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2º SIMULADO ENEM 
1º DIA 

Estratégia Vestibulares 

 
INSTRUÇÕES! 

• Esta prova contém 90 questões objetivas, com cinco alternativas cada, e simula o primeiro dia de prova 
do Enem. 

• Você receberá esta prova via e-mail cadastrado no ato da inscrição ou poderá baixar em um artigo 
publicado no blog do Estratégia Vestibulares. Baixe-a e imprima-a se preferir. 

• Os participantes terão das 13h às 18h (horário de Brasília) para responder às questões e enviar o gabarito 
com as respostas; 

• Se você é aluno do Estratégia Vestibulares e tem o programa de Redações Ilimitadas em seu curso, 
poderá enviar sua redação para correção. Nesse caso, o seu texto deve ser enviado por e-mail de forma 
digitalizada (foto ou escaneada), para o endereço (redacao@estrategiavestibulares.com.br); 

• O seu gabarito deve ser enviado através de um formulário eletrônico que ficará disponível nesta prova e 
no blog do Estratégia Vestibulares. 

• O formulário estará disponível para preenchimento durante toda aplicação da prova; 

• Só serão considerados (para critérios de premiação) os gabaritos enviados dentro do prazo de aplicação 
da prova, ou seja, até às 18h (horário de Brasília); 

• Gabaritos enviados após às 18h (horário de Brasília) serão automaticamente desclassificados da 
premiação, mas não ficam de fora do ranking geral classificatório que montamos com todos os candidatos; 

• Para fins de desempate, será considerado o horário de envio do gabarito; 

• A partir das 19h, serão divulgados o gabarito deste simulado, a resolução da prova por escrito e o ranking com o 

resultado oficial do simulado. 

• Se você foi agraciado com descontos, escreva para vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br informando seu 

nome completo e seu e-mail de cadastro para reclamar seu prêmio na forma de cupom de desconto. 

• As premiações serão feitas seguindo à risca a tabela que indica a distribuição dos descontos a seguir; 

• O segundo dia de prova do 1º Simulado do Enem acontece no dia 04/04/2020; 

• Os descontos são os abaixo listados: 

➢ até 50% de acertos: 20% de desconto; 
➢ acima de 50% e até 60% de acertos: 30% de desconto; 
➢ acima de 60% e até 75% de acertos: 50% de desconto; ou 
➢ acima de 75% de acertos: 70% de desconto. 

 
 

Preencha seu gabarito! 

 

https://blog.estrategiavestibulares.com.br/correcao-de-redacao/
mailto:vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br
https://docs.google.com/forms/d/1-IB8tvAlw_dUbzBP-YCs24P-ifK3Zas2lCj4g3ezW84/viewform
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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS 

Questões de 01 a 05 (opção inglês) 
 

Questão 01 

Astronomers Find an Exoplanet Where Iron Rains From 

the Sky 

 
Astronomers have discovered a bizarre exoplanet that 

rains iron at night. The daytime side of this world, dubbed 
WASP-76 b, isn’t any less hellish, either. Temperatures can 
reach up to 4,300 degrees Fahrenheit (2,400 degrees 
Celsius) — hot enough to vaporize metal. “One could say 
that this planet gets rainy in the evening, except it rains 
iron,” University of Geneva astronomer David Ehrenreich, 
who led the new study, said in a press release. 

WASP-76 b is slightly smaller than Jupiter and sits some 
640 light-years from Earth in the constellation Pisces. Its 
horrifying weather is caused by its truly extreme orbit. Gas 
giant worlds like WASP-76 b are called hot Jupiters 
because they orbit uncomfortably close to their home stars 
— in this case, nearly 10 times closer than Mercury is to our 
sun. That proximity leaves WASP-76 b “tidally locked” to its 
star, with one side permanently baking in light and the other 
stuck in eternal darkness. 

Disponível em: https://astronomy.com/ Acesso em: 11 mar. 20 (adaptado). 
 

O texto relata um relevante feito no campo da 
ciência: a descoberta de um exoplaneta, apelidado 
de WASP-76 b. Dentre as características 
excêntricas que tornam o exoplaneta bastante 
peculiar, destaca-se o fato de que 

A diferentemente de outros exoplanetas, esse 
planeta fica muito chuvoso à noite. 

B o WASP-76 b, um mundo gigante de gás, é bem 
menor que Júpiter. 

C seu clima horripilante é causado por orbitar 
muito próximo à sua estrela. 

D ele está 10 vezes mais perto do nosso sol do 
que a Terra. 

E um mesmo lado seu intercala períodos de luz e 
escuridão ao longo do dia. 

 

 

Questão 02 
 

 
Disponível em: https://www.washingtonpost.com/ Acesso em: 11 mar. 20 

(adaptado). 

I Shop Therefore I Am (1987) é um trabalho de 
Barbara Kruger e tornou-se uma obra de arte 
icônica. A frase, inspirada num famoso pensamento 
de René Descartes, ilustra 

A a íntima conexão entre o ato de pensar e o ato 
de comprar. 

B a contradição entre o ato de comprar e a própria 
existência. 

C a dissociação entre o ato de fazer compras e os 
valores da sociedade. 

D a intrínseca relação entre o consumo e a 
existência na sociedade. 

E a vinculação entre os atos de fazer compras e 
de estar em algum lugar. 

 
Questão 03 

Baltimore’s Celebration of Working-Class Glamour 

For two days in June, Baltimore’s quaint neighbourhood 
of Hampden is invaded by “Hons”, who are armed with 
beehives, feather boas and cat-eye glasses bedazzled with 
rhinestones. To non-Baltimorean eyes, this parade of tens 
of thousands of women and men decked out in their finest 
pastel swing skirts, cheap wigs and garish makeup is 
perplexing, but locals know the figure of the Hon well. 

HonFest is a street festival that honours the historic 
working-class women of Baltimore. At its helm is a little- 
known subculture called “Hons” – easily identifiable by their 
over-the-top dresses, hair and jewellery. Today, Hons’ 
faces are emblazoned on T-shirts and coffee mugs 
throughout Baltimore, and they have become one of the 
city’s most prominent mascots. But this subculture’s roots 
can be traced to humble beginnings. 

For decades, husbands were able to support their 
families, but that all changed during World War Two, when 
a significant portion of men were enlisted, thus pushing 
women into the workforce. Along with costume, jewellery 
and colourful outfits, these mid-century working women 
loved to spend their cash at the salon. Hons lived by the 
saying “the higher the hair the closer to heaven”. These 
hairstyles were more than just fashion statements; they 
were ways to stand out in jobs where women were 
expected to blend into the background. Modern-day Hons 
have a deep understanding, respect and love for Baltimore 
and its rich blue-collar history. 

Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 11 mar. 20 (adaptado). 

http://www.washingtonpost.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.bbc.co.uk/
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Considerando-se as informações do texto, a 
expressão “Hons” faz referência 

A a um pitoresco bairro localizado em Baltimore, 
chamado Hampden. 

B às mulheres históricas da classe trabalhadora 
de Baltimore, caracterizadas por seu estilo 
exagerado. 

C aos penteados  altos  que as mulheres 
trabalhadoras de Baltimore  usavam 
antigamente. 

D a um festival de rua que homenageia as 
mulheres históricas da classe trabalhadora de 
Baltimore. 

E às roupas coloridas e joias com que as mulheres 
trabalhadoras de Baltimore gastavam seu 
dinheiro. 

Questão 04 

 

Disponível em: https://www.nj.com. Acesso em: 11 mar. 20 
(adaptado). 

 
 

No cartum, a fala do homem demonstra que ele 

A está preocupado quanto ao problema do qual a 
mulher está falando. 

B suspeita que a mulher está falando 
indiretamente sobre ele. 

C não tem consciência de que o problema relatado 
pela mulher o afeta. 

D entende a gravidade do problema relatado pela 
mulher. 

E pretende tomar uma atitude quanto à questão do 
sedentarismo. 

Questão 05 

Sunday Bloody Sunday 

I can't believe the news today 
I can't close my eyes and make it go away 
How long, how long must we sing this song? 
'Cos tonight 
We can be as one, tonight 

Broken bottles under children's feet 
Bodies strewn across the dead-end street 
But I won't heed the battle call 
It puts my back up, puts my back up against the wall 

Sunday, bloody Sunday 

Disponível em: https://www.letras.mus.br/ Acesso em: 11 mar. 20 (adaptado). 
 

A música muito comumente é usada pelos 
compositores como instrumento de debate e 
reflexão política e social. Sunday Bloody Sunday, 
canção da banda irlandesa U2, pode ser descrita 
como 

A um protesto contra as notícias divulgadas sobre 
a violência nas ruas. 

B um apelo a favor das manifestações culturais 
nas ruas da Irlanda. 

C um protesto contra a exploração do trabalho 
infantil na Irlanda. 

D uma manifestação de apoio à ação do governo 
para conter protestos. 

E um apelo contra o horror vivenciado num 
violento conflito armado. 

 
 
 

 
Questões de 06 a 45 

 
Questão 06 

Criada em janeiro de 2008, a São Paulo Companhia de 
Dança (SPCD) é um corpo artístico da Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São 
Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por 
Inês Bogéa, doutora em Artes, bailarina, documentarista e 
escritora. A São Paulo é uma Companhia de repertório, ou 
seja, realiza montagens de excelência artística, que 
incluem trabalhos dos séculos XIX, XX e XXI de grandes 
peças clássicas e modernas a obras contemporâneas, 
especialmente criadas por coreógrafos nacionais e 
internacionais. A difusão da dança, produção e circulação 
de espetáculos é o núcleo principal de seu trabalho. 

(Disponível em: <http://spcd.com.br/historico.php> Acesso em 20 mar. 2020) 

 

 
 

http://www.nj.com/
http://www.nj.com/
http://www.letras.mus.br/
http://www.letras.mus.br/
http://spcd.com.br/historico.php
http://spcd.com.br/historico.php
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O uso na norma-padrão no texto do enunciado é 
justificado por tratar-se de um(a) 

A homenagem à companhia de dança em 
questão. 

B texto solene, ligado à prestação de contas 
públicas. 

C gênero informativo de característica 
institucional. 

D texto mais antigo, remetendo ao português 
arcaico. 

E notícia sobre a companhia, dando informações 
atuais. 

 
Questão 07 

Se um dia nós se gostasse 
Se um dia nós se queresse 
Se nos dois se empareasse 
Se juntin nós dois vivesse 
Se juntin nós dois morasse 
Se juntin nós dois durmisse 
Se juntin nós dois morresse 
Se pro céu nós assubisse 

 

Mas porém acontecesse de São Pedro não abrisse 
A porta do céu e fosse te dizer qualquer tolisse 
E se eu me arriminasse 
E tu com eu insistisse pra que eu me arresolvesse 
E a minha faca puxasse 
E o bucho do céu furasse 
Talvez que nós dois ficasse 
Talvez que nós dois caísse 
E o céu furado arriasse e as virgem todas fugisse 

(Ai se sesse, Cordel do Fogo Encantado) 
 

O poema Ai se sesse, declamado nos shows do 
Cordel do Fogo Encantado, manifesta aspectos do 
repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso 
que singulariza uma forma do falar regional é 

A Se um dia nós se queresse 

B Se juntin nós dois morresse 

C E se eu me arriminasse 

D E a minha faca puxasse 

E Talvez que nós dois ficasse 

Questão 08 

A casa-grande no Brasil pode-se dizer que se tornou 
um tipo de construção doméstica especializado neste 
sentido quase freudiano: guardar mulheres e guardar 
valores. As mulheres dentro de grades, por trás de 
urupemas, de ralos, de postigos; quando muito no pátio ou 
na área ou no jardim, definhando entre as sempre-vivas e 
os jasmins; as joias e moedas, debaixo do chão ou dentro 
das paredes grossas. 

Caso expressivo de influência recíproca foi o desse tipo 
de casa vir a refletir novas tendências sociais, vindas da 
rua, e ao mesmo tempo influir sobre elas e sobre a rua, um 
tanto à maneira das relações que se estabelecem entre 
veículo e estrada. O sobrado conservou quanto pôde, nas 
cidades, a função da casa-grande do interior, de guardar 
mulheres e guardar valores. Daí os cacos de garrafa 
espetados nos muros: não só contra os ladrões mas contra 
os donjuans. Daí as chamadas urupemas, de ar tão 
agressivo e separando casa e rua, como se separasse dois 
inimigos. 

(Giberto Freyre, Sobrados e mucambos. 1ª edição digital. São 
Paulo: Global editora, 2013) 

 

No fragmento, o narrador delineia o contexto 
histórico do período centrado no 

A impacto que a mudança das construções 
causou na vida da cidade, pois restringiu 
mulheres. 

B relato sobre as construções interioranas da 
época, diferentes das casas das cidades. 

C destaque a grupos de ladrões que atuavam no 
sentido de invadir residências. 

D processo gradual de aprisionamento das 
mulheres no espaço doméstico dos sobrados. 

E vínculo entre arquitetura e objetificação da 
mulher, na comparação com os bens materiais. 

 
Questão 09 

Entenda o Brexit e seus impactos em 8 perguntas 

30 de janeiro de 2020 

Após três anos e meio e muitas idas e vindas, o 
Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, será 
finalmente oficializado às 23h (20h no horário de Brasília) 
desta sexta-feira, 31 de janeiro. 

É a primeira vez que um país deixa a UE desde 
sua criação — um casamento que durou 47 anos e agora 
chega ao fim. 

A BBC News Brasil reuniu uma série de perguntas 
e respostas sobre o assunto. Confira. 

(Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional- 
46335938> Acessado em 20 mar.2020) 

 

O texto em questão apresenta de maneira mais 
expressiva a função referencial da linguagem, pois 

A o enunciador tem como objetivo principal a 
manutenção da comunicação. 

B o interlocutor é o foco do enunciador na 
construção da mensagem. 

C a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que 
está sendo dito. 

D o objetivo é passar alguma informação atendo- 
se a dados precisos. 

E o discurso do enunciador tem como foco o 
próprio código. 

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-
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Questão 10 

Qual é a origem da capoeira e quais os golpes mais 

acrobáticos? 

A arte marcial nasceu no Brasil do século XVII, entre os 

negros bantus, etnia originária da África Central 

A arte marcial nasceu no Brasil do século XVII, 
entre os negros bantus, etnia originária da África Central. 
O curioso é que “capoeira” é um termo tupi, que significa 
“mato ralo” e dá nome às clareiras onde os escravos 
praticavam a luta. Tudo indica que sua origem mais remota 
está no ritual n’golo – também conhecido como “dança da 
zebra” –, uma disputa física entre rapazes para decidir 
quem merece ficar com a moça que atingiu a idade de 
casar. Essa tradição bantu explica o fato de terem surgido 
jogos semelhantes à capoeira em Cuba (mani) e na 
Martinica (ladja). Em nosso país, porém, ela ganhou outro 
ingrediente africano: a ladainha, cântico trazido pelos 
malês, negros muçulmanos do norte da África. Já o 
berimbau, um dos principais símbolos da capoeira, só foi 
adotado no início do século XX, apesar de também ter 
vindo de Angola, terra dos bantus. 

(Disponível em: <https://super.abril.com.br/saude/qual-e-a-origem-da-capoeira- 
e-quais-os-golpes-mais-acrobaticos/> Acessado em 20 mar. 2020) 

 
No contexto brasileiro, pode-se compreender que a 
capoeira simboliza o traço da história brasileira 
de(a) 

A presença do tupi e das tradições bantu na 
formação linguística e cultural do país. 

B predominância das culturas indígenas sobre as 
trazidas pelos povos da África. 

C influencia expressiva mulçumana nos folguedos 
populares do Brasil. 

D imutabilidade das culturas africanas no país, já 
que afastaram de suas matrizes. 

E predominar as artes marciais em detrimento das 
artes cênicas na cultura popular. 

 
Questão 11 

Todo mundo que convive com crianças e jovens sabe 
como eles são capazes de praticar pequenas e grandes 
perversões. Debocham uns dos outros, criam os apelidos 
mais estranhos, reparam nas mínimas "imperfeições" - e 
não perdoam nada. Na escola, isso é bastante comum. 
Implicância, discriminação e agressões verbais e físicas 
são muito mais frequentes do que o desejado. Esse 
comportamento não é novo, mas a maneira como 
pesquisadores, médicos e professores o encaram vem 
mudando. 

Há cerca de 15 anos, essas provocações passaram a 
ser vistas como uma forma de violência e ganharam nome: 
bullying (palavra do inglês que pode ser traduzida como 
"intimidar" ou "amedrontar"). Sua principal característica é 
que a agressão (física, moral ou material) é sempre 
intencional e repetida várias vezes sem uma motivação 
específica. Mais recentemente, a tecnologia deu nova cara 
ao problema. E-mails ameaçadores, mensagens negativas 

em sites de relacionamento e torpedos com fotos e textos 
constrangedores para a vítima foram batizados de 
cyberbullying. Aqui, no Brasil, vem aumentando 
rapidamente o número de casos de violência desse tipo. 

(Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/1530/cyberbullying-a- 
violencia-virtual> Acessado em 20 mar. 2020) 

 

O fenômeno do cyberbullying descrito no texto 
refere-se, a partir do seu processo de formação de 
palavra, 

A ao comportamento intolerante adolescente. 

B à perenidade do preconceito na escola. 

C ao fato de que são violências físicas recorrentes. 

D à especificidade dos meios em que a prática 
ocorre. 

E à velocidade do aumento dos casos de 
ocorrência. 

 
Questão 12 

 

 

(Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/mandrade/lideranca- 
charge_b_6137896.html> Acessado em 20 mar. 2020) 

 

Nessa charge, o efeito de humor vem 
principalmente do texto verbal, ao fazer uma 
referência 

A ao mundo corporativo, majoritariamente 
masculino. 

B ao discurso da autoajuda de maneira irônica. 

C à relação entre psicólogo e paciente. 

D à forma de falar, típica dos profissionais da 
economia. 

E à vestimentas típicas de profissionais de 
aconselhamento. 

 
 
 

http://www.huffpostbrasil.com/mandrade/lideranca-
http://www.huffpostbrasil.com/mandrade/lideranca-
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Questão 13 

No fim tudo o que resta são os dentes. Eles permitem 
identificar quem você é. O melhor conselho é que o 
indivíduo preserve os dentes mais que a própria dignidade, 
pois a dignidade não dirá quem você é, ou melhor, era. Sua 
profissão, dinheiro, documentos, memória, amores não 
servirão para nada. Quando o corpo carboniza, os dentes 
preservam o indivíduo, sua verdadeira história. Aqueles 
que não possuem dentes se tornam menos que 
miseráveis. Tornam-se apenas cinzas e pedaços de 
carvão. Nada mais. 

(Ana Paula Maia, Carvão animal. Rio de Janeiro: Record, 2011) 

O texto indica aspectos mórbidos relacionados ao 
corpo humano ao descrever 

A o que ocorre com a dentição de um ser humano 
após sua morte. 

B que de nada importa aquilo que se acumulou em 
vida, pois tudo acaba. 

C que não há dignidade naquilo que ocorre após o 
fim da vida do ser humano. 

D os processos químicos que levam o corpo a 
tornar-se cinzas. 

E a permanência dos dentes após a morte, exceto 
em caso de queima. 

Questão 14 

Brasil, 100 Anos Olímpicos - Antuérpia 1920 

Embora a primeira participação brasileira em uma 
Olimpíada tenha sido com Adolphe Christiano 
Klingelhoeffer, filho do vice-cônsul brasileiro na França que 
se inscreveu para três provas de atletismo nos Jogos de 
Paris de 1900, a primeira participação olímpica oficial do 
Brasil foi em Antuérpia, cidade belga escolhida para sediar 
os primeiros Jogos após a I Guerra Mundial (1914-1918), 
em 1920. E, por pouco, essa estreia quase não aconteceu. 
Com (muito) esforço e (pouco) apoio da Confederação 
Brasileira de Desportos (CBD) e do governo federal - o 
Comitê Olímpico Brasileiro tinha sido fundado em 1914, 
mas ainda não tinha relevância no esporte brasileiro -, os 
atletas amadores viajaram para o continente europeu no 
navio cargueiro Curvello. 

(Disponível em: <https://www.surtoolimpico.com.br/2020/02/brasil-100- 
anos-olimpicos-antuerpia-1920.html> Acessado em 20 mar. 2020) 

O texto indica que a situação dos esportes no Brasil 
ao longo do tempo 

A não valorizou os esportes, já que só entrou para 
as olímpiadas séculos depois de seu início. 

B era ruim, pois focamos em esportes pouco 
conhecidos, o que limitava a participação em 
eventos. 

C dependia muito do incentivo público, o que fazia 
com que ele não tivesse patrocínio. 

D ganhou notoriedade e fama pela bravura dos 
atletas em enfrentar adversidades. 

E sofreu muitas vezes  com  a falta  de 
profissionalização, o que impactou nas 
condições dos atletas. 

Questão 15 

Eryngium coronatum 
Nomes populares: Coentrão, Coentro-baiano, Coentro- 

bravo, Coentro-maranhão, Coentro-de-espinho, Coentro- 
selvagem, Coentro-do-nordeste. 

É um erva muito utilizada para temperar frutos do mar. 
De sabor mais forte que o coentro comum (Coriandrum 

sativum), as folhas são utilizadas em sopas, caldos, 
moquecas ou assadas diretamente em peixes. 

Os gêneros textuais podem ser caracterizados, 
dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse 
fragmento é um(a) 

A resenha, pois avalia uma produção intelectual 
de forma crítica. 

B resumo, pois promove o contato rápido do leitor 
com uma informação. 

C verbete de dicionário, pois dá as definições 
possíveis para a palavra acima. 

D entrada de enciclopédia, pois apresenta um 
panorama teórico sobre algo. 

E receita, pois indica modos de uso da planta 
descrita no texto. 

 

Questão 16 

Todxs Nós, nova série brasileira da HBO, submerge 

no mundo LGBTQ+ e desafia estereótipos de gênero 

e linguagem 

Rafa (Clara Gallo), sai do interior após um 
desentendimento com o pai para morar de repente com o 
primo gay, Vini (Kelner Macêdo), e a amiga dele Maia 
(Julianna Gerais). No encontro inesperado, Rafa se 
apresenta como “prime”, para anular o valor de gênero da 
palavra. O choque de Vini é um toque delicado, mas 
preciso, de que pessoas LGBTQ+ não estão 
automaticamente desconstruídas de estereótipos e 
questões relacionados ao gênero. (...) 

Em relação ao enredo, o público irá se deparar com 
questionamentos sobre a própria desconstrução a todo o 
momento. Um dos principais envolve a linguagem 
inclusiva. Como Rafa se reconhece como pessoa não- 
binária, - quando alguém não se encaixa nem no masculino 
nem no feminino - a produção se molda para atender as 
expectativas. 

(Disponível em: 
<https://rollingstone.uol.com.br/noticia/todxs-nos-nova- 

serie-brasileira-da-hbo-submerge-no-mundo-lgbtq-e- 
desafia-estereotipos-de-genero-e-linguagem/> Acessado 

em 20 mar. 2020) 

http://www.surtoolimpico.com.br/2020/02/brasil-100-
http://www.surtoolimpico.com.br/2020/02/brasil-100-
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No contexto apresentado, a linguagem e os modos 
de falar são entendidos como 

A passíveis de mudança estrutural, devendo 
adequar a gramática às novas expressões. 

B não completamente inclusivos, uma vez que se 
estruturam numa lógica binária. 

C plurais quanto a gêneros das palavras, que 
podem ser femininas, masculinas e neutras. 

D diferentes a depender do grupo social, sendo a 
inclusão mais comum nos grupos da série. 

E inclusivos, pois já é comum atualmente que se 
eliminem os traços binários. 

 
Questão 17 

Todo o ser humano nasce com um “reloginho” interno 
que sabe exatamente quando é hora de comer e quanto 
está satisfeito. Um bebê, por exemplo, ele chora quando 
está com fome e deixa de mamar quando está saciado. 

Porém, ao longo da vida, nos forçamos a seguir regras 
externas (“comer a cada 3 horas, ok?”) que bagunçam 
esse relógio interno. Quando fazemos dieta restritiva, 
então, a situação pode piorar porque uma das 
consequências dela é o pensamento obsessivo com a... 
Comida! 

Se você já fez dieta, provavelmente já ficou 
arquitetando o que comeria a cada 3 horas, ou ficou 
sonhando com o mousse de chocolate que teve de recusar 
ou, ainda, ficou só esperando pelo aclamado “dia do lixo”. 
Estes são pensamentos saudáveis? 

“Você se desconecta com o seu corpo, impondo um 
monte de regras. Elas geram ansiedade em relação à 
comida, além de culpa e privações que podem se 
desenvolver como compulsões alimentares. Eu oriento a 
não seguir dietas”, explica Fernanda Imamura. 

(Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/entry/alimentacao- 
intuitiva_br_5e6287f3c5b6670e72f7c0d3> Acessado em 20 

mar.2020) 
 

Segundo o texto, o hábito de comer em horários pré- 
determinados, ao invés de levar em consideração a 
fome, leva a 

A seu organismo a saber exatamente a hora em 
que sente fome. 

B regular nosso relógio biológico, de modo a 
comer periodicamente. 

C um potencial abalo na relação que se 
estabelece com a alimentação. 

D desenvolver pensamentos saudáveis sobre 
comida, pois evita comida “lixo”. 

E livrar-se de compulsões alimentares, já que se 
come só nas horas certas. 

Questão 18 

Organizada pela Central Única das Favelas – CUFA, a 
Taça das Favelas é o maior torneio de futebol de campo 
entre favelas do mundo! Ao todo, mais de 100 mil jovens 
participam da competição, que se inicia nas peneiras 
internas nas comunidades até a grande final. 

A competição visa contribuir para a promoção da 
inclusão social através do esporte, influenciando 
positivamente a realidade de crianças e jovens brasileiros. 
Uma oportunidade de promover a integração das 
comunidades, a ressignificação do território e o 
fortalecimento da autoestima da juventude das favelas. 

(...) 

Além de dar oportunidade aos jovens talentos das 
favelas de brilharem e irem em busca do sonho de se 
tornar jogador profissional, a Taça das Favelas tem como 
fio condutor proporcionar novas experiências educacionais 
e culturais a estes jovens. Acreditamos que a 
conscientização é essencial também fora do campo de 
jogo, e é dessa forma, pensando além das quatro linhas, 
que a CUFA oferece workshops e palestras durante o 
torneio. 

(Disponível em: <https://www.tacadasfavelas.com.br/> Acessado em 20 mar. 2020) 
 

O texto propõe uma reflexão acerca do impacto do 
esporte na inclusão social e apresenta uma visão 

A romantizada, pois dá uma perspectiva irreal 
sobre as possibilidades dos jovens. 

B esperançosa, pois projeta um ganho didático e 
cultural a partir do evento. 

C prática, pois destaca dados que podem 
comprovar a pertinência do evento. 

D crítica, pois aponta um comportamento 
reprovável a ser corrigido nos atletas. 

E generalizante, pois trata todos os jovens do 
mesmo modo, sem particularizar. 

 
 
 

 

 
 

http://www.huffpostbrasil.com/entry/alimentacao-
http://www.huffpostbrasil.com/entry/alimentacao-
http://www.tacadasfavelas.com.br/
http://www.tacadasfavelas.com.br/
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Questão 19 

‘Loucos do signo’: como a ansiedade pelo futuro fez 

com que ‘millenials’ fossem seduzidos pelo 

horóscopo 

Astros vivem uma época dourada, com grandes 

investimentos de dinheiro em apps com milhões de 

seguidores cada vez mais jovens. 

Ainda que exista um pico de interesse, para 
Andrea Gumes, a escritora do horóscopo na Vice Espanha, 
não é uma questão de que existam mais pessoas 
acreditando, e sim que agora chega de maneira mais 
simples: “Antes líamos coisas como ‘seu quarto planeta 
regente no quarto superior irá te trazer bondade de forma 
escalonada entre a lua nova e a lua cheia’. Líamos isso e 
dizíamos, mas vai correr tudo bem no trabalho ou não? 
Agora a mensagem é mais próxima”. 

Também aponta outra questão, a estética. A 
astrologia é vista de outra forma, especialmente por parte 
do público jovem. Não se tem mais a ideia de um astrólogo 
como alguém que aparece na TV usando um penteado 
peculiar enquanto pede seu telefonema, como Walter 
Mercado na década de 90. "Agora é ir com as amigas ao 
tarô, usar joias que dizem ‘sou de Touro’ e memes 
inundando a Internet. É puro capitalismo absorvendo uma 
crença que tinha muito potencial”, diz Gumes. 

(Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/10/estilo/1568128681_4627 

49.html> Acessado em 20 mar. 2020) 
 

Quanto ao modo de compreender a astrologia pelos 

jovens, as maneiras com que ela se apresenta hoje 

A configuram uma perda de informação, pois os 
memes não passam informações corretas. 

B propõe uma aproximação com   o público, 
tornando os conhecimentos mais palatáveis. 

C condenam as maneiras anteriores de difundir a 
astrologia como antiquadas. 

D recuperam um interesse pelo assunto que havia 
se perdido nos últimos tempos. 

E subvertem a lógica da própria astrologia, que é 
contrária à difusão em massa. 

 
Questão 20 

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 
De um que apanhe esse grito que ele 
e o lance a outro; de um outro galo 
que apanhe o grito de um galo antes 
e o lance a outro; e de outros galos 
que com muitos outros galos se cruzem 
os fios de sol de seus gritos de galo, 
para que a manhã, desde uma teia tênue, 
se vá tecendo, entre todos os galos. 

(Trecho de Tecendo a Manhã, João Cabral de Melo Neto. 
Disponível em: <https://www.revistabula.com/449-os-10-melhores-poemas- 

de-joao-cabral-de-melo-neto/> Acessado em 20 mar. 2020.) 

Nesse poema, o autor faz uso de uma anáfora para 

A referir-se aos seres humanos a partir da figura 
do galo que canta. 

B mimetizar o canto do galo a partir das repetições 
de sons em “s”. 

C reforçar a ideia de que a união é uma corrente, 
passada de um para outro. 

D apontar para uma solução de futuro, fazendo 
uso de uma parte pelo todo. 

E mostrar a continuidade das ações a partir da 
repetição de sons nasais. 

 
Questão 21 

eu é quem diz eu 

quando conversam eu e tu se tornam 
alternadamente tu e eu 

no silêncio a primeira pessoa é a que cala 
a segunda pessoa é aquela para quem se cala 
a terceira pessoa é aquela sobre quem se cala 

é materna a língua em que se silencia 

(por isso o silêncio apresenta problemas bastante 
específicos 

para a tradução) 

só me calo 
em português 

 
(Trecho de Noções de linguística, Ana Martins Marques. 

Disponível em: <https://piaui.folha.uol.com.br/materia/nocoes-de- 
linguistica/> Acessado em 20 mar. 2020) 

 

No processo de elaboração do poema, a autora faz 
uma brincadeira com termos da gramática 
normativa para representar 

A a necessidade de calar e não conversar mais 
com o outro, evitando o conflito. 

B uma relação entre duas pessoas, indicando que 
1ª e 2ª pessoa é uma questão de perspectiva. 

C que numa conversa, a primeira pessoa nunca 
fala nada, ou seja, que ela evita conversas. 

D as dificuldades de tradução que outras línguas 
enfrentam diante de um texto em português. 

E uma incorreção gramatical, já que a mesma 
pessoa é representada como eu e tu. 

http://www.revistabula.com/449-os-10-melhores-poemas-
http://www.revistabula.com/449-os-10-melhores-poemas-
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Questão 22 

 

Um inseto cava 
cava sem alarme 
perfurando a terra 
sem achar escape. 

Que fazer, exausto, 
em país bloqueado, 
enlace de noite 
raiz e minério? 

Eis que o labirinto 
(oh razão, mistério) 
presto se desata: 

em verde, sozinha, 
antieuclidiana, 
uma orquídea forma-se. 

 
 
Áporo 

Segundo o texto, o que diferencia o trágico do 
dramático é 

A que um se baseia em ações, enquanto o outro 
não. 

B que o dramático é ligado à filosofia e religião. 

C o trágico é ligado à ação prática, material. 

D também no campo da forma da escrita. 

E apenas a forma de escrita, prosa e poesia. 

Questão 24 

 
(Carlos Drummond de Andrade. A rosa do povo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012) 
 

O sujeito poético usa o termo “perfurando” para 
referir-se ao movimento do inseto, porque 

A há uma comparação crítica implícita com as 
máquinas. 

B como sinônimo de atravessar, numa ação de 
chegar ao outro lado. 

C para representar uma saída para um problema 
árduo. 

D com a intenção de mostrar que o inseto é muito 
veloz. 

E ele está desbravando caminhos não abertos 
antes na terra. 

 
Questão 23 

A exemplo do que acontece com o Trágico, o Dramático 
se fundamenta em ações. Aliás, a ação é elemento 
fundamental de qualquer das categorias da Beleza ligadas 
ao comportamento humano. Mas a ação trágica é diferente 
da dramática, exatamente pela presença, naquela, de um 
princípio de ordem superior, filosófico ou religioso. No 
Dramático, a ação não se mergulha na transcendência, 
qualquer que seja o entendimento que se dê a esse 
conceito — religioso ou filosófico, segundo o caso. 

Outra diferença fundamental é que, no Trágico, 
como se viu, a linguagem é poética, enquanto a linguagem 
do Dramático é construída de acordo com o espírito da 
prosa. Por isso, pode-se dizer que o ambiente trágico é 
poético, e o dramático é mais realista e verista; a linguagem 
trágica é elevada e ornamentada, enquanto a do Dramático 
é mais seca e mais sóbria. 

(Ariano Suassuna, Introdução à estética. 1ª ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Propaganda no metrô de São Paulo. 

Fonte: Facebook da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metro. 
Disponpivel em: <https://www.facebook.com/metrosp/photos/vergonha-tem- 

que-ter-o-abusador-rompa-o-sil%C3%AAncio-denuncie-pelo-app- 
metr%C3%B4-conecta/1608940365816297/> 

Acessado em 20 mar. 2020. 
 

Nesse texto, busca-se convencer o leitor a mudar 
seu comportamento por meio da associação de um 
verbo no modo imperativo à 

A indicação de menor destaque à palavra 
“abusador”. 

B divulgação de canais de denúncia ao assédio no 
metrô. 

C informação de que muitas mulheres são 
assediadas no metrô. 

D apresentação de canais de atendimento a 
vítimas de assédio. 

E utilização de uma oração indireta, remetendo a 
uma conversa. 

 
 

http://www.facebook.com/metrosp/photos/vergonha-tem-
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Questão 25 

Quando foi construído o primeiro edifício da história? 

Não se conhece a data exata do primeiro edifício 
da história, mas, desde as primeiras civilizações, há 
registros de grandes palácios, templos e construções. 
Sabe-se que os sumérios, que dominaram o sul da 
Mesopotâmia de 3.500 a 1.600 a.C., chegaram a ter 
cidades com mais de 30 mil habitantes, nas quais havia 
prédios repletos de colunas e terraços. Por causa da 
escassez de pedras, eles usaram uma argamassa de junco 
e barro, além de tijolos de barro secos ao sol. O maior dos 
prédios deste período, o Zigurate de Ur, tinha um 
pavimento superior com mais de 30 metros de altura. A 
civilização Minóica, que ocupou Creta por volta de 2.000 
a.C., deixou vestígios de enormes palácios e edificações 
construídas antes de 1.750 a.C., quando uma grande 
catástrofe natural soterrou-as. 

(Marcelo Duarte, O guia dos curiosos. São Paulo: Panda Books, 2006) 
 

Sobre o impasse de qual teria sido o primeiro 
edifício da história, o autor tira uma conclusão 

A certeira, pois há dados históricos de pesquisa 
que comprovam sua teoria. 

B embasada, uma vez que as ruínas são 
suficientes para responder à questão. 

C hipotética, pois muitas construções não 
sobreviveram para provar o registro. 

D pontual, pois só há registros de um dos povos 
citados no texto. 

E errônea, já que os povos pré-históricos são 
anteriores e não são citados. 

 
Questão 26 

Oh! Pacato Cidadão! 
Eu te chamei a atenção 
Não foi à toa, não 
C'est fini la utopia 
Mas a guerra todo dia 
Dia a dia, não 

 

E tracei a vida inteira 
Planos tão incríveis 
Tramo a luz do sol 
Apoiado em poesia 
E em tecnologia 
Agora à luz do sol 

Skank – Pacato cidadão (letra de música). 
Disponível em: https://tinyurl.com/vxprn8c. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

Para estabelecer um diálogo com seu interlocutor e 
abrir-lhe os olhos, o eu lírico apela para o recurso 
do(a) 

A metalinguagem, a linguagem se remetendo a 
ela mesma, cujo foco está centrado no código 
utilizado. 

B neologismo, criação de novos itens linguísticos, 
pelos mecanismos que o sistema da língua 
disponibiliza. 

C estrangeirismo, uso de elementos linguísticos 
originados em outras línguas e representativos 
de outras culturas. 

D citação, o ato de referenciar a fala de outra 
pessoa, ocorrendo na música de maneira 
indireta quanto ao inglês. 

E epígrafe, uma frase que vem no início de um 
livro, um capítulo, um conto, com o objetivo de 
tematizá-lo. 

 
Questão 27 

Todo compositor brasileiro 
é um complexado. 

Por que então esta mania danada, 
esta preocupação 
de falar tão sério, 
de parecer tão sério 
de ser tão sério 
de sorrir tão sério 
de chorar tão sério 
de brincar tão sério 
de amar tão sério? 

 

Ai, meu Deus do céu, 
vai ser sério assim no inferno! 

Tom Zé – Complexo de Épico. 
Disponível em: https://tinyurl.com/tq2hp8j. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

No processo de construção do texto, o eu lírico 
estabelece um jogo de palavras, o que justifica o 
título do poema, entre 

A palavras de classes e sentidos diferentes. 

B um substantivo e um verbo no particípio. 

C um sujeito simples e um sujeito composto. 

D repetição de palavras no início do verso. 

E interjeições de invocação de divindade. 

 
 
 

https://tinyurl.com/vxprn8c
https://tinyurl.com/tq2hp8j
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Questão 28 

Poucos dias depois da estréia da nova peça de Nelson, 
“Anjo negro”, em abril de 1948, o “Diário da Noite” publicou 

Questão 29 
 

 

eu durmo comigo 

um anúncio de página inteira, no qual propunha em 
manchete: “‘ANJO NEGRO’: IMORAL OU OBRA DE 
ARTE”. 

O próprio anúncio oferecia frases que defendiam as 
duas posições, dando a entender que a alternativa certa 
era a segunda – mas deixando uma suspeita de que a 
primeira não estaria muito errada. Era o apetite 
promocional de Nelson, capitalizando o labéu de “imoral” 
que lhe haviam pespegado desde a interdição de “Álbum 
de família”. Mas, se “Álbum de família” fora condenada ao 
inferno por mostrar uma meia dúzia de incestos, o que dizer 
de “Anjo negro”, que continha essas e outras abominações 
e em que o principal personagem era um negro? 

Nenhuma dúvida: três meses antes, em janeiro, já em 
ensaios pela companhia de Maria Della Costa e Sandro 
Polloni, “Anjo negro” também fora interditada pela Censura 
Federal. 

Ruy Castro – O anjo pornográfico. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

 

A biografia é um gênero, o qual pode ser escrito ou 
não, em que é narrada a história de vida de uma 
pessoa. No caso da biografia acima, podem ser 
constatados elementos que 

A mesclam estilo subjetivo e objetivo, comentando 
obras do autor. 

B contrapõem dois pontos de vista diferente, do 
crítico e do escritor. 

C criticam o modo de vida imoral do autor e da sua 
representação. 

D denunciam que o biógrafo também é amoral, 
concordando com o autor. 

E apresentam uma identificação entre biógrafo e 
autor. 

 

 

eu durmo comigo/ deitada de bruços eu durmo comigo/ 
virada pra direita eu durmo comigo/ eu durmo comigo 
abraçada comigo/ não há noite tão longa em que não 
durma comigo/ como um trovador agarrado ao alaúde eu 
durmo comigo/ eu durmo comigo debaixo da noite 
estrelada/ eu durmo comigo enquanto os outros fazem 
aniversário/ eu durmo comigo às vezes de óculos/ e 
mesmo no escuro sei que estou dormindo comigo/ e quem 
quiser dormir comigo vai ter que dormir do lado. 

Angélica Freitas – Um útero é do tamanho de um punho. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

 

O ato de “dormir com” envolve uma intimidade que 
o eu lírico irá caracterizar sob o prisma do(a) 

A epigrama sentimental, forma da poesia 
concretista. 

B cantiga de amor, pois o eu lírico se apaixona por 
si mesma. 

C poesia épica, narrando os feitos heroicos de 
uma feminista. 

D prosa poética, numa tentativa de autoaceitação 
e valorização de si. 

E prosa realista, escrita em parágrafos e 
evidenciando psicologismos. 

Questão 30 

XIX 

O rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a 
imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás 
de casa. 
Passou um homem depois e disse: Essa volta que o 
rio faz por trás de sua casa se chama enseada. 
Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que 
fazia uma volta atrás de casa. 
Era uma enseada. 
Acho que o nome empobreceu a imagem. 

Manoel de Barros – Livro das Ignorãças. 
Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016. 

 

No poema, o eu lírico trabalha certa crítica em 
relação à linguagem, verificada no(a) 

A tratamento de figuras de linguagem, como é o 
caso da comparação. 

B desconstrução da linguagem metafórica e 
emprego do sentido literal. 

C constatação de que a infância acabou e foi 
começada a vida adulta. 

D interrupção da imaginação infantil e início da 
educação acadêmica. 

E predomínio de função de linguagem apelativa 
mencionando o homem. 
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Questão 31 

Mamãe e nós duas, eu e Luisinha, entramos debaixo da 
ponte para lavar a roupa. Emídio, o crioulo, vai procurar 
lenha. Renato vai pescar lambaris; nunca vi tanto como ali 
(...). 

Que economia seria para mamãe, agora que a lavra 
não tem dado nem um diamantinho olho de mosquito, se 
pudéssemos ir à ponte todos os dias, pois Renato e 
Nhonhô vendem tudo que trazem, no mesmo dia. Ainda se 
pudéssemos ficar na lavra com meu pai, ela não precisava 
trabalhar tanto. Mas os nossos estudos atrapalham tanto a 
vida de mamãe, que eu morro de pena dela. 

Helena Morley – Minha vida de menina. 
Minha vida de criança. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. 

 

Para a criança de Helena Morley, o uso do 
diminutivo em “diamantinho” tem a função de 

Questão 33 

Chorou muito tempo na mesma posição, chorou por 
muitas razões, às vezes todas juntas, às vezes cada uma 
por seu turno, teve raiva de sentir pena de si mesma, 
principalmente teve raiva por sentir vergonha, por que 
haveria de sentir vergonha, quando não tinha feito nada? 
Mas tinha cada vez mais vergonha e ódio por essa 
vergonha que sabia que não podia ser dela, mas era, mas 
era, era, era, era! Pois ele também lhe passara a vergonha 
que devia ser dele mas nele era triunfo, saíra do quarto 
pavoneado e de cabeça erguida, haveria até entre os 
negros quem risse ou debochasse quando soubesse de 
tudo, e lhe vinha tanta mais vergonha que quase não podia 
suportar pensar. Suja, muito suja, suja de todas as 
maneiras, doída, tão doída, ela abraçou a si mesma, 
sozinha, tão sozinha, sozinha tão sem remédio, e ficou 
dormente. 

A censurar o comportamento da mãe. 

B tornar a linguagem mais afetiva. 

C despertar o interesse pela ourivesaria. 

D questionar sobre a profissão da mãe. 

E minimizar a gravidade da situação. 

Questão 32 

LISBELA: Compre um curió para mim. 
DR. NOÊMIO: Não, Lisbela, eu não gosto de ver 

animais presos. 
CITONHO: Por quê, Doutor? 
DR. NOÊMIO: Por que isso é malvadez. Os animais 

foram feitos para viver em liberdade. 
PARAÍBA: E como que é que o Doutor está me vendo 

aqui preso e nem se importa? 
DR. NOÊMIO: Você é um animal? 

Osman Lins – Lisbela e o prisioneiro. 
São Paulo: Planeta, 2003. 

 

Curió é uma espécie de passarinho. Nesse trecho 
da peça de teatro, a resposta de Dr. Noêmio indica 

A instauração de dúvidas sobre a legitimidade da 
causa. 

B ceticismo quanto à capacidade do animal de 
viver livre. 

C crítica sobre a prática ilegal de compra e venda 
de animais. 

D resultado de uma visão de mundo pessimista e 
destruidora. 

E rebaixamento do ser humano e humanização do 
animal. 

João Ubaldo Ribeiro – Viva o povo brasileiro. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2011. 

 

Nesse romance, a personagem Naê é uma escrava 
que teve contato com o senhor Perilo Ambrósio. A 
partir da passagem acima, pode-se inferir que ela 

A foi vítima de um ato de estupro, o que evidencia 
as relações agressivas e violentas do processo 
civilizatório colonial. 

B tinha uma relação amigável com o seu patrão, 
baseada na consolidação das leis e direitos 
trabalhistas. 

C estava apaixonada pelo patrão, mas se sentia 
suja e pecaminosa por causa da sua cor de pele, 
o que os afastava. 

D passava por um processo de autoalienação, em 
que desprezava a si mesma, mas continuava 
exaltando o senhor. 

E costumava dormir consigo mesma, numa atitude 
de empoderamento e autocomiseração após ter 
sido abandonada. 
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Questão 34 

Dezembro é tempo de pêssego, está certo, às vezes a 
gente encontra as carroças de frutas nas esquinas com o 
cheiro de pomar em redor mas concluir daí que a cidade 
inteira fica perfumada, já é sublimar demais. Dedicou a 
história a Guevara com um pensamento importantíssimo 
sobre a vida e a morte, tudo em latim. Imagine se entra 
latim no esquema guevariano. Ou entra? E se ele gostava 
de latim. Eu não gosto? Nas horas nobres deitava no chão, 
cruzava as mãos debaixo da cabeça e ficava olhando as 
nuvens e latinando, a morte combina muito com latim, não 
tem coisa que combine tanto com latim como a morte. 

Lygia Fagundes Telles – As meninas. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

 

O romance, de 1973, traz à cena tipos e situações 
que espelham o pensamento da época. No 
fragmento, o narrador delineia esse contexto 
centrado no(a) 

A recusa em aceitar o marxismo cultural do 
namorado. 

B debate com as formas linguísticas tidas como 
morta. 

C valorização de uma importante figura histórica 
da época. 

D glorificação do verão como a melhor estação do 
ano. 

E mudança de paradigmas de imagem atribuídos 
à mulher. 

 
Questão 35 

Todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser 
Todo verbo é livre para ser direto e indireto 
Nenhum predicado será prejudicado 
Nem tão pouco a frase, nem a crase, nem a virgula e 

ponto final! 
Afinal, a má gramática da vida nos põe entre pausas, 

entre vírgulas 
E estar entre vírgulas pode ser aposto 
E eu aposto o oposto 
Que vou cativar a todos 
Sendo apenas um sujeito simples 
Um sujeito e sua oração, sua pressa, sua prece. 

Teatro Mágico – Sintaxe à vontade. 
Disponível em: https://tinyurl.com/rydzlb3. Acesso em 06 mar. 2020. 

 

Na letra de música, o sujeito poético gera novos 
efeitos de linguagem, ressignificando 
nomenclaturas gramaticais. Isso ocorre em todos os 
versos, EXCETO: 

A “Todo verbo é livre para ser direto e indireto” 

B “Nenhum predicado será prejudicado” 

C “E estar entre vírgulas pode ser aposto” 

D “a má gramática da vida nos põe entre pausas” 

E “Sendo apenas um sujeito simples” 

Questão 36 

Cê lá faz ideia 
Tupac já dizia: 
“Algumas coisas nunca mudam...” 
Algumas coisas nunca mudam... 
Aí! São... regras do mundão. 
Perdi a conta de quantos escondem a bolsa se digo 
‘Que horas são?’” 
Taxistas perguntam mais que policiais a mim. 
Sim! Indescritível como é ruim. 
Nasci vilão, só veneno. 
Com o incentivo que me dão, errado tô se eu não virar 
memo. 
Suor na cara, levando currículo do cara... 
Até porque onde eu moro, buso não para. 
Pé de barro, meio dia, inspirando piada nos boy, 
transpirando medo nas tias. 
Tudo é tão óbvio. Cê não vê que vai juntando 

ingrediente da 
bomba relógio 
Eu sinto dor (Dor), eu sinto ódio (Ódio), é quente, 
Sem nem saber o nome dessa gente 
Católica, de bem, linda... 
Cê já notou? Pior que nem falei minha cor ainda! 
Cê lá faz ideia do que é ver vidro subir? 
Alguém correr, quando avistar você? (Não?!) 
Cê não faz ideia 
Não faz ideia... 

Emicida – Cê lá faz ideia. 
Disponível em: https://tinyurl.com/wvvemn5. Acesso em: 06 mar. 2020. 

 

O poema é construído de modo a denunciar um 
comportamento histórico-social. São narradas uma 
série de atitudes que corroboram para a delação do 
processo, como a 

A administração politicamente correta das causas 
raciais. 

B consagração de um modo de agir que evita e 
condena o negro. 

C fugacidade da realidade e alienação da própria 
condição. 

D inclusão de classes sociais como os boys e os 
músicos. 

E busca por uma identidade que seja pacífica com 
os outros. 

 
 
 

https://tinyurl.com/rydzlb3
https://tinyurl.com/wvvemn5
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Questão 37 

Um certo Miguilim morava com sua mãe, seu pai e seus 
irmãos, longe, longe daqui, muito depois da Vereda-do- 
Frango-d'Água e de outras veredas sem nome ou pouco 
conhecidas, em ponto remoto, no Mutúm. No meio dos 
Campos Gerais, mas num covoão em trecho de matas, 
terra preta, pé de serra. Miguilim tinha oito anos. Quando 
completara sete, havia saído dali, pela primeira vez: o Tio 
Terêz levou-o a cavalo, à frente da sela, para ser crismado 
no Sucuriju, por onde o bispo passava. Da viagem, que 
durou dias, ele guardara aturdidas lembranças, 
embaraçadas em sua cabecinha. De uma, nunca pôde se 
esquecer: alguém, que já estivera no Mutúm, tinha dito: ― 
"É um lugar bonito, entre morro e morro, com muita 
pedreira e muito mato, distante de qualquer parte; e lá 
chove sempre..." 

João Guimarães Rosa – Manuelzão e Miguilim. 

Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

 

Sobre o processo de construção estilística, pode-se 
presumir que 

A o Modernismo da primeira geração defendia 
formas linguísticas populares e coloquiais. 

B as lembranças aturdidas permitem 
compreender um conflito ou um trauma com o 
tio. 

C a representação do discurso indireto se opõe à 
estética modernista da segunda geração. 

D embora escrito em terceira pessoa, a prosa é 
intimista e poética, descrevendo a cor local. 

E a denúncia social faz com que os sentimentos 
infantis sejam ampliados e universalizados. 

 
 
 

Questão 38 

Olho de lince 
quem fala que sou esquisito hermético 
é porque não dou sopa estou sempre elétrico 
nada que se aproxima nada me é estranho 

fulano sicrano beltrano 
seja pedra seja planta seja bicho seja humano 
quando quero saber o que ocorre à minha volta 
ligo a tomada abro a janela escancaro a porta 
experimento invento tudo nunca jamais me iludo 
quero crer no que vem por aí beco escuro 
me iludo passado presente futuro 

urro arre i urro 
viro balanço reviro na palma da mão o dado 

futuro presente passado 
tudo sentir total é chave de ouro do meu jogo 
é fósforo que acende o fogo de minha mais alta razão 
e na sequência de diferentes naipes 
quem fala de mim tem paixão 

Waly Salomão. 
MORICONI, Italo. Destino: poesia. 2.ed. Rio de Janeiro: José 

Olympio, 2016. p. 115. 
 

Entre as características da literatura 
contemporânea, observam-se todas no poema 
acima, SALVO: 

A metrificação implacável. 

B ausência de pontuação. 

C ressignificação sonora. 

D transitoriedade das ações. 

E zonas de indeterminação. 

Questão 39 
 

 
Marjane Satrapi – Persépolis (completo). 

São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
 

A memória recuperada pela autora apresenta a 
relação entre 

A conflito trabalhista e engajamento social. 

B estrutura familiar centrada no patriarcalismo. 

C centralização na educação focada na leitura. 

D transformação da realidade pelas boas ações. 

E organização do modelo ético de uma região. 
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Questão 40 

Pra dizer adeus 
adeus 
vou pra não voltar 
e onde quer que eu vá 
sei que vou sozinho 
tão sozinho amor 
nem é bom pensar 
que eu não volto mais 
desse meu caminho 

 
ah, 
pena eu não saber 
como te contar 
que o amor foi tanto 
e no entanto eu queria dizer 
vem 
eu só sei dizer 
vem 
nem que seja só 
pra dizer adeus. 

In: TORQUATO NETO. Os últimos dias de paupéria: do lado de 
dentro. Org. Ana Maria S. de Araújo Duarte e Waly Salomão. 2.ed. 

rev. e aum. São Paulo: M. Limonad, 1982. 
 

Com apuro estilístico, o poema tece um conjunto 
semântico que metaforiza a atitude de 

A tenacidade transformada em ódio e depois dor. 

B obstinação diante da partida da mulher amada. 

C revolta diante da perda, mas também 
resignação. 

D insegurança de ter que fazer uma viagem 
sozinho. 

E contradição ao querer dizer adeus e o 
desespero. 

 
Questão 41 

Texto 1. 

Na canção, o eu-lírico compara a mulher a que 
dedica a música ao movimento art nouveau, a que 
pertence a construção apresentada no texto 2. 

Essa comparação se dá, possivelmente a partir da 
característica da Art Nouveau 

A do exotismo, que se faz presente nas linhas 
pouco orgânicas. 

B da busca pela expressividade crítica à 
sociedade. 

C das formas sinuosas, remetendo à sensualidade 
e beleza. 

D das formas pouco definidas, remetendo ao 
onírico. 

E das curvas que remetem ao equilíbrio e à 
simetria. 

 

Questão 42 

Texto 1. 

Dança é a sequência de movimentos 
estereotipados, mais ou menos rítmicos, executados por 
um animal em resposta a um estímulo particular. Várias 
são as finalidades da dança - erótica, cênica, social, 
religiosa, coreografada -, assim como seus tipos: solo, em 
dupla ou em grupo. No ser humano, dança é uma 
manifestação instintiva, comunicativa, surgindo até mesmo 
antes de o homem começar a usar a comunicação 
baseada em palavras, sendo considerada a mais antiga 
das artes. Nas danças humanas e em grupo, há a dança 
de roda, em que os pares dão as mãos uns aos outros 
fazendo uma roda e se movem ao som de cantigas 
apropriadas. Existe a expressão “entrar na dança”, 
significando a inclusão de alguém em alguma situação 
específica. “Dançar a vida”, por outro lado, insinua a 
maleabilidade do ser humano, capaz de vários movimentos 
a fim de continuar seu caminho. 

Tocarei seu nome pra poder falar de amor 
Minha princesa, art nouveau 
Da natureza, tudo o mais 
Pura beleza, jazz 

Texto 2. 

 
 
 
 
 

(Sina, Djavan) 

(Disponível em: 
<http://www.ufrgs.br/dicionariodaslicenciaturas/verbete:157/view> 

Acesso em 20 mar. 2020) 
 

Texto 2. 

Sabendo que nem sempre o texto dramático é o 

ponto de partida para um espetáculo, especialmente na 

contemporaneidade, em que encontramos muitas 

experiências cênicas que não dependem de um texto 

para a sua existência, Pavis (2011) divide os espetáculos 

em duas categorias: os que possuem uma visão 

“textocentrista” da encenação e os que possuem uma 

visão “cenocentrista”. 

(GRAZIOLI, Fabiano Tadeu. O texto dramático e a cena teatral: elementos de 
análise a partir de Patrice Pavis. Linguagem & Ensino, Pelotas, v. 22, n. 1, p. 

337-352, jan./mar. 2019 Disponpivel em: 
<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rle/article/view/16163/10120> 

Acesso em 20 mar. 2020) 

 
Casa Batlló (1877), Antoni Gaudí, Barcelona, Espanha. 

Disponivel em: <http://arquitetofala.blogspot.com/2011/12/art- 

nouveau.html> Acesso em 20 mar. 2020. 

http://arquitetofala.blogspot.com/2011/12/art-
http://arquitetofala.blogspot.com/2011/12/art-
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Considerando-se as características da dança 
enquanto linguagem cênica apresentadas, conclui- 
se que 

A a dança é um espetáculo “cenocentrista”, uma 
vez que ainda que haja algumas exceções ao 
longo do tempo, ela é majoritariamente baseada 
em elementos não verbais. 

B a dança é um espetáculo “textocentrista”, pois 
ao longo do tempo muito se escreveu sobre ela, 
o que torna a dança uma experiência cênica 
textual. 

C a dança é um espetáculo “textocentrista”, pois a 
dança surge antes de o homem começar a usar 
comunicação baseada em palavras. 

D a dança é um espetáculo “cenocentrista”, pois 
ela se funda sobre os movimentos do bailarino, 
que surgem de maneira natural, instintiva. 

E a dança é um espetáculo “cenocentrista”, pois 
ela surge antes mesmo do surgimento da 
escrita, dispensando assim o registro verbal. 

 
Questão 43 

Questão 44 
 

TEXTO I: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mona Lisa, por Fernando Botero, 1977. 
Disponível em: 

<http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=199>. 
Acesso em: 20 mar. 2020 

 

A Mona Lisa acima é uma releitura de Fernando 
Botero, renomado pintor colombiano que certa vez, 
em uma entrevista, disse não pintar pessoas 
“gordas”, mas “volumes”. Com base nisso, é 
possível afirmar que a obra acima tem como 
característica central 

A a crítica à obesidade da população 
contemporânea 

B o questionamento de padrões estéticos 
inatingíveis 

C a adequação às técnicas da Renascença 

D o apreço pela deformação volumétrica  

E a retomada de valores da arte clássica 

O moinho de açúcar, por Diego Rivera, 1923. 
 

TEXTO II: 

“O socialismo também foi traduzido em forma visual por 
artistas na URSS e em outros lugares, seguindo o modelo 
do “Realismo Socialista” – celebrando o trabalho em 
fábricas e em fazendas coletivas. Do mesmo modo, os 
murais de Diego Rivera e seus companheiros, 
encomendados pelo governo mexicano pós-revolucionário 
a partir da década de 1920, foram descritos pelos próprios 
artistas como “uma arte educativa, de luta”, uma arte para 
o povo, que traz mensagens tais com ao dignidade dos 
índios, os males do capitalismo e a importância do 
trabalho.” 

BURKE, Peter. Testemunha ocular: o uso de imagens como 
evidência histórica. São Paulo: Ed. Unsp, 2017, p. 102. 

 

Nos textos, a ideia de arte está relacionada à 

intenção de 

A sintetizar ideias e valores políticos 

B denunciar o trabalho compulsório 

C retratar o passado histórico 

D abrandar antagonismos sociais 

E registrar ofícios rurais e urbanos 

 
 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=199
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Questão 45 

A década de 1950 alterou o patamar em que até então 
se encontravam os estudos do folclore [...]. O grupo de 
pesquisadores dedicados ao estudo do folclore pretendia o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas, o apoio à 
preservação da herança folclórica e a introdução do tema 
no ensino formal, tudo como forma de preservar as raízes 
da nacionalidade. 

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Cultura é patrimônio: um guia. Rio de 
Janeiro: Ed. FGV, 2008, p. 91. 

 

Acerca do folclore e suas características, assinale a 
alternativa correta: 

A a maior parte de seus elementos possui origem 
identificável, na medida em que sobreviveram 
ao tempo por meio de registros escritos dos 
folcloristas. 

B trata-se de um conjunto de criações de uma 
determinada comunidade, resultantes do que se 
pode chamar de indústria cultural. 

C integra a cultura material de um povo, na medida 
em que se manifesta por meio do artesanato, de 
trajes e alimentos típicos. 

D a continuidade de seus elementos depende da 
capacidade de uma determinada comunidade 
cultural de permanecer imutável ao longo do 
tempo. 

E constitui manifestações tradicionais da cultura 
popular, capazes de revelar como as 
comunidades significam a realidade social e sua 
própria existência. 

 

 
 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

Questões de 46 a 90 

Questão 46 

“De todos os argumentos por meio dos quais 
demonstramos a existência das ideias, nenhum é 
convincente. Alguns dentre eles não conduzem a uma 
conclusão necessária e outros conduzem a ideias de 
coisas das quais, na nossa opinião [sc. nós os platonistas], 
não pode haver ideias. Com efeito, segundo os 
argumentos provenientes da existência das ciências (ἐκ 
τῶν ἐπιστηµῶν) haverá ideias de todas as coisas das quais 
houver ciência; segundo o argumento da unidade de uma 
multiplicidade (τὸ ἕν ἐπὶ πολλῶν), haverá ideias mesmo de 
negações (ἀποφάσεων); enfim, segundo o argumento de 
que é possível pensar o perecido (τὸ νοεῑν τι φθαρέντος), 
haverá ideias de coisas perecíveis, pois podemos ter 
destas coisas uma imagem. 

(Aristóteles. A metafísica) 

O texto acima de Aristóteles discute uma postura 
contrária a do seu mestre Platão no que se refere 

A à forma de argumentar, já que Platão por utilizar 
de analogias e até mitos não consegue ser 
convincente. 

B ao apelo a um tipo de ciência que não se 
baseava em conhecimento observável. 

C à confusão entre unidade e multiplicidade, já 
que Platão não demarcava com precisão essas 
duas categorias. 

D à existência do mundo ideal, já que Platão não 
conseguiu provar a existência do idealismo. 

E à ideia de negação das coisas perecíveis por 
Platão, já que para ele aquilo que perece não 
existe. 

 
Questão 47 

Texto I 

‘O critério da verdade está no incremento do sentimento 
de poder.” 

(Nietzsche, Friedrich. “A vontade de poder”. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2008.) 

 

Texto II 

“(...)a via científica é a que melhor conduz às verdades 
objetivas ou impessoais, porque ela se adequa ao mundo 
e ao nosso aparato cognitivo.” 

(disponível em https://universoracionalista.org/elogio-ao- 
cientificismo/, acessado em 11.03.2019. 

 

Os dois textos manifestam perspectivas opostas em 

relação 

A à positividade do conhecimento. 

B à relatividade da capacidade cognitiva. 

C ao dogmatismo   presente nos   critérios de 
verdade. 

D à eficácia observada no incremento do poder. 

E ao utilitarismo da ciência. 

 
 

https://universoracionalista.org/elogio-ao-cientificismo/
https://universoracionalista.org/elogio-ao-cientificismo/
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Questão 48 

O homem de espírito especulativo, o homem das luzes, 
com seus métodos abstratos e racionalizadores “tornou-se 
forçosamente um estranho no mundo dos sentidos, 
perdendo a matéria em favor da forma.” 

(SCHILLER, F. Sobre a Educação Estética da Humanidade numa 
Série de Cartas. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 1994. 

Tradução do alemão por Teresa Rodrigues Cadete.) 
 

“É a razão que engendra o amor próprio, e é a reflexão 
que o fortifica; é ela que faz o homem cair em si; é ela que 
o separa de tudo que o incomoda e o aflige. É a filosofia 
que o isola; é por ela que ele diz em segredo, ao ver um 
homem que sofre: "Morre, se queres; estou em 
segurança". Só os perigos da sociedade inteira perturbam 
o sono tranquilo do filósofo e o fazem levantar-se do leito.” 

(Rousseau, Jean-Jacques. Discurso sobre a desigualdade) 

Considerando a relação entre os dois textos pode- 
se dizer que 

A eles se opõem, na medida em que o primeiro 
focaliza o homem especulativo e o segundo, o 
filósofo. 

B em ambos, percebe-se uma crítica ao homem 
das luzes com seus métodos racionalizadores. 

C em ambos, os autores consideram a arte como 
uma forma de se combater o ”homem de espírito 
especulativo”. 

D nos dois textos, percebe-se uma crítica à 
indiferença que o indivíduo racional dispensa ao 
seu próximo. 

E apresentam visões distintas do filósofo, para o 
primeiro trata-se de um ser estranho; para o 
segundo, de alguém arrogante. 

 
Questão 49 

“Filosofar é aprender a morrer “ 
Platão 

 

Essa máxima de Platão expressa uma concepção 

A metafísica e idealista de desvalorização da vida 
corporal. 

B materialista e hedonista de valorização dos 
prazeres imediatos. 

C pessimista e cética em relação à vida cotidiana. 

D racionalista e realista em relação aos limites da 
vida humana. 

E impressionista e hermética, ao constatar a 
impossibilidade de se falar sobre o mundo. 

 
Questão 50 

“Para compreendermos os conceitos que fundarão 
essas novas teorias precisamos considerar alguns 
acontecimentos históricos que mudaram a face econômica 
e social da Europa, entre os séculos XV e XVII. 

(...) 

Os teóricos precisavam, portanto, explicar o que eram 
os indivíduos e por que lutavam mortalmente uns contra os 
outros, além de precisarem oferecer teorias capazes de 
solucionar os conflitos e as guerras sociais. Em outras 
palavras, foram forçados a indagar qual é a origem da 
sociedade e da política. Por que indivíduos isolados 
formam uma sociedade? Por que indivíduos 
independentes aceitam submeter-se ao poder político e às 
leis? 

A resposta a essas duas perguntas conduz às ideias de 
Estado de Natureza e Estado Civil.” 

(Chauí, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 2000) 
 

Segundo o texto, o surgimento da discussão do 
contrato social por parte dos iluministas 

A está ligado ao fato de que a teoria política 
anterior estava ultrapassada. 

B derivou da necessidade que os governantes 
tinham de ajustar a política aos novos tempos. 

C tem como causa dois fatores, um histórico, outro 
próprio da reflexão filosófica. 

D provocou uma mudança nas circunstâncias 
políticas. 

E é concomitante à origem da sociedade e da 
política. 

 
Questão 51 

Com efeito, foi pela admiração que os homens 
começaram a filosofar tanto no princípio como agora; 
perplexos, de início, ante as dificuldades mais óbvias, 
avançaram pouco a pouco e enunciaram problemas a 
respeito das maiores, como os fenômenos da Lua, do Sol 
e das estrelas, assim como a gênese do universo. E o 
homem que é tomado de perplexidade e admiração julga- 
se ignorante (por isso o amigo dos mitos é, em certo 
sentido, um filósofo, pois também o mito é tecido de 
maravilhas); portanto, como filosofavam para fugir à 
ignorância, é evidente que buscavam a ciência a fim de 
saber, e não com uma finalidade utilitária. 

(ARISTÓTELES. Metafísica. Livro I. Tradução Leonel Vallandro. 
Porto Alegre: Globo, 1969. p. 40.) 

Assinale a alternativa que melhor comenta a 
perspectiva aristotélica expressa no fragmento. 

A o trecho manifesta uma certa incoerência de 
Aristóteles, pois fugir da ignorância é uma 
função utilitária. 

B Aristóteles não faz qualquer distinção entre o 
amigo dos mitos e o filósofo. 

C Percebe-se uma visão aristocrática da filosofia, 
já que o conhecimento nasce da admiração não 
utilitária. 

D O autor limita a filosofia ao associá-la 
simplesmente aos fenômenos astronômicos. 

E A filosofia deve ser permeada pela postura 
modesta de quem sabe que é ignorante em 
relação à realidade. 
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Questão 52 

“[...] Fazer as coisas se aproximarem de nós, ou antes, 
das massas é uma tendência tão apaixonada do homem 
contemporâneo como a superação do caráter único das 
coisas, em cada situação, através da sua reprodução. 
Cada dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o 
objeto de tão perto quanto possível, na imagem, ou melhor, 
na sua reprodução. E cada dia fica mais nítida a diferença 
entre a reprodução, como ela nos é oferecida pelos jornais 
ilustrados e pelas atualidades cinematográficas, e a 
imagem. Nesta, a unicidade e a durabilidade se associam 
tão intimamente como, na reprodução, a transitoriedade e 
a reprodutibilidade.” 

(BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994) 

 

Nesse fragmento, Walter Benjamin expressa sua 
crítica à arte contemporânea devido a 

A o caráter popular. 

B proximidade do objeto artístico. 

C reprodutibilidade da arte. 

D o caráter único do objeto artístico. 

E durabilidade do objeto artístico. 

Questão 53 

Enquanto a precedente [a solidariedade mecânica] 

implica que os indivíduos se assemelham, esta [ a 

solidariedade orgânica] supõe que eles diferem uns dos 

outros. A primeira só é possível na medida em que a 

personalidade individual é absorvida na personalidade 

coletiva; a segunda só é possível se cada um tiver uma 

esfera de ação própria, por conseguinte, uma 

personalidade. É necessário, pois, que a consciência 

coletiva deixe descoberta uma parte da consciência 

individual, para que nela se estabeleçam essas funções 

especiais que ela não pode regulamentar; e quanto mais 

essa região é extensa, mais forte é a coesão que resulta 

dessa solidariedade. De fato, de um lado, cada um depende 

tanto mais estreitamente da sociedade quanto mais dividido 

for o trabalho nela e, de outro, a atividade de cada um é 

tanto mais pessoal quanto mais for especializada. Sem 

dúvida, por mais circunscrita que seja, ela nunca é 

completamente original; mesmo no exercício de nossa 

profissão, conformamo-nos a usos, a práticas que são 

comuns a nós e a toda a nossa corporação. Mas, mesmo 

nesse caso, o jugo que sofremos é muito menos pesado do 

que quando a sociedade inteira pesa sobre nós, e ele 

proporciona muito mais espaço para o livre jogo de nossa 

iniciativa. Aqui, pois, a individualidade do todo aumenta ao 

mesmo tempo que a das partes; a sociedade torna-se mais 

capaz de se mover em conjunto, ao mesmo tempo em que 

cada um de seus elementos tem mais movimento próprios. 

Essa solidariedade se assemelha à que observamos entre 

os animais superiores. De fato, cada órgão aí tem sua 

fisionomia especial, sua autonomia, e, contudo, a unidade 

do organismo é tanto maior quanto mais acentuada essa 

individuação das partes. Devido a essa analogia, propomos 

chamar de orgânica a solidariedade devida à divisão do 

trabalho. 

(DURKHEIM, Émile. Da divisão do trabalho social. 2ª ed. São Paulo: 

Martins Fontes. 1999. P 108-109) 

 

O texto expressa o esforço do sociólogo francês 
Émile Durkheim em diferenciar dois tipos de coesão 
social. Isso porque, 

A a coesão social nas sociedades industriais 
ocorre de forma mecânica, pois as relações de 
trabalho são de baixa complexidade. 

B a solidariedade mecânica, enquanto aspecto da 
coesão social, é comum em sociedades mais 
complexas, nas quais a divisão social do 
trabalho é baseada no gênero. 

C tanto na solidariedade orgânica quanto na 
mecânica a divisão social do trabalho cumpre o 
mesmo papel, o de atuar coercitivamente sobre 
as pessoas e sobre os fatos sociais. 

D na solidariedade orgânica a coesão social é 
estabelecida por crenças e religiões, tal como no 
estudo A Ética Protestante e o Espírito do 
Capitalismo. 

E nota-se que na solidariedade orgânica a divisão 
social do trabalho é mais diversificada, de modo 
a atuar como elemento de coesão social. 

Questão 54 

A mundialização introduz o aumento da produtividade 
do trabalho sem acumulação de capital, justamente pelo 
caráter divisível da forma técnica molecular-digital do que 
resulta a permanência da má distribuição da renda: 
exemplificando mais uma vez os vendedores de 
refrigerantes às portas dos estádios viram sua 
produtividade aumentada graças ao just in time dos 
fabricantes e distribuidores de bebidas, mas para realizar o 
valor de tais mercadorias, a forma de trabalho dos 
vendedores e a mais primitiva. Combinam-se, pois, 
acumulação molecular digital com o puro uso da força de 
trabalho. OLIVEIRA, F. Crítica à razão dualista e o 
ornitorrinco. Campinas: Boitempo, 2003. 

Os aspectos destacados no texto afetam diretamente 
questões sobre a forma, a configuração em si, das relações 
de trabalho no mundo contemporâneo. O exemplo 
mencionado no texto é equivalente a qual outro exemplo 
indicado nas alternativas? 

A o pequeno produtor rural que se associa em 
cooperativas para otimizar possibilidade de 
venda. 

B dos entregadores de comida por aplicativo que 
utilizam bicicletas para realizar o serviço. 

C das mulheres que trabalham em serviço de 
telemarketing. 

D dos estivadores das regiões portuárias que, hoje 
em dia, usam sistemas automatizados para o 
transporte de cargas. 

E do professor em salas de aula. 
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Questão 55 

Observe a imagem 
 

Considerando a política pública que ela aborda e 
seus conhecimentos sobre os principais 
acontecimentos da realidade brasileira no ano de 
2020, pode-se afirmar que 

A o cartaz reflete a polarização política vivida 
pelos brasileiros entre direita e esquerda, a qual 
existe desde a década de 1950. 

B o cartaz simboliza a luta pela igualdade racial 
entre brasileiros. 

C o cartaz remete ao processo de contagem da 
população brasileira, uma política pública que 
deixou de ser praticada após o Regime Militar. 

D não é possível traçar paralelos entre os 
acontecimentos da atualidade e os vividos na 
década de 1950, pois o Brasil passado é 
substancialmente diferente do atual. 

E o cartaz remete ao trabalho do recenseamento 
demográfico o qual, apesar da frequência 
decenal, foi suspenso em função da pandemia 
provocada pelo Corona Vírus. 

Questão 56 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz 
mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. 
O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata 
à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente 
subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu 
produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como 
uma força independente do produtor. MARX, K. 
Manuscritos econômico-filosóficos (Primeiro manuscrito). 

Sao Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (adaptado). 
 

Com base no texto, a relação entre trabalhador e 

produto do trabalho está inscrita no conceito de: 

A ação social. 

B fato social. 

C alienação do trabalho. 

D ideologia do trabalho. 

E lucro presumido. 

Questão 57 

Nossas vidas são dominadas não só pelas inutilidades 
de nossos contemporâneos, como também pelas de 
homens que já morreram há várias gerações. Além disso, 
cada inutilidade ganha credibilidade e reverencia com cada 
década passada desde sua promulgação. Isso significa 
que cada situação social em que nos encontramos não só 
e definida por nossos contemporâneos, como ainda 
predefinida por nossos predecessores. Esse fato e 
expresso no aforismo segundo o qual os mortos são mais 
poderosos que os vivos. BERGER, P. Perspectivas 
sociológicas: uma visão humanística. Petrópolis: Vozes, 
1986 (adaptado). 

 

A perspectiva apresentada no texto reforça um 
conceito importante para as Ciências Sociais, que é 
o de 

A fenômeno social, definido como as 
exterioridades objetivas do mundo real. 

B fato social, responsável por acionar dispositivos 
que motivam os seres para a ação. 

C coercibilidade social, conceito que se refere a 
relações sociais pré-existentes aos indivíduos. 

D cultura de classes, sobre as tradições 
repassadas de geração para geração. 

E imaginação sociológica, segundo a qual só faz 
sentido pensar o presente se as memorias 
antepassadas forem consideradas. 
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Questão 58 

À medida que, a partir dos anos 70, amplia-se uma 
cultura democrática no Brasil, que os movimentos sociais, 
junto com outros setores democráticos, vão arrombando as 
portas da ditadura, o Estado torna-se lentamente 
permeável à participação de novos atores sociais. O 
Estado brasileiro, tradicionalmente privatizado pelos seus 
vínculos com grupos oligárquicos, vai lentamente cedendo 
espaço, tornando-se mais permeável a uma sociedade civil 
que se organiza, que se articula , que constitui espaços 
públicos nos quais reivindica opinar e interferir sobre a 
política, sobre a gestão do destino comum da sociedade. A 
radicalização da democracia não significa apenas a 
construção de um regime político democrático, mas 
também a democratização da sociedade e a construção de 
uma cultura democrática. Esse é ainda um desafio. 

(Adaptado de CARVALHO, Maria do C. A. A. Participação social no 
Brasil hoje. Disponível em <http://polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf. 

Acesso em 17/03/2020) 
 

A respeito dos movimentos sociais a que o texto se 
refere é correto afirmar que eles contribuem para o 
processo de 

A institucionalização das burocracias. 

B organização partidária. 

C renovação do poder executivo. 

D democratização do sistema. 

E estatização da propriedade. 

Questão 59 

Em seis meses, Brasil teve mais de 200 casos de 
intolerância religiosa 

Apesar de a Constituição Federal garantir o respeito à 
liberdade religiosa, agressões a pessoas ou locais de culto 
continuam ocorrendo em todo o país 

(Correio Braziliense, 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/11/03/i 

nterna-brasil,717238/em-seis-meses-brasil-teve-mais-de-200-casos- 
de-intolerancia-religiosa.shtml. Acesso em 17/03/2020) 

 

 

A notícia de jornal e a imagem, um texto não verbal, 
não fazem parte da mesma matéria, porém, elas 
possuem uma intertextualidade acerca de um 
problema social. Sobre essa questão, indique a 
alternativa correta: 

A a partir do texto do jornal e do que está sugerido 
na imagem, deduz-se que as religiões de matriz 
africana sofrem intolerância religiosa. 

B os textos exaltam a liberdade religiosa. 

C a religião budista, expressa na imagem, é uma 
das religiões mais perseguidas no Brasil. 

D o problema da intolerância religiosa está nos 
próprios fiéis, pois eles ultrapassam o bom 
senso social ao usarem seus vestimentas e 
adornos fora de locais apropriados. 

E o respeito à liberdade religiosa a que a notícia 
se refere está configurado na imagem, que 
representa um ato ecumênico. 

 
Questão 60 

O fragmento abaixo foi retirado do livro O que é 
Sociologia? e refere-se ao pensamento do 
sociólogo Max Weber. 

 
A Sociologia por ele [Max Weber] desenvolvida 

considerava o indivíduo e a sua ação como ponto chave da 
investigação. Com isso, ele queria salientar que o 
verdadeiro ponto de partida da sociologia era a 
compreensão da ação dos indivíduos e não a análise das 
“instituições sociais” ou do “grupo social”, tão enfatizadas 
pelo pensamento conservador. Com essa posição, não 
tinha a intenção de negar a existência ou a importância dos 
fenômenos sociais, como o Estado, a empresa capitalista, 
a sociedade anônima, mas tão somente a de ressaltar a 
necessidade de compreender as intenções e motivações 
dos indivíduos que vivenciam estas situações sociais. A 
sua insistência em compreender as motivações das ações 
humanas levou-o a rejeitar a proposta do positivismo de 
transferir para a Sociologia a metodologia de investigação 
utilizada pelas ciências naturais. Não havia, para ele, 
fundamento para essa proposta, uma vez que o sociólogo 
não trabalha sobre uma matéria inerte, como acontece 
com os cientistas naturais [...]. Vivendo em uma nação 
retardatária quanto ao desenvolvimento capitalista, Weber 
procurou conhecer a fundo a essência do capitalismo 
moderno. Ao contrário de Marx, não considerava o 
capitalismo um sistema injusto, irracional e anárquico. Para 
ele, as instituições produzidas pelo capitalismo, como a 
grande empresa, constituíam clara demonstração de uma 
organização racional que desenvolvia suas atividades 
dentro de um padrão de precisão e eficiência. 

 
(MARTINS, Carlos Benedito. O que é Sociologia? São Paulo: 
Brasiliense, 2011. p. 69 e p. 72. Coleção Primeiros Passos.) 

http://polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf
http://polis.org.br/obras/arquivo_169.pdf
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/11/03/i
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/11/03/i
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No trecho, apesar de centrado em Max Weber, é 
possível notar diferenças entre os pensamentos 
desse autor com Émile Durkheim e Karl Marx. Sobre 
essas diferenças, é correto dizer que 

A enquanto Marx objetiva entender os fatos 
sociais do capitalismo, Weber busca 
compreender a ação dos indivíduos. 

B enquanto Durkheim objetiva o movimento 
histórico das classes sociais, Weber prefere 
análises baseadas nas ciências naturais. 

C enquanto Weber identifica as ações individuais 
como objeto das ciências sociais, Marx obtém 
como pressuposto a luta de classes. 

D enquanto Weber opta pelo individualismo 
metodológico, Durkheim  prefere métodos 
dedutivos. 

E enquanto Marx estuda o carisma das lideranças, 
Weber faz uma análise de interesses de classe. 

 
Questão 61 

“A Idade Média foi o momento de um fervilhar de 
heresias no interior de um sistema homogêneo que era o 
cristianismo [...]. A Igreja preocupou-se em destruir esses 
desvios, e com violência. [...] O que ocorria, sobretudo, 
eram movimentos de resistência e revolta com relação às 
instituições eclesiásticas. E é nisso que as heresias, 
apresentadas sob um aspecto inteiramente negativo, 
constituem também um sinal de vitalidade daquela época, 
na qual fermentava, irreprimível, a liberdade de 
pensamento.” (p. 133 – grifo nosso) 

DUBY, George. Ano 1000, ano 2000: na pista dos nossos medos. 
SP: Unesp, 1998. 

 

O período medieval foi apelidado de “Idade das 
trevas” com a justificativa de que havia controle 
absoluto do pensamento pela Igreja. Contudo, o 
texto apresenta uma outra interpretação possível 
para o contexto em debate, a saber: 

A A de que a Igreja Católica era tolerante com as 
divergências doutrinárias no interior de seu 
sistema de crenças, por isso, o contexto era de 
concessões. 

B A de que as heresias não passavam de um 
movimento negativo de revolta e violência 
contra os dogmas da Igreja Católica, por isso, o 
contexto era tumultuado. 

C De que os movimentos heréticos geravam um 
contexto de vigorada liberdade religiosa. 

D A noção de que, apesar da perseguição da 
Igreja às heresias, havia um vigoroso 
movimento de crítica, contestação e liberdade 
de pensamento. 

E Um contexto brilhante no qual as teologias 
possuíam amplo espaço público para debater 
suas concordâncias e divergências. 

Questão 62 

É nas etapas técnicas que as clivagens são mais fortes 
entre ofício nobre e a ocupação obscura, como vimos pelo 
exemplo da arte da lã em Florença. De forma geral, as 
atitudes contraditórias que vemos entre uma cidade e outra 
são menores se considerarmos a história dos ofícios de 
longa duração de cada organismo urbano. As diferenças 
no tempo e no espaço são sensíveis, mas a evolução de 
conjunto tende na Europa para um controle estatutário 
cada vez mais completo. O surgimento de ofícios por 
sucessivas divisões e uma crescente especialização 
caminham junto com o reforço do controle da comuna, do 
senhor territorial ou do príncipe, mas sobretudo de homens 
de negócios que dirigem a vida econômica no plano 
regional ou internacional. 

LE GOFF, Jacques. Corporações. Dicionário analítico do Ocidente 
Medieval. SP: Ed. UNESP, 2017, p. 100. 

 

Considerando o contexto da Baixa Idade Média, a 
leitura do texto nos permite inferir que o 
renascimento comercial: 

A Foi um processo espacial e temporalmente 
desigual, mas que conjuntamente favoreceu a 
transição do feudalismo para o mercantilismo, 
bem como a centralização do poder político. 

B Foi um processo ocorrido desigualmente de 
região para região, mas se desenvolveu em um 
mesmo tempo histórico e acabou por promover 
a descentralização do poder que passou a ser 
exercido exclusivamente pelos homens de 
negócios. 

C Foi marcado pelo ressurgimento do comércio 
dentro dos feudos para que o controle 
estatutário ocorresse de maneira centralizada, 
apesar dos conflitos com os homens de 
negócios. 

D Foi um processo de transformação técnica que 
garantiu aos artesãos e mercadores o controle 
exclusivo da política por meio das corporações 
de ofício e das guildas. 

E Foi um processo sem importância para a 
formação dos Estados Modernos Absolutistas 
centrados na figura do rei e na economia 
mercantil 
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Questão 63 

Uma visão tão mitológica do direito romano e da 
romanidade é, antes de tudo, originária do humanismo, em 
seguida das humanidades burguesas e da reconstituição 
formal, excessivamente sistemática e quase abstrata dos 
pandectistas (especialistas em coleções de decisões de 
antigos jurisconsultos romanos) do século XIX. Esses 
juristas eruditos admitiam talvez, que o direito dos povos 
era histórico, mas, sobretudo, pensavam que o direito do 
Estado (a coisa pública), que tanto lhes faltava, só podia 
ser forjado segundo o modelo romano. 

 
LE GOFF, Jacques. Corporações. Dicionário analítico do Ocidente 

Medieval. SP: Ed. UNESP, 2017, p. 378. 

 

Levando em consideração a história das ideias 
sobre o direito, podemos afirmar que no século XIX: 

A Os  juristas  da  Revolução  Francesa  viam  na 

república  romana  o  melhor  exemplo  para as 
transformações em curso, apesar de não 
levarem em consideração o direito romano. 

B No século XIX, o direito romano serviu como 
exemplo para a formação do Código Civil 
Napoleônico, contudo, foi anulado assim que 
Bonaparte virou Imperador. 

C O direito romano, devido a sua essência 
autoritária e excludente, provocou conflitos entre 
grupos sociais distintos a exemplo das lutas 
plebeias da antiguidade. 

D O direito francês do século XIX baseou-se nas 
doutrinas medievais baseadas em costumes. 

E Os juristas iluministas buscavam no direito 
romano, e na sua forma de governo, a 
justificativa para a implantação da República 
Francesa. 

 
Questão 64 

Leia o texto para responder à questão 

O Estado deve ser fundamentalmente diferenciado da 
Nação, porque o Estado consiste em uma organização 
política, um poder independente no plano externo, e 
supremo no interno, provido de recursos humanos e 
financeiros para sustentar sua independência e autoridade. 
Não podemos identificar o primeiro com a segunda, como 
se costumava fazer, até entre os próprios patriotas 
catalães, que falavam ou escreviam sobre uma nação 
catalã no sentido de um Estado catalão independente. 

(CASTELLS, 1999, p. 60) 
 

O conceito de Estado em questão pode ser 
atribuído, do ponto de vista histórico, a (ao) 

A formação dos Estados socialistas, pós- 
revolução bolchevique, no século XX. 

B início do Império Romano, momento em que o 
Estado se tornou centralizado e estabeleceram- 
se fronteiras rígidas com outros povos. 

C formação das monarquias absolutistas na Era 
Moderna, cujo poder central em cada território 
definido articulou o embrião de um sistema 
diplomático. 

D construção do Estado teocrático chinês, o qual, 
devido ao absolutismo imposto durou mais de 
mil anos. 

E formação dos Estados Unidos da América 
(EUA) após as lutas pela independência. 

 

Questão 65 

“A ilustração, movimento filosófico que sucedeu o 
Renascimento, baseava-se na firme convicção da razão 
como fonte de conhecimento, na crítica a toda adesão 
obscurantista e a toda crença sem fundamentos racionais, 
assim como a incessante busca pela realização humana.” 

COSTA, Maria Cristina Castilho, Sociologia: introdução à ciência da 
sociedade. São, Paulo: Editora Moderna, 2005, p. 44. 

 

Levando em consideração o tema do texto, 
podemos afirmar que 

A A ilustração, diferentemente do Renascimento, 
partiu dos pressupostos do racionalismo e 
individualismo. 

B O Iluminismo fundamentou ideologicamente a 
luta contra ao Antigo Regime que se desdobrou 
nas revoluções do final do século XVIII. 

C Tanto o renascimento quanto a ilustração foram 
movimentos filosóficos identificados com as 
teorias agostiniana. 

D O movimento iluminista foi um marco filosófico 
único tendo inovado completamente as bases 
no pensamento Ocidental. 

E O Racionalismo e a laicidade já estavam 
presentes no movimento Renascentista, por 
isso, o Iluminismo não foi inovador nesses 
termos. 
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Questão 66 

“A descida começava, os operários surgiam do 
vestiário. Permaneceu imóvel naquele barulho, daquela 
agitação. O rolar dos vagonetes estremecia o pavimento 
de ferro fundido, bobinas giravam, desenrolavam os cabos 
em meio aos gritos do porta-voz, ao toque das 
campainhas, aos golpes da clava no cepo do sinal. Voltou 
a encontrar o monstro engolindo sua ração de carne 
humana, os elevadores emergindo, mergulhando, sumindo 
com carregações de homens, sem descanso, 
abocanhando com facilidade de um gigante voraz. A partir 
de seu acidente, tinha um pavor, de fundo nervoso, da 
mina. Os elevadores que submergiam arrancavam-lhes as 
entranhas. Teve de desviar os olho; o poço exasperava-o.” 
(Germinal, de Emile Zola) 

Um dos grandes romances do século XIX, Germinal 
baseia-se em acontecimentos verídicos. Para 
escrevê-lo, Émile Zola trabalhou como mineiro 
numa mina de carvão, onde ocorreu uma greve 
sangrenta que durou dois meses. Atuando como 
repórter, adotando uma linguagem rápida e crua, 
Zola pintou a vida política e social da época. 
Germinal" é o nome do primeiro mês da primavera 
no calendário da Revolução Francesa. Zola 
associou as sementes das plantas à possibilidade 
de transformação social. 

Levando em consideração os conflitos decorrentes 
do processo de industrialização, o trecho da obra 
Germinal representa: 

A A falta de capacidade dos trabalhadores para 
entender que o avanço do progresso era 
inevitável, por isso viam a máquina como um 
monstro. 

B A ausência de uma liderança política capaz de 
fazer os acordos necessários entre as partes em 
conflito, por isso sentiam-se menores diante da 
tecnologia 

C O movimento de trabalhadores que quebrava 
máquinas por entender que elas eram o motivo 
de suas péssimas condições de vida e de 
trabalho, como se as máquinas tivessem 
aspectos humanos de poder destruí-los. 

D A energia vital dos trabalhadores que não 
deixaram de ter esperança no avanço da 
tecnologia como forma de alcançarem melhoria 
de vida, mesmo que as máquinas parecessem 
monstros. 

E A desesperança dos trabalhadores que nunca 
mais lutaram por direitos trabalhistas e 
aceitaram sua posição de alimentos para a 
exploração capitalista. 

Questão 67 

O “frágil e minúsculo corpo humano” se viu no campo 
minado da experiência das trincheiras, no corpo 
maltrapilho torturado pela fome, nas esperanças frustradas 
em face da frialdade da inflação econômica e no 
pessimismo diante do cinismo dos governantes. Destas 
experiências indeléveis, o frágil corpo humano ficou 
privado das experiências comunicáveis, os homens que 
retornavam do front viam no silêncio o virtuosismo – 
porquanto a sofreguidão interna era tão profunda que o 
comunicar-se era inútil. Longe se iam, por conseguinte, os 
tempos nos quais os loquazes provérbios ensinavam-nos 
valores duradouros. Nos tempos sombrios que marcaram 
o início do século XX, um velho moribundo – outrora ancião 
sapiente – não ousaria comunicar aos jovens alguma 
experiência. O desenvolvimento da técnica, somado com a 
experiência sórdida da guerra, emudecera os homens. 

BENJAMIN, Walter Benjamin. Pobreza e Experiência, 1918. 
 

Walter Benjamin descreve as experiências do pós I 
Guerra Mundial que atingiram os homens, de modo 
que 

A Seus corpos tornaram-se diminutos e sem vida. 

B Ficaram em silêncio devido à luta no front de 
guerra marcado pelo barulho das bombas. 

C Eles perderam a capacidade de comunicar as 
tristes experiências vividas na guerra marcada 
pelo avanço da técnica que permitiu a 
destruição humana. 

D A fragilidade de seus corpos não permitiu as 
experiências comunicáveis da guerra. 

E O desenvolvimento da técnica ajudou-os já que 
emudeceram na guerra 

 
 

Questão 68 

O tronco linguístico é um conjunto de línguas que têm a 
mesma origem: uma língua mais antiga, que não é mais 
falada. Como essa língua de origem existiu há milhares de 
anos, as semelhanças entre as línguas que vieram dela 
são muito difíceis de serem percebidas. Já uma família 
linguística é um conjunto de línguas que também possuem 
uma origem comum, mas que apresentam mais 
semelhanças entre si. No Brasil, existem dois troncos: o 
Macro-Jê, com 9 famílias, e o Tupi, 10 famílias. Há também 
20 famílias que por quase não apresentarem semelhança 
não podem ser agrupadas em troncos linguísticos. 

 
Troncos e famílias linguísticas. Povos Indígenas no Brasil Mirim. Disponível em: 

https://mirim.org/linguas-indigenas/troncos-familias.Acesso em 19-03-2020. 

A língua de um povo é uma das principais 
características de sua identidade cultural. Tendo 
como referência o período colonial, a complexidade 
linguística dos povos indígenas no Brasil revela que: 
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A Os povos originários foram bem acolhidos pelos 
portugueses que logo aprenderam sua língua e 
seus hábitos para poderem conviver 
pacificamente. 

B Índio é a palavra criada pelos portugueses a 
partir de uma visão homogeneizadora a qual 
não absorvia a complexidade cultural dos povos 
originários, representada na existência de 
diversas línguas. 

C No Brasil, a diversificação não impediu os 
portugueses de deixarem de lado seu 
etnocentrismo para buscar compreender o 
universo simbólico dos indígenas. 

D Havia um complexo sistema de disputas entre 
os povos indígenas que nada tema ver com a 
complexidade linguística. 

E Diferentemente do que os Portugueses 
acreditavam, existiram vários povos indígenas 
com culturas diversas umas das outras. 

Questão 69 

Ao longo dos cerca de trezentos anos em que foram 
comercializados e nos diversos lugares para os quais 
foram levados eram diferentes as condições que os 
africanos encontravam. Mas à medida que as décadas e 
séculos passavam, se consolidou uma cultura afro- 
brasileira. [...] Passado o impacto da mudança da condição 
social, de livre para escravo, e da mudança de continente, 
deixando para trás uma cultura e tendo de mergulhar em 
outra, talvez o primeiro passo na construção de identidades 
novas fosse aceitar a designação que os traficantes, 
administradores e senhores lhes davam. 

SOUZA, Marina de Mello. África e Brasil Africano. São Paulo, Ed. Ática, 2005, 
p. 106. 

Sobre esse processo de construção de identidades 
desterritorializadas e despersonificadas a que os 
africanos foram submetidos, durante o comércio 
escravista, pode-se afirmar que: 

A A formação da nova identidade africana é um 
processo que continua aberto. 

B Semelhanças culturais e religiosas eram usadas 
para separar os africanos escravizados por 
medo de rebeliões, por isso, esses elementos 
nunca contribuíram para o processo de 
formação de identidades. 

C O casamento era a principal forma de gerar 
novas identidades porque dava origem a 
pessoas nascidas no novo solo, as crioulas. 

D A formação dos nomes que eram dados aos 
escravizados eram tirados do porto nos quais 
desembarcava, nas feiras que eram 
comercializados ou das regiões de onde 
vinham. 

E Os quilombos livres foram espaços privilegiados 
de construção de novas identidades porque 
promoviam a integração entre negros, índios e 
até mesmo judeus fugidos da inquisição. 

Questão 70 

Leia o artigo da revista Careta, de 05 de Outubro de 
1918. 

 

“A influenza espanhola e os perigos do contágio – esta 
moléstia é uma criação dos alemães que a espalham pelo 
mundo inteiro, por intermédio de seus submarinos, (...) 
nossos oficiais, marinheiros e médicos de nossa esquadra, 
que partiram há um mês, passam pelos hospitais do front, 
apanhando no meio do caminho e sendo vitimados pela 
traiçoeira criação bacteriológica dos alemães, porque em 
nossa opinião a misteriosa moléstia foi fabricada na 
Alemanha, carregada de virulência pelos sabichões 
teutônicos, engarrafada e depois distribuída pelos 
submarinos que se encarregam de espalhar as garrafas 
perto das costas dos países aliados, de maneira que, 
levadas pelas ondas para as praias, as garrafas 
apanhadas   por    gente    inocente    espalhem    o 
terrível morbus por todo o universo, desta maneira 
obrigando os neutros a permanecerem neutros.” 

GOULART, Adriana da Costa. Revisitando a espanhola: a gripe 
pandêmica de 1918 no Rio de Janeiro. Hist. cienc. saude- 

Manguinhos vol.12 no.1 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2005 
 

O trecho da Revista Careta e a charge nos permite 
perceber uma das características do cenário 
histórico no qual a pandemia da Gripe Influenza, 
conhecida como gripe espanhola, desenvolveu-se, 
no Brasil: 

A O tratamento anedótico e a desinformação da 
sociedade sobre o problema que a ameaçava. 

B A falta de humor da autora do texto que não 
entendeu a ironia. 

C A teoria da conspiração surgida no contexto da 
1ª. Guerra e depois confirmada pelas pesquisas 
científicas. 

D Um contexto de censura aos meios de 
comunicação a fim de impedi-los de causar 
pânico na sociedade 

E A falta de comprometimento da mídia brasileira, 
sempre trazendo desinformando e escondendo 
a verdade dos fatos. 
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Questão 71 

Abarrotado e barulhento, o centro do Rio de Janeiro 
vivia uma expectativa febril. O comércio da Avenida Rio 
Branco fechava as suas portas ao som dos hinos e sambas 
dos candidatos de 1950. Estridentes, caixas 
amplificadoras, postadas sobre carretas que atravancavam 
todo o tráfego da via, inundavam o céu carioca à procura 
de eleitores de última hora. Em banquinhas de calçada, 
vendedores de bugigangas tentavam esgotar o estoque de 
bonecos, cinzeiros, medalhas e outras bagatelas com as 
fotografias impressas de Getúlio Vargas e do brigadeiro 
Eduardo Gomes. 

COSTA, L. R. A. Bota o retrato do velho outra vez: a campanha 
presidencial de 1950 na imprensa do Rio de Janeiro. Jundiaí: Paco 

Editorial, 2016. p. 170. 

Em seu relato sobre o cenário político de 1950, o 
texto revela a preocupação das campanhas 
presidenciais em 

A limitar a participação de populares. 

B deslegitimar os processos eleitorais. 

C contornar as opiniões do eleitorado. 

D fomentar o engajamento dos cidadãos. 

E adotar estratégias populistas. 

Questão 72 

A luta pela República, e contra os seus imaginários 
inimigos, era uma cruzada. Os modernos 
templários, se não envergam a armadura debaixo 
do hálito e não levavam a cruz aberta nos copos da 
espada, combatiam com a mesma fé inamolgável. 
Os que daquele modo se abatiam à entrada de 
Canudos tinham todos, sem excetuar um único, 
colgada ao peito esquerdo, em medalhas de bronze, 
a efígie do marechal Floriano Peixoto e, morrendo, 
saudavam a sua memória — com o mesmo 
entusiasmo delirante, com a mesma dedicação 
incoercível e com a mesma aberração fanática, com 
que os jagunços bradavam pelo Bom Jesus 
misericordioso e milagreiro... 

Euclides da Cunha. Os sertões. Disponível em: < 
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/os_sertoes_ii. 

pdf>. Acesso em: 25 mar. 2020. 

Ao retratar a Guerra de Canudos (1896-1897), 
durante a Primeira República, Euclides da Cunha 
ressalta: 

A o caráter antirrepublicano dos sertanejos. 

B o fanatismo religioso dos conselheiristas. 

C a defesa do governo de Floriano Peixoto. 

D o anseio pelo retorno da República da Espada. 

E a mobilização de símbolos do novo regime. 

Questão 73 

A ideia da primeira viagem ao Rio de Janeiro, em 1941, 
partiu dos próprios jangadeiros. Jacaré, Tatá, Manuel Preto 
e Jerônimo, os quatro pescadores do Ceará, pretendiam 
partir de jangada para falar com o presidente para 
denunciar várias irregularidades que observavam no 
mundo da pesca. Eles esperavam do Estado a 
regulamentação de um conjunto de normas econômicas e 
sociais. 

ABREU, B. Os jangadeiros: uma corajosa jornada em busca de 
direitos no Estado Novo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2012. p. 23-24. Adaptado. 
 

Os objetivos da viagem dos jangadeiros, durante o 
Estado Novo, revelam a(o) 

A o alheamento ao período político vivenciado no 
país. 

B a manipulação dos trabalhadores pelo regime 
varguista. 

C a confrontação do governo ditatorial pelas 
camadas populares. 

D a inefetividade das leis trabalhistas aprovadas 
no período. 

E a busca pela efetivação dos direitos 
propagandeados por Vargas. 

 
Questão 74 

Os anos 1980 marcaram uma dupla transição para o 
país. Sob o ponto de vista político-institucional, 
assinalaram a passagem do regime autoritário para a 
democracia. Sob o ângulo econômico, a década foi 
marcada por intensas e recorrentes intervenções do 
Estado na economia. 

MESQUITA, Mário. Declínio estrutural e turbulência cíclica. In: 130 
anos: em busca da República. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2019. p. 

187. Adaptado. 

 

O período descrito apresenta como características 
marcantes 

A estabilidade econômica e a afirmação de 
direitos indígenas. 

B a hiperinflação e a extensão de direitos políticos. 

C decrescimento econômico e o reforço do Estado 
autoritário. 

D a afirmação de direitos difusos e a retomada do 
“milagre brasileiro”. 

E a desorganização econômica e a inexistência de 
eleições diretas. 

 
 
 

 
 
 

 

http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/os_sertoes_ii.pdf
http://objdigital.bn.br/Acervo_Digital/livros_eletronicos/os_sertoes_ii.pdf
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Questão 75 

Vestida de homem, Jovita Alves Feitosa foi para a nova 
capital, Teresina, e se apresentou como voluntário para a 
Guerra do Paraguai. Descoberto o disfarce, Jovita foi, 
mesmo assim, aceita como voluntária pelo presidente da 
província, no posto de segundo-sargento. Chamaram-na a 
Joana d’Arc brasileira. Foi recebida em palácios 
presidenciais, exaltada nos teatros, presenteada, 
bombardeada com versos e aplausos. Mas logo veio uma 
ducha de água fria: a Secretaria da Guerra recusou sua 
incorporação como combatente. Só poderia ser aceita para 
o serviço de saúde, como já o fora a baiana Ana Néri. 

CARVALHO, J. M. Jovita Alves Feitosa: Voluntária da pátria, 
voluntária da morte. São Paulo: Chão Ed, 2019, p. 8. Adaptado. 

 

Na Guerra do Paraguai, o caso mencionado 
evidencia 

A o espírito cívico mobilizado pelo governo. 

B o alistamento obrigatório para mulheres. 

C o apelo restrito de discursos patrióticos. 

D a superação da ordem patriarcal. 

E a luta pelo sufrágio feminino. 

Questão 76 

Sobre as características em comum dos países de 
industrialização tardia, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. Possuem o predomínio de indústrias estatais e 
tem o Estado como o principal regulador da 
economia. 

II. Ocorrem sobretudo no grupo de países 
classificados como subdesenvolvidos e 
emergentes. 

III. Caracteriza-se pelo predomínio de instalação de 
empresas de capital internacional. 

IV. Apresentam certa dependência tecnológica das 
economias desenvolvidas. 

São corretas as afirmativas: 

A Apenas I. 

B Apenas I e II. 

C Apenas II e III. 

D Apenas I, II e IV. 

E Apenas II, III e IV. 

 
 

Questão 77 

A respeito do processo de industrialização nas 
principais economias capitalistas do mundo, 
relacione as colunas. 

(1) Reino Unido 

(2) França 

(3) Estados Unidos da América 

(4) Alemanha 

(5) Itália 

(6) Japão 

( ) Foi o segundo país a se industrializar. 
Atualmente possui uma produção industrial 
bastante diversificada e bem distribuída pelo 
território, com destaque em quatro principais áreas. 

( ) Sua produção industrial contou primeiramente 
com vantagens como a disponibilidade de matéria- 
prima (carvão mineral) e a existência de muitos rios 
navegáveis. Após a Segunda Grande Guerra 
Mundial seu território foi dividido, o que resultou em 
duas realidades socioeconômicas diferenciadas. 

( ) Após a Segunda Grande Guerra despontou 
como líder da economia capitalista e seu setor 
industrial aumentou significativamente. 
Territorialmente sua economia é organizada em 
cinturões (belts). 

( ) Teve seu setor industrial reconstruído após a 
Segunda Grande Guerra Mundial por meio da 
aplicação do Plano Marshall. Atualmente as suas 
atividades industriais estão concentradas na porção 
norte do país, com destaque para a indústria 
automotiva. 

( ) Local onde teve origem a Primeira Revolução 
Industrial. Atualmente apresenta indústrias com 
destaque nos setores petroquímicos, 
farmacêuticos, energia nuclear, aeroespacial, 
alimentos e bebidas, automobilísticos, entre outros. 

( ) País devastado após a Segunda Grande 
Guerra, teve seu setor industrial reconstruído por 
meio da aplicação do Plano Colombo. Atualmente 
seu setor industrial é bem distribuído pelo território 
com indústrias que se destacam mundialmente na 
área tecnológica, como a robótica. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

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

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

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

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

E 3, 4, 1, 2, 6 e 5. 
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Questão 78 

Sobre a regionalização do mundo apresentada no mapa é correto afirmar que esta divisão é baseada na (o): 

A economia, os países do Norte são os que adotam a economia de mercado e os do Sul a economia 
planificada. 

B divisão oficial adotada na definição dos hemisférios Norte e Sul da Terra. 

C nível de desenvolvimento econômico, o Norte representa o grupo de países ricos e o Sul o grupo de países 
considerados pobres e emergentes. 

D industrialização, o Norte apresenta uma industrialização tradicional e o Sul, uma industrialização recente. 

E índice de globalização, o Norte representa o grupo de países que apresentam alto índice de abertura 
econômica e o grupo do Sul representa economias fechadas. 

 
Questão 79 

De acordo com a teoria da evolução a respeito da origem dos seres humanos e as primeiras migrações, analise 
as afirmativas a seguir. 

I. A maior parte dos estudos atuais apontam que os primeiros seres humanos tiveram como origem o continente 
africano. 

II. Após partirem do continente africano, o segundo continente ocupado foi a América. 

III. A espécie Homo sapiens foi a única das espécies do gênero homo que conseguiu realizar migrações 
continentais. 

IV. Acredita-se que nossos ancestrais chegaram no continente europeu por volta de 40 mil anos atrás. 

V. O único continente que a espécie Homo sapiens não conseguiu chegar foi a Oceania, devido ao seu grande 
isolamento e distância dos demais continentes. 

São corretas as afirmativas: 

A I e IV. 

B I, III e V. 

C I, II e V. 

D I, II e III. 

E Todas estão corretas. 
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Questão 80 

“Estimativas da ONU apontam que mais de 7,5 milhões 
de sírios abandonaram suas residências dentro do país e 
quase 60% da população vive na pobreza. (...) O principal 
destino dos sírios são a Turquia, que já recebeu mais de 
1,8 milhão (...) Iraque, Jordânia, Egito e Líbano. Um 
relatório da ONU aponta que, até o início de novembro, 
mais de 390 mil pessoas saíram da Síria com destino à 
costa europeia”. 

Entenda a situação de países de onde saem milhares de imigrantes 
à Europa. G1. 25/08/2015. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/entenda-situacao-de- 
paises-de-onde-saem-milhares-de-imigrantes-europa.html>.      Acesso 

em 17 de mar. de 2020. 
 

O tipo de migração e o principal motivo para a 
intensa migração Síria diz respeito a (ao): 

A emigração de caráter econômico, devido à crise 
socioeconômica provocada pela alta do preço 
do petróleo. 

B emigração devido a melhor oferta de empregos 
no continente europeu, para pessoas com alta 
qualificação. 

C refúgio devido a guerra civil que assola o país 
desde o ano de 2011, que teve início com os 
protestos contra o atual governo sírio. 

D refúgio devido as perseguições religiosas de 
cristãos contra os povos islâmicos do Oriente 
Médio. 

E emigração de caráter cultural, os migrantes 
buscam um maior intercâmbio cultural nos 
novos países. 

F um país que, contudo, mascara as 
desigualdades sociais. 

 
Questão 81 

A respeito das características gerais da Antártida e 
do Ártico e suas diferenças, analise as afirmativas a 
seguir: 

I. Ártico e Antártica se localizam nas áreas de 
maiores latitudes da nossa superfície terrestre. 

II. A Antártida é considerada um continente porque 
apresenta uma porção de terras abaixo da camada 
de gelo, ao contrário do Ártico que, boa parte, se 
trata do Oceano glacial congelado. 

III. A Antártica mesmo com condições climáticas 
inóspitas, apresenta pequenos povoamentos de 
residentes permanentes, conhecidos como inuítes. 

IV. A região ártica não possui grande potencial 
econômico devido ao seu clima polar, portanto não 
desperta grande interesse internacional. 

V. Aproximadamente 90% da água doce do planeta 
encontra-se na Antártida estando localizada em 
uma espessa camada de gelo conhecida como 
inlandsis (manto de gelo). 

São corretas as afirmativas: 

A I e III. 

B II e IV. 

C I, II e V. 

D I, II e III. 

E I, III e V. 

Questão 82 

O iceberg flutua no oceano glacial ártico. Nos 
últimos anos pesquisadores apontam que uma 
maior quantidade de blocos de gelo tem-se 
desprendido das bordas do Ártico, formando uma 
maior quantidade de icebergs. Podemos apontar 
como uma possível causa e consequência desse 
fenômeno, respectivamente: 

A atuação de massas de ar quentes vindas da 
região equatorial; maior dessalinização do 
oceano. 

B intensa exploração de petróleo na região; 
aumento da incidência das correntes marítimas 
frias. 

C ocupação territorial inadequada da região ártica; 
diminuição da superfície do Ártico. 

D aumento de abalos sísmicos na região; aumento 
da aridez na região ártica. 

E intensificação do efeito estufa; aumento do nível 
dos oceanos. 

 
Questão 83 

Sobre a participação do Brasil em pesquisas 
científicas na Antártida é correto afirmar que o 
nosso país: 

A é signatário do Tratado da Antártida desde 
1975, ocupou a região da Antártida para 
pesquisas científicas de 1984 até 2012. 

B ainda não é considerado como membro do 
Conselho Consultivo do Tratado da Antártica, 
por isso não pode realizar pesquisas científicas 
na região. 

C desde que construiu a sua base científica na 
década de 1980, é dos um dos países que 
atualmente mais realiza pesquisas científicas na 
Antártida. 

D é contrário às diretrizes do Tratado da Antártida 
pois reivindica, junto com a Argentina, a posse 
de terras da região. 

E devido à falta de investimentos nunca possuiu 
uma base nacional de pesquisas na Antártida, 
realizando estas em parceria com o Chile. 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/08/entenda-situacao-de-
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Questão 84 

Sobre a localização e a extensão territorial do Brasil, 
analise as afirmativas: 

I. A totalidade das terras brasileiras estão restritas 
nos hemisférios ocidental e meridional. 

II. A primeira definição territorial do Brasil foi 
estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, assinado 
em 1494. 

III. Desde a chegada dos portugueses, o Brasil já 
apresentava praticamente a mesma extensão 
territorial dos dias atuais. 

IV. O Brasil é o maior país da América do Sul e faz 
fronteira com praticamente todos os países desse 
subcontinente, exceto com o Chile e o Equador. 

V. A distância entre os pontos extremos norte-sul é 
praticamente o dobro da distância dos pontos 
extremos oeste-leste. 

São corretas apenas as afirmativas: 

A I e III. 

B II e IV. 

C II, IV e V. 

D I, II e III. 

E I, II e IV. 

Questão 85 

Observe o mapa a seguir. 
 

 

A respeito da regionalização demonstrada no mapa 
é correto afirmar que 

A apresentou poucas adaptações desde que foi 
criada e é a mais usada atualmente. 

B é a única regionalização baseada em critérios 
históricos e econômicos do Brasil. 

C não considera a divisão política-administrativa 
do nosso país. 

D foi inicialmente pensada levando em conta os 
critérios naturais do Brasil. 

E por apresentar algumas falhas, deixou de ser a 
mais utilizada pelo governo. 

Questão 86 

Observe o mapa a seguir. 
 

 

Em relação regionalização demonstrada no mapa e 
as características gerais de cada região, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. A região que apresenta maior dinamismo 
econômico é a Centro-Sul. 

II. Na definição dessas regiões foram considerados 
os limites entre os estados. 

III. A região Amazônica é a que apresenta a 
ocupação europeia mais antiga do Brasil. 

IV. Também conhecida como complexos regionais, 
é baseada sobretudo, em aspectos econômicos e 
históricos. 

V. A região Nordeste é caracterizada principalmente 

pelas disparidades socioeconômicas. 

São corretas apenas as afirmativas: 

A I e III. 

B II e IV. 

C I, IV e V. 

D I, II e III. 

E I, III e IV. 
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Questão 87 

A atmosfera terrestre subdivide-se em: troposfera, 
estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera que 
exerce um papel fundamental na manutenção da 
temperatura e na vida na Terra. Uma das camadas 
da atmosfera, denominada Estratosfera, tem como 
característica: 

A A camada inferior com temperatura mais 
quente, uma vez que as raras moléculas de ar 
absorvem a radiação do sol. 

B A camada superior que fica a aproximadamente 
900 km, o ar é mais rarefeito e as moléculas de 
gás escapam. 

C A camada que chega a 50 km do solo, contém 
ozônio, um gás que absorve os raios 
ultravioletas do sol. 

D A camada que se estende a até 200 Km do solo, 
responsável pelos fenômenos climatológicos 
como as chuvas e os ventos. 

E A camada se encontra mais próxima da crosta 
terrestre. 

 
Questão 88 

Leia as informações a seguir. 

A geografia é a ciência do espaço. É a ciência que 
estuda o espaço em que vivemos. Conhecê-la 
significa compreender melhor as relações das 
sociedades humanas com os espaços natural e 
geográfico. Do ponto de vista geográfico, podemos 
definir que o espaço geográfico foi: 

A Produzido pela força do trabalho antrópico que 
transforma a natureza. 

B Produzido pelas relações intelectuais antrópicas 
em um espaço. 

C Produzido pelas relações políticas do homem 
nos espaços humanizados. 

D Produzido pelo homem a partir dos avanços 
tecnológicos ocorridos no século XX. 

E Produzido naturalmente, sem interferência 
externas. 

Questão 89 

Analise as informações 

Enquanto na cidade 1 são 18 horas, na cidade 2 são 
8 horas do mesmo dia. Podemos inferir que a 
longitude da cidade 2 em relação à cidade 1 é de: 

A 120° Oeste. 

B 120° Leste. 

C 150° Leste. 

D 150° Oeste. 

E 130° Leste. 

 
Questão 90 

Leia as informações a seguir. 

As rochas são agregados naturais de minerais que 
podem ser encontradas basicamente em três tipos: 
magmáticas, sedimentares e metamórficas. 
Podemos caracterizar as rochas como: 

A Magmáticas plutônicas como o basalto que foi 
originado do resfriamento lento do magma. 

B Magmáticas vulcânicas como granito que foi 
originado de um lento processo de cristalização. 

C Metamórficas como o mármore e a argila que 
foram originados em altas pressões e 
temperaturas. 

D Sedimentares como o arenito que foi originado 
por fragmentos de outras rochas. 

E Sedimentares como as rochas mais resistentes 
e formadas por atividades do magma. 
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A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade formal da língua portuguesa sobre o tema: 

 

A empatia cidadã no combate às pandemias: impactos necessários 
 

Escreva um texto apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize 
e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. 

Texto I 

A Ame Digital está promovendo o movimento #AmeFazerSuaParte, com o objetivo de incentivar a sociedade a pensar 
coletivamente em prol do bem comum durante o combate ao COVID-19. A primeira iniciativa da Ame Digital utilizando a 
tecnologia do aplicativo como um meio de ajuda aos mais necessitados é a parceria com a ONG Ação da Cidadania. A ideia é 
incentivar doações de cestas básicas às comunidades em risco social, mais impactadas diretamente pela pandemia e que 
estão em quarentena "forçada". 

Para motivar as doações, a Ame Digital oferecerá 50% de cashback como contrapartida para quem doar através do 
aplicativo. É rápido e bem simples fazer uma doação. Basta acessar a aba de doações do app, que fica dentro de "transações", 
clicar na instituição "Ação da Cidadania" e escolher o valor a ser doado. A ação acontece inicialmente até o dia 27/03, sexta- 
feira, podendo ser prorrogada, com limite máximo de 15 reais de cashback por usuário. As doações serão feitas para 
comunidades em risco social, mais impactadas diretamente pela pandemia. 

Disponível em: <https://www.mundodomarketing.com.br/>. Acesso em: 20.03.2020. Adaptado 
 

Texto II 

Ultimamente, a nossa atenção tem estado focada no tema único da discussão global: o Coronavírus. Ficou já claro que será 
muito provável que esta estirpe de gripe, altamente contagiosa, se continue a espalhar, com a Europa a ver já proporções 
epidémicas na Itália. Depois de declarada como Pandemia pela OMS a 11 de Março, muitos governos preparam-se agora para 
o impacto económico e social, reconhecendo-o como inevitável em alguma das formas. 

Contudo, para as comunidades imigrantes asiáticas, um pouco por todo o mundo, outra epidemia floresce. Em muitas 
regiões, seja nos Estados Unidos, Europa ou Austrália, pessoas com a aparência característica de quem vem do sudeste 
asiático, começam a sentir os efeitos do #coronaracismo. Entre outros, estes incidentes incluem negar o acesso a lojas, ou atos 
de violência física e verbal. Como resposta, a hashtag #JeNeSuisPasUnVirus (eu não sou um vírus, em francês), cunhada pela 
comunidade asiática residente em França, está já traduzida para inglês, alemão, italiano e espanhol, contando com o poder 
das redes sociais para que se partilhem as histórias pessoais de quem, em números alarmantes, está a sofrer com esta nova 
estirpe de racismo. 

Para mim, nascida e criada nos Estados Unidos e etnicamente Japonesa e Coreana, isto é alarmante. Mesmo na minha 
cidade natal (Nova Iorque), uma cidade liberal e diversa, há casos de racismo e xenofobia nos transportes públicos com recurso 
a violência física e verbal. Alguma discriminação manifesta-se na forma de micro agressões, com indivíduos que se recusam 
sentar ao lado de um asiático ou que, vendo um, imediatamente cobrem a sua boca. Até crianças com aparência asiática estão 
a ser alvo de bullying nas escolas e apelidadas de “Coronavírus”, apenas e só pelo seu aspeto. 

 
Texto II 

 

Disponível em: <https://observartorio.pt/>. Acesso em: 20.03.2020. Adaptado. 

 

 

http://www.mundodomarketing.com.br/
http://www.mundodomarketing.com.br/
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INSTRUÇÕES: 

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

• O texto definitivo deverá ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. 

• A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá 
o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção. 

 
Receberá nota zero, em qualquer das situações expressas a seguir, a redação que: 

• tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”. 

• fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-argumentativo. 

• apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. 
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GRUPO Link do Grupo 

Estratégia Militares https://t.me/estrategiamilitares  

Estratégia Vestibulares https://t.me/estrategiavestibulares  

 

 
 

PREENCHA O GABARITO E CONQUISTE DESCONTOS 

ATENÇÃO: O aluno conquistará desconto nos percentuais a seguir indicados somente se participar e 

preencher o gabarito com suas respostas dentro do prazo de aplicação da prova simulada: 

✓ até 50% de acertos: 20% de desconto; 

✓ acima de 50% e até 60% de acertos: 30% de desconto; 

✓ acima de 60% e até 75% de acertos: 50% de desconto; ou 

✓ acima de 75% de acertos: 70% de desconto. 

 
Preencha seu gabarito no formulário abaixo! Nossa equipe entrará em contato com você para gerar um 

cupom de desconto que será individual e intransferível. 

 

PREENCHA SEU GABARITO! 

 

CONHEÇA O ESTRATÉGIA VESTIBULARES 
 

https://www.estrategiavestibulares.com.br 
 
 

 

RECEBA MATERIAIS GRATUITOS 
 

 

https://t.me/estrategiamilitares
https://t.me/estrategiavestibulares
https://docs.google.com/forms/d/1-IB8tvAlw_dUbzBP-YCs24P-ifK3Zas2lCj4g3ezW84/viewform
https://www.estrategiavestibulares.com.br/

