem-se verificar as 

variantes linguísticas para  as  palavras  “tangerina” 

e  “mandioca”. Considerando essas informações acerca das 

variações linguísticas da língua portuguesa, assinale a 

ÚNICA opção CORRETA. 

 

a) As palavras tangerina, mexerica e laranja-cravo são 

sinônimas, assim como mandioca e macaxeira. 

b) São corretas apenas as formas “mandioca” e 

“tangerina”, uma vez que são palavras mais bem aceitas na 

língua culta e laranja-cravo é errado falar. 

c) O uso da palavra macaxeira não é correto, 

pois  faz  parte da língua indígena do nordeste do País. 

d) quando um  falante usa o termo macaxeira, em vez 

de  mandioca,  demonstra  pertencer  a  uma  classe social 

baixa. 

e) Os brasileiros falam o Português mais corretamente na 

região Sul do que na região Nordeste.  
 

QUESTÃO 08  

A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas 

utilizam para comunicar algo e tem varias finalidades: 

informar, entreter, convencer, divulgar, descrever. Assim, 

o conhecimento acerca das variedades linguísticas sociais, 

regionais e de registro torna-se necessário para que se use 

a língua nas mais diversas situações comunicativas. 

 

Considerando as informações acima, imagine que você 

está à procura de um emprego e encontrou duas empresas 

que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma 

carta de solicitação de emprego. Ao redigi-la, você 

 

a) fará uso da linguagem metafórica. 

b) apresentará elementos não verbais. 

c) utilizará do registro informal. 

d) evidenciará a norma padrão. 

e) fará uso de gírias. 

 

QUESTÃO 09  

Observe o quadro abaixo: 

VOSSA MERCÊ 

VOSMICÊ 

MERCÊ 

VOCÊ 

ÔCÊ 

CÊ 

VC 

C 

(J. R) 

 Você é um pronome pessoal de tratamento. Refere-se à 

segunda pessoa do discurso, mas, por ser pronome de 

tratamento, é empregado na terceira pessoa (como "ele" ou 

"ela"). Sua origem etimológica encontra-se na expressão 

de tratamento de deferência vossa mercê, que se 

transformou sucessivamente em tantas outras variações. 

Sobre a variação desse pronome de tratamento analise as 

afirmações a seguir: 

 

I. Esse pronome sofreu uma variação através do tempo, a 

qual os linguistas chamam de variação diacrônica. 

     

 II. Esse tipo de fenômeno é raro na língua portuguesa. 

Dificilmente uma palavra ou expressão sofre influência do 

tempo como aconteceu com esse pronome. 

 

III. A forma “você” é a representante da língua culta atual. 

Já as variações “vc” e “c”, típicas das redes sociais, não 

deveriam ser aceitas pelos brasileiros, tendo em vista 

empobrecer nossa língua. 

 

 IV. Fenômenos como esse provam que as línguas não são 

estáticas, mas sim sofrem variações provocadas por 

diversos fatores externos (tempo, geografia, escolar, social, 

etc).   

 

Marque a alternativa que apresenta, apenas, a(s) correta(s). 

 

a) I e IV 

b) I, III e IV 

c) I e II 

d) I, II e IV 

e) IV apenas  

 

QUESTÃO 10  

Assinale a opção incorreta com relação ao emprego do 

acento indicativo de crase: 

a) O pesquisador deu maior atenção à cidade menos 

privilegiada. 

b) Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. 

c) Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à 

entrevista. 

d) A verba aprovada destina-se somente àquela cidade 

sertaneja. 

e) Este resultado estatístico poderia pertencer à qualquer 

população carente. 

 

QUESTÃO 11  

Dadas as afirmações: 

1- Tudo correu as mil maravilhas. 

2 – Caminhamos rente a parede. 

3 – Ele jamais foi a festas. 

Verificamos que o uso do acento indicador da crase no a é 

obrigatório: 

a) apenas na sentença  1. 

b) apenas na sentença 2. 

c) apenas nas sentenças 1 e 2. 

d) em todas as sentenças. 

e) em nenhuma sentença. 

 

QUESTÃO 12  

O acento grave, indicador de crase, está empregado 

incorretamente em: 

a) Tal lei se aplica, necessariamente, à mulheres de índole 

violenta. 

b) As novelas, às quais assisti, problematizam a questão da 

droga. 

c) Entregou as chaves da loja àquele senhor que nos 

desacatou na praça. 
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d) O delegado disse ao prefeito e aos vereadores que 

estava à procura dos foragidos. 

e) O bom atendimento às pessoas pobres deve ser 

prioridade da nova administração. 

 

QUESTÃO 13  

A oração reduzida destacada em: “AO VÊ-LO, eu 

me reconheci na sofreguidão de seu retorno para 

casa...”pode ser desenvolvida, sem prejuízo de sentido, 

da seguinte forma:  

 a) Apesar de tê-lo visto. 

 b) Ainda que o tenha visto.  

 c) Como o vi.  

 d) Quando o vi. 

 e) Se o visse.  

 

QUESTÃO 14  

Nos versos, evidenciam-se as seguintes características 

românticas: 

 

Meus oito anos 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

(Casimiro de Abreu) 

 

a) nacionalismo e religiosidade. 

b) sentimentalismo e saudosismo. 

c) subjetivismo e condoreirismo. 

d) egocentrismo e medievalismo. 

e) Byronismo e idealização do amor 

 

QUESTÃO 15  

Assinale a alternativa que identifica as qualidades do 

Romantismo presentes no poema “O poeta”, de Álvares de 

Azevedo: 

“No meu leito adormecida, 

Palpitante e abatida, 

A amante do meu amor! 

Os cabelos recendendo 

Nas minhas faces correndo 

Como o luar numa flor!” 

 

a) É do Romantismo, pela imagem da mulher amada 

idealizada. 

b) O poema pertence ao Romantismo porque tem rimas 

emparelhadas. 

c) Porque tem metáforas. 

d) Porque apresenta um poeta enamorado. 

e) Porque trata a natureza de forma humanizada. 

 

 

QUESTÃO 16  

TEXTO A 

 

Canção do exílio 

 

Minha terra tem palmeiras, 

Onde canta o Sabiá, 

As aves, que aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 

Nosso céu tem mais estrelas, 

Nossas várzeas tem mais flores, 

Nossos bosques tem mais vida, 

Nossa vida mais amores. 

 

[...] 

 

Minha terra tem primores, 

Que tais não encontro eu cá; 

Em cismar - sozinho, à noite - 

Mais prazer eu encontro lá; 

Minha terra tem palmeiras 

Onde canta o Sabiá. 

 

Não permita Deus que eu morra, 

Sem que eu volte para lá; 

Sem que desfrute os primores 

Que não encontro por cá; 

Sem qu'inda aviste as palmeiras 

Onde canta o Sabiá. 

 

TEXTO B 

Canto de regresso à Pátria 

 

Minha terra tem palmares 

Onde gorjeia o mar 

Os passarinhos daqui 

Não cantam como os de lá 

 

Minha terra tem mais rosas 

E quase tem mais amores 

Minha terra tem mais ouro 

Minha terra tem mais terra 

 

Ouro terra amor e rosas 

Eu quero tudo de lá 

Não permita Deus que eu morra 

Sem que volte para lá 

 

Não permita Deus que eu morra 

Sem que volte pra São Paulo 

Sem que eu veja a Rua 15 

E o progresso de São Paulo 

 

Os textos A e B, escritos em contextos históricos e 

culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético: a 

paisagem brasileira entrevista a distância. Analisando-os, 

conclui-se que: 

 

a) o ufanismo, atitude de quem se orgulha excessivamente 

do país em que nasceu, e o tom de que se revestem os dois 

textos. 

b) a exaltação da natureza é a principal característica do 

texto B, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto 

A. 

c) o texto B aborda o tema da nação, como o texto A, mas 

sem perder a visão crítica da realidade brasileira. 

d) o texto B, em oposição ao texto A, revela 

distanciamento geográfico do poeta em relação à pátria. 

e) ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem 

brasileira. 
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QUESTÃO 17  

No romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o vaqueiro 

Fabiano encontra-se com o patrão para receber o salário. 

Eis parte da cena: Não se conformou: devia haver engano. 

(…) Com certeza havia um erro no papel do branco. Não 

se descobriu o erro, e Fabiano perdeu os estribos. Passar a 

vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de 

mão beijada! Estava direito aquilo? Trabalhar como negro 

e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, 

repeliu a insolência, achou bom que o vaqueiro fosse 

procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a 

pancada e amunhecou. Bem, bem. Não era preciso barulho 

não. 

 

No fragmento transcrito, o padrão formal da linguagem 

convive com marcas de regionalismo e de coloquialismo 

no vocabulário. Pertence à variedade do padrão formal da 

linguagem o seguinte trecho: 

 

   a) “Não se conformou: devia haver engano” (ℓ.1). 

   b) “e Fabiano perdeu os estribos” (ℓ.3). 

   c) “Passar a vida inteira assim no toco” (ℓ.4). 

   d) “entregando o que era dele de mão beijada!” (ℓ.4-5). 

   e) “Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou” (ℓ.11). 

QUESTÃO 18  

      Analise as proposições com relação à música “Asa Branca” 

de Luiz Gonzaga e responda corretamente: 

 

“Quando oiei a terr’ ardeno 

Na fogueira d’san João 

Eu preguntei a Deus do céu ai 

Pro que tamanha judiação (...)” 

 

(  ) Este trecho, em uma análise linguística, está correto, 

pois, apesar dos desvios da norma culta, o trecho não 

apresenta dificuldades para a compreensão. 

(  ) Por se tratar de expressões regionais, este trecho não 

pode ser considerado como erro gramatical. 

(  ) A música regional tem grande aceitação, 

principalmente, na região do compositor, mas, podemos 

dizer que as falhas linguísticas prejudicam a aceitação da 

música Asa Branca. 

A sequência correta é: 

a) VFF    

b) VVV  

c) FFF 

d) FVF  

e) VVF 

 

QUESTÃO 19  

Com relação ao texto retirado de um SMS, assinale a 

alternativa correta: 

               

Vc viu como ele xegô em kza hj? Tôdu lascadu. blz! 

 

      a) Não pode ser considerado um texto, visto que não 

cumpre sua função comunicativa. 

      b) Por ter palavras abreviadas em excesso, está totalmente 

contrariando as regras da gramática, logo não é um texto. 

      c) Esse tipo de escrita é valorizado em qualquer meio de 

comunicação formal. 

      d) Mesmo por se tratar de linguagem abreviada, cumpre sua 

função comunicativa, mas só deve ser utilizada em 

situações informais como internet, celular etc. 

     e) Só quem escreve errado assim é gente preguiçosa. 

 

QUESTÃO 20  

     Assinale a opção que  identifica  a  variação  linguística 

presente nos textos abaixo. 

 

Assaltante Nordestino 

 –Ei, bichin…Isso é um assalto… Arriba os braços e 

num  se bula nem faça muganga… Arrebola o dinheiro no 

mato e não faça pantim  se 

não  enfio  a  peixeira  no  teu  bucho  e  boto  teu  fato  pra 

fora! Perdão, meu PadimCiço, mas é que eu to com uma 

fome da moléstia… 

Assaltante Baiano 

 – Ô meu rei… (longa pausa) Isso é um assalto… (longa 

pausa). Levanta os braços, mas não se avexe não… (longa 

pausa). Se num quiser nem precisa levantar, pra num ficar 

cansado… Vai 

passando a grana, bem devagarinho… (longa pausa). Num 

repara se o berro está sem bala, mas é pra não ficar muito 

pesado… Não esquenta, meu irmãozinho (longa 

pausa).   Vou deixar teus 

documentos na encruzilhada… 

Assaltante Paulista 

 –Orra, meu…  Isso  é  um  assalto, 

meu…  Alevanta  os  braços, meu… Passa a grana logo, 

meu… Mais rápido, meu, que eu 

ainda  preciso  pegar  a  bilheteria  aberta  pra  comprar  o 

ingresso  do  jogo  do  Corinthians,  meu…  Pó,  se  manda

, meu… 

 

     a) fator padrão 

     b) fator pessoal 

     c) fator escolar 

     d) fator regional 

     e) fator humorístico 

 

QUESTÃO 21  

     Leia o texto abaixo e julgue as afirmações, marcando a 

única FALSA: 

 

E AÍ, DOIDERA, CADÊ A PARADA LÁ?! 

 

a) As gírias são expressões que marcam a língua coloquial, 

ou seja, é uma variante mais espontânea, utilizada nas 

relações informais entre os falantes. 

b) O emprego intensivo de gírias entre os falantes faz com 

que essa variedade linguística se propague rapidamente. 

c) O autor do texto expõe sobre um processo linguístico 

que sofre influência de inúmeros fatores entre eles: a 

relação entre falantes e ouvintes. 

d) “doidera” e “parada”  são expressões resultantes de 

variação linguística, empregadas entre falantes, marcadas 

por uma época e o grupo social de que fazem parte. 
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e) Os interlocutores sentem dificuldade para entender uma 

mensagem desse tipo, visto que ela não cumpre com a 

função comunicativa. 

 

QUESTÃO 22  

Assinale a alternativa CORRETA para a classificação 

da seguinte oração: "Sem limparem a casa, não irão ao 

shopping".   

a) Oração subordinada adverbial final reduzida.  

b) Oração subordinada adverbial consecutiva reduzida. 

c) Oração subordinada adverbial condicional reduzida 

d) Oração subordinada substantiva subjetiva reduzida  

e)Nenhuma das alternativas. 

 

QUESTÃO 23  

Assinale a alternativa correta 

a) Ele pagou o que devia as enfermeiras. 

b) Com aquele enorme coração que possuía, ela perdoou o 

jovem rebelde. 

c) Todo ano a briga era certa, pois ele sempre esquecia da 

data de aniversário de casamento. 

d) O funcionário não obedeceu à regulamentação e foi 

advertido. 

e) O primo da minha namorada aspira uma vaga na UFMS. 

 

QUESTÃO 24  

Em relação à regência verbal, a norma culta foi ferida  na 

opção 

a) Quando se obedece ao regulamento, tudo corre 

normalmente na empresa  

b) Agradeço a vocês o apoio que me deram naquele difícil 

momento. 

c) Ela nunca desobedecia à mãe.  

d) Todo dia ela tentava esquecer-se do vexame que dera na 

festa. 

e) Vocês não lembram daquela discussão absurda? 

 

QUESTÃO 25  

O sertão e o sertanejo 

 

Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos, tão 

diversos pelo matiz das cores, o capim crescido e 

ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante 

tapete de relva, quando lavra o incêndio que algum 

tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma 

faúlha do seu isqueiro. Minando surda na touceira, queda a 

vida centelha. Corra daí a instantes qualquer aragem, por 

débil que seja, e levanta-se a língua de fogo esguia e 

trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os 

espaços imensos que se alongam diante dela. O fogo, 

detido em pontos, aqui, ali, a consumir com mais lentidão 

algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir 

de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o 

alvacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. 

Por toda a parte melancolia; de todos os lados éticas 

perspectivas. É cair, porém, daí a dias copiosa chuva, e 

parece que uma varinha de fada andou por aqueles 

sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados e 

nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa 

atividade. Transborda a vida. 

 

O romance romântico teve fundamental importância na 

formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, 

é possível reconhecer que uma das principais e 

permanentes contribuições do Romantismo para 

construção da identidade da nação é a: 

 

a) possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida 

da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e 

pela falta de perspectiva de renovação. 

b) consciência da exploração da terra pelos colonizadores e 

pela classe dominante local, o que coibiu a exploração 

desenfreada das riquezas naturais do país. 

c) construção, em linguagem simples, realista e 

documental, sem fantasia ou exaltação, de uma imagem da 

terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza 

brasileira. 

d) expansão dos limites geográficos da terra, que 

promoveu o sentimento de unidade do território nacional e 

deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos 

brasileiros. 

e) valorização da vida urbana e do progresso, em 

detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito 

de nação centrado nos modelos da nascente burguesia 

brasileira. 

 

QUESTÃO 26  

O mulato 

 

Ana Rosa cresceu; aprendera de cor a gramática do Sotero 

dos Reis; lera alguma coisa; sabia rudimentos de francês e 

tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não 

era estúpida; tinha a intuição perfeita da virtude, um modo 

bonito, e por vezes lamentara não ser mais instruída. 

Conhecia muitos trabalhos de agulha; bordava como 

poucas, e dispunha de uma gargantazinha de contralto que 

fazia gosto de ouvir. 

 

Uma só palavra boiava à superfície dos seus pensamentos: 

“Mulato”. E crescia, crescia, transformando-se em 

tenebrosa nuvem, que escondia todo o seu passado. Ideia 

parasita, que estrangulava todas as outras ideias. 

 

— Mulato! 

 

Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos 

escrúpulos, que a sociedade do Maranhão usara para com 

ele. Explicava tudo: a frieza de certas famílias a quem 

visitara; as reticências dos que lhe falavam de seus 

antepassados; a reserva e a cautela dos que, em sua 

presença, discutiam questões de raça e de sangue. 

 

O texto de Aluísio Azevedo é representativo do 

Naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse 

fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso 

naturalista, pois 

 

a) relaciona a posição social a padrões de comportamento e 

à condição de raça. 

b) apresenta os homens e as mulheres melhores do que 

eram no século XIX. 

c) mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de 

saberes entre homens e mulheres. 

d) ilustra os diferentes modos que um indivíduo tinha de 

ascender socialmente. 

e) critica a educação oferecida às mulheres e os maus-

tratos dispensados aos negros. 
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QUESTÃO 27   

Assinale a alternativa que contém uma 

informação FALSA em  relação ao fenômeno da variação 

linguística. 

a) A variação linguística consiste num uso diferente da 

língua, num outro modo de expressão aceitável em 

determinados contextos. 

b) A variedade linguística usada num texto deve estar 

adequada à situação de comunicação vivenciada, ao 

assunto abordado, aos participantes da interação. 

c) As variedades  que  se  diferenciam  da  variedade  

considerada  padrão devem ser vistas como imperfeitas, 

incorretas e inadequadas. 

d) As línguas  são  heterogêneas  e  variáveis  e,  por  isso,  

os  falantes apresentam  variações  na  sua  forma  de  

expressão,  provenientes  de diferentes fatores. 

e) Variantes ou variedades linguísticas denotam  

fenômenos naturais da nossa língua, a qual absorve de 

modo regional,  histórico,  social ou situacional os diversos 

falares de seu povo. 

 

QUESTÃO 28  

  Leia o texto abaixo: 

 

Gerente – Boa tarde. Em que eu posso ajudá-lo? 

Cliente – Estou interessado em financiamento para 

compra de veículo. 

Gerente – Nós dispomos de várias modalidades de 

crédito. O senhor é nosso cliente? 

Cliente – Sou Júlio César Fontoura, também sou 

funcionário do banco. 

Gerente – Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena! Cê ta 

em Brasília? Pensei que você inda tivesse na agência de 

Uberlândia! Passa aqui pra gente conversar com calma.    

(BORTONI-RICARDO) 

 

Na representação escrita da conversa telefônica entre a 

gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de 

falar da gerente foi alterada de repente devido: 

a)  à iniciativa do cliente em se apresentar como 

funcionário do banco. 

b) à adequação de sua fala à conversa com um amigo, 

caracterizada pela informalidade 

c)  ao fato de ambos terem nascido em Uberlândia (Minas 

Gerais). 

d)  à intimidade forçada pelo cliente ao fornecer seu nome 

completo 

e)  ao seu interesse profissional em financiar o veículo de 

Júlio. 

 

QUESTÃO 29  

  Observe a charge abaixo e MARQUE A 

ALTERNATIVA CORRETA: 

 

 
 

A linguagem da tirinha revela: 

a) Pelo tipo de linguagem usada pelo Chico Bento, eles 

não conseguem se comunicar. 

b) Evidenciamos um uso culto da linguagem, visto que as 

personagens são estudante e professora. 

c) Expressões como “pruquê”, “num”, "arguma” devem 

ser banidos da língua em qualquer situação. 

d)A fala de Chico Bento faz o uso coloquial da linguagem, 

motivado por diversos fatores (regional, escolaridade, 

idade, financeiro). 

e) Não há nenhum tipo de problema com a linguagem 

usada por Chico Bento, podendo ser utilizada também em 

trabalhos escolares, requerimentos etc. 

 

QUESTÃO 30  

  Leia o texto abaixo e assinale a única alternativa 

correta:   

“Iscute o que to dizeno, 

Seu  dotor, seu coroné: 

De fome tão padeceno 

Meus fio e minha muiér. 

Sem briga, questão nem guerra, 

Meça desta grande terra 

Umas tarefas pra eu! 

Tenha pena do agregado 

Não me dexe deserdado 

Daquilo que Deus me deu”. 

(Patativa do Assaré) 

Esse falante, pelos elementos explícitos e implícitos no 

poema, é identificável como: 

a)  Escolarizado proveniente de uma metrópole. 

b)  Sertanejo de uma área rural. 

c)  Idoso que habita uma comunidade urbana. 

d)  Escolarizado que habita uma comunidade no interior do 

país. 

e)  Estrangeiro que imigrou para uma comunidade do sul 

do país. 
 

 

QUESTÃO 31  

Leia a música abaixo e marque a única alternativa correta: 

 

Esmola 

Uma esmola pelo amor de Deus 

Uma esmola, meu, por caridade 

Uma esmola pro ceguinho, pro menino 

Em toda esquina tem  gente só pedindo. 

Uma escola pro desempregado 

Uma esmola pro preto, pobre, doente 

Uma esmola pro que resta do Brasil 

https://4.bp.blogspot.com/-Eud-J19IkOo/W6GRxxRykZI/AAAAAAAAAvg/fRgVUOjW1A0zNW4hK___W4wC8HxLHdggACLcBGAs/s1600/10.jpg
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Pro mendigo, pro indigente (...) 

(Samuel Rosa/Chico Amaral) 

 

A música registra um pedido de esmola, em que o eu - 

lírico utiliza uma linguagem: 

a) Pouco compreensiva, já que contém vários erros de 

gramática. 

b) Coloquial, crítica, compreensiva, comunicável. 

c) Imprópria para os poemas da literatura brasileira. 

d) Crítica, porém não-coloquial. 

e) Descuidada e cheia de repetições. 

 

QUESTÃO 32  

Leia a tirinha de Calvin e Haroldo para responder à 

questão: 

Para tentar convencer o pai a comprar seu desenho, Calvin 

empregou uma função de linguagem específica, a conativa. 

Porém, em certos momentos, ele conversa enfaticamente, 

esperando resposta, testando o canal de comunicação. Ao 

fazer isso, utiliza-se da: 

a) função metalinguística. 

b) função fática.      

c) função conativa. 

d) função emotiva.   

e) função poética.  

 

QUESTÃO 33   

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta 

sobre as funções da linguagem, importantes elementos que 

mostram a intenção da comunicação: 

1. Ênfase no emissor (lª pessoa) e na expressão direta de 

suas emoções e atitudes. 

2. Evidencia o assunto, o objeto, os fatos, os juízos. É a 

linguagem da comunicação. 

3. Busca mobilizar a atenção do receptor, produzindo um 

apelo ou uma ordem. 

4. Ênfase  no canal para checar sua recepção ou para 

manter a conexão entre os falantes. 

5.  Visa à tradução do código ou à elaboração do discurso, 

seja ele linguístico ou extralinguístico. 

6. Voltada para o processo de estruturação da mensagem e 

para seus próprios constituintes, tendo em vista produzir 

um efeito estético. 

( ) função emotiva. 

( ) função poética. 

( ) função referencial. 

( ) função fática. 

( ) função conativa. 

( ) função metalinguística. 

a) 1, 6, 2, 4, 3, 5.       

b) 1, 6, 2, 5, 3, 4.                            

c) 5, 6, 2, 4, 3, 1.    

d) 6, 5, 2, 4, 3, 1. 

e) 6, 5, 2, 4, 1, 3. 

 

QUESTÃO 34  

Em 1891, Machado de Assis publicou o romance Quincas 

Borba, no qual um dos temas centrais do Realismo, o 

triângulo amoroso (formado, a princípio, pelos 

personagens Palha-Sofia-Rubião), cede lugar a uma 

equação dramática mais complexa e com diversos 

desdobramentos. Isso se explica porque 

 

a) o que levava Sofia a trair Palha era apenas o interesse na 

fortuna de Rubião, pois ela amava muito o marido. 

b) Palha sabia que Sofia era amante de Rubião, mas fingia 

não saber, pois dependia financeiramente dele. 

c) Sofia não era amante de Rubião, como pensava seu 

marido, mas sim de Carlos Maria, de quem Palha não tinha 

suspeita alguma. 

d) Sofia não era amante de Rubião, mas se interessou por 

Carlos Maria, casado com uma prima de Sofia, e este por 

Sofia. 

e) Sofia não se envolvia efetivamente com Rubião, pois se 

sentia atraída por Carlos Maria, que a seduziu e depois a 

rejeitou. 

 

QUESTÃO 35  

A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns 

instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente 

fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas 

poucas e caladas... As minhas cessaram logo. Fiquei a ver 

as dela; Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para 

a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a 

amiga, e quis levá-la; mas o cadáver parece que a tinha 

também. Momento houve em que os olhos de Capitu 

fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem 

palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar 

lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da 

manhã. 

 

O trecho acima, do romance Dom Casmurro, de Machado 

de Assis, autoriza o narrador a caracterizar os olhos da 

personagem, do ponto de vista metafórico, como 

 

a) olhos de viúva oblíqua e dissimulada, apaixonados pelo 

nadador da manhã. 

b) olhos de ressaca, pela força que arrasta para dentro. 

c) olhos de bacante fria, pela irrecusável sensualidade e 

sedução que provocam. 

d) olhos de primavera, pela cor que emanam e doçura que 

exalam. 

e) olhos oceânicos, pelo fluido misterioso e enérgico que 

envolvem. 

 

QUESTÃO 36  

Assinale a alternativa correta. 

 

“Mas Luísa, a Luisinha, saiu muito boa dona de casa; tinha 

cuidados muito simpáticos nos seus arranjos; era asseada, 

alegre como um passarinho, como um passarinho amiga do 

ninho e das carícias do macho; e aquele serzinho louro e 

meigo veio dar à sua casa um encanto sério. (…) 
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Estavam casados havia três anos. Que bom que tinha sido! 

Ele próprio melhorara; achava-se mais inteligente, mais 

alegre … E recordando aquela existência fácil e doce, 

soprava o fumo do charuto, a perna traçada, a alma 

dilatada, sentindo-se tão bem na vida como no seu 

jaquetão de flanela!” 

 

a) A prosa realista, com intuito moralizador, desmascara o 

casamento por interesse, tão comum no século XIX, para 

defender uma relação amorosa autêntica, segundo 

princípios filosóficos do platonismo. 

b) A prosa romântica analisa mais profundamente a 

natureza humana, evitando a apresentação de caracteres 

padronizados em termos de paixões, virtudes e defeitos. 

c) A prosa realista põe em cena personagens tipificados 

que, metamorfoseados em heróis valorosos, correspondem 

à expressão da consciência e valores coletivos. 

d) A prosa realista, apoiando-se em teorias cientificistas do 

século XIX, empreende a análise de instituições burguesas, 

como o casamento, por exemplo, denunciando as bases 

frágeis dessa união. 

e) A prosa romântica recria o passado histórico com o 

intuito de ironizar os mitos nacionais. 

 

QUESTÃO 37  

Tendo em vista as diferenças entre O primo Basílio e 

Memórias póstumas de Brás Cubas, conclui-se 

corretamente que esses romances podem ser classificados 

igualmente como realistas apenas na medida em que 

ambos 

 

a) aplicam, na sua elaboração, os princípios teóricos da 

Escola Realista, criada na França por Émile Zola. 

b) se constituem como romances de tese, procurando 

demonstrar cientificamente seus pontos de vista sobre a 

sociedade. 

c) se opõem às idealizações românticas e observam de 

modo crítico a sociedade e os interesses individuais. 

d) operam uma crítica cerrada das leituras romanescas, que 

consideram responsáveis pelas falhas da educação da 

mulher. 

e) têm como objetivos principais criticar as mazelas da 

sociedade e propor soluções para erradicá-las. 

 

QUESTÃO 38  

“gosto dos epitáfios; eles são, entre a gente civilizada, uma 

expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o 

homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra 

que passou. Daí, vem, talvez, a tristeza inconsolável dos 

que sabem os seus mortos na vala comum; parece-lhes que 

a podridão anônima os alcança a eles mesmos.” 

 

Podemos dizer que o trecho acima pertence ao Realismo, 

já que apresenta as seguintes características: 

 

a) dúvida em torno da validade da religião; descaso pelo 

homem como ser socializado; apologia dos sentimentos 

nobres. 

b) descrença dos sentimentos humanos; morbidez em face 

do amor; conformismo diante da fragilidade do ser 

humano; 

c) apologia do materialismo; desprezo pela atitude místico-

religiosa dos homens; passividade diante da contínua 

presença da morte; 

d) visão materialista do mundo; desprezo pelos valores 

sociais estabelecidos; desprezo pelo homem e pela vida; 

e) ausência de visão sentimentalista do mundo; descrença 

em valores religiosos, consciência da fragilidade oral e 

física do ser humano. 

 

QUESTÃO 39  

A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns 

instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente 

fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas 

poucas e caladas... 

As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela; Capitu 

enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que 

estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga, e quis 

levá-la; mas o cadáver parece que a tinha também. 

Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o 

defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras 

desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, 

como se quisesse tragar também o nadador da manhã. O 

trecho acima, do romance Dom Casmurro de Machado de 

Assis, autoriza o narrador a caracterizar os olhos da 

personagem, do ponto de vista metafórico, como 

a) olhos de viúva oblíqua e dissimulada, apaixonados pelo 

nadador da manhã. 

b) olhos de ressaca, pela força que arrasta para dentro. 

c) olhos de bacante fria, pela irrecusável sensualidade e 

sedução que provocam. 

d) olhos de primavera, pela cor que emanam e doçura que 

exalam. 

e) olhos oceânicos, pelo fluido misterioso e enérgico que 

envolvem. 

 

QUESTÃO 40  

Assinale a opção que contenha trecho com a conhecida 

digressão metalinguística presente na obra de Machado de 

Assis: 

a) Ora bem, faz hoje um ano que voltei definitivamente da 

Europa. O que me lembrou esta data foi, estando a beber 

café, o pregão de um vendedor de vassouras e 

espanadores: “Vai vassouras! vai espanadores!”. 

b) Cuido haver dito, no capítulo XIV, que Marcela morria 

de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a 

mesma cousa que morrer (...). 

c) Rubião não sabia que dissesse; Sofia, passados os 

primeiros instantes, readquiriu a posse de si mesma; 

respondeu que, em verdade, a noite era linda (...). 

d) Assim chorem por mim todos os olhos de amigos e 

amigas que deixo neste mundo, mas não é provável. 

Tenho-me feito esquecer. 

e) Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes 

vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados 

pelos ombros (...). 

 

 

INGLÊS 

QUESTÃO 41  

Read the following dictionary definitions. 1. The desire for 

and the attempt to achieve political independence for your 

country or nation. 2. Any small group in society that is 

different from the rest with reference to their race, religion 

and political beliefs. 3. The customs, beliefs, art, music, 

and all the other products of human thought made by a 

particular group of people at a particular time. 4. The 

condition of being different or having differences; variety. 

5. The people living in one particular area or people who 
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are considered as a unit because of their common interests, 

background or nationality. Now match the words below to 

their correspondent definitions.  

 

(   ) Culture  

(   ) Community  

(   ) Minority  

(   ) Diversity  

(   ) Nationalism  

 

The correct sequence is:  

a) 5,2,3,1,4  

b) 3,5,2,4,1  

c) 4,1,2,5,3  

d) 2,3,1,4,5  

e) 1,4,5,3,2 

 

QUESTÃO 42  

How to get there ‘’This trek ____________as Trilha do 

Descobrimento and due to the remote places visited, with 

no infra-strucuture at all, the eco-tourism agencies usually 

___________ trip packages only during the summer and 

depending ___________ the 

number of people interested. But, of course, if you have 

____________ own group formed, the agencies can 

arrange a trip for you. The prices _______________ vary 

depending on the transport used (bus, airplane or jeep) and 

the number of days. The accommodation is done in tents 

and the meals are included. If you want an adventure on 

your own, check out the costs for the transportation to 

Porto Seguro.'' (Source: Porto Seguro -- 500 years later, 

SPEAK UP, July'00)  

 

“With no infra-structure at all” means: 1) with very 

humble living conditions 2) with very sophisticated resorts 

3) with a lively night life 4) lacking infra-structure 5) with 

'luxury' restaurants The correct meanings are:  

a) 1, 3  

b) 1, 4  

c) 2, 5  

d) 3, 4  

e) 3, 5 

 

QUESTÃO 43  

SIX PANDAS BORN IN BABY BOOM AT CHINA 

RESERVE  

“BEIJING (Reuters) China's Wolong Giant Panda Reserve 

has had a baby boom with six cubs born in four days, 

scientists said on Friday. Ten-year-old mother Bai Xue 

(White Snow) bore twins last Sunday and two days later a 

female known as Number 20 had a cub. Another set of 

twins and a single cub were born on Thursday, the panda 

researchers said. The cubs were in good health and 

receiving round-theclock care at the 494,200-acre reserve 

in the southwestern province of Sichuan, they added. The 

giant panda is China's national symbol. But it is an 

endangered species, with just 1,000 animals believed to 

exist in the wild, where they are threatened by human 

encroachment and the rampant logging that has plagued 

China's forests.” From The Internet, CNN.com.nature, 

September 9, 2000.) Read the text above carefully. Then, 

answer .  

 

In ''The cubs were in good health and receiving roundthe-

clock care ...'' the expression ''round-the-clock'' is 

equivalent to:  

a) every half hour  

b) every six hours  

c) every fifteen minutes  

d) every twelve hours  

e) all the time 

 

QUESTÃO 44  

EINSTEIN’S HOT TIME By Steve Mirsky The well-

known quote from Albert Einstein in his attempt to make 

relativity more accessible to the layperson goes: “When a 

man sits with a pretty girl for an hour, it seems like a 

minute. But let him sit on a hot stove for a minute and it’s 

longer than any hour. That’s relativity.” Some 

serendipitous research shows that the pretty girl / hot stove 

line turns out to be more than just a clever thought. 

Recently I came across the statement in its original form. 

Amazingly the pretty girl / hot stove quote is actually the 

abstract from a short paper written by Einstein that 

appeared in the Journal of Exothermic Science and 

Technology in 1938. Apparently, the great theoretician 

tried his hand and other body parts, at experimentation to 

derive his simple explanation for relativity. (Adapted from 

SCIENTIFIC AMERICAN, SEPTEMBER, 2002)  

 

Einstein’s quote was an attempt to make relativity _____.  

a) complicated  

b) simple  

c) funny  

d) interesting  

e) boring 

 

QUESTÃO 45  

BASTA!  

In protest against “trash1 TV” – the game and variety 

shows featuring scantily clad dancers that make up much 

of the prime time schedule – a Milan viewers’ association 

launched a three-day nationwide television strike. To 

encourage Italians to get up off their sofas, venues 

including museums, theaters and restaurants offered a 

discount to anyone turning up with a TV remote control. 

Organizers were hoping that up to 400,000 people would 

participate, but conceded that it might be difficult to 

persuade some – mostly male – viewers away from the 

weekend’s football matches. (TIME, Dec. 22, 2003; p.22) 

 

In (ref.1) the word trash means:  

a) poor quality.  

b) good quality.  

c) ok quality.  

d) terrific quality.  

e) excellent quality. 

 

ESPANHOL 

QUESTÃO 41  

Marque el significado más apropiado para la frase 

subrayada: En diplomacia hay que ir con pies de plomo.  

a) zapatos especiales  

b) zapatos elegantes  

c) pasos lentos  

d) mucha objetividad  

e) cautela  
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QUESTÃO 42  

O Artista Salvador Dalí Salvador Dalí es un artista español 

mundialmente famoso cuyo centenario se conmemora en 

este año de 2004. Abajo, además de leer un texto de José 

María Plaza sobre Dalí, conocerás otros fragmentos 

escritos por el pintor en su Diario de un Genio. Con base 

en ellos, contesta a las preguntas. “No sabemos si fue un 

genio o simplemente alguien que se creía genial y vivió 

como tal. Una especie de don Quijote de la costa más 

brava catalana, que empleó su imaginación y los pinceles 

para acometer las más gloriosas aventuras que en el mundo 

han tenido lugar. Salvador Dalí no revolucionó la pintura, 

pero sí la forma de relacionarse el pintor con la sociedad y 

comercializar su obra, su nombre y hasta su vida. Y 

además, supo llegar y entusiasmar al público menos 

preparado. Si no conoces aún los cuadros de Dalí (algo 

muy raro1 , pues sus imágenes están reproducidas en 

carteles, camisetas, relojes...), acude a ellos, busca esa 

maravilla de los relojes blandos, el gran escorzo de su 

memorable Cristo o cualquier otra pintura llena de 

imaginación y osadía. Podrás verlas en el Reina Sofía de 

Madrid, o aún mejor, en su espectacular Teatro-museo de 

Figueras (Gerona). Y si hablamos tanto de Dalí es porque 

ha empezado su año, ya que el 11 de mayo se conmemora 

el primer siglo de su nacimiento. Con motivo de este 

aniversario se realizarán actos, exposiciones y otros 

inventos en España y en todo el mundo (fue muy apreciado 

en París y Nueva York), y las publicaciones se han 

apresurado a abrir sus portadas con el artista”  

 

En la primera frase, José María Plaza lleva su lector a 

cuestionar si Salvador Dalí:  

a) vivió la genialidad en su pintura;  

b) verdaderamente ha sido un genio;  

c) creyó en el arte como el genio que fue;  

d) ha vivido como genio pero no lo fue en el arte;  

e) ha pintado como los genios pero no vivió la vida con 

serenidad. 

 

QUESTÃO 43  

Lea el texto con atención y marque la alternativa correcta. 

  

EL ORIGEN DE LAS ESPECIES  

Darwin definió la evolución como: decendencia con 

cambios. Hoy se sabe que estos cambios son genéticos y se 

puede definir mejor la evolución como el cambio de las 

estructura genética de las poblaciones que ocurre como 

resultado de las mutaciones y de las exigencias del 

ambiente. Los factores responsables de la variabilidad 

observada en las poblaciones son también responsables de 

la diferenciación de las poblaciones en razas y especies. 

Las modificaciones genéticas que sufren las poblaciones 

son graduales y ocurren lentamente en el curso de las 

generaciones. La selección natural y las otras presiones 

evolutivas van modelando en el tiempo la composición 

genética de las poblaciones de una especie y ésta, 

lentamente puede transformarse en otra. Los cambios 

graduales observados por los paleontólogos, así como 

aquellos que imprime el hombre en el curso de las 

generaciones en los animales domésticos y plantas 

cultivables, sin llegar a formar especies, constituyen 

ejemplos... La aparición de mecanismos de aislamiento 

reproductivo impide que las conquistas adaptativas se 

pierdan por hibridación. D. Brncic. 1978. Fundamentos de 

la teoría de la evolución biológica. Editorial Universitaria. 

U. de Chile. Santiago  

 

El autor afirma que: Las mutaciones  

a) cambian la composición genética de las poblaciones.  

b) solo acurren cuando las poblaciones mudan.  

c) ocurren rápidamente cuando muda el ambiente. d) 

ocurren cuando las condiciones físicas y climáticas son 

difíciles.  

e) ocurren cuando las condiciones físicas y climáticas son 

variables. 

 

QUESTÃO 44  

Marque la alternativa que mejor completa los espacios en 

blanco con la forma verbal concordante:  

1. Desarmó y ........... (limpiar) cuidadosamente el arma.  

2. Luis y Ernesto ........... (llegar) ayer.  

3. Su Santidad fué ............ (recibir) por el rey.  

4. El pueblo ......... (luchar) diez años hasta conquistar su 

libertad.  

5. Pan y agua .......... (ser) todo lo que comió durante 

meses.  

 

a) limpiada, llegaran, reciben, lucharia, es.  

b) limpiaría, llegaran, recibido, luchaba, fué.  

c) limpió, llegaron, recibido, luchó, fué.  

d) limpió, llegaren, recibieran, luchaba, sería.  

e) limpiaba, llegase, reciben, luchó, es. 

 

QUESTÃO 45  

PATOS SILVESTRES  

Un grupo muy numeroso de aves acuáticas son los patos. 

En Chile existen veintiún especies diferentes, entre ellas, 

algunos muy pequeños y escasos como el "Pato 

rinconero", ave que tiene la rara costumbre de no construir 

nido propio, poniendo sus huevos en nidos de otros patos, 

taguas u otras aves. 

 

Otro pato admirable por sus costumbres es el "Pato 

cortacorrientes", que vive solo en ríos y esteros 

correntosos. Su costumbre de remontar torrentes y de 

nadar por rápidos es única entre los patos. El "Pato rana" 

prefiere zambullirse para buscar el alimento en el fondo 

del agua. Es excelente nadador y buceador; sin embargo, 

no vuela bien. Construye nidos toscos de totoras. Es 

frecuente que algunos huevos se caigan al agua debido a 

que el nido muchas veces es confeccionado con poca 

perfección. Los huevos son grandes, blancos y tienen 

cáscara rugosa. Los patitos nacidos tienen el cuerpo 

cubierto de pelusa negra. Son excelentes nadadores e 

zambullidores. Desde el primer día de vida bucean por su 

propio alimento. Sólo en primavera lucen los machos 

adultos plumaje, de llamativos colores. Las hembras, crías 

y machos fuera de la época reproductiva tienen plumas 

café grisáceas.  

 

El "pato rana" prefiere zambullirse para buscar el alimento 

en el fondo del agua. Los términos subrayados significan, 

respectivamente,  

a) pez / sumergir.  

b) mamífero / nadar.  

c) sapo / salir del agua.  

d) anfibio / sumergir.  

e) pez / salir del agua. 
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REDAÇÃO 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos 

conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 

redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade 

escrita formal da língua portuguesa sobre o tema “A 

população em situação de rua 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.   

TEXTO I 

TEXTO II 

Escondam os pobres 

“Mafalda e Susanita passeiam, numa tira do genial Quino, 

quando veem um mendigo. Mafalda diz que lhe parte o 

coração ver gente pobre; a amiga diz que sente o mesmo. 

Só discordam quanto ao que deveria ser feito. Mafalda, 

indignada, diz que seria preciso dar teto, trabalho proteção 

e bem-estar. A amiga diz que não precisaria tanto. 

“Bastaria escondê-los.” 

Susanita era uma criança. Os adultos não costumam ser tão 

sinceros sobre suas opiniões e costumam disfarçar seu 

incômodo com camadas de verniz. Mas em Curitiba o 

espectro da pobreza “fora de lugar”, da pobreza aparente, 

anda incomodando. No shopping e nas ruas, comerciantes 

anunciam medidas – e pedem providências – para tentar 

reduzir o incômodo de seus clientes com a presença dessa 

gente diferenciada. 

A Associação de Bares e Casas Noturnas foi quem teve o 

discurso mais direto. Diz que há muitos moradores de rua 

na cidade. A solução seria dar-lhes dignidade. Ótimo. 

Como se faria isso? Tirando-os das ruas, nem que seja à 

força. O caminho para a dignidade proposto pela 

associação é vedado pela Constituição e por tratados 

internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é 

signatário. 

A Associação Comercial do Paraná veio em seguida. Disse 

que “o agravamento da questão dos moradores de rua” em 

Curitiba fez a situação chegar “ao limite”. A explicação do 

que isso significa vem a seguir. “Num período de retração 

econômica, os comerciantes, especialmente aqueles 

estabelecidos na Rua XV de Novembro, como já acontece 

com muitos, podem ter o seu negócio inviabilizado.” Os 

pobres fazem mal aos negócios. 

No shopping Palladium, como não dependia do poder 

público a solução foi mais rápida e ao mesmo tempo mais 

sutil. Há duas semanas, uma briga causou pânico em 

lojistas e clientes. Lojas fecharam, pessoas se assustaram. 

Claro que era preciso fazer algo. Mas num mundo em que 

o Estado de Direito prevalecesse, o normal seria que 

pagasse pelo erro aquele que o cometeu. Não foi assim.” 

A decisão dos lojistas parece neutra: pediu-se à Justiça o 

direito de barrar menores de idade desacompanhados. O 

juiz disse que pode-se fazer isso e que o shopping pode 

decidir inclusive a quem pedir documentos para saber se é 

mesmo menor. De cara, libera-se com isso a entrada de 

todos os que vão de carro. Entre os que tentam passar pela 

porta da frente, há relatos de gente menor de idade que 

passou sem ser incomodada. 

Uma lojista entrevistada pelo repórter Felippe Aníbal 

cometeu uma indiscrição ao comentar. “[A liminar] é 

injusta com algumas pessoas, mas elas tiveram que se 

sacrificar para que todos ficassem em segurança. Cliente 

nenhum quer vir a shopping pra ver ‘mano’.” Engana-se: 

os jovens iam ao shopping, entre outras coisas, para verem 

e serem vistos. Mas tem razão em dizer que a visão foi 

parte do que incomodou os demais frequentadores. 

Curitiba, como quase toda cidade, tem uma bolha central 

de classe média e uma periferia onde há mais pobreza. 

Mundos que se misturam, às vezes, nos parques, no Centro 

e em shoppings. Há os que, ao vê-los, pensam como 

Mafalda: querem fazer algo por eles simplesmente em 

https://www.imaginie.com.br/wp-content/uploads/2019/07/perfil-dos-moradores-de-rua.png
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nome de sua dignidade. Há também as Susanitas, que não 

são poucas. 

Evidente que a pobreza, a miséria, a exclusão são males 

que é preciso combater. Infrações (brigas, tumultos e o 

resto) também são um problema. Mas Kant nos ensinou 

que não se deve apenas fazer a coisa certa: é preciso 

defender a causa certa pelo motivo certo. Quem pensa que 

com propostas ainda mais excludentes está fazendo um 

bem para a cidade mal sabe que está apenas perpetuando a 

segregação. 

TEXTO III 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

 

Questões 46 a 90 

 

QUESTÃO 46  

As cidades brasileiras de porte médio, localizadas ao longo 

de rodovias, ganharam mais habitantes na última década 

do que as capitais de nove regiões metropolitanas, que 

anteriormente puxavam o avanço populacional. Um ponto 

de forte concentração é denominado “megaespaço de São 

Paulo”, com a aglomeração principal em torno da 

capital paulista e outras cinco aglomerações menores, 

orbitando Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Santos e São José 

dos Campos, em um raio de 150 quilômetros em torno da 

metrópole. 

São Paulo e Rio de Janeiro, as duas maiores cidades 

brasileiras, formam, ao longo da BR-116, outra importante 

linha de expansão da população, onde também têm 

destaque as aglomerações formadas em torno de São José 

dos Campos e de Volta Redonda/Barra Mansa (Sul 

Fluminense).  

 

O excerto apresentado retrata uma das consequências do 

fenômeno urbano conhecido como 

a) segregação espacial. 

b) polarização. 

c) desmetropolização. 

d) periferização. 

e) metrópole informacional. 

 

QUESTÃO 47  

Uma das bacias hidrográficas do Brasil é a do Rio 

Amazonas, a qual tem como principal característica, 

relacionada ao seu uso e aproveitamento, o fato de 

 
a) ser formada exclusivamente por rios de planície, 

apresentando boa navegabilidade e baixo potencial 

hidrelétrico. 

b) ser a principal fonte de água e de despejo de esgoto na 

região, quase sem tratamento, apresentando altos níveis de 

poluentes. 

c) apresentar boa navegabilidade devido à região da 

planície amazônica, mas contar com bom potencial 

hidrelétrico nos afluentes do Amazonas. 

d) apresentar grande declividade no curso de seus rios, 

necessitando de eclusas para a navegabilidade. 

e) possuir grande potencial hidrelétrico decorrente das 

grandes quedas na região do planalto amazônico, por onde 

passa o Rio Amazonas. 

 

 

QUESTÃO 48  

 
A imagem apresentada retrata uma parte da Dorsal 

Mesoatlântica e do assoalho oceânico. O principal 

processo que ocasiona essa formação é a(o) 

 

a) epirogênese, ocasionada pelo movimento vertical em 

áreas no interior das placas oceânicas. 

b) falhamento, que ocorre em decorrência da 

movimentação latitudinal das placas. 

c) orogênese, que ocorre a partir do soerguimento de uma 

placa sobre a outra, no caso, o da placa sul--americana. 

d) afastamento, que ocorre em decorrência da divergência 

das placas tectônicas e provoca derrame de material 

magmático no assoalho oceânico. 

e) vulcanismo, que ocorre em decorrência das fissuras 

provocadas por um limite de placa convergente. 

 

QUESTÃO 49  

Associe as revoltas coloniais (coluna A) às suas 

características essenciais (coluna B). 

Coluna A 

1. Revolta dos Beckman 

2. Guerra dos Emboabas 

3. Guerra dos Mascates 

4. Revolta de Vila Rica 

5. Inconfidência Mineira 

 

Coluna B 

(     )Transcorrido em Pernambuco, entre 1709 e 1710, o 

movimento caracterizou-se pela oposição entre os 

comerciantes de Recife contra os senhores de engenho de 

Olinda, tendo como base a tentativa dos mercadores 

recifenses em conseguir maior autonomia política e cobrar 

as dívidas dos produtores de açúcar olindenses. 

(     ) Deflagrada no Maranhão, em 1684, a revolta teve 

como base o descontentamento com a proibição da 

escravidão indígena, decretada pela Coroa Portuguesa, a 

pedido da Companhia de Jesus, medida que prejudicou a 

extração das “drogas do sertão” pelos colonos europeus. 

(     ) Ocorrido em Minas Gerais, em 1720, sob a liderança 

de Filipe dos Santos, o levante teve como causa a oposição 

ao sistema de taxação da Coroa Portuguesa, que resolveu 

estabelecer 4 Casas de Fundição na região mineradora, 
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como forma de cobrar o quinto (imposto de vinte por 

cento) sobre o ouro. 

(     ) Sucedido em Minas Gerais, no ano de 1708, o 

conflito opôs os paulistas (bandeirantes), primeiros 

aventureiros a descobrir e ocupar a zona da mineração, 

contra os “forasteiros”, os seja, os grupos que chegaram 

depois na região, originários do reino ou de outras 

capitanias. 

A numeração correta na coluna B, de cima para baixo, é 

a) 3 – 1 – 4 – 2    

b) 1 – 2 – 3 – 5    

c) 3 – 4 – 1 – 2    

d) 2 – 3 – 4 – 5    

e) 3 – 4 – 5 – 2    

 

 

QUESTÃO 50  

Analise o texto e a imagem: 

 

Seus objetivos foram mais abrangentes, não se limitando 

apenas aos ideais de liberdade e independência. O levante 

do final do século XVIII propunha mudanças 

verdadeiramente revolucionárias na estrutura da colônia. 

Pregava a igualdade de raça e de cor, o fim da escravidão, 

a abolição de todos os privilégios, podendo ser 

considerada a primeira tentativa de revolução social 

brasileira.  

 
 

Assinale a alternativa que contém o nome desse 

movimento e indica a fonte de uma das principais 

influências externas por ele recebidas. 

a) Guerra dos Mascates – Revolução Inglesa    

b) Inconfidência Mineira – Independência dos Estados 

Unidos    

c) Confederação do Equador – Congresso de Viena    

d) Revolta dos Malês – Revolução Independentista do 

Haiti    

e) Conjuração Baiana – Revolução Francesa    

 

QUESTÃO 51  

No bloco superior, abaixo, são citadas quatro razões que 

justificaram a articulação de movimentos sociais no 

período de 1708 a 1789, na região das Minas Gerais; no 

inferior, são listados três desses movimentos sociais. 

Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. 

1. A mobilização partiu dos setores subalternos da 

sociedade colonial, particularmente de escravos e libertos, 

que reivindicavam melhores condições de vida. 

2. A supremacia paulista na região mineradora foi 

ameaçada pela chegada de forasteiros. 

3. A criação das Casas de Fundição para a devida cobrança 

dos quintos e a proibição da circulação de ouro em pó 

levaram à insurreição da população local. 

4. A decadência da produção aurífera e a ameaça da 

“derrama” sobre os habitantes da capitania acentuavam a 

crise do sistema colonial. 

 

(     ) Guerra dos Emboabas  

(     ) Revolta de Vila Rica  

(     ) Inconfidência Mineira 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de 

cima para baixo, é 

a) 4 – 1 – 2.    

b) 2 – 3 – 4.    

c) 3 – 1 – 4.    

d) 4 – 3 – 1.    

e) 2 – 3 – 1.    

 

 

QUESTÃO 52  

 

 
 
Os mapas acima, publicados em momentos distintos pela 

revista The Economist, representam o alcance calculado 

para os mísseis balísticos da Coreia do Norte. No mapa 1, 

de 03/05/2003, os mísseis não atingem plenamente o 

espaço continental dos Estados Unidos. O mapa 2, 

publicado alguns dias depois, corrige essa informação, 

revelando a efetiva vulnerabilidade de todo o território 

estadunidense àqueles artefatos militares. 

 

A correção das informações do mapa 1 decorre da seguinte 

característica desse tipo de representação da superfície 

terrestre:  
a) deformações resultantes da projeção utilizada    
b) generalizações derivadas da simbologia gráfica    
c) imprecisões decorrentes da tecnologia disponível    
d) manipulações originadas da orientação ideológica   

QUESTÃO 53  

UM MUNDO DE MUROS: AS BARREIRAS QUE 

NOS DIVIDEM 

https://3.bp.blogspot.com/-n_bZgFxscpk/VZBCHMVPL2I/AAAAAAAACqw/G5P3tZlt1go/s1600/Inconfid%C3%AAncia+Mineira.png
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Um mundo cada vez mais interconectado tem erguido 

muros e cercas para bloquear aqueles que considera 

indesejáveis. Das 17 barreiras físicas existentes em 2001 

passamos para 70 hoje. Alguns separam fronteiras. Outros 

dividem a mesma população. Alguns freiam refugiados. 

Outros escondem a pobreza. Ou o medo. Ou a guerra. Ou a 

desigualdade. Ou a mudança climática. 

 

 
 

Os objetivos prioritários para a construção das barreiras 

físicas apresentadas nos mapas 1 e 2 são, respectivamente:  
a) estratégia militar e política demográfica    
b) rivalidade étnica e polarização ideológica    
c) antagonismo comercial e restrição religiosa    
d) isolamento econômico e segurança ambiental    
 

QUESTÃO 54  

A doutrina da dissuasão nuclear, que passa por um teste na 

atual crise entre Estados Unidos e Coreia do Norte, 

nasceu na Guerra Fria, quando as duas potências da época 

afirmavam que qualquer ataque teria represálias 

apocalípticas. 

 

Esse possível conflito envolve diretamente alguns países, 

entre eles:  
a) Rússia, China, Japão, Austrália e Nova Zelândia.     
b) China, Japão, Singapura, Indonésia e Rússia.     
c) Coreia do Sul, China, Japão, EUA e Coreia do Norte.     
d) Japão, Coreia do Norte, Rússia, Síria e Coreia do Sul.     
e) Coreia do Norte, EUA, China, Malásia e Japão.     
  

QUESTÃO 55  

Leia a matéria: 

 

Coreia do Norte faz teste com bomba e Trump chama ato 

de “hostil e perigoso”. O regime afirma ter executado sua 

sexta prova nuclear, que provocou forte tremor.  

Sobre o contexto geopolítico na península coreana, está 

correto afirmar:   
a) O Tigre Asiático em questão apresenta um regime hostil 

ao ocidente desde a época da Guerra Fria.     
b) O Japão é o aliado regional da Coreia do Norte, mas a 

pressão sobre o regime de Seul não tem sido eficaz.     

c) Os Estados Unidos reagiram militarmente aos testes 

norte-coreanos desferindo ataques cirúrgicos ao 

território do país.     
d) A Rússia apoia abertamente os testes realizados pelo 

regime de King Jong-un.     
e) O regime norte-coreano parece não se intimidar com as 

ameaças do ocidente nem com a pressão de sua aliada, a 

China.     

 

QUESTÃO 56  

Ao longo do ano, o posicionamento da sombra mostrada 

na imagem abaixo estará sobre 

 
 

a) a Câmara, nas manhãs do início do verão no Hemisfério 

Sul. 

b) o Senado, nas manhãs do início do outono no 

Hemisfério Sul. 

c) a Câmara, nos finais de tarde do verão no Hemisfério 

Sul. 

d) o Senado, durante as tardes de inverno no Hemisfério 

Sul. 

e) o Senado, nas manhãs do início do verão no Hemisfério 

Sul. 

 

 

 

QUESTÃO 57  

Alguns agrupamentos de inselbergs, como os de Patos 

(PB), os de Quixadá (CE), os do noroeste do Ceará ou 

ainda os de Milagres (no município de Amargosa, BA), 

constituem paisagens monumentais, dotadas de marcante 

individualidade. Para o interior do domínio semiárido, elas 

possuem o mesmo significado paisagístico dos pontões 

rochosos e dos pães de açúcar que despontam acima do 

nível dos morros florestados do Brasil tropical atlântico 

(Rio de Janeiro, Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais). 

A gênese dessa formação geomorfológica está associada à 

ação 

a) do gelo. 

b) dos rios. 

c) da chuva. 

d) dos ventos. 

e) da temperatura. 

 

QUESTÃO 58  

Historicamente, o Sertão Nordestino sofre os efeitos da 

seca, o que resulta em um dos maiores flagelos sociais 

presentes na sociedade brasileira. Considerando os fatores 

naturais da seca nessa área, a região hidrográfica do São 
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Francisco, que atravessa essa porção territorial, 

caracteriza-se, principalmente, por deter um regime de 

chuvas 

 

a) irregular e pelo predomínio de rios perenes, que devem 

ser abastecidos através da transposição de outros rios para 

manter sua vazão. 

b) regular e pelo predomínio de rios intermitentes, o que 

exclui a necessidade da realização da transposição de seus 

rios. 

c) irregular e pelo predomínio de rios perenes, que podem 

ser abastecidos por outros corpos hídricos, como rios de 

maior volume. 

d) irregular e pelo predomínio de rios intermitentes; além 

disso, o principal rio da região é alvo de obras para a 

transposição de suas águas. 

e) irregular e pelo predomínio de rios perenes, que não 

necessitam do abastecimento de água proveniente da 

transposição de outros rios. 

 

QUESTÃO 59  

Os graves processos de degradação do meio ambiente 

observados no Brasil são fruto de um crescimento 

econômico frequentemente irracional e desordenado. 

Assinale a alternativa que não descreve corretamente um 

desses processos. 

 

a) A contaminação dos rios em áreas onde a garimpagem 

de ouro é feita com o uso de mercúrio. 

b) A erosão dos solos ligados a um modelo agrícola 

extensivo que pratica monoculturas em ecossistemas 

frágeis. 

c) A formação de células de calor em áreas urbanas ligadas 

às construções urbanas que impedem a absorção da 

irradiação solar. 

d) O consumo de vastas superfícies de vegetação como 

consequência da expansão das cidades e da infraestrutura 

de transportes. 

e) O comprometimento dos escoamentos hidrográficos 

devido ao lançamento de dejetos industriais e 

esgotamentos sanitários. 

 

QUESTÃO 60  

Os biomas compreendem grandes unidades da superfície 

terrestre onde vivem agrupamentos de seres vivos. A 

figura a seguir destaca, em verde, um dos grandes biomas 

da superfície terrestre, localizado nas Américas Central e 

do Sul Assinale a alternativa que descreve corretamente as 

principais características desse bioma terrestre 

 

a) Representa florestas equatoriais e tropicais, com 

temperaturas e umidade elevadas por todo o ano e grande 

biodiversidade. 

b) Compreende os desertos de altas latitudes, com 

temperaturas e umidade elevadas por todo o ano, ocupados 

por vegetação de arbustos. 

c) Refere-se às savanas localizadas em altas latitudes, com 

temperaturas e umidade baixas, onde se adaptam plantas 

xerófitas e caducifólias. 

d) Representa florestas temperadas localizadas nas baixas 

latitudes, com clima de estações pouco definidas e grande 

biodiversidade. 

e) Refere-se às tundras em baixas latitudes, com baixas 

temperaturas e elevada umidade. 

 

QUESTÃO 61  

No Brasil colônia, particularmente no séc. XVIII, 

ocorreram dois movimentos revolucionários que ficaram 

conhecidos como Inconfidência Mineira (1789) e 

Conjuração Baiana (1798). 

Quais características são comuns entre eles? 

a) A influência do pensamento iluminista e a participação 

maciça de pessoas da elite da sociedade local.    

b) Foram inspiradas pelo lema Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade e pretendiam acabar com a escravidão.    

c) Queriam romper com a dominação colonial e tiveram 

influência do pensamento iluminista.    

d) Foram sufocadas sem grande derramamento de sangue, 

pois havia grande participação de pessoas ligadas à elite da 

sociedade local.    

e) Pretendiam acabar com a escravidão e estabelecer a 

independência política do Brasil.    

 
 

 

QUESTÃO 62  

As guerras napoleônicas e a invasão francesa da Península 

Ibérica (1807-1808) resultaram na transferência da Corte 

portuguesa e de setores dirigentes do Estado português 

para o Brasil, criando uma situação inédita para a principal 

colônia portuguesa. Entre as mudanças trazidas, assinale a 

opção que expressa a opção verdadeira:  

a) A transformação do Rio de Janeiro em sede da 

monarquia portuguesa trouxe uma série de benefícios para 

esta cidade, como a criação de indústrias, centros culturais 

e universidades.  

b) A transferência da sede do Império português para o 

Brasil era um projeto existente desde o século XVII, 

prevendo a modernização econômica da colônia e a 

gradativa abolição da escravidão.  

c) A vinda da família real democratizou de certa forma as 

relações políticas existentes no Brasil, abrindo caminho 

para uma maior participação de camadas populares livres 

na vida política.  

d) A abertura dos portos, em 1808, e os tratados 

comerciais assinados em 1810 resultaram, na prática, no 

fim do exclusivo colonial português, em benefício dos 

interesses econômicos ingleses. 

e) O período Joanino simboliza o início da industrialização 

brasileira, por abrir a economia e promover a instalação de 

fábricas, bem como revogar o alvará de 1785, que proibia 

a instalação de industrias.  
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QUESTÃO 63  

O ano de 2008 assinala os duzentos anos da chegada da 

Família Real ao Brasil. 

Sobre isso assinale a alternativa CORRETA.  

a) A monarquia que chegava ao Brasil representava, em 

realidade, boa parte dos ideais da Revolução Francesa e do 

liberalismo europeu daquele período.  

b) As motivações da vinda da Família Real para o Brasil 

estão relacionadas mais à realidade europeia do período do 

que à ideia de desenvolvimento de um Brasil monárquico e 

posteriormente independente de Portugal.  

c) Foi incentivada a manifestação pública de nossos 

problemas, seguindo as práticas liberais e laicas da 

monarquia portuguesa.  

d) Chegando ao Brasil, o monarca trabalhou muito para a 

ampliação da cidadania.  

e) A política de terras foi imediatamente implementada e, 

em 1810, o Brasil realizava sua primeira reforma agrária 

 

QUESTÃO 64  

Observe o mapa e responda o que se pede: 

 
 

Esse mapa foi feito a partir da suposição de que, se a 

Família Real Portuguesa não tivesse vindo para o Brasil 

em 1808, o processo de independência brasileira teria sido 

diferente.  

O mapa permite a seguinte conclusão:  

a) A divisão política da América Latina independe do 

rumo da história.  

b) Ao capitalismo industrial em expansão pouco importava 

a organização política dos Estados latino-americanos.  

c) A Corte portuguesa no Brasil foi capaz de manter a 

unidade territorial da colônia, submetendo-a ao regime 

monárquico.  

d) A consciência nacional se forja exclusivamente a partir 

da unidade linguística.  

e) As guerras napoleônicas difundiram o ideal 

monárquico-liberal entre as colônias luso-espanholas da 

América.  

 

 

QUESTÃO 65  

Leia os fragmentos a seguir. 

"Não corram tanto ou pensarão que estamos fugindo!" 

 

"Preferindo abandonar a Europa, D. João procedeu com 

exato conhecimento de si mesmo. Sabendo-se incapaz de 

heroísmo, escolheu a solução pacífica de encabeçar o 

êxodo e procurar no morno torpor dos trópicos a 

tranquilidade ou o ócio para que nasceu". 

 

O embarque da família real para o Brasil, em 1807, deu 

origem a contraditórias narrativas. A frase acima, atribuída 

à rainha D. Maria I, tornou-se popular, passando a 

constituir uma versão narrativa ainda vigorosa. Nos anos 

de 1920, os estudos sobre a Independência refizeram o 

percurso do embarque, assegurando uma interpretação 

republicana sobre esse acontecimento, tal como 

exemplificado no trecho do jornalista e historiador Tobia 

Monteiro. Sobre essa versão narrativa em torno do 

embarque, pode-se dizer que pretendia  

a) conquistar a simpatia da Inglaterra, ressaltando a 

importância do apoio inglês no translado da corte 

portuguesa para o Brasil.  

b) ridicularizar o ato do embarque, agregando à 

interpretação desse acontecimento os elementos de 

tragédia, comicidade e ironia.  

c) associar a figura do rei ao pragmatismo político, 

demonstrando que o deslocamento da corte era um ato de 

enfrentamento a Napoleão.  

d) culpabilizar a rainha pela decisão do embarque, 

afirmando-lhe o estado de demência lamentado por seus 

súditos.  

e) explicar o financiamento do ócio real por parte da 

colônia, comprovando que o embarque fora uma estratégia 

articulada pelo rei.  

 

QUESTÃO 66  

Um dos livros muito conhecidos do sociólogo Emile 

Durkheim é o “Da divisão do trabalho social”, obra 

publicada em 1893. Nesse livro, o autor identifica o 

surgimento de um novo método de trabalho que conduzia a 

uma nova fonte de interação social. Sobre a função da 

divisão do trabalho em Durkheim, assinale V para as 

afirmativas verdadeiras e F, para as falsas. 

(     ) A especialização das profissões e a divisão do 

trabalho baseiam-se em uma ética asceta que leva os 

indivíduos a buscarem acumulação e eficiência e a 

evitarem o desperdício e a preguiça. 

(     ) Os resultados econômicos da divisão do trabalho são 

de menos importância, pois o efeito moral, o sentimento de 

solidariedade que essa produz é a sua verdadeira função. 

(     ) Um arranjo social com classes dominantes e classes 

dominadas em constante conflito entre si é uma das 

principais implicações da divisão social do trabalho. 

(     ) A divisão do trabalho possibilita a coesão social, 

garantindo o funcionamento harmônico do organismo 

social. 

  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para 

baixo, é a  

a) V V V F    

b) F V V V    

c) F V F F    

d) F V F V    

e) V F F F    

 

QUESTÃO 67  

Um dos maiores problemas da atualidade é o aumento 

desenfreado do desemprego. O texto abaixo destaca esta 

situação.  

O desemprego é hoje um fenômeno que atinge e preocupa 

o mundo todo. (...) A onda de desemprego recente não é 

CONJUNTURAL, ou seja, provocada por crises 

localizadas e temporárias.  

https://3.bp.blogspot.com/-JAGnyqiARD8/VIe3ft-201I/AAAAAAAABdI/ixDr6oaw2HE/s1600/Brasil.jpg
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Está associada a mudanças ESTRUTURAIS na economia, 

daí o nome de desemprego estrutural. O desemprego 

manifesta-se hoje na maioria das economias, incluindo a 

dos países ricos. A OIT estima em 1 bilhão - um terço da 

força de trabalho mundial - o número de desempregados 

em todo o mundo em 1998. Desse total, 150 milhões 

encontram-se abertamente desempregados e entre 750 e 

900 milhões estão subempregados. 

  

Pode-se compreender o desemprego ESTRUTURAL em 

termos da internacionalização da economia associada  

a) a uma economia desaquecida que provoca ondas 

gigantescas de desemprego, gerando revoltas e crises 

institucionais.  

b) ao setor de serviços que se expande provocando ondas 

de desemprego no setor industrial, atraindo essa mão de 

obra para este novo setor.    

c) ao setor industrial que passa a produzir menos, 

buscando enxugar custos provocando, com isso, demissões 

em larga escala.  

d) a novas formas de gerenciamento de produção e novas 

tecnologias que são inseridas no processo produtivo, 

eliminando empregos que não voltam.    

e) ao emprego informal que cresce, já que uma parcela da 

população não tem condições de regularizar o seu 

comércio.  

 

QUESTÃO 68  

Um banco inglês decidiu cobrar de seus clientes cinco 

libras toda vez que recorressem aos funcionários de suas 

agências. E o motivo disso é que, na verdade, não querem 

clientes em suas agências; o que querem é reduzir o 

número de agências, fazendo com que os clientes usem as 

máquinas automáticas em todo o tipo de transações. 

O exemplo mencionado permite identificar um aspecto da 

adoção de novas tecnologias na economia capitalista 

contemporânea. Um argumento utilizado pelas empresas e 

uma consequência social de tal aspecto estão em  

 

a) qualidade total e estabilidade no trabalho.    

b) pleno emprego e enfraquecimento dos sindicatos.    

c) diminuição dos custos e insegurança no emprego    

d) responsabilidade social e redução do desemprego.    

e) maximização dos lucros e aparecimento de empregos. 

 

QUESTÃO 69  

Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a 

verdade pondo em risco a própria integridade física, tal 

resolução diz respeito apenas a sua pessoa. Mas se esse 

mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais 

não são mais adequados para decidir sobre ações cujas 

consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não 

será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme 

as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se 

decidir que o melhor para o bem comum seja mentir.  

 

O texto aponta uma inovação na teoria política na época 

moderna expressa na distinção entre  

a) idealidade e efetividade da moral.     

b) nulidade e preservabilidade da liberdade.     

c) ilegalidade e legitimidade do governante.     

d) verificabilidade e possibilidade da verdade.     

e) objetividade e subjetividade do conhecimento   

 

 

QUESTÃO 70  

O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a 

reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido 

e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros poderá ser 

mais clemente do que outros que, por muita piedade, 

permitem os distúrbios que levem ao assassínio e ao roubo.  

 

No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão 

sobre a Monarquia e a função do governante. 

A manutenção da ordem social, segundo esse autor, 

baseava-se na  

a) inércia do julgamento de crimes polêmicos.    

b) bondade em relação ao comportamento dos 

mercenários.    

c) compaixão quanto à condenação de transgressões 

religiosas.    

d) neutralidade diante da condenação dos servos.    

e) conveniência entre o poder tirânico e a moral do 

príncipe.  

 

QUESTÃO 71  

  Leia o texto a seguir. 

Os corcéis que me transportam, tanto quanto o ânimo me 

impele, conduzem-me, depois de me terem dirigido pelo 

caminho famoso da divindade [...] E a deusa acolheu-me 

de bom grado, mão na mão direita tomando, e com estas 

palavras se me dirigiu: [...] Vamos, vou dizer-te – e tu 

escutas e fixa o relato que ouviste – quais os únicos 

caminhos de investigação que há para pensar, um que é, 

que não é para não ser, é caminho de confiança (pois 

acompanha a realidade): o outro que não é, que tem de não 

ser, esse te indico ser caminho em tudo ignoto, pois não 

poderás conhecer o não-ser, não é possível, nem indicá-lo 

[...] pois o mesmo é pensar e ser. PARMÊNIDES.  

 

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a filosofia 

de Parmênides, assinale a alternativa correta. 

 a) Pensar e ser se equivalem, por isso o pensamento só 

pode tratar e expressar o que é, e não o que não é – o não 

ser.  
b) A percepção sensorial nos possibilita conhecer as coisas 

como elas verdadeiramente são.  
c) O ser é mutável, eterno, divisível, móvel e, por isso, a 

razão consegue conhecê-lo e expressá-lo.  
d) A linguagem pode expressar tanto o que é como o que 

não é, pois ela obedece aos princípios de contradição e 

de identidade.  
e) O ser é e o não ser não é indica que a realidade sensível 

é passível de ser conhecida pela razão.  

 

QUESTÃO 72  

Julgue as afirmações sobre a filosofia helenista. 

I. É o último período da filosofia antiga, quando a polis 

grega desaparece em razão de invasões sucessivas, por 

persas e romanos, sendo substituída pela cosmopolis, 

categoria de referência que altera a percepção de mundo 

do grego, principalmente no tocante à dimensão política. 

II. É um período constituído por grandes sistemas e 

doutrinas que apresentam explicações totalizantes da 

natureza, do homem, concentrando suas especulações 

no campo da filosofia prática, principalmente da ética. 

III. Surgem nesse período a filosofia estoica, o epicurismo, 

o ceticismo e o neoplatonismo. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) Todas elas. 



REFFERENCIAL COLÉGIO E CURSOS – SIMULADO  JUNHO 2018 - ENEM 1º DIA 20 
 

 

b) Apenas I e II.  

c) Apenas III. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas I. 

 

 

QUESTÃO 73  

TEXTO I 

Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento 

originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que 

outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se 

dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são 

ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por 

feltragem e, ainda mais condensadas, transformam-se em 

água. A água, quando mais condensada, transforma-se em 

terra, e quando condensada ao máximo possível, 

transforma-se em pedras.  

 

TEXTO II 

Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: “Deus, como 

criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e 

dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam, 

em face desta concepção, as especulações contraditórias 

dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de 

algum dos quatro elementos, como ensinam os Jônios, ou 

dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a 

impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de 

aranha”. GILSON, E.; BOEHNER, P. História da 

Filosofia Cristã. São Paulo: Vozes, 1991 (adaptado). 

 

Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram 

teses para explicar a origem do universo, a partir de uma 

explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo 

grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em 

comum na sua fundamentação teorias que 

a) eram baseadas nas ciências da natureza. 

b)refutavam as teorias de filósofos da religião. 

c) tinham origem nos mitos das civilizações antigas. 

d) postulavam um princípio originário para o mundo. 

e) defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. 

 

QUESTÃO 74  

Desde que tenhamos compreendido o significado da 

palavra “Deus”, sabemos, de imediato, que Deus existe. 

Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal 

ordem que não podemos conceber nada que lhe seja 

maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento 

é maior do que o que existe apenas no pensamento. 

Donde se segue que o objeto designado pela palavra 

“Deus”, que existe no pensamento, desde que se 

entenda essa palavra, também existe na realidade. Por 

conseguinte, a existência de Deus é evidente.  

O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de 

Aquino caracterizada por   

a)reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos.   

b) sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé.   

c) explicar as virtudes teologais pela demonstração.   

d) flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados.   

e) justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. 

 

QUESTÃO 75  

Leia o texto a seguir. 

E se escrevo em francês, que é a língua de meu país, e 

não em latim, que é a de meus preceptores, é porque 

espero que aqueles que se servem apenas de sua razão 

natural inteiramente pura julgarão melhor minhas 

opiniões do que aqueles que não acreditam senão nos 

livros dos antigos. E quanto aos que unem o bom senso 

ao estudo, os únicos que desejo para meus juízes, não 

serão de modo algum, tenho certeza, tão parciais a 

favor do latim que recusem ouvir minhas razões, 

porque as explico em língua vulgar.  

 

Com base nos conhecimentos sobre Descartes e o 

surgimento da filosofia moderna, assinale a alternativa 

correta.  

a) A língua vulgar, o francês, expressa de modo mais 

adequado o espírito da modernidade por estar livre dos 

preconceitos da língua dos doutos, o latim.  

b) Redigir o Discurso do Método em francês teve 

propósito similar à tradução da bíblia para o alemão 

feita por Lutero: facilitar o acesso à sacralidade do texto 

em língua vulgar.  

c) O desencantamento do mundo, resultante da radical 

crítica cartesiana à tradição, teve como consequência o 

abandono da referência à divindade.  

d) As ideias expressas por Descartes em seu Discurso do 

Método refletem a postura tipicamente moderna de 

ruptura total com o passado.  

e) A razão natural inteiramente pura é um atributo inerente 

à natureza humana, independentemente da tradição ou 

da cultura à qual o humano se vincula.  

 

QUESTÃO 76  

Ao estudarmos os modelos de localização, entendemos a 

acessibilidade como a facilidade com a qual é possível 

realizar atividades e como se dá o vínculo entre os 

sistemas de transporte e os usos do solo. A acessibilidade é 

medida, usualmente, como o número de atividades que 

podem ser realizadas em um determinado tempo. A 

duração do deslocamento entre as atividades espacialmente 

distribuídas é chave na eleição de onde e com que 

frequência realizá-las.  

Além disso, ela influência na decisão do lugar onde viver. 

Por isso, existe a natural disposição a pagar por melhor 

acessibilidade. Disponível em:   

 

Em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, são 

realizadas obras para melhorar a fluidez no trânsito e 

facilitar o acesso a diferentes locais. Um fenômeno urbano 

diretamente relacionado a esse processo é a(o)  

 

a) valorização das áreas do entorno desses projetos, 

atraindo vários empreendimentos e promovendo a 

realização da especulação imobiliária. 

b) melhoria da condição de vida da população, com essas 

obras sendo realizadas somente em comunidades carentes 

e distantes do centro da cidade. 

c) financiamento privado dessas obras, destacando que o 

Estado brasileiro despende poucos recursos nos processos 

de melhoria da infraestrutura urbana. 

d) melhoria do transporte público coletivo, com a 

realização de investimentos prioritários em transporte 

sobre trilhos e corredores exclusivos de ônibus. 

e) construção de conjuntos habitacionais nas proximidades 

dessas áreas, inibindo a existência de moradias irregulares 

como favelas. 

 

QUESTÃO 77  
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A rede urbana tradicional era constituída por relações 

hierárquicas de subordinação de uma pequena cidade em 

relação a uma imediatamente maior. Atualmente, é 

possível o habitante de uma vila se comunicar diretamente 

com uma metrópole nacional ou mundial sem a 

necessidade de obedecer a nenhuma hierarquia. A 

concretização dessa grande transformação depende:  

 

a) da ampliação da rede de telefonia celular e da 

diversificação dos serviços públicos.  

b) dos avanços no sistema de transportes e da ampliação 

da distribuição das fontes de energia.  

c) da renda das pessoas e do acesso que elas possuem em 

relação aos recursos tecnológicos.  

d) dos recursos tecnológicos disponibilizados à população 

independentemente de sua condição social.  

e) da distribuição da população em diferentes locais do 

planeta, desde espaços rurais até metropolitanos.  
 

QUESTÃO 78  

Sou Imigrante  

 

Sou Imigrante dalém  

Lá do outro lado do oceano  

Forçado a abandonar o país  

Sim o país de origem  

Que há séculos venho lutando  

Querendo viver  

Batendo as portas nunca descerradas  

Sempre encerradas  

Não tenho terra  

Lá de onde eu venho  

Do qual vós chamais  

ou dizeis ser minha terra […]  

 

Sobre a imigração para o Brasil, assinale a alternativa 

correta.  

a) É um fenômeno típico do final do século XX e início 

do século XXI com a chegada de contingente populacional 

vindo da África e da América central para o Brasil.  

b) A imigração Síria para o Brasil tem um fluxo 

expressivo desde o final do século XIX.  

c) O governo incentivou a imigração japonesa para o 

Brasil no final do século XIX, porém, posteriormente, o 

governo japonês proibiu a vinda de japoneses para o Brasil 

devido à situação de maus tratos que eles sofriam, por 

conta da mentalidade escravocrata dos senhores de café 

brasileiro.  

d) No final do século XIX e início do século XX, o 

governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes 

europeus, devido à necessidade de mão de obra qualificada 

para substituir o trabalho da mão de obra negra 

escravizada, o que fez com que milhares de italianos e 

alemães viessem para o Brasil.  

e) Os imigrantes que chegam em território brasileiro são 

bem vindos devido à cordialidade nacional, 

independentemente desses estrangeiros terem origem em 

países pobres ou ricos. Isso faz com que o Brasil não tenha 

casos de xenofobia. 

 

QUESTÃO 79  

A escravidão no Brasil foi abolida com a Lei Áurea, 

assinada pela princesa Isabel em 1888. Apesar de passados 

130 anos, o problema do trabalho escravo no Brasil está 

longe de ser solucionado. Em 1995, o governo federal 

brasileiro reconheceu a existência do trabalho escravo 

contemporâneo perante a Organização Internacional do 

Trabalho. Segundo dados do Ministério Público do 

Trabalho, entre 1995 e 2016 foram libertos cerca de 52 mil 

trabalhadores em situação análoga à escravidão no Brasil. 

Desses, quase 70% em atividades na zona rural. 

 

O trabalho análogo à escravidão não é meramente um 

descumprimento das leis trabalhistas, ele fere diretamente 

o direito de dignidade humana. Segundo a Organização 

Internacional do Trabalho e o Ministério Público do 

Trabalho, configuram o trabalho escravo na atualidade: 

 

a) Perseguição étnica com relação aos afrodescendentes e 

índios. 

b) Trabalho forçado, jornadas de trabalho exaustivas, 

servidão por dívida e condições degradantes de trabalho. 

c) Trabalho informal, uso da mão de obra infantil e 

descumprimento da CLT. 

d) Aprisionamento do trabalhador, violência física, 

trabalho autônomo e condições insalubres de trabalho. 

e) Retenção da carteira de trabalho, condições insalubres 

de trabalho, trabalho informal e aprendiz legal. 

 

QUESTÃO 80  

No artigo “Gênero e sexualidade na análise do espaço 

urbano”, de Joseli Maria Silva (2007), é apontada uma 

série de características da relação entre pobreza, gênero e 

espaço urbano. Vejamos duas delas:  

 

[...] as mulheres de baixa renda, em geral, possuem uma 

vivência reduzida do espaço total da cidade, desenvolvem 

deslocamentos menos extensos e frequentes do que os 

estabelecidos pelos homens dos mesmos locais. Além 

disso, os motivos dos deslocamentos estão relacionados 

com seu papel da maternagem e, fora deste, não há 

registros de deslocamentos para realizar interesses 

particulares.  

 

As narrativas das proibições masculinas em relação aos 

deslocamentos realizados pelas mulheres, ao controle do 

vestuário, locais e horários são regulares em todas as 

pesquisas atualmente realizadas […]. Impressionante é a 

constatação da naturalização dos códigos de honra 

internalizados pelas próprias mulheres, que promovem, por 

conta disso, uma autorregulação. 

 

Com base nessas informações, assinale a alternativa 

correta.  

 

a) As fortes desigualdades no país, fruto das diferenças de 

gênero, justificam a necessidade de os homens terem uma 

vivência mais ampla do espaço total da cidade.  

b) O aumento de famílias monoparentais femininas 

contribui com a democratização da cidade como espaço de 

lazer.  

c) As mulheres que possuem filhos sob seu encargo 

ampliam sua vivência do espaço total da cidade, por 

somarem seus interesses aos dos filhos.  

d) O controle masculino da espacialidade do cotidiano 

feminino exerce-se a partir da própria mulher.  

e) O uso do espaço urbano por homens e mulheres de 

baixa renda é regido pelas mesmas regras sociais, 

restringindo os deslocamentos de ambos ao cuidado dos 

filhos. 
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QUESTÃO 81  

“Eu descobri há poucos anos, como bem sabe vossa 

alteza Sereníssima, muitas particularidades do céu, que 

tinham permanecido invisíveis até esta época. Seja por 

sua novidade, seja por algumas consequências que 

delas decorrem e que contrariam algumas proposições 

acerca da Natureza comumente aceitas pelas escolas 

dos filósofos, essas descobertas excitaram contra mim 

um bom número de seus professores; quase como se eu, 

com minha própria mão tivesse colocado tais coisas no 

céu, para transtornar a Natureza e as ciências. [...] 

esses professores chegaram a negar e a tentar anular 

aquelas novidades. [...] procuravam (esses professores) 

eles próprios espalhar junto ao público em geral a ideia 

de que tais proposições são contrárias às Sagradas 

Escrituras e, por conseguinte, condenáveis e heréticas.”  

 

A partir do texto acima e de acontecimentos da ciência 

moderna preconizados por Galileu, assinale o que for 

correto.  

01)Galileu provou, a partir de vários experimentos, que o 

peso de um corpo depende do seu tamanho. 

02) O esforço de Galileu é defender o sistema de 

Copérnico e mostrar a sua compatibilidade com as 

Sagradas Escrituras. 

04) Para Galileu, o conflito entre ciência e revelação é 

apenas aparente, pois ambas são verdadeiras, e 

seria absurdo admitir um conflito entre duas 

verdades.  

08) Várias passagens da Bíblia relatam a estabilidade 

da Terra e o movimento do Sol. 

16) As descobertas de Galileu confirmaram o modelo 

heliocêntrico da Astronomia proposto por 

Copérnico no século XV.  

Responda: 

a) 6 

b) 24 

c) 30 

d) 16 

e) 8 

 

QUESTÃO 82  

As invasões germânicas têm início no Baixo Império 

romano e promovem importantes transformações no 

panorama mediterrâneo, as quais atingem as estruturas do 

mundo clássico. Identifique, dentre as transformações 

abaixo, a que corresponde à raiz da proto-feudalização da 

Europa Ocidental:  

 

a) Substituição do cristianismo pelos cultos celtas e godos 

nos reinos germânicos. 

b) Ruralização e fragmentação do poder político. 

c) Desaparecimento do latim como língua escrita e falada, 

substituída pelos dialetos germânicos. 

d) Imposição da maneira de viver dos povos germânicos e 

consequente destruição da cultura dos povos dominados. 

e) Substituição do Direito Romano pelos costumes dos 

povos invasores. 

 

QUESTÃO 83  

"Quando Maomé fixou residência em Yatreb, teve início 

uma fase decisiva na vida do Profeta, em seu empenho de 

fazer triunfar a nova religião. A cidade de Yatrib, que 

doravante seria chamada de Medina (a cidade do Profeta), 

tornou-se a sede ativa de uma comunidade da qual Maomé 

era o chefe espiritual e temporal."  

Essa mudança para Medina, que assinala o início da era 

muçulmana, ficou conhecida como  

a) Xiismo.  

b) Sunismo.  

c) Islamismo.  

d) Hégira.  

e) Copta. 

 

QUESTÃO 84  

  Juntamente com a era da industrialização, ocorre na 

Europa um acelerado crescimento populacional. A fábrica 

encontrava-se ainda em estágio inicial, necessitando de 

elevada mão de obra. Em virtude dos baixos salários e 

difíceis condições de vida na cidade, era muito comum que 

a família inteira trabalhasse na indústria; e quanto maior 

fosse o número de filhos por casal, maior seria o 

rendimento médio da família. O surto demográfico, sem 

precedentes históricos, que se iniciou na Europa com a era 

industrial causou espanto nos estudiosos do assunto. 

 

Um estudo de referência ao surto demográfico 

problematizado no excerto foi elaborado, no final do 

século XVIII, por 

 

a) Malthus, no qual afirmava que a produção de alimentos 

seria limitada e não acompanharia o crescimento 

populacional. 

b) Marx, no qual anunciava o controle moral como forma 

de conter o crescimento demográfico e assegurar os 

recursos naturais às futuras gerações. 

c) Vogt, no qual a pobreza geraria a superpopulação e 

deveria ser combatida com melhor distribuição de renda. 

d) Malthus, no qual o crescimento populacional em países 

subdesenvolvidos deveria ser controlado com 

contraceptivos e processos de esterilização. 

e) Marx, no qual o controle populacional seria dado pelo 

resgate do modo de vida rural e de saberes tradicionais. 

 

QUESTÃO 85  

As migrações em massa tornaram-se fenômenos cada vez 

mais presentes na atualidade. Muitos desses movimentos 

populacionais 

 

a) estão fortemente concentrados na Europa, 

principalmente nos países mediterrâneos onde as políticas 

de acolhimento são mais eficazes. 

b) têm sido reconfigurados, pois, com as inúmeras 

restrições impostas pelos países do Norte, cada vez mais 

têm assumido a direção Sul-Sul. 

c) mantêm as características dos movimentos de meados 

do século XX, pois há forte predomínio de migrantes com 

alto nível de especialização. 

d) apresentam perfis demográficos específicos com forte 

predomínio de mulheres e idosos, menos afetados por 

reações de xenofobia. 

e) configuram reações espontâneas de grupos humanos 

que habitam meios naturais hostis e cada vez mais sujeitos 

a desastres ambientais. 

 

QUESTÃO 86  

“A agricultura nasceu de maneira simultânea em diferentes 

áreas do planeta. Alguns estudiosos acreditam que a 
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escassez de animais e vegetais contribuiu para buscarmos 

fontes alternativas de alimento. Talvez uma alteração 

climática tenha escasseado a caça e coleta. (...) O fato é 

que desenvolvemos a agricultura e, assim, conhecemos o 

lado agressivo de novos microrganismos. (...) Uma nova 

história infecciosa iniciou-se há cerca de dez mil anos. 

Surgiram epidemias de malárias transmitidas pela picada 

de mosquitos. (...) Desmatamos o meio para criarmos áreas 

agrícolas e de moradia. Construímos canais de irrigação 

para nutrirmos os solos plantados. Erguemos represas para 

acúmulo de água necessária e controlarmos seu 

fornecimento. Essas áreas alagadas eram propícias para 

que os mosquitos depositassem seus ovos. Assim, o 

número de mosquitos aumentou e eles passaram a preferir 

o sangue humano em vez dos animais no interior das 

matas.” 

 

O texto sugere ao pesquisador um tema de trabalho, que 

oferece,  

a) uma proposta de estudo factual da história, explicitada 

por meio de acontecimentos que marcaram o deslocamento 

humano pelo mundo, concomitante ao nascimento das 

primeiras civilizações há cerca de dez mil anos atrás.  

b) as trilhas dos primeiros humanos pela Ásia em busca de 

caça e coleta, as causas naturais do nascimento das 

primeiras civilizações e do surgimento da malária, que até 

hoje aflige os países desenvolvidos do planeta.  

c) o deslocamento dos antepassados do Homo sapiens pelo 

mundo atrás de terras cultivada ao redor de lagos, rios e 

represas, dando origem às cidades e à consequente gênese 

do plasmódium falciparum.  

d) um modelo de estudo de História Integrada, apontando 

para os antepassados humanos, infectados pela malária 

africana que, ao se deslocarem por outros continentes em 

busca de melhores condições de vida, acabaram 

disseminando a doença pelo planeta.  

e) uma proposta científica e interdisciplinar dos 

movimentos populacionais na pré-história, suas 

transformações ambientais com os avanços tecnológicos e 

as possíveis causas de doenças e epidemias fatais. 

 

QUESTÃO 87  

Leia, sobre o Antigo Império egípcio, o texto a seguir:  

“O fortalecimento da monarquia tornou possível o 

fortalecimento de uma espécie de aristocracia, constituída 

pelos altos funcionários reais, pelos chefes locais e pelos 

governadores de províncias, que possuíam na prática a 

propriedade efetiva das terras em troca de tributos e 

serviços ao faraó. O crescimento dessa aristocracia, 

somado à consolidação da monarquia, determinou o 

aumento da demanda de serviços, que exigiu o 

desenvolvimento do que se poderia chamar de uma ‘classe 

média’, constituída pelos artesãos e funcionários. Sabe-se 

que o contingente de trabalhadores era constituído pelos 

egípcios pobres e livres e por escravos, que eram em geral 

estrangeiros prisioneiros de guerra. Não há, porém, 

concordância quanto ao peso específico de cada um desses 

grupos nem na produção econômica nem na estrutura 

social”.   

 

A partir do texto, afirma-se: 

a) A vida social do Egito antigo era marcada pela 

dominação de uma elite ao mesmo tempo burocrática e 

religiosa, congregada em torno do faraó.  

b) Os estudos arqueológicos e históricos não são capazes 

de indicar qualquer descrição acerca da estrutura social do 

Egito antigo.  

c) A lenta evolução econômica, o pouco desenvolvimento 

das ciências e a ausência de riquezas explicam as duras 

condições sociais dos agricultores.  

d) A vida social precária do Antigo Império foi 

contrastante com o apogeu da civilização do Baixo 

Império.  

e) A economia egípcia não se baseava na agricultura, pois 

a indústria e o extrativismo mineral eram as atividades 

mais importantes. 

 

QUESTÃO 88  

“A constituição que no rege nada tem a invejar a dos 

outros povos; serve a eles de modelo e não os imita. 

Recebe o nome de democracia, porque o seu intuito é o 

interesse do maior número e não de uma minoria. Nos 

negócios privados, todos são iguais perante a lei; mas a 

consideração não se outorga senão àqueles que se 

distinguem por algum talento. É o mérito pessoal, muito 

mais do que as distinções sociais, que franqueia o caminho 

das honras.” 

 

O texto acima refere-se aos princípios ideais da 

democracia grega, em especial, da ateniense no século V 

a.C. Estes ideais, quando aplicados à prática política, 

revelavam-se. 

a) amplamente participativos, porque garantiam os direitos 

políticos a todos os habitantes da pólis, independentemente 

da classe social a que pertenciam. 

b) contraditórios, porque os escravos só poderiam 

participar da vida política depois que quitassem a dívida 

que os havia levado a tal condição. 

c) participativos, uma vez que o único critério de exclusão 

da vida política, assim como hoje em dia, era a 

alfabetização. 

d) excludentes, porque os direitos políticos eram 

privilégios dos cidadãos e vetados aos estrangeiros, 

escravos e mulheres. 

e) restritivos, porque limitavam a participação política aos 

habitantes da cidade, em detrimento dos moradores do 

campo. 

 

QUESTÃO 89  

Observe a pintura “Os litores levam ao Cônsul Brutus os 

Corpos de Seus Filhos”, de Jacques Louis David, 1748- 

1825 (Museu do Louvre, Paris). 
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Na pintura veem-se, na parte superior esquerda, os corpos 

dos filhos de Brutus lhe sendo trazidos. Sentado, logo 

abaixo, o próprio Brutus com uma expressão séria, mas 

serena, de meditação profunda e em silêncio, opondo-se à 

expressão de sua mulher, em profundo desespero, abraçada 

às suas filhas. A pintura é uma representação do episódio 

de proclamação da república, na Roma Antiga. Após 

expulso o último rei, Brutus, um dos dois cônsules eleitos 

anualmente, condena seus próprios filhos à morte por 

terem conspirado para restaurar a dinastia dos Tarquínios, 

de fora de Roma.   

 

Em relação ao conceito de república, o quadro de Louis 

David nos diz adequadamente:   

a) O bem público se sobrepõe ao privado, levando ao 

sacrifício de vantagens e afetos pessoais em prol do bem 

comum.   

b) Brutus foi um político desumano, que usou sua força em 

seus próprios filhos para servir de exemplo aos traidores.   

c) Quem tomava as decisões na república era o homem, 

cabendo à mulher a obediência de quem nunca podia se 

manifestar.   

d) A implantação da república não significou exatamente 

uma grande mudança social, pois o poder continuou nas 

mãos de um só.  

e) A ordenação política romana prestigiava o alto-

sacrifício como demonstração de apreço aos ideais 

Imperiais. 

 

QUESTÃO 90   

A imagem abaixo está em um mosaico da igreja de San 

Vitale, na cidade de Ravena, na Itália. A figura é de 

influência cultural bizantina e representa o imperador 

Justiniano cercado de cortesãos.    

 
O Império Romano do Oriente tinha como capital 

Constantinopla. Originou-se da divisão do Império 

Romano em 395 d.C e, no período medieval, passou a ser 

mais conhecido como Império Bizantino, perdurando cerca 

de mil anos, até 1453d.C, quando foi dominado pelos 

turcos. A sua longa duração produziu uma civilização que 

deixou uma herança cultural com repercussões 

significativas até os dias atuais.   

 

Da herança cultural bizantina fazem parte:   

a) O Corpus Juris Civilis, uma compilação da legislação e 

jurisprudência gregas e, também, bizantinas, base do 

direito civil moderno em muitos países.  

b) A atitude iconoclasta, contra a adoração de imagens nas 

igrejas, contribuição de considerável influência sobre o 

catolicismo ocidental.   

c) A religião cristã ortodoxa, decorrente do chamado 

Cisma do Oriente, devido a disputas político-religiosas 

com o Papado de Roma.   

d) A organização de uma cultura artística laica, 

desvinculada da religião, especialmente na pintura dos 

ícones e na arquitetura.   

e) A separação entre Igreja e Estado, ardorosamente 

defendida pelos adeptos do Estado laico, concepção 

política decisiva na formação do Estado ocidental 

moderno.  
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