QUESTÂO 1
RESPOSTA CORRETA: A
O anúncio não tem o intuito de promover o produto, mas sim de trabalhar a
conscientização social sobre o perigo de beber e dirigir. Para isso, explora a
diferença entre uma lata de bebida alcoólica fechada e aberta (indicando que, neste
último caso, a pessoa ingeriu tal bebida e não enxergou quem estava na estrada),
mostrando que isso tem implicações diretas sobre o ato de dirigir.
Alternativa b: incorreta. Na propaganda, não se estimula que a população cuide da
visão; o foco do anúncio é a conscientização quanto à responsabilidade ao dirigir.
Alternativa c: incorreta. O anúncio não transmite a ideia de que o simples ato de
abrir uma lata resulte na morte de uma pessoa, mas apresenta o entendimento de
que ingerir bebidas alcoólicas pode alterar nossa percepção, tornando, assim, o ato
de dirigir perigoso.
Alternativa d: incorreta. Embora a imagem apresente um garoto andando de
bicicleta, essa representação não tem como objetivo incentivar a prática de
atividades físicas.
Alternativa e: incorreta. O objetivo do anúncio ressalta a importância de não dirigir
quando se está sob o efeito de bebidas alcoólicas.
QUESTÃO 2
RESPOSTA CORRETA: D
Segundo o texto, pode-se usar a hipnose para mudar hábitos antigos, pois, como
ela nos deixa em um estado de relaxamento, torna-se possível trabalhar o
subconsciente – parte do cérebro responsável por controlar nossos hábitos.
Alternativa a: incorreta. Não se trata de controlar nossas ações de maneira rápida,
e sim de atuar em nosso subconsciente quando estamos relaxados.
Alternativa b: incorreta. Para tomar decisões, exploramos nosso nível consciente,
que não está relacionado à prática da hipnose.
Alternativa c: incorreta. A hipnose trabalha a mente em seu estado subconsciente.
Alternativa e: incorreta. Tal informação não está contemplada no texto.

QUESTÃO 3
RESPOSTA CORRETA: A

Por não apresentar os mesmos costumes, o eu lírico queixa-se de ser tratado como
um alien pelas pessoas de uma outra nação que não a sua. Dessa forma, a canção
representa uma defesa aos imigrantes que sofrem preconceito por terem uma
cultura diferente daquela que é considerada “normal” em determinada cidade ou
região.
Alternativa b: incorreta. Embora cite alguns tipos de alimento, a canção não trata
desse tema.
Alternativa c: incorreta. A música não trata especificamente do modo de vida dos
ingleses.
Alternativa d: incorreta. A canção não se coloca a favor das manifestações
culturais, apenas defende o respeito ao imigrante.
Alternativa e: incorreta. O compositor não defende os aliens, apenas usa-os como
uma comparação.
QUESTÃO 4
RESPOSTA CORRETA: B
A ação da Google para conter o ataque – em que hackers orientavam os usuários,
por meio de e-mails corrompidos, a clicar indevidamente em um link para hackear
o computador deles – foi bem rápida e, também por isso, considerada eficiente, já
que resolveu a situação em cerca de uma hora, descartando, inclusive, a
necessidade de uma ação dos próprios usuários.
Alternativa a: incorreta. Pelo contrário, a ação da empresa foi suficiente para conter
o ataque naquele momento.
Alternativa c: incorreta. A medida foi rápida e eficiente, protegendo os usuários,
uma vez que tudo foi resolvido em uma hora de atuação da empresa.
Alternativa d: incorreta. A ação da Google foi suficiente para conter aquele ataque,
sendo que o texto não fala sobre possíveis ataques posteriores.
Alternativa e: incorreta. A medida não pode ser considerada como falha; além
disso, a empresa não pediu aos usuários que baixassem novos aplicativos.

QUESTÂO 5
RESPOSTA CORRETA: E

Ao identificar que há um vazamento de água em suaresidência, uma das dicas
contidas no texto consiste em verificar se há chuveiros e torneiras com
gotejamentos, o que pode levar a um desperdício – muitas vezes sequer notado –
de centenas de litros de água.
Alternativa a: incorreta. O medidor de água é para identificar o vazamento, e não
para resolvê-lo.
Alternativa b: incorreta. O texto não menciona peças enferrujadas.
Alternativa c: incorreta. No texto, não há referência à aplicação de cola em
qualquer espaço.
Alternativa d: incorreta. O texto sugere que os dispositivos elétricos sejam
verificados, e não trocados.
QUESTÂO 6
RESPOSTA CORRETA: A
Na tirinha, Mafalda não reconhece uma palavra de seupróprio idioma – “sala”, que
em português, tal como em espanhol, quer dizer “sala de estar”. Ao ser
questionada sobre o significado de tal palavra, sua mãe lhe responde utilizando o
termo que corresponde a “sala de estar” em inglês – “living” –, com o qual Mafalda
apresenta familiaridade. A tirinha, portanto, tem a intenção crítica de dizer que os
estrangeirismos, por vezes, substituem as palavras vernáculas, dando origem,
assim, a uma geração que desconhece algumas palavras de sua própria língua
nativa. No entanto, a incorporação de estrangeirismos é um processo natural da
língua que não deve ser julgado como incorreto.
Alternativa b: incorreta. Não se trata de discutir o papel dos pais na educação dos
filhos, pois a tira se concentra na questão do uso de estrangeirismos.
Alternativa c: incorreta. Mafalda estuda sozinha e não faz qualquer comentário
sobre a mãe estar longe; além disso, não há elementos que identifiquem a mãe
como ausente na educação da filha.
Alternativa d: incorreta. Considerando que a palavra “sala” é bastante comum, a
crítica recai sobre a falta de vocabulário das pessoas, e não dos livros didáticos.
Alternativa e: incorreta. Os elementos presentes na tira não permitem chegar a
essa conclusão, uma vez que se discute apenas o uso do estrangeirismo.

QUESTÂO 7
RESPOSTA CORRETA: B

Embora o anúncio tenha pouca linguagem verbal, ela é bem significativa. A
sentença principal diz: “sua comida vai ficar melhor”, dirigindo-se diretamente ao
leitor e resumindo as propriedades do produto. Já a sentença apresentada no canto
inferior direito faz o seguinte Mapelo: “ponha nela o saboroso”, em que o artigo “lo”
funciona como um adjetivo, indicando que esse produto é o mais saboroso que
existe.
Alternativa a: incorreta. Embora o frango faça pose, o anunciante não pretende
dizer que o produto vai deixar a comida “viva”, mas sim melhor.
Alternativa c: incorreta. O produto não promete refinar pratos simples, apenas
melhorar o sabor deles.
Alternativa d: incorreta. O anúncio, que aborda apenas o sabor dos pratos, não fala
de tornar saudáveis as comidas gordurosas.
Alternativa e: incorreta. Não é uma estratégia do anúncio falar da digestão, apenas
do sabor do produto.
QUESTÂO 8
RESPOSTA CORRETA: B
O texto relata que a Grã-Colômbia, país formado por 4 nações que formaram uma
aliança sonhada por Simón Bolívar após sua independência da Espanha, começou a
se desfazer em 1830, quando Equador, Venezuela e Colômbia resolveram, cada
um, tomar seus próprios caminhos. O Panamá, que também fazia parte da aliança,
se separou da Colômbia em 1903. Esse grande país teria hoje 96 milhões de
habitantes, em um território de 2,5 milhões de km2, além de um PIB de US$ 952
bilhões.
Alternativa a: incorreta. A Grã-Colômbia teria essa população, a Colômbia não.
Alternativa c: incorreta. Os países têm 2,5 milhões de quilômetros quadrados, e
não de habitantes.
Alternativa d: incorreta. Os países teriam, juntos, uma reserva de petróleo que
estaria entre as maiores do mundo, mas a alternativa não considera Equador e
Panamá.
Alternativa e: incorreta. Muito além das metrópoles, o território seria o que hoje
são 4 países independentes.

QUESTÂO 9
RESPOSTA CORRETA: B

O infográfico informa que, em 2012, 810 milhões de pessoas tinham 60 anos ou
mais e que, em 2050, esse número chegará a 2 bilhões.
Alternativa a: incorreta. Como o infográfico foi publicado em 2012, ainda não havia
1 bilhão de pessoas idosas, mas sim 810 milhões; além disso, os dados ainda
informam que tal quantidade será alcançada dentro de 10 anos.
Alternativa c: incorreta. As informações indicam que, no momento da publicação do
infográfico, mais de 50 mil pessoas no Japão tinham 100 anos ou mais.
Alternativa d: incorreta. Em 2012, os idosos representavam 12% da população
mundial.
Alternativa e: incorreta. O dado referente aos 50 mil é o número de pessoas com
mais de 100 anos no Japão.
QUESTÂO 10
RESPOSTA CORRETA: B
A expressão facial de Jon revela que ele ficou bravo, pois gostaria de receber um
abraço por estar deprimido, mas Garfield oferece a ele apenas um olhar
compassivo.
Alternativa a: incorreta. Nada indica que Garfield fosse incapaz de corresponder ao
abraço de Jon; o fato é que ele não quis abraçar seu dono.
Alternativa c: incorreta. Garfield não sugeriu que Jon abraçasse outra pessoa; em
vez disso, ofereceu-lhe um olhar compassivo.
Alternativa d: incorreta. Visivelmente bravo com a reação de Garfield, Jon não
pareceu estar se divertindo.
Alternativa e: incorreta. Apesar da reação do dono, Garfield não se sentiu culpado,
já que ofereceu a Jon um olhar compassivo em vez do abraço.

QUESTÂO 11
RESPOSTA CORRETA: B

O segundo poema apresenta apenas uma atualização da linguagem de Camões,
que é cheia de hipérbatos e palavras não mais usadas. O conteúdo do texto é
preservado, mantendo o mesmo tom nacionalista e de glorificação das conquistas
realizadas pelos navegantes portugueses.
Alternativa a: incorreta. Os dois textos apresentam um sentimento nacionalista,
tendo em vista que têm o mesmo conteúdo.
Alternativa c: incorreta. Nos dois fragmentos, as expressões marcam referências às
navegações portuguesas no século XVI.
Alternativa d: incorreta. Como ambos os textos exploram o mesmo conteúdo, o
segundo também glorifica os
portugueses.
Alternativa e: incorreta. Não há mudança de temática; o tema dos dois textos
continua sendo as navegações.

QUESTÂO 12
RESPOSTA CORRETA: A

O texto traz um fato que ainda não foi confirmado e, por isso, é apresentado como
suposição pelo jornalista. Uma vez que o texto visa à informação, textos de caráter
dissertativos como notícias jornalísticas não devem ser subjetivos, ou seja, não
devem apresentar impressões ou opiniões de seu autor. O verbo “teria” está no
futuro do pretérito e se relaciona ao verbo “usar”, referindo-se, assim, a algo que
poderia ter acontecido posteriormente a uma situação no passado. Tendo em vista
que a organização Human Rights Watch denunciou o governo sírio pelo uso de
armas químicas sem ter as provas de que elas tenham sido, de fato, usadas para
atribuir tal acusação à organização, o autor emprega o seguinte trecho: “denunciou
nesta segunda-feira a organização Human Rights Watch (HRW)”. Assim, o jornalista
opta por noticiar o fato como uma hipótese (que, dadas as provas, pode-se
confirmar; mas isso não havia ocorrido até o momento da publicação).
Alternativa b: incorreta. Não há certeza, tendo em vista que ainda há de se
confirmar os fatos.
Alternativa c: incorreta. O verbo não faz referência a algo futuro, mas,
provavelmente, a algo do passado (encontra-se no futuro do pretérito).
Alternativa d: incorreta. Não se trata de uma referência a algo do presente, mas
sim do passado.
Alternativa e: incorreta. O verbo não introduz uma ideia de consequência, e sim de
suposição.

QUESTÂO 13
RESPOSTA CORRETA: C

A charge mostra que, embora o praticante da atividade física já se veja com um
corpo bonito depois de uma única sessão da academia, as demais pessoas o veem
como alguém cansado e ainda com um corpo nada “malhado”. Assim, ao mostrar a
diferença entre essas duas “realidades”, a charge procura evidenciar que a visão
que se tem do próprio corpo certamente decorre do estereótipo de corpo perfeito
estipulado pela sociedade; além disso, de certa forma, questiona o que as pessoas
fazem para alcançar esse ideal.
Alternativa a: incorreta. O cansaço excessivo não está dentro da normalidade, pois
o intuito do treinamento não é fazer com que as pessoas se sintam mal e
esgotadas.
Alternativa b: incorreta. Aquele que praticou os exercícios se vê forte; no entanto,
as outras pessoas o veem ainda fraco. Essa diferença de ponto de vista,
influenciada pelo estereótipo de corpo perfeito, é questionada na charge.
Alternativa d: incorreta. A prática de exercícios físicos deve ser orientada por
profissionais, e os efeitos positivos proporcionados por essas atividades são
definidos de acordo com o potencial de cada um.
Alternativa e: incorreta. Independentemente do grau de dificuldade ou do que se
procura alcançar, é importante se esforçar sempre.

QUESTÂO 14
RESPOSTA CORRETA: C
A obra, intitulada Ecce homo, é de Caravaggio, pintor barroco que explorava
bastante a temática religiosa e mitológica. A expressão bíblica que dá nome à obra
significa “eis o homem” e é atribuída a Pôncio Pilatos, quando ele apresenta Jesus,
antes de sua crucificação, aos judeus. Das características apontadas no texto,
podem- -se identificar, na arte de Caravaggio, a religiosidade, a expressividade
sentimental e a tentativa de comover o observador.
Alternativa a: incorreta. Trata-se de uma pintura renascentista, na qual
predominam a sobriedade e a razão.
Alternativa b: incorreta. Tem-se um quadro medieval, que explora a temática do
direito dos reis e não apresenta a sensibilização tratada no texto.
Alternativa d: incorreta. Nesse caso, é apresentado um quadro neoclássico, que
retoma certos princípios do Classicismo nas figuras, como o equilíbrio, a razão e a
sobriedade.
Alternativa e: incorreta. Trata-se de uma pintura modernista, pautada pela técnica
da representação abstrata. Embora haja sentimentalismo, este não está ligado à
religião.

QUESTÂO 15
RESPOSTA CORRETA: A
Há paronomásia em “houve” e “ouve”, verbos com sentidos distintos que
promovem, no poema, distanciamento de significado entre o primeiro e o último
versos.
Alternativa b: incorreta. No poema, há emprego de rimas, como a externa,
proporcionada pela palavra “tempo” com sentidos diferentes, e a interna, dada por
“agora” e “chora” (rimas no mesmo verso).
Alternativa c: incorreta. O deboche e a irreverência não são compatíveis com o tom
contemplativo, reflexivo do poema. Além disso, a aludida paronomásia entre “de
ter” e “deter” não se sustenta pelo conteúdo do poema.
Alternativa d: incorreta. A natureza, ao contrário do que afirma a alternativa, é
fundamental para a reflexão do poeta sobre o passado, já que o gatilho que dispara
a lembrança é o som da natureza (o som da chuva evoca memórias), por isso há
um vínculo entre ela e o indivíduo.
Alternativa e: incorreta. A afirmação não se sustenta, uma vez que o eu lírico não
abandona o passado, mas resgata-o pela convivência com a natureza.

QUESTÂO 16
RESPOSTA CORRETA: C

O objeto direto do verbo “pode” é “quebrar um galho”, uma expressão idiomática
que significa “ajudar”. Porém, como Cebolinha estava em um balanço preso a um
galho de árvore, Mônica entendeu que deveria, literalmente, quebrar o galho em
que ele estava, gerando, assim, o humor por meio dessa ambiguidade.
Alternativa a: incorreta. De fato, o objeto direto “ninguém” significa que não havia
quem pudesse ajudar Cebolinha, mas logo em seguida Mônica aparece. Contudo,
isso não tem relação com o humor da tira.
Alternativa b: incorreta. O objeto “me” tem um referente concreto: o próprio
Cebolinha; além disso, não tem relação com o humor da tira.
Alternativa d: incorreta. Embora esteja relacionado com o humor, Cebolinha não
utiliza a expressão “um galho” de forma literal.
Alternativa e: incorreta. Não há objeto expresso no contexto para esse verbo.

QUESTÂO 17
RESPOSTA CORRETA: B

A charge apresenta intertextualidade ao retomar o mito da esfinge, mas traz uma
ressignificação ao tratar, de forma crítica, o tema do acúmulo e da não reciclagem
do lixo. “O enigma do lixo”, título da charge que tem como figura principal uma
esfinge formada por um monte de lixo, faz referência ao “enigma da esfinge”, que
era tida como um monstro na mitologia. Assim, o autor da charge faz, por meio da
intertextualidade, uma comparação entre o monte de lixo e a esfinge (o monstro
que deve ser derrotado).
Alternativa a: incorreta. Como se pode ler no texto II, a questão do lixo não
aparece no contexto da Antiguidade. A peça Édipo rei trata de temas como a
vingança, a inexorabilidade do destino etc.
Alternativa c: incorreta. Não há qualquer elemento textual que sustente a ideia de
que a resposta à pergunta da esfinge esteja implícita, uma vez que não se faz
menção à famosa pergunta propriamente dita.
Alternativa d: incorreta. No primeiro texto, “devorar” assume sentido figurado:
fala-se de uma quantidade absurda de lixo, configurando enigma e monstro ao
mesmo tempo, demonstrando que a questão do lixo é desafiadora e, caso não seja
resolvida, pode ter consequências terríveis.
Alternativa e: incorreta. Ambos os textos tocam a mesma personagem mitológica:
a esfinge. No entanto, não se pode falar que um tenha dado origem ao outro.
Compartilhar o mesmo tema não é o suficiente para dizer que há intertextualidade
entre esses textos, já que os autores podem jamais ter tido contato com a
produção textual um do outro. É provável que o chargista tenha se apoiado na
história do mito e em algum assunto sobre reciclagem e acúmulo de lixo nos lixões,
mas não é possível afirmar que tenha se baseado no texto II.

QUESTÂO 18
RESPOSTA CORRETA: B

De acordo com o texto, a característica mais marcante da Ars Nova era o uso do
compasso binário em vez do compasso ternário, empregado na chamada Ars
Antiqua. Essa inovação resultava em maior liberdade rítmica, levando a mudanças
na escrita da música.
Alternativa a: incorreta. Embora tenha passado por mudanças, conforme indica o
texto, o ritmo sempre existiu na música.
Alternativa c: incorreta. A Ars Antiqua era feita em compasso ternário (três
tempos).
Alternativa d: incorreta. O compasso binário passou a ser mais importante para a
escrita.
Alternativa e: incorreta. O texto não trata de mudanças no âmbito social, apenas
na estrutura da música.
QUESTÂO 19
RESPOSTA CORRETA: A
No trecho apresentado, o Pe. Vieira se refere à importância da perseverança, pois,
mesmo sabendo que fatalmente encontrará obstáculos, o pregador não pode
desistir de levar o evangelho às pessoas. A analogia construída parte da imagem do
semeador que vai semeando o trigo: mesmo que a primeira, a segunda ou a
terceira semente não vingue, aquela que vier adiante e vingar compensará todas as
demais.
Alternativa b: incorreta. O Pe. Vieira ressalta a fé de quem prega, mas não trata da
fé de quem ouve o pregador.
Alternativa c: incorreta. Pe. Vieira não relata como seria a adoração ou a esperança
de uma vida melhor.
Alternativa d: incorreta. Embora tal aspecto possa ser importante para Pe. Vieira
(tendo em vista as referências que ele mesmo faz), o trecho do sermão aborda
principalmente a questão da perseverança.
Alternativa e: incorreta. O Pe. Vieira não se refere à determinação de angariar fiéis
para certa igreja, e sim ao dever do pregador de espalhar o evangelho.

QUESTÂO 20

RESPOSTA CORRETA: E
O eu lírico cria, nos versos da segunda estrofe, um paralelismo que evidencia a
analogia entre a bonança (tranquilidade após um período agitado, representado
pela tempestade) e a oportunidade de um novo amor (representado pelo nascer do
sol).
Alternativa a: incorreta. O eu lírico demonstra um sentimento positivo em relação à
vida, já que a fase da tempestade passou e deu lugar ao tempo de bonança; sendo
assim, ele não se sente invisível.
Alternativa b: incorreta. No português brasileiro popularmente falado, não são
usualmente empregadas formações como “nascerá”, “hei de ter” e “a sorrir”; em
vez disso, seriam utilizadas as expressões “vai nascer”, “vou ter” e “sorrindo”, já
que se prefere o gerúndio na coloquialidade.
Alternativa c: incorreta. O hipérbato não é explorado no último verso, que está na
ordem direta, ainda que seu sujeito não esteja expresso: (sujeito) + locução verbal
+ objeto direto + oração adverbial.
Alternativa d: incorreta. Essa canção possui um ritmo bastante marcado. Na
primeira estrofe, é possível perceber que as tônicas ditam o ritmo repetido duas
vezes (3, 6, 2): “A-sor-RIR/Eu-pre-ten-do-le-VAR-a-VI-da/Pois-cho-RAN-do/Eu-via-mo-ci-DA-de/Per-DI-da”; já na segunda estrofe, o padrão de ritmo difere do da
primeira, mas se mantém igualmente constante. Desse modo, não se pode afirmar
que as composições populares improvisadas não têm padronização clara e
constante de ritmo.

QUESTÂO 21
RESPOSTA CORRETA: B

Na oração “Vou ali comer gente”, o termo “gente” deveria ser entendido como
vocativo, mas, sem a vírgula, ele se tornou sintaticamente objeto do verbo “comer”
(por isso, a ideia de que a falta de vírgula transforma a pessoa em canibal).
Alternativa a: incorreta. O verbo “comer” é transitivo direto, mas não foi a falta da
vírgula que fez essa modificação na transitividade do verbo.
Alternativa c: incorreta. O verbo “vou” não se comporta como sujeito, já que este
está oculto (eu).
Alternativa d: incorreta. “Ali” não é aposto, pois não se relaciona com um
substantivo; trata-se de um adjunto adverbial de lugar.
Alternativa e: incorreta. Complemento nominal só pode se relacionar com um
substantivo, o que não é o caso de nenhuma das palavras em “vou ali”.
QUESTÂO 22
RESPOSTA CORRETA: B
A produção literária de Gregório de Matos Guerra é muito extensa, passando por
poemas líricos, satíricos, religiosos e também de críticas à sociedade, as quais são
claramente percebidas no caso do texto apresentado, quando ele menciona os
governantes e a postura incorreta que adotavam, além das pessoas que faziam
fofocas da vida alheia e das que roubavam nos mercados. Essa crítica, portanto, é
direcionada a todos os setores da sociedade.
Alternativa a: incorreta. Para ser considerado satírico, o poema deve ter a intenção
de ironizar determinados fatos. No caso apresentado, o poema faz críticas diretas
aos governantes e a diversos outros setores da sociedade; portanto, trata-se
apenas de um poema crítico.
Alternativa c: incorreta. O poema não é lírico, tendo em vista seu tom crítico, e
muito menos faz elogio a alguém.
Alternativa d: incorreta. O poema não trata de religião ou qualquer assunto
relacionado a isso.
Alternativa e: incorreta. O eu lírico não declara uma perda de esperança do povo,
apenas constata que, em determinado momento, o cenário era aquele.

QUESTÂO 23
RESPOSTA CORRETA: C

Com o uso da imagem de um famoso cantor, a peça publicitária tem a intenção de
oferecer credibilidade à rádio, pois isso significa que ela toca as músicas dele, o que
levaria mais pessoas (especialmente as que seguem o cantor) a sintonizá-la. Tal
estratégia promove a rádio como aquela que se identifica com seus ouvintes,
tocando o que eles realmente querem ouvir.
Alternativa a: incorreta. A expressão “é muito mais” funciona como argumento de
quantidade, uma vez que seu uso parte do princípio de que ser “mais” é ser
“melhor”.
Alternativa b: incorreta. Não há contradição entre “música romântica e sertaneja” e
um dia alegre, e sim uma relação de causa e efeito, a qual se pode depreender da
peça publicitária; sintonizando essa rádio, os ouvintes terão acesso a músicas que
alegrarão seu dia a dia.
Alternativa d: incorreta. O artista que aparece na peça é um dos cantores que têm
sua música tocada na rádio, a qual foca em músicas sertanejas e românticas; por
essa razão, não há ironia nessa aproximação, pois a intenção ao relacionar a
imagem do cantor à rádio é a de trazer--lhe credibilidade e, assim, promovê-la.
Alternativa e: incorreta. Ainda que o estilo da peça publicitária tenda a uma
informalidade, não se pode dizer que a intenção da rádio seja delimitar a idade de
seus ouvintes, mas maximizar sua audiência ao atingir um maior número deles, de
distintas idades, classes sociais etc.

QUESTÂO 24
RESPOSTA CORRETA: D

O humor decorre do fato de que Bush e seu vice não entenderam que a resposta à
piada se tratava da marca de primeira pessoa do singular “eu” estar indexada ao
enunciador, ou seja, independentemente do reconhecimento daquele que fala, a
resposta deveria ser sempre “eu”, referindo-se à pessoa que fala.
Alternativa a: incorreta. Ainda que a mesma perguntaseja feita a pessoas
diferentes, a resposta deve ser sempre a mesma: “eu”, isto é, o enunciador.
Alternativa b: incorreta. O então presidente não logrou êxito em aplicar o “enigma”
de Tatcher, pois ele e seu vice não compreenderam o funcionamento linguístico da
pergunta. Além disso, não é o fato de Bush utilizar tal enigma com seu vice que
engatilha o humor.
Alternativa c: incorreta. Não se trata do humor inglês, e sim de entender a piada,
objetivo não atingido por Bush e seu vice – caso o relato tenha sido fiel à realidade.
Por isso, não há qualquer humor britânico em jogo no mal--entendido reportado.
Alternativa e: incorreta. A multiplicidade de nomes está no texto da piada (Donald
Trefold, Margaret Tatcher, George Bush, Geofrey Howe, Dan Quayle, Henry
Kissinger), não nas condições de produção do mal-entendido entre presidente e
vice – que gerou o humor.

QUESTÂO 25
RESPOSTA CORRETA: E

A topicalização do objeto serve justamente para deixar em evidência o objeto do
verbo, que, no caso, é o nome da droga. Assim, o autor evidencia aquilo que está
querendo combater e atrai a atenção do leitor para o que é mais relevante na
mensagem.
Alternativa a: incorreta. O sujeito não fica em evidência, mas sim o objeto do
verbo, para que o problema apontado seja destacado para o leitor.
Alternativa b: incorreta. Embora seja, de fato, uma palavra estrangeira, “crack” já
faz parte da língua portuguesa, referindo-se ao nome de uma droga. Por isso, a
construção em ordem indireta não teve o objetivo de facilitar o entendimento do
leitor, mas de chamar a atenção para o problema: a droga citada.
Alternativa c: incorreta. Não foi criado um jogo de palavras, embora se costume
fazer isso em peças publicitárias. A mensagem foi dada de forma direta e objetiva,
topicalizando o objeto direto “crack”.
Alternativa d: incorreta. A ação não ficou em evidência, pois o objeto do verbo é
que foi topicalizado, e não o verbo.
QUESTÂO 26
RESPOSTA CORRETA: C
O autor emprega o verbo com o sentido de “fazer”, “aventurar-se”, fazendo uma
ligação com “cometer algo”, como quem “comete um crime”. Para ele, escrever era
um ato de impulso, do qual não podia se desfazer, ver-se livre e, por gostar tanto
dessa atividade, Drummond se propôs a fazê-la gratuitamente ao jornal citado na
crônica. Ao dizer que cometia croniquices, ele se expõe como um escritor cuja ação
de escrever crônica deveria ser desculpável, pelos tantos assuntos sobre os quais
escrevia e pelas tantas crônicas publicadas. Assim, como se o mundo estivesse
farto de suas escritas, ele se despede, como quem já viu, ouviu e escreveu de tudo.
Alternativa a: incorreta. O adjetivo “inepto” significa “aquele que não tem
aptidão/inteligência”; portanto, o autor reconhece que seu primeiro empregador
percebia sua falta de traquejo para o trabalho em jornais, mas, mesmo assim,
abriu-lhe uma oportunidade.
Alternativa b: incorreta. A metáfora das chuteiras é usada para falar da
aposentadoria. O trecho “que na prática jamais calçou” parece fazer menção à
leveza com que Drummond encarava o ofício de cronista, não se considerando um
profissional de fato e nunca tendo calçado as chuteiras na prática.
Alternativa d: incorreta. Como cronista, Drummond se preocupava com o cotidiano
e ocupava-se deste na sua escrita, tanto que “assistiu, sentado e escrevendo,” aos

fatos relatados – o que indica que os eventos sempre lhe causaram certos
impactos, os quais o induziam a escrever sobre eles.
Alternativa e: incorreta. O trecho “sem contar as altas patentes militares que se
atribuíram esse título” permite perceber que Drummond não acreditava que essas
autoridades fossem democraticamente revestidas de poder para exercerem seus
cargos.
QUESTÂO 27
RESPOSTA CORRETA: D
A poesia árcade se baseava em alguns princípios, como o fugere urbem (a fuga da
cidade) e o carpe diem (aproveitar o dia). O eu lírico, nesse poema de Claudio
Manuel da Costa, valoriza a vida no campo, mais categoricamente na segunda
estrofe, na qual afirma que, apesar das enchentes e do frio, não troca o local
pacato em que vive, independentemente do que a cidade possa oferecer. Ele
declara que prefere que tudo continue como está e que considera fútil tudo o que
não está adequado a essa realidade.
Alternativa a: incorreta. Ao mencionar o frio e as intempéries, o eu lírico deixa
evidente que vê defeitos no local onde vive, mas, mesmo assim, não o deixaria por
nada.
Alternativa b: incorreta. O eu lírico não fala dos ruídos literalmente; trata-se de
uma analogia. Além disso, ele certamente não valoriza os ruídos da cidade, já que
exalta o campo.
Alternativa c: incorreta. A palavra “fortuna” não está relacionada a um valor
monetário, e sim ao destino. De todo modo, ele deixa claro que não valoriza o
dinheiro.
Alternativa e: incorreta. O eu lírico não exalta o prazer da vida na cidade, e sim no
campo.

QUESTÂO 28
RESPOSTA CORRETA: A

A conjunção “embora” inicia uma oração subordinada adverbial concessiva, a qual
admite a ideia de que a acne está associada à puberdade. Contudo, ela se opõe à
oração principal, que desmitifica essa ideia ao colocar que a acne pode afetar
adultos.
Alternativa b: incorreta. O uso da conjunção “embora” demonstra que o autor não
pressupõe o conhecimento do leitor, por isso faz esse contraponto.
Alternativa c: incorreta. A conjunção “embora”, enquanto concessiva, nunca
introduz o argumento mais forte, e sim o mais fraco. Além disso, ela relaciona duas
orações que estão no segundo parágrafo, e não no primeiro.
Alternativa d: incorreta. A conjunção “embora” não foi utilizada para antecipar uma
conclusão.
Alternativa e: incorreta. A conjunção “embora” apresenta uma ideia oposta à
oração principal, e não um reforço à ideia de que a acne está ligada à adolescência.
QUESTÂO 29
RESPOSTA CORRETA: A
A mensagem publicitária emprega a sinédoque (parte pelo todo) ao apresentar
somente a mão como forma de representar o que seria o agressor, o qual,
provavelmente, encontrará alguém do sexo feminino do lado de dentro da porta – o
que se infere pelo fato de esse ser um anúncio contra a violência à mulher. A frase
“entre sem bater” não se refere, nesse contexto, ao seu sentido usual, ou seja, de
entrar sem fazer barulho, sem avisar; o sentido de tal frase, nesse caso, é
metafórico, funcionando como um pedido ao agressor para que ele entre e não
agrida a companheira.
Alternativa b: incorreta. O anúncio não estabelece oposição entre “bater” e
“estrela”.
Alternativa c: incorreta. A ênfase não está presente apenas na negação, mas na
frase toda; além disso, o “sem bater” é ambíguo, podendo ser interpretado como
“sem avisar” e “sem agredir”.
Alternativa d: incorreta. A comparação citada não foi feita, e o nome “Isabel” não
se refere a uma pessoa fictícia.
Alternativa e: incorreta. O “entrar” está condicionado a “não bater”.

QUESTÂO 30
RESPOSTA CORRETA: E

A frase faz referência ao fato de que, se as pessoas consagram a guerra, é porque
esta lhes é positiva de alguma maneira; esses indivíduos conseguem ver na guerra
uma forma de garantir sua sobrevivência.
Alternativa a: incorreta. O trecho refere-se à canonização de uma ação, e não de
uma pessoa.
Alternativa b: incorreta. O texto não trata de crucificar pessoas, e sim de glorificar
algumas de suas ações.
Alternativa c: incorreta. As pessoas louvam ações, e não
a si mesmas.
Alternativa d: incorreta. Não se trata de condenar, mas de glorificar/consagrar uma
ação que viria a destruir justamente quem a pratica.
QUESTÂO 31
RESPOSTA CORRETA: E
Os dois últimos parágrafos transcritos revelam as dificuldades enfrentadas por Yane
após entrar para o pentatlo: por ser uma modalidade esportiva pouco conhecida no
Brasil, a atleta não conseguia obter patrocínio, tendo encontrado o apoio necessário
para se dedicar à modalidade e conquistar medalhas somente por intermédio do
Exército.
Alternativa a: incorreta. O texto não apresenta argumentos nesse sentido, pois
trata, justamente, das dificuldades superadas por Yane para se manter como
pentatleta.
Alternativa b: incorreta. As informações apresentadas não tratam da falta de
treinadores capacitados no Brasil, mas sim das dificuldades para conseguir apoio e
patrocínio aos pentatletas.
Alternativa c: incorreta. Segundo o texto, o reconhecimento popular da atleta veio
depois de muita dificuldade para conseguir apoio e patrocínio; o excerto não fala
sobre conquistas de medalhas.
Alternativa d: incorreta. O texto não apresenta informações sobre a procura por
esportes em geral, abordando apenas o caso de Yane.

QUESTÂO 32
RESPOSTA CORRETA: C

O Romantismo foi um movimento bastante heterogêneo, do qual é possível
destacar diferentes temáticas e estéticas; no entanto, o texto apresentado aponta
algumas características gerais do movimento: a subjetividade, a expressividade e a
visão centrada no indivíduo. Tais traços estão presentes no poema de Álvares de
Azevedo, em que o eu lírico se mostra apaixonado e concentrase nesse sentimento,
dando vazão à paixão para viver somente aquilo que o amor pode gerar (uma
espécie de fuga da realidade, como também retrata o texto). Há ainda a
preferência pela noite, que traduz e valoriza o sentimento do amor romântico.
Alternativa a: incorreta. O poema é de Cláudio Manuel da Costa (poeta árcade), e,
nessa composição, não são observadas as características apontadas no texto de
apoio, pois a visão centra-se no outro (na amada) e há traços de objetividade (que
se opõe à subjetividade romântica).
Alternativa b: incorreta. O poema é de Gregório de Matos (poeta barroco) e traz
uma visão que não está centrada no indivíduo.
Alternativa d: incorreta. O poema é de Olavo Bilac (poeta parnasiano) e apresenta
objetividade, além de uma reflexão mais racional e menos sentimental.
Alternativa e: incorreta. O poema é de Oswald de Andrade (poeta modernista), e,
nele, vê-se que o sentimento é trazido de forma mais caricata, o que não configura
uma tentativa de evasão, tampouco uma centralização no indivíduo.

QUESTÂO 33
RESPOSTA CORRETA: D
Na primeira passagem, há uma reação de causa e consequência que demonstra um
raciocínio lógico: o ano ter sido muito ruim provocou sua posição inferior no índice
de fragilidade; já a segunda apresenta um dado estatístico, que é a prova concreta.
Alternativa a: incorreta. O segundo trecho apresenta um argumento baseado no
raciocínio lógico: a causa.
Alternativa b: incorreta. Na primeira passagem, tem-se apenas a citação da fonte
de onde foram retirados os
dados estatísticos (prova concreta).
Alternativa c: incorreta. O primeiro trecho apresenta um argumento de prova
concreta, pois faz uso de dados estatísticos.

Alternativa e: incorreta. Na primeira passagem, apresenta-se um argumento de
autoridade (faz-se referência a George Lehner, o responsável pelas análises do
índice).
QUESTÂO 34
RESPOSTA CORRETA: E
Há o discurso direto nos balões do primeiro e segundo quadrinhos e também no
pensamento da personagem no balão do último quadrinho, deixando claro que o
que move o conflito entre a esposa, Helga, e o marido, Hagar, é o fato de ele ter de
cortar lenha.
Alternativa a: incorreta. Há conflito na ação, que foi gerado pelo pedido de Helga
para que Hagar fosse cortar
madeira.
Alternativa b: incorreta. A tirinha não apresenta um narrador-personagem.
Alternativa c: incorreta. Hagar não tem apreço por tarefas domésticas, deixando
claro que está indo cortar
lenha contra sua vontade.
Alternativa d: incorreta. Não há descrição, mas, sim, narração, já que a história
apresenta progressão temporal.
QUESTÂO 35
RESPOSTA CORRETA: B
A conjunção “de forma que” introduz, geralmente, uma ideia de consequência,
configurando uma oração subordinada adverbial consecutiva. No trecho em que tal
conjunção foi utilizada, revela-se que o atraso na entrega do produto teve uma
outra consequência, além de um simples aborrecimento.
Alternativa a: incorreta. A ideia de finalidade corresponde ao objetivo de uma ação
– no caso, do atraso da empresa.
Alternativa c: incorreta. Como se trata de uma consequência, não há uma condição.
Alternativa d: incorreta. Não há referência temporal, pois o produto não foi
entregue ao cliente.
Alternativa e: incorreta. Não se trata de causa, mas de consequência.

QUESTÂO 36
RESPOSTA CORRETA: A
O autor, nesse momento da narrativa, coloca-se como o próprio narrador da
história, indicando que suas palavras devem ser lidas como um relato pessoal. No
caso, Almeida Garrett revela que pretende compor uma obra para imortalizar-se,
tendo como tema sua própria viagem (em que ele vai de Lisboa a Santarém, duas
cidades portuguesas).
Alternativa b: incorreta. O autor busca imortalizá-la, mas justamente por
considerá-la importante, e não desinteressante.
Alternativa c: incorreta. Apesar de o autor estabelecer um diálogo com textos de
outros escritores, isso não pode ser considerado um motivo para ele escrever.
Alternativa d: incorreta. Embora seja possível afirmar que o sentido de “viagem”
não é único, isso também não se configura como um motivo para a escrita.
Alternativa e: incorreta. A tentativa de conversar com o leitor pode ser identificada
em alguns textos românticos, mas não se trata de um recurso comum desse
gênero.

QUESTÂO 37
RESPOSTA CORRETA: B
O advérbio “já” e a oração “há muito tempo” provocam, em conjunto, incoerência
ao período em que estão empregados, uma vez que a palavra “já” carrega o
sentido de “algo imediato”, “neste momento”, “agora” etc. A violência no Rio de
Janeiro ocorre faz muito tempo, portanto
o emprego desse advérbio com a oração “há muito tempo” cria uma contradição; o
correto seria: “levando--se em conta que o Rio de Janeiro convive com altos índices
de criminalidade há muito tempo”.
Alternativa a: incorreta. O termo “sic” não foi empregado pelo fato de haver uma
possível ênfase para o momento presente (uma vez que a violência ocorre faz
tempo),
mas por haver uma contradição entre “já” e “há muito tempo”.
Alternativa c: incorreta. Tal troca resultaria no mesmo problema; o correto seria
eliminar o advérbio, pois a violência não se limita ao momento da enunciação.
Alternativa d: incorreta. Não há pleonasmo entre o verbo no presente “convive” e o
advérbio “já”, e sim falta de coerência entre o advérbio e a oração “há muito
tempo”.
Alternativa e: incorreta. O texto pretendia dizer que a violência ocorre faz tempo;
portanto, é o advérbio “já” que deve ser eliminado, e não a oração “há muito
tempo”.
QUESTÂO 38
RESPOSTA CORRETA: D
O narrador, a exemplo dos demais narradores românticos, faz uma descrição
subjetiva (valorizando as sensações) e alegórica (estabelecendo comparações e
construindo figuras de linguagem), em que demonstra como tal sentimento o
afetou.
Alternativa a: incorreta. Não há relato das ações, já que o narrador apenas fala de
seus sentimentos.
Alternativa b: incorreta. Não se pode dizer que o narrador quer provocar reflexão,
tendo em vista que ele faz um relato íntimo.
Alternativa c: incorreta. O narrador não apresenta ou esclarece fatos; ele pausa a
narrativa para falar de seus sentimentos.
Alternativa e: incorreta. Nada é revelado; o narrador busca apenas expressar seus
afetos.

QUESTÂO 39
RESPOSTA CORRETA: B
De acordo com o texto, a caligrafia, assim como a pintura, é considerada pela
civilização chinesa uma forma de arte, devido às suas características e à sua
importância para essa civilização; a declaração de Picasso, no início do texto,
reforça essa visão.
Alternativa a: incorreta. Embora Picasso seja citado no início do texto, o jornalista
entrevistado afirma que os
chineses são estimulados a estudar caligrafia desde pequenos, não sendo, portanto,
são apenas os artistas renomados que praticam essa atividade.
Alternativa c: incorreta. Segundo o jornalista entrevistado, os chineses, em geral,
são estimulados a praticar caligrafia.
Alternativa d: incorreta. O texto não afirma que o trabalho dos artistas deve ser
reconhecido por sua caligrafia, e sim que essa arte é um caminho para a sabedoria.
Alternativa e: incorreta. O texto não revela que esses artistas podem ser
considerados superiores, e sim que os chineses constroem seu próprio caráter por
meio da arte.
QUESTÃO 40
RESPOSTA CORRETA: D
A descrição física é feita por meio do adjetivo “alvacentos” (branco acinzentado), o
qual explica como são os troncos; já “depressão mental” refere-se ao aspecto
psicológico do trecho.
Alternativa a: incorreta. O adjetivo “vidrados” não possui conteúdo eufórico,
apresentando-se em uma sequência descritiva disfórica: “para as janelas paradas
como olhos vidrados...”.
Alternativa b: incorreta. O verbo de ação dá sequência à narração e dinamização ao
momento descrito, mas não passa informações de ordem sociológica, como a
profissão da personagem.
Alternativa c: incorreta. O narrador é também personagem e é tomado de sensação
disfórica, como no trecho: “Digo insuportável, pois tal sensação não foi aliviada ...”.
Alternativa e: incorreta. “Momento amargo” remete-se ao aspecto temporal (o
psicológico naquele instante), mas a personagem encontra-se em um momento
disfórico: o instante em que deverá encarar a realidade e voltar à sua rotina
indesejada.

QUESTÂO 41
RESPOSTA CORRETA: B
O trecho destacado evidencia a visão da protagonista, Luísa, em relação ao
casamento e ao seu marido, Jorge. No excerto, revela-se que ela é apaixonada pelo
primo Basílio, mas casa-se com Jorge porque o primo, pobre, vai para o Brasil. Tal
reflexão mostra que Luísa não se deixa levar apenas pelo sentimento amoroso
(como fariam os personagens românticos) e consegue analisar seu casamento de
forma racional, destacando os benefícios que tem.
Alternativa a: incorreta. No Realismo, o sentimento é mais contido, tendo em vista
que a própria personagem Luísa pondera seu sentimento em relação aos dois
homens.
Alternativa c: incorreta. O sentimento não é um pretexto para as ações, pois os
personagens são mais racionais.
Alternativa d: incorreta. Não há uma visão contrária ao sentimento; a diferença é
que, no Realismo, esse fator não é tão determinante nas ações dos personagens
quanto no Romantismo.
Alternativa e: incorreta. O amor de Luísa não é um empecilho; ela percebe que
pode escolher entre amar o primo ou casar-se com Jorge e gostar dele também.
QUESTÂO 42
RESPOSTA CORRETA: D
Em “a rua…tua”, tem-se paronomásia (trocadilho); em “Fases de andar escondida,
fases de vir para a rua”, há uma oposição semântica entre o esconder-se (“andar
escondida”) e o mostrar-se (“vir para a rua”), apontando para uma alteração
psicológica do eu lírico – sentimento e emoções que se alternam e que entram em
oposição.
Alternativa a: incorreta. Em “da minha vida! Perdição da vida minha”, não há
paronomásia, mas um quiasmo (tipo de inversão); a oposição (estar só ou com
alguém) não se remete à efemeridade, mas às alterações emocionais.
Alternativa b: incorreta. Não há paronomásia em “andar escondida”, e as
implicações não são sociológicas, mas psicológicas.
Alternativa c: incorreta. Em “Perdição da vida minha”, não há paronomásia e não se
trata, necessariamente, de desequilíbrio emocional nem demência, o texto não
afirma isso.
Alternativa e: incorreta. Não há paronomásia em “Tenho fases, como a lua” e não
há oposição semântica em “fases de vir para a rua…Perdição da minha vida!”.

QUESTÂO 43
RESPOSTA CORRETA: C
No trecho apresentado, as reticências em “foi uma... uma...” indicam uma
hesitação, pois o narrador não queria dizer que Marcela era uma dama, ou seja,
uma prostituta. Embora se trate de uma narração, o texto está em primeira pessoa,
revelando um tom confessional do narrador, que escreve praticamente como se
estivesse falando.
Alternativa a: incorreta. O narrador tem certeza do que vai falar; ele apenas hesita
em dizer que Marcela era uma prostituta, pois considera seu livro casto.
Alternativa b: incorreta. O narrador não esquece o que vai falar; ele apenas não
quer dizer algo que considera vergonhoso a respeito de Marcela, já que o livro,
segundo ele, é casto.
Alternativa d: incorreta. O narrador não sugere que a fala precisa ser completada;
ele não quer dizer tudo ao leitor por considerar o livro casto.
Alternativa e: incorreta. Apenas o narrador e seus pensamentos estão presentes no
trecho apresentado, portanto não há interrupção de outra pessoa.
QUESTÂO 44
RESPOSTA CORRETA: C
O cacique apoia-se em uma visão de mundo pautada em valores ecológicos, de
apreço à natureza (para o índio, a terra é irmã e amiga), enquanto o branco
baseia-se em uma ideologia calcada na cobiça, na posse, na negação de uma
ancestralidade: “Esquece os antepassados e os direitos dos filhos. Sua ganância
empobrece a terra e deixa atrás de si os desertos.”.
Alternativa a: incorreta. A afirmação de que os índios encaram a terra de uma
forma egoísta e irracional não é contemplada no texto.
Alternativa b: incorreta. Não há resignação (conformidade com a situação) do
cacique Seattle em relação à venda das terras indígenas; pelo contrário, há
inconformidade: “Rouba a terra de seus filhos, nada respeita”.
Alternativa d: incorreta. A palavra “ócio” não é adequada para descrever
corretamente os índios, já que eles se ocupam de diversas tarefas em seu cotidiano
– entre elas a caça e a pesca.
Alternativa e: incorreta. O discurso do cacique é ecológico, tem respaldo científico,
e o texto não afirma que ele quer expandir seus domínios.

QUESTÂO 45
RESPOSTA CORRETA: B
Textos que prezam por uma linguagem objetiva devem sustentar-se em aspectos
objetivos, evitando informalidades, impressões de seu autor, julgamentos, juízos de
valor e adjetivação, que são aspectos subjetivos. Por isso, no exemplo fornecido
pelas autoras, prefere-se o formal (afirma) e o preciso (50%), como ensina a
passagem.
Alternativa a: incorreta. As autoras usam “tom” e “audiência” como sinônimos de
adequação estilística e público-alvo do texto científico. Não se trata em absoluto de
uma afirmação restrita aos textos orais, mas tangenciam-se textos de qualquer
modalidade, com o privilégio da escrita.
Alternativa c: incorreta. O objetivismo exigido pelos gêneros textuais científicos não
impede que o pesquisador – e autor do texto – expresse as conclusões de seu
trabalho, mas sim que demonstre suas posições pessoais (valores e julgamentos,
por exemplo).
Alternativa d: incorreta. O estilo não define a qualidade
dos resultados obtidos em trabalho acadêmico. Deve-se priorizar a linguagem
impessoal e objetiva por tratar-se de um gênero que requer tais características e
cuja marca é a impessoalidade.
Alternativa e: incorreta. Uma vez que o texto fala em adequação entre estilo e
audiência, a formalidade é um traço estilístico que não pode prejudicar a recepção
do texto: essa é uma expectativa do leitor. Cabe ao autor dosar a formalidade, sem
deslizar no pernosticismo.

QUESTÂO 46
RESPOSTA CORRETA: B
O discurso indireto livre serve para expor o pensamento das personagens, como no
excerto em que Fabiano imagina uma vida melhor em um lugar que possibilitasse o
trabalho e o bem-estar de sua família.
Alternativa a: incorreta. O discurso indireto livre ocorre quando o narrador expõe o
pensamento da personagem, sem fazê-lo de forma direta.
Alternativa b: incorreta. No discurso indireto livre, a voz do narrador mistura-se aos
pensamentos da personagem. Além disso, não se trata de expor opiniões do
narrador sobre as personagens em cena.
Alternativa d: incorreta. Não há emprego de primeira pessoa nesse trecho; além
disso, o discurso indireto livre apresenta-se em terceira pessoa.
Alternativa e: incorreta. No discurso indireto livre, não há primeira pessoa, assim
como não há fala, mas pensamento.
QUESTÂO 47
RESPOSTA CORRETA: E
O autor expõe as informações de forma denotativa, impessoal, tratando do trajeto
do galego-português direcionado para a fase inicial da história de nossa língua;
conclui que ela não se mantém a mesma no tempo e no espaço. O texto constituise em dissertativo-expositivo com breve histórico da evolução do idioma.
Alternativa a: incorreta. Não há juízos de valor, e o texto não tem caráter
argumentativo.
Alternativa b: incorreta. Não há passagens subjetivas.
Alternativa c: incorreta. O texto não é argumentativo e não defende uma tese com
argumentos sobre o galego--português.
Alternativa d: incorreta. O texto não apresenta elementos narrativos.
QUESTÂO 48
RESPOSTA CORRETA: C
O humor da charge é baseado na posição da vírgula. Na primeira fala, a
personagem coloca a vírgula depois de “não”, dando a entender que é contra a
privatização. Porém, na segunda fala, diz “não, mudo uma vírgula do que eu
disse!”, o que contrapõe seu discurso anterior.

Alternativa a: incorreta. O uso da vírgula na primeira fala indica que a personagem
é contra a privatização, ideia que é anulada na segunda fala.
Alternativa b: incorreta. As ideias são compatíveis nasduas falas. O resultado é o
humor e a crítica a políticos que falam algo e depois mudam de ideia, mas dizem
que foram os outros que entenderam errado.
Alternativa d: incorreta. A vírgula está correta nas duas ocorrências, e é justamente
a invalidação da primeira fala que gera o humor.
Alternativa e: incorreta. Não há vocativo nem aposto.
QUESTÂO 49
RESPOSTA CORRETA: C
O conectivo “porque” indica a causa, o motivo de o torcedor de futebol pedir por
defesa (a exemplo do jogo de basquete citado) em vez de ataque, que é a
consequência.
Alternativa a: incorreta. O autor deixa claro que, no futebol, deseja-se o ataque,
que é enquanto no basquete se tem defesa: “Falta chegar ao futebol. Chegará?
Duvideodó!”.
Alternativa b: incorreta. Ter a bola e não saber o que fazer com ela é tudo aquilo
que o adversário poderia querer, e não temer.
Alternativa d: incorreta. O argumento de autoridade não expressa uma relação de
consequência e causa.
Alternativa e: incorreta. O autor deixa claro no contexto que o torcedor quer gol e
que a falta de objetividade na condução da bola é ruim para o jogo: “Ter mais a
bola e não saber muito bem como tratá-la é tudo o que um bom ladrão quer para
explorar o erro do rival”.
QUESTÂO 50
RESPOSTA CORRETA: B
O argumento de Calvin, além de não estar presente na Constituição, baseia-se em
uma citação de autoria desconhecida, sem comprovação científica, configurando-se
como uma falácia que serve apenas de pretexto para fazer uma brincadeira. O
desdobramento das ideias, seu conteúdo e o modo como são articulados geram
humor, já que o locutor é uma criança.
Alternativa a: incorreta. O personagem mostra desequilíbrio no último quadrinho.
Alternativa c: incorreta. Para Calvin, ignorância e felicidade estão intimamente

ligados, mas a proposição de que uma pessoa ignorante é uma pessoa mais feliz
não possui comprovação científica.
Alternativa d: incorreta. Ao usar o termo “ditadura”, Calvin está se referindo ao ato
de impedimento da escola (ou da professora) em relação à sua intenção de brincar
no parque. Alternativa e: incorreta. Não há passividade da escola, pois ela o
impede de ir brincar.
QUESTÂO 51
RESPOSTA CORRETA: B
O período e as práticas apresentadas correspondem à adesão da economia e da
política brasileira aos pressupostos do neoliberalismo, o qual, entre suas premissas,
prevê a mínima ação do Estado na economia, o que resulta nas privatizações.
Alternativa a: incorreta. As privatizações são baseadas na ideia de que o Estado
não deve intervir no mercado, e
sim privatizar suas empresas, favorecendo o crescimento do capital privado.
Alternativa c: incorreta. Os dados não apontam para o Mercosul, mas para o
período histórico no qual o Brasil teve o menor índice de empresas estatais, o que
corresponde ao processo de privatização.
Alternativa d: incorreta. O mercantilismo foi adotado pelos Estados absolutistas
europeus no início da Idade Moderna. Alternativa e: incorreta. A política econômica
socialista não prevê privatizações, sendo antagônica ao cenário demonstrado no
enunciado e nos dados apresentados.
QUESTÂO 52
RESPOSTA CORRETA: B
Os partidos Liberal e Conservador eram formados por membros da elite econômica
e, apesar desse traço em comum, possuíam algumas divergências em suas
propostas. Ambos se alternavam no poder e disputavam o controle dos gabinetes
ministeriais.
Alternativa a: incorreta. Havia divergências entre os dois partidos, por exemplo:
desde a Regência, os liberais
defendiam pautas como a descentralização política e a redução dos poderes do
monarca, o que beneficiaria segmentos das elites locais; já os conservadores eram
favoráveis à manutenção da estrutura centralizada.

Alternativa c: incorreta. A instabilidade das disputas políticas veio desde a
Regência, mas não impediu a longa duração do Segundo Reinado, que se estendeu
por 49 anos.
Alternativa d: incorreta. Como não havia diferenças de classe entre os membros
dos partidos, as divergências entre os dois grupos não tinham essa origem.
Alternativa e: incorreta. No Império, o sistema de voto censitário não permitia a
participação efetiva de diversas camadas sociais, o que eliminava divergências
derivadas de polarizações ou antagonismos sociais.
QUESTÂO 53
RESPOSTA CORRETA: C
Na passagem analisada – da obra Metafísica, de Aristóteles –, o termo “arte”
refere-se ao conhecimento teórico, que se caracteriza por buscar a causa, a razão
ou o porquê de um ser ou de um fenômeno.
Alternativa a: incorreta. De acordo com o filósofo, os teóricos são mais sábios que
os empíricos, porém não formam uma casta social.
Alternativa b: incorreta. A experiência é necessária para o conhecimento, não
podendo ser descartada.
Alternativa d: incorreta. O conhecimento baseia-se na experiência, mas não se
reduz somente a ela – tanto
que, segundo o texto, os empíricos “conhecem o dado puro, mas não o seu
porquê”. Além disso, a experiência se dá na memória, razão pela qual não equivale
absolutamente
às sensações.
Alternativa e: incorreta. Na filosofia aristotélica, a palavra “arte” não se refere
somente e propriamente à atividade do artista plástico, tal como esse termo é
compreendido atualmente, e sim ao conhecimento teórico.

QUESTÂO 54
RESPOSTA CORRETA: D
A longitude é determinada pelos meridianos, que representam a hora solar de um
lugar. Um território com longa extensão longitudinal, como é o caso da
Rússia,abarca uma grande área no sentido leste ou oeste – ou seja, compreende
diversos meridianos. Com o movimento de rotação da Terra (aquele que o planeta
executa em torno do seu próprio eixo em um período de aproximadamente 24
horas), os raios solares geram uma iluminação desigual sobre a superfície terrestre.
Para fins de padronização dessa variação dos diferentes horários, foi feita uma
divisão da Terra em 24 fusos, ou faixas, que adotam o mesmo horário oficial de seu
meridiano central. Para cada faixa, deu-se o nome de fuso horário. Logo, como a
Rússia compreende um extenso território longitudinal, consequentemente, ela
compreende diversos fusos horários.
Alternativas a e c: incorretas. A inclinação do eixo de rotação da Terra é uma
característica física que influencia a variação das estações do ano, e não a
composição dos fusos horários. Durante o movimento de translação (aquele que a
Terra executa em torno do Sol durante um período de aproximadamente 365 dias),
a inclinação do eixo terrestre configura uma oscilação na quantidade de energia
solar que atinge a superfície dos hemisférios Norte e Sul. Nos dois hemisférios,
durante o verão e o inverno, a duração dos dias e das noites muda: os verões têm
períodos maiores de luminosidade, e o contrário acontece no inverno.
Alternativa b: incorreta. A latitude é identificada com auxílio dos paralelos. Logo,
um território que tivesse como característica uma vasta extensão latitudinal
ocuparia uma vasta área no sentido norte ou sul, não apresentando uma grande
quantidade de fusos horários.
Alternativa e: incorreta. O achatamento dos polos da Terra é uma característica que
se relaciona com o movimento rotacional. Tal característica, associada ao formato
expandido no Equador, é que faz com que o planeta não forme uma esfera perfeita.
Isso, no entanto, não tem relação com os fusos horários de uma área do planeta.

QUESTÂO 55
RESPOSTA CORRETA: C
A bacia do Paraná engloba terrenos sedimentares antigos – que remetem ao
período compreendido entre o Paleozoico e o final do Mesozoico. Durante essa fase
de sedimentação, os terrenos do continente sul-americano encontravam-se em
posições altimétricas mais baixas. Já durante o Cenozoico, o continente sulamericano sofreu um conjunto de soerguimentos: orogênese na borda oeste, que
resultou na formação da Cordilheira dos Andes, e epirogênese em todo o restante
do continente. Por esse motivo, algumas áreas do relevo brasileiro foram
levantadas, como no caso da bacia do Paraná, que passou a ficar em níveis
altimétricos elevados.
Alternativa a: incorreta. Áreas nas quais prevalece a deposição de sedimentos
recentes caracterizam a formação de relevos que se enquadram nas planícies.
Considerando o perfil representado, essa característica genética se refere à planície
do Pantanal mato grossense, que corresponde a uma extensa área de deposição de
sedimentos aluviais.
Alternativa b: incorreta. No perfil topográfico, a unidade de relevo que revela uma
estrutura marcada por longos períodos erosivos é a depressão periférica. Situada
na borda da bacia sedimentar, a depressão tem como característica principal a
estrutura diferenciada, menos resistente, em relação à unidade da bacia
sedimentar.
Alternativa d: incorreta. No território brasileiro, as faixas de orogênese antiga
correspondem aos relevos residuais, que são sustentados por dobramentos antigos,
como é o caso do cinturão do Atlântico, que compreende os planaltos
e as serras do leste-sudeste.
Alternativa e: incorreta. O soerguimento da bacia do Paraná é resultante de um
processo de epirogênese (elevação da plataforma continental). Os soerguimentos
orogenéticos da plataforma sul-americana resultaram nos dobramentos modernos
que sustentam a Cordilheira dos Andes.

QUESTÂO 56
RESPOSTA CORRETA: D
O processo de salinização dos solos é típico de regiões áridas e semiáridas, cujas
características climáticas fazem com que a evaporação da água que chega ao solo
seja mais rápida do que a capacidade de infiltração. Quando isso acontece,
aumenta-se a concentração de sais, o que torna o solo um ambiente tóxico para as
formas de vida. Esse problema se intensifica com a prática de agricultura irrigada,
já que, com intensa evaporação, a tendência é agravar a concentração salina.
Alternativa a: incorreta. Em locais de clima úmido, com
intensa precipitação, o solo sofre lixiviação (que é a lavagem progressiva de
minerais entre os horizontes superiores e inferiores do solo). Principalmente em
áreas que foram desmatadas, a lixiviação leva a outro problema ambiental, que é o
empobrecimento do solo.
Alternativa b: incorreta. A contaminação dos solos por substâncias químicas
acarreta um problema de poluição. A presença dessas substâncias pode
comprometer o ambiente dos solos, gerando impacto biológico, por exemplo, mas
não apresenta relação com o aumento da concentração de sais no solo.
Alternativa c: incorreta. A compactação do solo em virtude do uso intenso de
maquinário na agricultura é um problema de degradação física, portanto não
interfere na salinização do solo, que é um processo de degradação química.
Alternativa e: incorreta. A laterização está associada ao intemperismo químico.
Logo, sua ocorrência se dá em áreas que apresentam alta pluviosidade, condição
que não se aplica às regiões áridas e semiáridas, mais suscetíveis à salinização.

QUESTÂO 57
RESPOSTA CORRETA: B
De acordo com o que é afirmado no texto, desde o século XIX, muitos
pesquisadores utilizaram métodos duvidosos para realizar estudos nos quais
classificaram a religião egípcia como monoteísta. Isso ocorreu em virtude da crença
pessoal desses pesquisadores.
Alternativa a: incorreta. Isso é o que concluíram alguns pesquisadores, mas o autor
do trecho apresentado não só discorda como, inclusive, critica esse
posicionamento. Alternativa c: incorreta. Os métodos duvidosos, segundo o autor,
foram utilizados para pregar a crença egípcia em um único deus. Alternativa d:
incorreta. O texto afirma que diversos autores têm considerado a possibilidade de a
religião praticada no Egito Antigo ser monoteísta, porém não aponta para a
existência de um consenso em torno dessa hipótese. Alternativa e: incorreta. As
divergências entre os estudos em relação ao assunto existem, porém o autor
denuncia a utilização de métodos artificiosos que geram resultados duvidosos em
alguns deles, ou seja, seriam estudos
desonestos.
QUESTÂO 58
RESPOSTA CORRETA: A
O autor concebe a pobreza como resultante da concentração de renda, ou seja, de
forma abrangente, a crítica considera que as riquezas produzidas pela classe
trabalhadora ou pelos países periféricos são acumuladas por aqueles que possuem
o domínio do capital, o que resulta em maior grau de desigualdade e exclusão
social.
Alternativa b: incorreta. O texto trata de uma crítica direta aos pressupostos
neoliberais, enquanto a alternativa faz apologia ao modelo econômico.
Alternativa c: incorreta. A abordagem do autor não propõe soluções, mas aponta as
tensões inerentes ao sistema capitalista e sua capacidade de adaptação.
Alternativa d: incorreta. O excerto considera que, nos “anos dourados do
capitalismo”, o aumento da pobreza ocorreu na expansão global das políticas
neoliberais.
Alternativa e: incorreta. O capitalismo social estabelece que uma organização ou
instituição devem visar à produção de bens e serviços que promovam e favoreçam
o bem-estar social, invertendo a lógica do lucro. Dessa forma, o texto traz uma
crítica a essa lógica e ao capital.

QUESTÂO 59
RESPOSTA CORRETA: A
O mapa mostra a participação indígena na exploração do pau-brasil; os nativos
realizavam a extração da madeira pelo escambo com os portugueses, que, na
imagem, estão representados pelas caravelas.
Alternativas b e c: incorretas. A exploração da cana-de--açúcar se deu com a
colonização, e o mapa remete-se ao Período Pré-colonial brasileiro.
Alternativa d: incorreta. Embora o trabalho indígena tenha sido utilizado
compulsoriamente de diversas formas no Brasil, a escravidão não esteve associada
à atividade do pau--brasil.
Alternativa e: incorreta. O mapa não apresenta elementos do modo de vida
indígena, e sim a relação desse povo com a exploração do pau-brasil, que era a
atividade econômica no Período Pré-colonial.
QUESTÂO 60
RESPOSTA CORRETA: E
Tibério e, em seguida, Caio Graco tentaram realizar reformas agrárias em Roma,
por meio da redistribuição de terras. A proposta de Tibério era limitar o tamanho
das propriedades rurais para que as terras que ultrapassassem o limite estabelecido
fossem desapropriadas e distribuídas entre os pobres que não possuíam terras para
o cultivo. Essas propostas surgiram da desigualdade entre os pequenos
camponeses e os patrícios no que diz respeito às propriedades rurais.
Alternativa a: incorreta. A profissionalização do exército ocorreria no século
seguinte (II), porém não há relação com a má distribuição das terras entre pobres
e patrícios, e sim com a expansão dos territórios romanos.
Alternativa b: incorreta. A revolta dos escravos, liderada por Espártaco, tinha como
um dos inimigos a elite patrícia, porém a questão agrária não fazia parte dos
objetivos da rebelião.
Alternativa c: incorreta. O assassinato de Caio Júlio, conhecido como Júlio César,
teve como uma das motivações o medo dos senadores de que ele ampliasse muito
seu poder, não existindo relação com as propriedades rurais.
Alternativa d: incorreta. O cristianismo, apesar de, inicialmente, ter uma forte
adesão dos pobres e, até mesmo, um caráter subversivo, questionador da ordem
estabelecida, contribuindo para a queda do Império Romano, não surgiu como uma
reação à desigualdade das propriedades rurais em Roma.

QUESTÂO 61
RESPOSTA CORRETA: D
O texto aponta as peculiaridades do mercantilismo espanhol, que, segundo o autor,
se limitou a explorar as minas de ouro na América, sem se preocupar em investir
esses capitais em outras atividades ou mesmo estimular o crescimento do comércio
entre seus domínios coloniais, como fez Portugal, por exemplo, com o tráfico
negreiro. Isso demonstra, portanto, que o mercantilismo apresentou variações de
acordo com as atividades desenvolvidas pelos Estados.
Alternativa a: incorreta. A classe dominante em uma monarquia absolutista, seja
na Espanha ou em outro Estado, era a nobreza, e o interesse dos reis era a
arrecadação de tributos. Portanto, para o autor, a variável não é a estrutura social.
Alternativa b: incorreta. O texto contraria a tese de que o mercantilismo se
desenvolveu com base em uma lógica uniforme, pois apresenta o caso espanhol
segundo suas peculiaridades.
Alternativa c: incorreta. O modelo de desenvolvimento mercantilista clássico
sempre privilegiou o comércio entre a colônia e a Europa, sendo que os recursos
coloniais eram destinados ao enriquecimento da metrópole europeia. Na Espanha,
por exemplo, o ouro extraído era posteriormente destinado à metrópole em
detrimento do comércio no interior de suas colônias.
Alternativa e: incorreta. O texto aponta para a falta de preocupação dos espanhóis
com a aplicação de capital no desenvolvimento de outras atividades.

QUESTÂO 62
RESPOSTA CORRETA: B
O clima equatorial tem como uma de suas características o predomínio das altas
temperaturas durante todo o ano, resultando em uma média térmica anual superior
a 24 ºC. Nesse clima, não existe um período do ano em que as temperaturas
estejam mais baixas. Portanto, em uma
região onde as altas temperaturas são constantes, o período das chuvas mais
intensas, que vai do final de novembro até maio, representa o momento em que a
sensação térmica é mais amena – característica que leva a população local a
reconhecer esse período como o “inverno
amazônico”. Entretanto, deve-se ressaltar que esse período não coincide
oficialmente com qualquer estação do ciclo sazonal; assim, o início do “inverno”
está associado a uma percepção que se remete à cultura local.
Alternativa a: incorreta. O movimento de translação é
um dos fatores determinantes do ciclo das estações do ano. No entanto, o
momento em que o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio é
somente em 21 de dezembro (data que marca o início do verão no Hemisfério Sul).
Alternativa c: incorreta. A inclinação do eixo da Terra é outro fator determinante
das estações do ano. Entretanto, a data à qual o texto se refere não indica o
momento de mudança de estação do ano, já que continua a ser primavera no
Hemisfério Sul.
Alternativa d: incorreta. A longitude não influencia na determinação das estações
do ano, uma vez que a ordem destas se altera apenas pela posição latitudinal – ao
norte e ao sul da Linha do Equador.
Alternativa e: incorreta. O movimento de rotação determina a ocorrência dos dias e
das noites, não havendo interferência na determinação de estações do ano, nem de
uma maior ou menor incidência de luminosidade em um hemisfério. Ambos esses
fatores são determinados pelo movimento de translação terrestre, em conjunto
com a inclinação do eixo do planeta.

QUESTÂO 63
RESPOSTA CORRETA: D
Pelas características físicas, a região hidrográfica do Paraná tem um grande
potencial para geração de energia hidrelétrica, o que se deve à disponibilidade de
rios de planalto, os quais apresentam grande vazão, sendo, portanto, caudalosos.
Soma-se a essas condições naturais
o fato de a região abrigar a maior ocupação humana e ter o maior desenvolvimento
econômico do país. Devido a esses fatores naturais, sociais e econômicos, houve
um impulso que levou essa região a ter o maior potencial hidrelétrico instalado em
comparação às demais regiões
hidrográficas do Brasil.
Alternativas a e e: incorretas. Os principais rios da região hidrográfica do Paraná
são de planalto – característica que, naturalmente, dificulta a navegação.
Entretanto,
devido ao desenvolvimento econômico da região, foram feitas diversas intervenções
em seus principais rios. Um exemplo é a construção de eclusas nas barragens de
usinas hidrelétricas, o que tornou alguns trechos dos rios Tiete e Paraná
navegáveis, formando um sistema
hidroviário – utilizado, principalmente, para o transporte de cargas. De todo modo,
é importante destacar que o principal meio de transporte da região é o rodoviário.
Alternativa b: incorreta. O alto potencial energético de uma região hidrográfica
depende da declividade característica dos rios de planalto. Mesmo na região
hidrográfica amazônica, que tem como principal curso d’água o Rio Amazonas, um
típico rio de planície, seu alto potencial energético se deve aos afluentes do Planalto
Central
e do Planalto das Guianas. São esses rios de planalto
que fazem com que a bacia amazônica tenha o maior
potencial natural para a geração de energia elétrica do
Brasil.
Alternativa c: incorreta. O fornecimento de água para
grandes propriedades monocultoras de arroz e soja não
é o uso de maior destaque na região hidrográfica do Paraná.
Trata-se de uma característica que se enquadra em
regiões cuja economia está pautada nessas atividades,
como no caso da região Centro-Oeste, que tem seu território,
em grande parte, inserido na região hidrográfica do
Tocantins.

QUESTÂO 64
RESPOSTA CORRETA: C
O Pantanal está inserido em um domínio de clima tropical e, sob forte influência da
massa de ar tropical continental (quente e seca), apresenta temperaturas elevadas
e um período de estiagem prolongado. Durante o período de chuvas, a planície é
inundada por um conjunto de rios de grande vazão, originados nos divisores de
águas do Brasil central. Esse contraste entre períodos de chuva (inundação) e
períodos de estiagem (seca) – uma característica do funcionamento do ecossistema
pantaneiro – é fundamental para a manutenção de sua rica biodiversidade.
Alternativa a: incorreta. Ao contrário do clima tropical, o clima tropical úmido não
tem uma estação seca, não apresentando, portanto, períodos de estiagens
prolongadas.
Além disso, esse tipo de clima está associado à faixa litorânea do território
brasileiro, e sua ação é controlada pela massa de ar tropical atlântica, que é quente
e úmida.
Alternativa b: incorreta. As características associadas ao clima equatorial não têm
relação com o bioma do
Pantanal. No domínio equatorial, existe uma intensa precipitação anual, superior a
2.500 mm/ano, enquanto, na planície pantaneira, a precipitação é relativamente
modesta, em torno de 1.200 mm/ano, com um período de estiagem prolongado.
Alterativa d: incorreta. De fato, durante o período de longa estiagem do Pantanal,
quando a atuação da massa de ar tropical continental é mais intensa, o clima local
apresenta características próximas às da semiaridez;
entretanto, a ocorrência de chuvas e a inundação das planícies ressaltam a
característica do domínio tropical.
Alternativa e: incorreta. O clima subtropical é o único domínio climático que se
encontra fora da faixa tropical, restringindo-se à porção que está a sul do Trópico
de Capricórnio. Além disso, seus índices pluviométricos são elevados e bem
distribuídos ao longo do ano, sem que haja um longo período de estiagem.

QUESTÂO 65
RESPOSTA CORRETA: A
Os dados apontam para o cenário de desigualdade social em relação às minorias,
pois, nos índices apresentados, a maioria dos domicílios urbanos em favelas são
chefiados por pessoas negras, homens e mulheres, o que demonstra a tensão
acerca dos problemas socioeconômicos relativos à raça no país. Apesar de a análise
pura dos dados não permitir que a questão de gênero, enquanto minoria, fique tão
clara, a realidade na vida das favelas é ainda mais difícil para as mulheres, sejam
elas negras ou brancas, o que nos permitiria levantar, juntamente com a questão
racial, também a questão de gênero.
Alternativa b: incorreta. Mesmo ocupando o maior percentual, os grupos são
considerados minorias, pois estão à margem do alcance de direitos como moradia,
saúde e educação.
Alternativa c: incorreta. Os direitos políticos, mesmo possuindo amplitude no Brasil,
não diminuem os problemas sociais resultantes de diversas tensões que atingem as
minorias.
Alternativa d: incorreta. A alternativa é inválida, pois populações como a negra ou
indígena sofrem muita escassez no âmbito dos direitos básicos do cidadão.
Alternativa e: incorreta. Tais políticas não atingiram o mercado de trabalho, pois,
mesmo diante de inúmeros esforços, as minorias sofrem com dificuldade de
instrução e condições salariais desiguais em relação aos demais grupos.

QUESTÂO 66
RESPOSTA CORRETA: E
A criação da Companhia das Índias Ocidentais e a consequente invasão do Nordeste
brasileiro ocorreu como reação dos holandeses ao embargo espanhol à sua
participação no comércio com o Brasil durante a União Ibérica – medida que os
retirava de um comércio no qual, anteriormente, eles atuavam em parceria com
Portugal.
Alternativa a: incorreta. Embora a contestação do Tratado de Tordesilhas tenha
motivado diversas invasões estrangeiras de colônias americanas, esse não era o
elemento que justificava as ações da Companhia das
Índias Ocidentais.
Alternativa b: incorreta. A invasão do Brasil não marca o início da expansão
mercantil holandesa, visto que mercadores holandeses já participavam do comércio
transatlântico associado a Portugal antes do século XVII.
Alternativa c: incorreta. Os direitos de monopólio da Companhia das Índias
Ocidentais não foram concedidos por Portugal, mas pelo governo da Holanda, que
considerou as ações dessa companhia lícitas diante do embargo imposto pela
Espanha.
Alternativa d: incorreta. Embora as ações da Companhia das Índias constituíssem
pirataria aos olhos das monarquias ibéricas, havia o reconhecimento de um
poder estatal; no caso, o da Holanda. A maioria das ações de pirataria contavam
com o apoio de algum Estado europeu que recorria a essa prática para violar
embargos e monopólios de outras nações.

QUESTÂO 67
RESPOSTA CORRETA: A
Além da recusa em acreditar na divindade do imperador, os primeiros cristãos não
aceitavam a existência do politeísmo. Confrontar a autoridade do imperador foi
visto como uma ameaça a Roma, e, por isso, muitos cristãos foram perseguidos.
Alternativa b: incorreta. Apesar de esse dogma ser contrário aos princípios das
manifestações religiosas dos romanos, essa não foi uma motivação política para a
perseguição dos cristãos à época.
Alternativa c: incorreta. Os romanos foram tolerantes com as religiões dos povos
conquistados, incluindo-se religiões monoteístas. O cristianismo não foi perseguido
pelo fato de crer em um único deus, mas pelos fatores já citados.
Alternativa d: incorreta. Os cristãos dessa época (séculos I a III) buscaram
propagar o cristianismo não pela política, mas por meio de pregações e de ajuda
aos mais pobres.
Alternativa e: incorreta. A estrutura hierárquica que se desenvolveu dentro do
cristianismo, a qual passou a contar com funções como as de padre, bispo, cardeal
e papa, acabou sendo um fator que facilitou a aceitação do cristianismo por Roma
e, posteriormente, contribuiu para que se tornasse a religião oficial da região.

QUESTÂO 68
RESPOSTA CORRETA: B
O texto de Santo Agostinho expõe a diferença entre as percepções (sensível e
inteligível) e entre os diferentes tipos de conhecimento que se obtêm a partir delas.
Um desses conhecimentos é obtido pela iluminação interior, a partir da qual se
alcança a verdade. Essa luz da verdade, que, em última instância, corresponde à
Verdade do Verbo Divino (o Cristo), é que transmite às mentes acapacidade de
conhecer verdadeiramente a realidade,como uma participação no conhecimento
divino.
Alternativa a: incorreta. Há um conhecimento inteligível,
isto é, metafísico, que não se alcança mediante os sentidos do corpo, mas tem
lugar na própria alma, por meio da contemplação feita através da razão iluminada
pela verdade.
Alternativa c: incorreta. No texto, não há elementos que sustentem a ideia de que
o conhecimento seja impossível ou de que a verdade seja relativa; pelo contrário,
segundo as diferentes percepções, há diversos conhecimentos. Alternativa d:
incorreta. Os sentidos não são necessários para o conhecimento das coisas
inteligíveis, percebidas com a alma.
Alternativa e: incorreta. A verdade não é uma construção mental, mas o ser
humano a descobre dentro de si, à luz da Verdade, que o ensina e ilumina
interiormente.
QUESTÂO 69
RESPOSTA CORRETA: D
atividade mineradora motivou a introdução de novas estruturas de fiscalização e
controle, o que aumentou a presença da Coroa na região das Minas Gerais, fato que
desencadeou diversas revoltas contra essas medidas. Alternativa a: incorreta.
Apesar de a realidade da fiscalização na região mineradora ter apresentado
elementos inéditos, adequados à atividade, isso não produziu uma população mais
submissa à Coroa, ao contrário, gerou novos elementos de descontentamento, o
que explica as diversas rebeliões na região. Alternativa b: incorreta. Embora essas
atividades tivessem o mesmo objetivo de arrecadação, não se observava uma
estrutura fiscal comum entre elas, até porque não havia, por exemplo, a
necessidade de casas de fundição nas outras atividades. Alternativa c: incorreta. As
estruturas de fiscalização criadas para a região mineradora não foram transferidas
para outras atividades, já que cada uma demandava formas diferentes de controle

sobre os tributos. Alternativa e: incorreta. O ouro não era totalmente apropriado
pela Coroa portuguesa, ainda que houvesse, além do quinto, outros tributos que
permitiam a arrecadação de uma significativa parcela do ouro extraído.
QUESTÂO 70
RESPOSTA CORRETA: A
s ilhas de calor, fenômeno comum no ambiente urbano, principalmente nas grandes
cidades, têm sua origem vinculada à grande cobertura da superfície por asfalto e
concreto, que apresentam um baixo albedo, isto é, baixa capacidade de reflexão
dos raios solares. Isso significa que, nessas superfícies, a maior parte da energia é
absorvida, irradiando posteriormente raios infravermelhos para a atmosfera. Dessa
forma, há maior aquecimento da
superfície, o qual se agrava com a poluição atmosférica, onde há uma alta
concentração de gases de efeito estufa, que absorvem esses raios e ocasionam a
elevação da temperatura. A baixa arborização e a grande verticalização nas áreas
urbanas também contribuem para a formação das ilhas de calor. Alternativa b:
incorreta. Apesar de o aumento da temperatura
global prejudicar as grandes cidades, ele não é o responsável exclusivo pelas ilhas
de calor, uma vez que estas se dão no âmbito local de uma área urbana.
Alternativa c: incorreta. Embora os corpos d’água ajudem na diminuição da
temperatura, a falta deles não implica necessariamente na formação de ilhas de
calor, bem como a sua presença, apesar de poder amenizá--las, não impede a
conformação delas. Alternativa d: incorreta. A precipitação pode, até certo ponto,
diminuir a sensação térmica momentaneamente, no entanto há cidades com
presença de ilhas de calor nas mais diversas regiões, inclusive de clima úmido.
Alternativa e: incorreta. Mesmo que cidades localizadas em áreas deprimidas
tenham tendência de possuir temperaturas um pouco mais altas que o entorno,
devido ao processo de circulação do ar, isso não é suficiente para configurar a ilha
de calor, que depende de fatores como a cobertura do solo e a emissão de
poluentes.

QUESTÂO 71
RESPOSTA CORRETA: B
A Revolução do Porto teve duas consequências para o Brasil: uma imediata, que foi
o retorno da Corte a Lisboa, encerrando o Período Joanino no país; e,
posteriormente, a independência, pois, diante do projeto de restauração das
estruturas coloniais, o sentimento emancipacionista
se aprofundou, levando a uma situação irreversível.
Alternativa a: incorreta. As duas colocações estão incorretas, pois a revolução
limitou os poderes do rei e o republicanismo
ainda não era uma ideia tão disseminada no Brasil. Além disso, houve
manifestações localizadas, o que possibilitou a manutenção de um sistema
monárquico após a
independência.
Alternativa c: incorreta. A Revolução do Porto colaborou para disseminar certas
concepções liberais, mas, mesmo antes da vinda da Corte, as propostas
emancipacionistas já circulavam na colônia, em movimentos como a Inconfidência
Mineira e a Conjuração Baiana.
Alternativa d: incorreta. Apesar da limitação dos poderes do rei, a atitude dos
colonos não foi reacionária, pois isso representaria o retorno à condição de colônia
e ao monopólio comercial.
Alternativa e: incorreta. No Brasil, apesar de haver uma reação ao projeto
revolucionário, o interesse estava em manter os poderes na colônia, não o retorno
ao monopólio comercial. Não havia uma defesa unânime à permanência de D. João
VI; militares de alta patente e comerciantes, no Rio de Janeiro, defendiam o
retorno de D. João, já os grandes proprietários rurais se opunham a isso.
QUESTÂO 72
RESPOSTA CORRETA: A
fragilização do Império Romano permitiu maior autonomia das regiões do campo, e
o governo romano perdeu poder nessas áreas. Isso contribuiu para a fragmentação
do
poder central, um dos aspectos do feudalismo, sistema que tem suas origens nesse
contexto e se consolidaria posteriormente.
Alternativa b: incorreta. Após a queda do Império Romano do Ocidente, ocorreu o
fortalecimento dos grandes proprietários de terras.

Alternativa c: incorreta. As cidades enfraqueceram, e houve um processo de fuga
para o meio rural.
Alternativa d: incorreta. As hierarquias sociais ficaram mais rígidas nesse período,
mas não houve relação entre esse aspecto e o trecho citado.
Alternativa e: incorreta. As invasões bárbaras, intensificadas, colaboraram para a
ruralização de Roma.
QUESTÂO 73
RESPOSTA CORRETA: D
s ideias expressas pelo conceito de desenvolvimento sustentável empregadas por
organizações internacionais como a ONU associam-se ao que Joan Martínez Alier
nomeia conservacionismo. Essa corrente do Ecologismo tem como base a ideia de
um crescimento econômico sustentável, isto é, que utiliza técnicas e tecnologias
para fazer uso do meio ambiente de forma mais eficiente. Essa perspectiva busca
conservar o ambiente para que
haja continuidade nos processos econômicos e sociais e que não se inviabilize a
ocorrência do crescimento econômico.
Alternativa a: incorreta. A busca pela valorização dos modos de vidas tradicionais é
relacionada ao ecossocialismo, promovendo, de certa forma, uma crítica à ideia de
crescimento econômico, que está presente no conservacionismo.
Alternativa b: incorreta. O preservacionismo é que busca separar ambiente e
crescimento econômico a partir da perspectiva de que as áreas naturais devem ser
preservadas na forma original, com ações como a criação de parques e reservas.
Alternativa c: incorreta. A utilização indiscriminada dos recursos naturais não se
enquadra em nenhuma das principais correntes ecologistas, mesmo que havendo,
de maneira conjunta, uma ideia de realização de uma melhor distribuição de renda.
Alternativa e: incorreta. Esse caráter de protecionismo ambiental não está alinhado
às perspectivas apontadas nos ODS, que, apesar de apresentarem uma conduta
mais branda no uso dos recursos, com vistas à maior conservação, não têm como
pauta a ausência de intervenção no meio ambiente, e sim sua utilização de maneira
sustentável.

QUESTÂO 74
RESPOSTA CORRETA: C
modernização da agricultura brasileira implicou uma redução dos postos de
trabalho no campo devido à mecanização da produção, bem como ampliou a
concentração de terras, uma vez que tal mecanização e a utilização de insumos
agrícolas exigiam maiores investimentos para a realização da produção. Isso levou
aos moradores do campo uma série de problemas que culminaram no processo
conhecido como êxodo rural, com migração da população do campo para a cidade,
aumentando, assim, o número de habitantes nas áreas urbanas.
Alternativa a: incorreta. Apesar de ter ocorrido uma mudança no poder das elites
econômicas agrárias, estas continuam importantes, sendo possível observar a
concentração de terras sob a propriedade de seus integrantes e a importância da
agricultura moderna, controlada por essa
elite, para a economia brasileira.
Alternativa b: incorreta. A desigualdade social segue sendo um problema
importante no Brasil. Com o êxodo rural, diversas pessoas passaram a viver em
cidades, atraídas por uma expectativa de melhoria das condições de vida, o que,
em grande parte, não se cumpriu. Isso ocorreu porque, em relação a aspectos
como oferta de
empregos e infraestrutura urbana, as cidades não se desenvolveram para criar
melhores condições a um contingente populacional maior, aumentando, assim, a
pobreza urbana.
Alternativa d: incorreta. A modernização da agricultura propiciou o aumento da
concentração de terras, pois essa modernização está vinculada à produção de
commodities, que exige maiores investimentos, os quais os pequenos produtores
têm dificuldades de realizar.
Alternativa e: incorreta. Os conflitos no campo aumentaram nas últimas décadas,
com intensificação nesse período, da atuação de movimentos sociais, reivindicando
uma
menor concentração da estrutura fundiária brasileira.

QUESTÂO 75
RESPOSTA CORRETA: C
Quando Bartolomeu Dias provou ser possível contornar a costa da África, Portugal
ficou muito próximo de concluir a rota para as Índias, idealizada desde o início da
expansão marítima portuguesa. Assim, a Espanha concordou em investir na
proposta de Colombo, a qual, embora incerta, oferecia a possibilidade de atingir o
mesmo resultado por meio de uma rota mais simples, permitindo ao país
compensar o atraso em relação às navegações lusas.
Alternativa a: incorreta. Embora os detalhes das rotas fossem mantidos sob sigilo
para evitar a concorrência de outras nações e navegadores, os resultados das
expedições acabavam sendo de conhecimento público, como no caso da viagem de
Bartolomeu Dias.
Alternativa b: incorreta. Não havia colaboração entre os navegadores, e sim
concorrência, especialmente no
caso que envolve Colombo e Bartolomeu Dias.
Alternativa d: incorreta. Portugal estabeleceu pontos de comércio ao longo da costa
ocidental da África, mas isso não impediu suas expedições de buscar estender as
rotas conhecidas; a dificuldade em alcançar as Índias se
deve a dificuldades técnicas de navegação.
Alternativa e: incorreta. As teses medievais sobre a geografia da Terra, de modo
geral, eram refutadas pelo avanço das navegações.

QUESTÂO 76
RESPOSTA CORRETA: D
O trecho da música está relacionado ao encurtamento da noção de tempo-espaço
proporcionado pelas inovações infraestruturais que favoreceram o fluxo
informacional no contexto da globalização. Esse ciclo de inovações, que veio a ser
conhecido como revolução tecnocientífica e informacional, facilitou o acesso a
informações e a comunicação entre pessoas e empresas, funcionando como meio
de interligação entre os lugares.
Alternativa a: incorreta. O simples desenvolvimento de novas tecnologias de
informação e comunicação não garante, necessariamente, a universalização do
acesso a elas, pois depende de como essas tecnologias são organizadas e
disponibilizadas para as pessoas em diferentes partes do mundo.
Alternativa b: incorreta. Embora os meios que permitem o maior fluxo de
informações estejam sendo constantemente aprimorados, isso não significa que
inexistam fatores limitantes. Deve ser considerada a existência de interesses
políticos, sustentados por leis aplicadas em cada território, que ainda interferem
nesse fluxo informacional – ou seja, as barreiras políticas ainda não foram
totalmente superadas.
Alternativa c: incorreta. No contexto da globalização, a
livre circulação entre os territórios se aplica, em grande parte, ao capital e às
mercadorias. Os fluxos populacionais ainda continuam restritos, da mesma forma
que acontece em relação ao acesso às novas tecnologias de informação e
comunicação.
Alternativa e: incorreta. Na realidade, o avanço dos sistemas de comunicação e
informação é que impulsionou o maior contato entre as culturas, e não o contrário.
Tal contato gerou influências entre as culturas; entretanto, essas influências não
significam, necessariamente, que haja uma eliminação de identidades nacionais.
QUESTÂO 77
RESPOSTA CORRETA: D
Em Filosofia, São Tomás de Aquino entende que a essência de Deus só pode ser
conhecida mediante a revelação por parte do próprio Deus (por exemplo, o mistério
da Trindade), e não pela razão. Pela luz natural, como é chamada a potência
racional, o ser humano pode conhecer o que a divindade não é e, por analogia, pela
consideração dos efeitos e das perfeições difundidas entre as criaturas, pode

conhecer a existência e certas características do Criador. Desse modo, nem tudo
que é objeto de fé pode ser demonstrado.
Alternativa a: incorreta. O conhecimento sobre Deus também é objeto da razão.
“Deus ser” e “Deus ser uno”,
por exemplo, são conhecimentos que “os filósofos, conduzidos pela luz da razão
natural, provaram, por via demonstrativa, poderem ser atribuídos a Deus”.
Alternativa b: incorreta. Em Teodiceia e em Metafísica, Deus é objeto da razão;
porém, a natureza divina não pode ser compreendida em sua totalidade, pois
algumas verdades “excedem toda capacidade da razão humana”.
Alternativa c: incorreta. O conhecimento da unicidade de Deus, segundo São Tomás
de Aquino, pode ser objeto de sondagem racional.
Alternativa e: incorreta. O conhecimento de Deus é objeto de análise metafísica e
empírica (quando se busca Deus, enquanto causa, por meio de seus efeitos).
QUESTÂO 78
RESPOSTA CORRETA: D
O frei descreve a exploração e violência a que as populações nativas foram
submetidas com a chegada dos espanhóis à América. Por décadas de exploração,
vários povos indígenas que habitavam a região foram dizimados e tiveram suas
culturas destruídas.
Alternativa a: incorreta. Apesar dos conflitos e dos gastos com navios e exércitos, a
exploração de recursos dos territórios americanos, sobretudo ouro e prata, permitiu
o enriquecimento do reino espanhol, e não seu enfraquecimento.
Alternativa b: incorreta. Na América portuguesa, o interesse inicial dos
colonizadores, ainda no século XVI, foi pelo pau-brasil; porém, na América
espanhola, desde as primeiras expedições, os espanhóis adentraram o continente
em busca de ouro e prata.
Alternativa c: incorreta. No século XVI ainda não existiam os caudilhos, e as
riquezas obtidas pelos exploradores não ficavam no local, eram levadas para a
Espanha.
Alternativa e: incorreta. A vitória dos espanhóis sobre as populações indígenas
pode ser explicada pela superioridade tecnológica dos exércitos espanhóis e pelas
doenças trazidas por eles, contra as quais os indígenas não tinham imunidade.
Houve, porém, alianças dos espanhóis com povos indígenas para ajudar a combater
os impérios locais.

QUESTÂO 79
RESPOSTA CORRETA: D
As holdings são grupos econômicos que controlam e administram um conjunto de
empresas pertencentes ao mesmo ramo ou a diversos setores da economia. Uma
holding pode surgir da fusão entre diferentes empresas (mesmo que concorrentes
entre si) ou da interligação de várias companhias por meio de um grupo de sócios
majoritários. Trata-se de uma estratégia de organização administrativa
estabelecida com a consolidação do capitalismo financeiro, que evoluiu a partir da
expansão das empresas transnacionais, apresentando como uma de suas principais
características o domínio sobre grandes parcelas do mercado consumidor mundial.
Alternativa a: incorreta. A principal característica das holdings é a concentração de
capitais, a partir do controle de várias empresas de diversos setores econômicos.
Com isso, esses grupos garantem uma atuação global, não se restringindo aos
mercados locais de seus países de origem.
Alternativa b: incorreta. As holdings não controlam empresas exclusivamente no
setor produtivo; ao contrário, seus ganhos advêm de um conjunto de ações ligadas
tanto ao capital produtivo quanto ao capital financeiro.
Alternativa c: incorreta. A divisão de mercados, com vistas à inibição da
concorrência entre empresas de um mesmo setor, é uma estratégia que caracteriza
a formação de cartel. No caso das holdings, elas preveem o controle e a
administração de empresas que podem ser, inclusive, concorrentes no mercado
consumidor. É o caso, por exemplo, da indústria automobilística, em que diversas
marcas são controladas por uma mesma holding.
Alternativa e: incorreta. As holdings são grupos econômicos que controlam e
administram um conjunto de empresas pertencentes ao mesmo ramo ou a vários
setores diferentes da economia.

QUESTÂO 80
RESPOSTA CORRETA: A
No sistema colonial, embora predominasse o trabalho escravo, havia atividades
realizadas por homens livres, que, normalmente, viviam como agregados de
senhores de engenho, pois o trabalho remunerado não era comum no Brasil nesse
período.
Alternativa b: incorreta. O conceito de propriedade privada não se aplica ao Brasil
colonial, uma vez que as terras não possuíam valor de comercialização e o status
econômico era representado pela propriedade de
escravizados, e não de terras. Assim, a quantidade de escravizados permitia a
ocupação de terras por meio da posse.
Alternativa c: incorreta. Mesmo que algumas atividades
especializadas fossem realizadas por escravizados, isso não constituía um elemento
de status, pois a condição desses indivíduos, bem como o envolvimento com o
trabalho manual, era tida como inferior pela sociedade brasileira.
Alternativa d: incorreta. As relações de trabalho não
eram exclusivamente escravistas; havia colonos que não tinham condições de
adquirir escravos e, portanto, deveriam se incorporar de alguma forma à estrutura
econômica.
Alternativa e: incorreta. Os colonos livres não chegavam a constituir uma camada
média na sociedade e não estavam associados a um regime de trabalho
assalariado, já que a ideia de uma remuneração periódica em dinheiro não é
observada no contexto açucareiro do Brasil colonial.
QUESTÂO 81
RESPOSTA CORRETA: A
As ideias de João Calvino, que rompeu com algumas concepções tradicionais da
Igreja, foram apoiadas pela elite de Genebra, em parte por permitir a busca pelo
lucro. Alternativa b: incorreta. Segundo a doutrina de Lutero, apenas a fé tornava a
salvação possível; diante disso, ele condenava o lucro.
Alternativas c e d: incorretas: Sendo o puritanismo (Inglaterra) e o
presbiterianismo (Escócia) segmentos derivados do calvinismo, não poderiam ser o
movimento religioso que primeiro rompeu com o dogma católico de condenação do
lucro.
Alternativa e: incorreta. O catolicismo continuou pregando que o lucro excessivo
era um pecado, não rompendo com essa ideia em momento nenhum.

QUESTÂO 82
RESPOSTA CORRETA: B
O setor de transportes responde por mais da metade da demanda global por
petróleo e acomoda todo o sistema de deslocamento de mercadorias e pessoas pela
superfície terrestre. Entretanto, é um setor em que a substituição do petróleo por
outra fonte de energia ainda é bastante limitada, dando margem ao crescimento de
fontes alternativas, como no caso dos biocombustíveis.
Alternativa a: incorreta. Limitar as atividades dos setores industrial e de construção
civil traria um alto custo social, uma vez que representaria uma elevação dos
índices de desemprego. Soma-se, ainda, o fato de que as demandas desses setores
são bem menores do que a do setor de transportes (sendo que o setor de
construção, assim como de geração de eletricidade, apresenta uma tendência de
queda no futuro). Logo, restringir a indústria e a construção não significaria uma
grande mudança no total de petróleo consumido.
Alternativa c: incorreta. De toda a demanda global por petróleo, a geração de
eletricidade responde por uma pequena parcela (aproximadamente 7%). Além
disso, as projeções futuras já revelam uma tendência de diminuição ainda maior da
participação do petróleo para geração de eletricidade, como aparece indicado nos
dados do gráfico (decréscimo a uma taxa de –2,9% ao ano).
Alternativa d: incorreta. Os transportes coletivos que utilizam fontes energéticas
derivadas do petróleo poderiam, cada vez mais, utilizar fontes alternativas, tal
como os biocombustíveis. A elevação das tarifas representa uma forma de restringir
o uso desses sistemas coletivos, quando, na realidade, esses sistemas deveriam ter
o uso cada vez mais incentivado, de modo a reduzir o transporte individualizado.
Alternativa e: incorreta. Tecnologias que permitam o uso de combustíveis
alternativos aos derivados de petróleo já existem. É o caso, por exemplo, da
tecnologia flex fuel (ou bicombustível), que permite o uso de etanol ou gasolina no
mesmo veículo. Entretanto, a inovação tecnológica constante pode vir a gerar
novas possibilidades de produção de energia em substituição ao petróleo.

QUESTÂO 83
RESPOSTA CORRETA: E
Com o uso de drones, os produtores podem verificar as condições da lavoura e da
pastagem de grandes áreas por meio de imagens ou vídeos – o que facilita a
identificação de locais onde há pragas, deficiência de nutrientes, falta de água no
solo etc. – ou, até mesmo, realizar a contagem de seu rebanho. Assim, caso haja
necessidade, o produtor pode intervir rapidamente, evitando danos maiores e
contribuindo para a manutenção de uma produtividade mais elevada.
Alternativa a: incorreta. A fertilidade do solo não pode ser analisada apenas por
meio do sobrevoo de drones, uma vez que, para isso, é necessário coletar e
analisar amostras desse solo em laboratório, além de mapear a região a fim de
identificar, com maior precisão, as porções mais e menos férteis do solo
monitorado.
Alternativa b: incorreta. O uso da mão de obra na colheita não pode ser substituído
pelo uso de drones, uma vez que estes, ao menos por enquanto, não têm
capacidade para realizar colheitas.
Alternativa c: incorreta. A previsão do tempo na área agrícola não pode ser
realizada por drones. Esse tipo de análise é feito apenas em locais especializados,
por meio da utilização de elementos como imagens de satélites, estações
meteorológicas e computadores com capacidade para realizar diversos cálculos e
operações.
Alternativa d: incorreta. O acompanhamento de áreas desmatadas não tem relação
direta com a produção agrícola, vinculando-se aos órgãos de fiscalização (que,
inclusive, já utilizam drones para essa função) ou até mesmo aos proprietários
rurais, os quais podem observar, de maneira mais detalhada, as áreas de sua
propriedade que foram desmatadas.

QUESTÂO 84
RESPOSTA CORRETA: A
No trecho reproduzido, Descartes apresenta o primeiro preceito para o
conhecimento verdadeiro, segundo o qual não se deve admitir como verdadeiro
senão aquele
conhecimento que resiste à dúvida metódica. Quando o conhecimento é
indubitável, ele é claro, distinto e, consequentemente, verdadeiro.
Alternativa b: incorreta. O conhecimento é fruto da análise lógica mediante a
dúvida. Nessa etapa da exposição, os sentidos, quando examinados, são confusos e
enganam.
Alternativa c: incorreta. Segundo o primeiro preceito, o
conhecimento verdadeiro não é difuso – e sim claro e distinto – nem precipitado, já
que se deve "evitar cuidadosamente a pressa e o preconceito".
Alternativa d: incorreta. O conhecimento proveniente dos sentidos (empiria) é
confuso, enganoso e, segundo o primeiro preceito, não é admissível como
verdadeiro. Além disso, a expressão "dedução empírica" é um contrassenso,
já que a dedução se dá por raciocínio, sem se referir à experiência; enquanto a
indução, por sua vez, é empírica.
Alternativa e: incorreta. O conhecimento verdadeiro é, primeiro, fruto do método
da dúvida e, só depois, da análise das dificuldades em suas menores partes
(segundo preceito).

QUESTÂO 85
RESPOSTA CORRETA: E
A grande maioria dos conflitos agrários no Brasil está ligada ao fato de grandes
proprietários – muitas vezes, grileiros – apropriarem-se de terras que, por vezes,
eram ocupadas por grupos de pequenos e médios proprietários, índios e posseiros.
A partir dessa situação, esses grupos
muitas vezes voltam a se instalar em terras de grandes proprietários (o que estes
consideram como invasões) com o intuito de forçar o processo de reforma agrária
ou mesmo pretendendo a retomada/manutenção da posse da terra.
Alternativa a: incorreta. Ao contrário do que indica a alternativa, é a ocupação de
terras públicas que ocorre para forçar a realização da reforma agrária. Além disso,
como está se falando de áreas que são de posse do Estado, tais ações não
costumam gerar conflitos armados (como o mencionado no texto) entre indígenas e
fazendeiros.
Alternativa b: incorreta. A política indigenista no Brasil não apresenta uma atuação
efetiva na tentativa de ocupação de novas áreas; em vez disso, ela se concentra
tentando demarcar as regiões que eram de posse dos grupos indígenas (antes de
serem ocupadas pelos grandes proprietários) ou empenhando-se para mantê-las
sob posse dos indígenas diante da ameaça de perda.
Alternativa c: incorreta. O crescimento do desemprego no campo ocorre devido ao
uso de maquinário moderno, que dispensa os trabalhadores; entretanto, não é o
desemprego em si que justifica os conflitos agrários, e sim a elevada concentração
de propriedades de terra, que torna menores as áreas onde os índios podem
desenvolver plenamente seu modo de vida.
Alternativa d: incorreta. Os minifúndios são pequenas
propriedades e, além de seus donos não possuírem condições econômicas e
políticas de pressionar os grandes proprietários de terras, não estão
necessariamente ligados aos índios, já que boa parte da população indígena vive
em suas próprias reservas.

QUESTÂO 86
RESPOSTA CORRETA: D
O autor contempla as características dos movimentos sociais e suas lutas,
considerando desde os movimentos trabalhistas até os mais diversificados, como o
ecológico.
Alternativa a: incorreta. As manifestações culturais são o patrimônio cultural ou
toda a forma de expressão humana que demonstra esse patrimônio.
Alternativa b: incorreta. As coligações partidárias não
correspondem às características apresentadas pelo autor no âmbito das
organizações e pleitos.
Alternativa c: incorreta. O terceiro setor da economia corresponde às associações
sem fins lucrativos ou de caráter filantrópico, como as ONGs.
Alternativa e: incorreta. O texto configura uma ideia de luta por direitos de grupos
minoritários, portanto não cabe a possibilidade de relações entre as esferas do
poder público.

QUESTÂO 87
RESPOSTA CORRETA: D
A teoria dos ídolos descreve os principais obstáculos para a obtenção do
conhecimento científico: o antropomorfismo (ídolos da tribo), a limitação à própria
formação (ídolos da caverna), a imprecisão da linguagem (ídolos do foro) e os
sofismas, as pseudociências e as
superstições (ídolos do teatro).
Alternativa a: incorreta. Francis Bacon critica a lógica aristotélica como método do
conhecimento.
Alternativa b: incorreta. O conhecimento que se obtém pela superação dos ídolos é
científico, mas não a visão de mundo vigente, a qual se refere ao senso comum e à
dimensão comunitária – e, por isso, contém os problemas
que Francis Bacon deseja solucionar.
Alternativa c: incorreta. Francis Bacon não desenvolve
sua teoria considerando o contexto grego antigo, e sim o seu próprio contexto.
Ademais, sua teoria não indica a dialética como método.
Alternativa e: incorreta. De acordo com os ídolos do foro, a linguagem é fonte de
ambiguidade e imprecisão, logo não tem clareza absoluta.

QUESTÂO 88
RESPOSTA CORRETA: E
A obra retrata o nascimento da deusa romana Vênus (correspondente à Afrodite na
mitologia grega), conforme indica a referência. Trata-se de uma alusão à mitologia
romana, comum entre os artistas da época do Renascimento.
Alternativa a: incorreta. O antropocentrismo, conceito
oposto ao teocentrismo até então vigente, foi uma das características do
Renascimento, considerando a humanidade como o centro do universo.
Alternativa b: incorreta. O movimento renascentista rompeu com o pensamento
católico nas artes, mas não em decorrência do surgimento de uma nova religião.
Alternativa c: incorreta. Apesar do uso de novas técnicas,
a pintura já era comum e amplamente utilizada durante a Idade Média, inclusive e
sobretudo pela Igreja.
Alternativa d: incorreta. Podemos considerar que o movimento renascentista
contestou o poder da Igreja, mas não a crença em Deus ou em divindades, embora
as representações de entidades religiosas estivessem muito mais relacionadas a
ideais estéticos do que a fatores religiosos.

QUESTÂO 89
RESPOSTA CORRETA: A
A formação de blocos econômicos busca dinamizar a integração econômica e, em
alguns casos, a política, a social e a ambiental. Para que essa formação se
configure, é necessária uma eliminação de entraves financeiros, como barreiras
alfandegárias e taxas adicionais, que têm o objetivo de proteger mercados de
determinados países. Assim, ao formar um bloco, os governos que o integram e as
empresas localizadas nos países que o compõem podem atuar em diversos
mercados, nos quais poderia haver, anteriormente, alguma restrição ou
condição desfavorável para a realização de investimentos e trocas comerciais.
Alternativa b: incorreta. A formação de conglomerados envolve empresas, sem ter
a participação direta de governos. As empresas podem pressionar os governos a
adotar medidas de natureza econômica para beneficiá--las. Entretanto, quem toma
a decisão de promover tais medidas são os governos dos países.
Alternativa c: incorreta. A implantação de sistemas de livre concorrência não
envolve, necessariamente, a criação de um bloco comercial. A exemplo do que

acontece em algumas áreas do globo, o comércio pode ser livre entre países que
não fazem parte conjuntamente de um bloco econômico, por exemplo.
Alternativa d: incorreta. A instalação de transnacionais em países periféricos tem
como foco a utilização dos benefícios ali existentes, como mão de obra barata,
incentivos fiscais, entre outros. Entretanto, essa instalação não está
necessariamente vinculada à eliminação de barreiras alfandegárias ou a algum
outro benefício à importação de seus produtos por outros mercados.
Alternativa e: incorreta. A criação de cartéis forma um grupo de empresas que
passa a atuar de forma combinada em um mesmo setor da economia. Assim, o
cartel não é uma associação formada por um governo nem tem poder direto de
decisão sobre a realização de acordos econômicos entre países.
QUESTÂO 90
RESPOSTA CORRETA: D
A proposta de subordinar o imperador à Assembleia era de cunho liberal, feita por
um grupo claramente inspirado nos acontecimentos da Revolução do Porto, pois
limitaria os poderes de D. Pedro I. Já o outro grupo, liderado por José Bonifácio,
defendia a concentração de poderes no imperador, o que levava às tendências
absolutistas presentes no Poder Moderador.
Alternativa a: incorreta. Na disputa descrita no texto, não há um grupo republicano,
mas propostas divergentes quanto ao modelo de monarquia a ser adotado no
Brasil.
Alternativa b: incorreta. As duas correntes até poderiam ser caracterizadas nesses
termos, mas o posicionamento quanto à escravidão não era o que separava esses
grupos, já que, em ambos, predominavam proprietários de escravos ou pessoas
que não se opunham ao escravismo.
Alternativa c: incorreta. Os termos “brasiliense” e “coimbrão” fazem referências
efetivas às nacionalidades, mas ambos os grupos apoiavam a independência,
embora divergissem quanto ao modo de governo.
Alternativa e: incorreta. O fato de os brasilienses apoiarem a limitação dos poderes
reais e o predomínio do poder da Assembleia não os torna democratas, já que
não defendiam a participação de todos no sistema político do império.

QUESTÂO 91
RESPOSTA CORRETA: A
situação representada na charge remete-se à questão ambiental, uma vez que
existe a necessidade atual de a humanidade diminuir a dependência em relação aos
combustíveis fósseis, especialmente em decorrência da intensificação do
aquecimento global. Ao mesmo tempo, é preciso ampliar a participação de fontes
renováveis na matriz energética mundial.
Alternativa b: incorreta. Existe a necessidade de se ampliar a utilização de fontes
renováveis de energia, e a principal motivação é a questão ambiental. No entanto,
tal motivação não resultou em disputas geopolíticas, muito menos em conflitos
armados. Essa conjuntura remete-se, na realidade, à geopolítica do petróleo, que
apresenta um vasto histórico de conflitos de interesses
e tensões.
Alternativa c: incorreta. O aspecto econômico, que ainda faz com que os
combustíveis fósseis sejam mais vantajosos em relação às fontes alternativas, diz
respeito
à grande disponibilidade de reservas, bem como ao baixo custo de exploração.
Assim, não são os empregos gerados na cadeia produtiva dos combustíveis fósseis
que fazem com que estes ainda sejam as principais fontes de energia em nível
global.
Alternativa d: incorreta. A necessidade de diversificar as fontes primárias de
energias renováveis realmente motiva o desenvolvimento de pesquisas científicas.
No entanto, de modo algum é possível afirmar que as fontes alternativas
superaram os combustíveis fósseis.
Alternativa e: incorreta. Na atualidade, não se pode associar ao aspecto cultural a
maior utilização de combustíveis fósseis. Na realidade, o fator econômico ainda é
crucial nesse contexto, a destacar o baixo custo de exploração dos combustíveis
fósseis e as grandes reservas ainda disponíveis.

QUESTÂO 92
RESPOSTA CORRETA: D
A burguesia, no período, com auxílio do Estado, obteve mais riquezas e mais poder;
além disso, mais tarde, foi a protagonista da queda do absolutismo europeu.
Alternativa a: incorreta. Embora o Estado, à época, tenha se fortalecido em vários
aspectos, inclusive em sua
organização, esse não é o ponto abordado no texto.
Alternativa b: incorreta. A nobreza, ao contrário da burguesia, não se fortaleceu
com o mercantilismo.
Alternativa c: incorreta. A classe burguesa foi a que mais se beneficiou com o
mercantilismo, por meio dos investimentos
feitos com as riquezas obtidas nas colônias.
Alternativa e: incorreta. Ao contrário, o Estado absolutista se fortaleceu com a
política mercantilista, embora o texto não trate desse ponto.

QUESTÂO 93
RESPOSTA CORRETA: D
Devido ao seu grande porte, as UHEs são os empreendimentos que mais geram
problemas ambientais e, principalmente, sociais. São usinas cujos projetos
preveem a construção de grandes barragens e a consequente formação de
reservatórios de amplas dimensões (que
alagam extensas áreas). Essas características forçam o deslocamento de
populações em geral, o que inclui, obviamente, comunidades tradicionais. Trata-se
de um impacto que é reduzido com a construção de usinas hidráulicas de menor
porte, como as CGHs e as PCHs.
Alternativas a e b: incorretas. Nenhuma usina hidráulica é isenta de impactos
ambientais e sociais. Independentemente do porte, todas as usinas têm um tipo de
barragem e reservatório que altera o curso natural do rio, gerando consequências
diversas. Embora as CGHs e PCHs afetem o ambiente de maneira muito mais
discreta que as UHEs, exatamente por serem de menor porte, ainda assim resultam
em interferências na vida aquática do rio em que foi construído o empreendimento.
Ao mesmo tempo, essas usinas menores também resultam
em alagamentos de áreas (devido à formação dos reservatórios), que podem gerar
problemas relacionados à necessidade de deslocamento de pessoas ou à perda de
áreas agricultáveis, por exemplo.
Alternativa c: incorreta. De modo geral, com a construção dos reservatórios das
hidrelétricas, há liberação de gás carbônico, gás metano e vapor-d’água. Com a
liberação
dessas substâncias, as condições atmosféricas locais tendem a sofrer alterações.
Alternativa e: incorreta. Nas PCHs, assim como em qualquer outra hidrelétrica,
ocorre, a partir do barramento do curso natural do rio, o acúmulo de sedimentos,
que favorece o assoreamento do lago artificial, o reservatório. Embora esse tipo de
impacto aconteça com uma intensidade menor, se comparado às UHEs, é um
problema a ser considerado, exatamente por se tratar de uma interferência
humana na dinâmica natural dos rios.

QUESTÂO 94
RESPOSTA CORRETA: B
Embora fosse um movimento organizado por um número pequeno de
conspiradores, membros de uma elite letrada da região mineradora, o motim
planejado deveria mobilizar a população em geral, já que a pauta (os impostos)
descontentava a maioria dos colonos.
Alternativa a: incorreta. O movimento, apesar de republicano, era motivado em
grande parte pelo descontentamento com os impostos a que os revoltosos estavam
submetidos, portanto o aspecto econômico é bastante relevante para sua
motivação.
Alternativa c: incorreta. O projeto republicano não necessariamente implica um
sistema democrático (há muitas formas de República com restrições à participação
popular).
Alternativa d: incorreta. O movimento não era em oposição à presença dos dragões
(membros das tropas militares da época), até porque muitos deles participavam da
Inconfidência, como Tiradentes. Além disso, não era um movimento popular.
Alternativa e: incorreta. O movimento pretendia assassinar o visconde de
Barbacena, mas não era contra a elite, sendo, inclusive, comandado por uma
parcela descontente dessa elite local que assumiria o poder ao proclamar a
República independente.

QUESTÂO 95
RESPOSTA CORRETA: D
Em tese, quanto maior for a latitude de um lugar, menor é a sua temperatura
média. Porém, especificamente nesse caso, ao comparar as duas localidades, o
fator altitude passa a ser determinante, pois, quanto maior for a altitude, menor
será a temperatura média do lugar.
Assim, a altitude é o fator climático que explica a temperatura mais baixa em
Campos do Jordão, embora essa cidade esteja localizada em uma latitude menor
que a de Caxias do Sul.
Alternativa a: incorreta. Em relação a Campos do Jordão, Caxias do Sul, de fato,
encontra-se em uma latitude maior. Em tese, essa característica possibilitaria a
ocorrência de média térmica menor em comparação a Campos do Jordão, que está
em latitude menor, mas não é esse o fator que explica a temperatura média mais
alta em Caxias do Sul, e sim a altitude, que é menor nesta cidade do que naquela.
Alternativa b: incorreta. Em relação a Caxias do Sul,
Campos do Jordão se encontra em uma latitude menor, o que permitiria a
ocorrência de média térmica maior nesta cidade. No entanto, não é esse o fator que
explica a temperatura média mais baixa de Campos do Jordão, e sim a altitude, já
que esta cidade se encontra em uma posição mais elevada em relação ao nível do
mar.
Alternativa c: incorreta. Realmente, ambas as localidades apresentam pluviosidades
anuais consideradas altas, porém não se encontram na mesma faixa de latitude.
Alternativa e: incorreta. O fator climático altitude é determinante na comparação
entre essas duas localidades, especificamente.

