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Estratégia Vestibulares 
 

INSTRUÇÕES! 

 

• Esta prova contém 90 questões objetivas, com 5 alternativas cada. 

• Somente serão corrigidas as redações de alunos matriculados em nossos cursos regulares. Para ter seu texto corrigido, 

envie o arquivo da foto da folha pela aba “Minhas Redações” na área do aluno. 

• Seu gabarito deve ser enviado por meio de formulário eletrônico cujo endereço eletrônico 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 as 18h (horário de Brasília) do dia 05/09/2020. 

• Gabaritos porventura enviados após as 18h (horário de Brasília) serão automaticamente desclassificados da premiação. 

No entanto, configurarão no ranking geral classificatório com todos os candidatos. 

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

• Após as 19h, do dia 05/09/2020, será divulgado o gabarito deste simulado. 

• O resultado oficial do simulado com o desempenho dos candidatos será divulgado neste sábado, 05/09/2020, após as 
19h (horário de Brasília). 

• O candidato deverá entrar em contato através do e-mail vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br, para solicitar a 

premiação. 

• O desconto é o abaixo listado: 

➢ Premiação por desempenho (faixa única): acima de 80% de acertos - 100% de desconto. 

 

Cronograma – 05/09/2020 

• Início da prova: às 13h. 

• Fim da prova: às 18h. 

• Limite para envio do gabarito: às 18h. 

• Divulgação do gabarito: após as 19h. 

• Divulgação do ranking: após as 19h. 

 

 

 

Preencha seu Gabarito! 
 

 

 

 

 

(INSERIR BANNER e LINK) 

  

mailto:vemsercoruja@estrategiavestibulares.com.br
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSI9ot0ozrCIOBhT0YoKJvEgdiZ_HUL_WjI24xJY1hgSorHg/viewform
https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/aulas-gratuitas-vestibulares/?utm_source=banner&utm_medium=site&utm_campaign=ev-ig-bs-inst-aulasgrat
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Questão 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Andrea 

Belo) O trecho acima:  

🅐 relata, de forma superficial, o que houve em Beirute nos 

últimos dias. 

🅑 mostra como ficou o porto de Beirute após o acidente. 

🅒 introduz a ideia da notícia nas mídias. 

🅓 descreve o acontecimento desde o início até o fim e 

suas consequências. 

🅔 descreve com detalhes o ocorrido em Beirute.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 02 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Andrea 

Belo) – Sobre o texto, assinale a alternativa correta. 

🅐 No texto há a citação do novo coronavírus como algo 

inesperado. 

🅑 O novo coronavírus está mais potente que antes. 

🅒 O vírus veio para derrubar tudo e todos. 

🅓 A pandemia e suas consequências é algo confuso para 

as pessoas. 

🅔 A pandemia deixa, pouco a pouco, as pessoas 

confusas. 

  

How Could the Beirut Explosion Happen? 

Experts Explain 

An enormous explosion in Beirut’s seaport area this 

week ruined nearby buildings and caused damage 

and shattered windows across the city, killing scores 

of people and wounding thousands more. As videos 

of the disaster spread on social media, people 

around the world immediately began speculating 

about the cause. (…) 

                      (Scientific American –August 2020) 

 

 

 

Nine Important Things We’ve Learned about the 

Coronavirus Pandemic So Far 

We’re in a terrifying and confusing pandemic, with new 

and sometimes conflicting information about COVID-19 

emerging all the time. In the early days, a lot of public 

health advice was based on what we knew about 

previous disease outbreaks. But this new coronavirus 

behaves in unexpected ways, and it’s hard to keep up. 

What’s more, people tend to remember the first things 

they learn about a new subject, a phenomenon called 

"anchoring bias," and it’s psychologically challenging to 

replace old information with new knowledge (…)  

(Scientific American – August 2020) 
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Questão 03 

 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Andrea 
Belo) No cartum, a crítica está no fato de que há: 

🅐 falta de paciência com alguns sites e propagandas. 

🅑 a “cultura do cancelamento” imposta por grupos de 

pessoas na internet. 

🅒 a ação de cancelamento de sites e músicas de 

aplicativos. 

🅓 o desespero para cancelar envio de mensagens. 

🅔 a falha do sistema no quadrinho final. 

 

Questão 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Andrea 

Belo) A música é comumente usada por compositores 

como instrumento de reflexão, alerta, descrição de uma 

situação, entre outras razões e intenções. A canção de 

Michael Jackson, “Bad”, retrata, nesse trecho: 

🅐 uma ameaça. 

🅑 uma contagem proposital. 

🅒 a condição do céu ser o limite. 

🅓 os jogos de palavras. 

🅔 verdades. 

 

Questão 05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Andrea 

Belo) – Produções artístico-culturais revelam visões de 

mundo próprias de autores e grupos sociais. Esse poema, 

O Corvo, de Edgar Allan Poe, é uma narrativa que 

representa: 

🅐 a dor do poeta e a solidão que o assombra. 

🅑 uma dor da alma por causa do amor perdido. 

🅒 a verdade sendo implorada. 

🅓 a alma sofrendo por amor. 

🅔 o quarto sendo descrito para efeito de dor no leitor. 

  

BAD (Michael Jackson) 
… 
“I’m giving you 
On count to three 
To show your stuff 
Or let it be 
I’m telling you 
Just to watch your mouth 
I know your game 
What you’re about 
 
Well they say the sky’s the limit 
And to me that’s really true 
But my friend you have seen nothin’ 
Just wait ’till I get through” 
(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE RAVEN – EDGAR ALLAN POE 

(…) 

Presently my soul grew stronger; hesitating then 
no longer, 

“Sir,” said I, “or Madam, truly your forgiveness I 
implore; 

 But the fact is I was napping, and so gently you 
came rapping, 

 And so faintly you came tapping, tapping at my 
chamber door, 

That I scarce was sure I heard you”—here I 
opened wide the door;— 

Darkness there and nothing more. (...) 
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Questão 06 
 

 
 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – 
Professor Wagner Santos) O poema de Carlos 
Fernandes, acima, apresenta, como temática 
central: 

🅐 a valorização do estilo de música forró, bastante 

típico do Nordeste brasileiro. 

🅑 a necessidade de todos conhecerem a culinária 

nordestina. 

🅒 a valorização dos elementos culturais e humanos 

do Nordeste brasileiro. 

🅓 a necessidade de todos conhecerem as belas 

praias do Nordeste. 

🅔 a valorização do cordel, estilo de texto utilizado 

com frequência no Nordeste. 
 

Questão 07 
 

 
 
 
 
 
 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) Quanto ao gênero textual, o texto 
pode ser classificado como: 

🅐 um aviso, típico dos textos informativos. 

🅑 um parágrafo argumentativo, típico dos dissertativos. 

🅒 um aviso, típico dos textos injuntivos. 

🅓 um comunicado, típico dos textos descritivos. 

🅔 um parágrafo narrativo, típico também dos textos 

narrativos. 
 

Questão 08 
 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) Quanto à noção de funções da 
linguagem, é correto afirmar que: 

🅐 prevalece, nos textos acadêmicos, a função emotiva 

da linguagem. 

🅑 prevalece, nos textos publicitários, a função 

conativa da linguagem. 

🅒 prevalece, nos textos injuntivos, a função referencial 

da linguagem. 

🅓 prevalece, nos textos argumentativos, a função 

metalinguística. 

🅔 prevalece, nos textos narrativos, a função poética. 

 

Questão 09 
 

Certidão de óbito 
Os ossos de nossos antepassados 
colhem as nossas perenes lágrimas 
pelos mortos de hoje. 
 
Os olhos de nossos antepassados, 
negras estrelas tingidas de sangue, 
elevam-se das profundezas do tempo 
cuidando de nossa dolorida memória. 
 
A terra está coberta de valas 
e a qualquer descuido da vida 
a morte é certa. 
A bala não erra o alvo, no escuro 
um corpo negro bambeia e dança. 
A certidão de óbito, os antigos sabem, 
veio lavrada desde os negreiros. 

(Conceição Evaristo) 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) O poema de Conceição Evaristo 
indica que: 

🅐 a violência na sociedade é generalizada, sendo o 

negro somente mais uma vítima dessa situação. 

🅑 a violência contra o negro rompe seu ciclo com o fim 

da escravidão, como mostram as referências. 

🅒 a violência é uma instituição histórica contra os 

negros e as mulheres na sociedade brasileira, ainda 
atual. 

🅓 a violência contra o negro permanece presente na 

sociedade atual, oriunda de construção histórica. 

🅔 a violência contra o negro no Brasil é irrisória e que, 

ainda que tenha existido, hoje não é relevante. 
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Questão 10  

 
Em Oxford, um homem põe o jornal de lado e 
contempla a tela de Cézanne que está à sua frente. É 
com desgosto que o faz. Nunca gostou de Cézanne. 
Roubou o quadro porque era o que podia roubar, o que 
estava disponível. Mas o que ele queria mesmo era um 
Picasso. Picasso é o artista de seus sonhos. 
Em Paris, um homem põe o jornal de lado e contempla 
o desenho de Picasso que está à sua frente. É com 
desgosto que o faz. Nunca gostou de Picasso. Roubou 
o desenho porque era o que podia roubar, o que 
estava disponível. Mas o que ele queria mesmo era um 
Cézanne. Cézanne é o artista de seus sonhos. 
Em Oxford, um homem tem uma ideia: trocar o quadro 
de Cézanne, que acabou de roubar, por um desenho 
de Picasso que também acabou de ser roubado. 
Em Paris, um homem tem uma ideia: trocar o desenho 
de Picasso, que acabou de roubar, por um quadro de 
Cézanne, que também acabou de ser roubado. 

(SCLIAR, Moacyr. O imaginário cotidiano. Global Editora: São Paulo, 
2013.) 

 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) O trecho da crônica de Moacyr Scliar é 
claramente marcado:  

🅐 pela seriedade, uma vez que o assunto em questão 

cobra olhar sério do leitor. 

🅑 pela denúncia, visto que o autor constrói uma 

denúncia do que ocorre no mundo. 

🅒 pela crítica, visto que há construção de crítica à 

sociedade violenta em que vivemos. 

🅓 pelo cotidiano, visto que apresenta uma situação de 

roubo, bastante comum. 

🅔 pelo humor, visto que o inusitado da relação entre 

os ladrões gera esse recurso. 
 

Questão 11 
 

O ator Chadwick Boseman morreu aos 43 anos. 
Conhecido por interpretar o Pantera Negra no filme da 
Marvel, além de personagens importantes da história 
americana, ele enfrentou um câncer de cólon 
diagnosticado em 2016. 

"É com imensurável pesar que confirmamos a 
morte de Chadwick Boseman. Chadwick foi 
diagnosticado com câncer de cólon de estágio 3 em 
2016, e lutou contra ele nestes últimos quatro anos 
conforme progrediu para estágio 4", afirmou a família 
do ator em seu perfil no Twitter. 

"Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou por 
tudo, e trouxe a vocês muitos dos filmes que tanto 
amam. De 'Marshall: Igualdade e Justiça' a 
'Destacamento Blood', 'Ma Rainey's Black Bottom' de 
August Wilson e muitos mais, todos foram gravados 
durante e entre incontáveis cirurgias e quimioterapia. 
Foi a honra de sua carreira trazer à vida o rei T'Challa 
em 'Pantera Negra'." 

 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) O texto apresenta, como objetivo 
central, 

🅐 convencer o leitor acerca de um fato pouco 

provável. 

🅑 narrar acontecimentos inverídicos com 

verossimilhança. 

🅒 descrever os fatos para a leitura sobre um 

acontecimento real. 

🅓 instruir o leitor sobre comportamento a partir de 

notícia. 

🅔 informar o leitor acerca de um acontecimento 

plausível.  
 

Questão 12 
 

Eu sumir, eu sumir? 
Como que eu posso sumir, se primeiro eu sou eu 

e fico aí me vendo sempre, não posso sumir de mim e 
eu estando aí sempre estou, nunca que eu posso 
sumir. 

Quem some é os outros, eu nunca. 
(João Ubaldo Ribeiro) 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) O texto do autor contemporâneo 
João Ubaldo Ribeiro pode ser compreendido como 

🅐 a percepção da necessidade dos outros por parte 

do narrador. 

🅑 a percepção de que o narrador se modifica 

constantemente nas amizades. 

🅒 a percepção de que, nos relacionamentos, há 

reciprocidade de comportamentos. 

🅓 a percepção de que as pessoas somem da vida do 

narrador e não ele dele mesmo. 

🅔 a percepção de que as pessoas são passageiras na 

vida de todos. 
  



 

 

8º Simulado ENEM 2020 – 1º Dia 
Estratégia Vestibulares – 05/09/2020 

Questão 13 
 
 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) No poema acima, percebe-se que 
prevalece a função: 

🅐 poética. 

🅑 emotiva. 

🅒 apelativa. 

🅓 referencial. 

🅔 metalinguística. 

 

Questão 14 
 
Infelizmente, existe uma tendência (mais um 
preconceito!) muito forte no ensino da língua de querer 
obrigar o aluno a pronunciar ‘do jeito que se escreve’, 
como se essa fosse a única maneira ‘certa’ de falar 
português. (...) É claro que é preciso ensinar a 
escrever de acordo com a ortografia oficial, mas não 
se pode fazer isso tentando criar uma língua falada 
‘artificial’ e reprovando como ‘erradas’ as pronúncias 
que são resultado natural das forças internas que 
governam o idioma. 

(BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico.) 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) Segundo o professor Marcos Bagno: 

🅐 o ensino formal da língua é um processo necessário 

ao fim do preconceito linguístico. 

🅑 a tendência da fala próxima da escrita é 

extremamente importante para o falante. 

🅒 a língua excede a construção da norma culta e deve 

ser considerada em sua amplitude. 

🅓 as pronúncias devem ser consideradas sempre 

corretas e superiores àquelas oficiais. 

🅔 a maneira correta de usar a língua é dispensável em 

meio às variedades linguísticas. 
 

 
 
 
 
 

Questão 15 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) No texto acima, os dois vocábulos 
“como” apresentam classificação de: 

🅐 pronome e substantivo. 

🅑 conjunção e advérbio. 

🅒 advérbio e conjunção. 

🅓 substantivo e pronome. 

🅔 interjeição e advérbio. 

 

Questão 16 
 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) Na tira de Hagar, o humor é criado 
porque 

🅐 Hagar fica duas horas acordado para ouvir o cantor 

em sua cantoria. 

🅑 a fala de Hagar, apesar de clara, não consegue ser 

entendida. 

🅒 o cantor entende que Hagar acordou para ouvir sua 

cantoria. 

🅓 o cantor percebe que atrapalhou o sono de seu 

sogro. 

🅔 a filha de Hagar se diverte com a participação do 

pai. 
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Questão 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) A relação entre o título do cordel e o 
texto pode ser estabelecida: 

🅐 pela construção de uma história inverossímil para 

todos os envolvidos. 

🅑 pelo fato de o personagem mais velho decidir contar 

uma história. 

🅒 pela defesa do senhor ao afirmar “não sou homem 

de inventar”. 

🅓 pela expressão de confusão dos personagens no 

último quadrinho. 

🅔 pelo retorno da cobra em busca de mais dois 

golinhos de bebida. 

 

Questão 18 
 
MEU CARO AMIGO 
Meu caro amigo, me perdoe, por favor 
Se eu não lhe faço uma visita 
Mas como agora apareceu um portador 
Mando notícias nessa fita 
 
(...) 
 
Muita mutreta pra levar a situação 
Que a gente vai levando de teimoso e de pirraça 
E a gente vai tomando que também sem a cachaça 
Ninguém segura esse rojão 

(Chico Buarque/Francis Hime) 
 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) Levando em consideração que a música 
de Chico Buarque foi escrita na década de 1970, sobre o 
Brasil, é possível entender que a intenção do autor é: 

🅐 fazer um relato isento dos acontecimentos da 

época. 

🅑 denunciar as condições sociais do Brasil à época. 

🅒 exaltar o momento brasileiro descrito na música. 

🅓 criticar a organização governamental do Brasil na 

época. 

🅔 pedir ajuda para o país com relação ao Brasil. 
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Questão 19 
 
Só pra ilustrar, sou mãe há quase 14 anos e jamais me 
senti contemplada por uma campanha publicitária de 
Dia das Mães. Primeiro eu pensava que não era o 
perfil ordinário de mãe, me achava a diferentona. 
Depois percebi que existia toda uma gama de 
mulheres no meu perfil, sim, e em outros muitos, que 
eram mães há até mais tempo do que eu, mas nunca 
tinham aparecido. Mães tatuadas. Mães criadoras. 
Mães escritoras, musicistas, cantoras. Mães 
executivas, mães faxineiras, mães dentistas, mães 
negras, índias. Segundo a publicidade, só existem 
mães brancas, né? Estamos no glorioso ano de 2017 
e, quando pensamos em mãe, ainda estamos 
condicionadas a pensar em um estereótipo que foi 
usado por tanto tempo que grudou nas nossas 
cabeças como um chiclete velho e não desgruda. [...] 

Clara Averbuck. (adaptado). 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) O texto de Clara Averbuck, apesar 
de informativo, se utiliza de uma linguagem 

🅐 mais próxima da informal, a fim de criar vínculo com 

o receptor. 

🅑 mais próxima da formal, a fim de manter a correção 

textual. 

🅒 completamente informal, a fim de manter conexão 

com o público. 

🅓 completamente formal, a fim de se adequar ao 

gênero informativo. 

🅔 sem classificação, visto que a forma da escrita não 

revela o nível de linguagem. 
 

Questão 20 
 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) A partir da tirinha acima, é possível 
entender que 

🅐 a necessidade de compreensão faz com que o 

receptor se adapte à linguagem. 

🅑 a diferença etária é um problema intransponível 

entre receptor e emissor na tira. 

🅒 a linguagem de Nietzsche no segundo quadrinho é 

exemplo de variação linguística. 

🅓 o personagem jovem não é conhecedor do código 

utilizado no processo comunicativo. 

🅔 a norma culta deve ser seguida em todos os níveis 

de linguagem para haver compreensão. 

Questão 21 
 

“Os olhos de nossos antepassados, 
negras estrelas tingidas de sangue, 
elevam-se das profundezas do tempo 
cuidando de nossa dolorida memória.” 
(Conceição Evaristo) 
 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) Nessa estrofe do texto de Conceição 
Evaristo, percebe-se o uso de uma: 

🅐 comparação. 

🅑 metáfora. 

🅒 metonímia. 

🅓 personificação. 

🅔 alegoria. 

 

Questão 22 
  

Furto de flor 
Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do 

edifício cochilava, e eu furtei a flor. 
Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com 

água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo 
destina-se a beber, e flor não é para ser bebida. 

Passei-a para o vaso, e notei que ela me 
agradecia, revelando melhor sua delicada 
composição. Quantas novidades há numa flor, se 
a contemplarmos bem. 

Sendo autor do furto, eu assumira a 
obrigação de conservá-la. Renovei a água do 
vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. 
Não adiantava restituí-la no jardim. Nem apelar 
para o médico de flores. Eu a furtara, eu a via 
morrer. 

Já murcha, e com a cor particular da morte, 
peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim 
onde desabrochara. O porteiro estava atento e 
repreendeu-me. 

– Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa 
neste jardim! 

Carlos Drummond de Andrade. Contos plausíveis. Rio de 
Janeiro, José Olympio, 1985. p. 80. 

 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) Quanto à tipologia do texto de 
Drummond, percebe-se que: 
 

🅐 trata-se do narrativo, dado haver elementos 

narrativos claros. 

🅑 trata-se do injuntivo, dado haver conselhos sobre 

comportamento. 

🅒 trata-se do descritivo, dado haver especificidades 

sobre os elementos. 

🅓 trata-se do informativo, dado se referir a fato 

possível e verossímil. 

🅔 trata-se do dissertativo, dado que explica um tema 

verossímil. 
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Questão 23  
 
O reconhecimento da existência de muitas normas 
linguísticas diferentes é fundamental para que o 
ensino em nossas escolas seja consequente com o 
fato comprovado de que a norma linguística ensinada 
em sala de aula é, em muitas situações, uma 
verdadeira ‘língua estrangeira’ para o aluno que chega 
à escola proveniente de ambientes sociais onde a 
norma linguística empregada no quotidiano é uma 
variedade de português não padrão. 

(BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico.) 
 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) A análise do texto de Bagno leva à 
compreensão de que 
 

🅐 as variantes do português são reconhecidas pelos 

professores na hora da aula. 

🅑 o ensino do português não precisa sofrer mudanças 

nas escolas, dado estar correto. 

🅒 a língua portuguesa é tratada, muitas vezes, como 

estrangeira para os próprios falantes. 

🅓 não há necessidade de se ensinar o português, 

dado que os estudantes são falantes nativos. 

🅔 a condição social do falante, ao chegar à escola, 

não influencia sua forma de tratamento linguístico. 
 

Questão 24 
  

Estudiosos das origens dos seres humanos acreditam, 
baseados em evidências arqueológicas, que os 
hominídeos, primeiros ancestrais do homem, eram 
onívoros, ou seja, ingeriam alimentos vegetais e 
animais. Na verdade, mesmo antes dos hominídeos já 
havia primatas onívoros. Contudo, alimentos vegetais 
devem ter prevalecido nas fases iniciais do 
desenvolvimento humano, porque eram obtidos pela 
coleta, simplesmente usando as mãos. A dificuldade 
de se encontrar provas arqueológicas dos alimentos 
vegetais se deve à fragilidade deles, porque não 
resistem tempo suficiente para que sejam fossilizados. 

CAVALCANTE, Messias S. Comida dos nativos do Novo 
Mundo. Barueri, SP: Sá, 2014. 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) O texto anterior deve ser 
compreendido a partir da intenção de: 

🅐 convencer o leitor. 

🅑 instruir o leitor. 

🅒 aconselhar o leitor. 

🅓 informar o leitor. 

🅔 modificar o leitor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 25 
  

A contextualização são os elementos que 
ajudam a decodificar a mensagem que se deseja 
transmitir com o texto. Já a intencionalidade é o 
modo pelo qual os emissores usam os textos para 
perseguir e realizar suas intenções, produzindo, 
para tanto, textos adequados à obtenção dos 
efeitos desejados. A informatividade designa em 
que medida a informação contida no texto é 
esperada/não esperada, previsível/imprevisível. 

BORTOLI, Cecília Tavares. Anáfora e Leitura. Cascavel: 
Independentes, 1999. 

 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Professor 
Wagner Santos) O texto de Bortoli se refere: 
 

🅐 a elementos completamente extralinguísticos. 

🅑 aos elementos adverbiais do texto. 

🅒 aos elementos adjetivos do texto. 

🅓 aos elementos substantivos do texto. 

🅔 aos conectivos, relacionados à coesão textual. 

 

Questão 26 
 
Observe o quadro abaixo para responder à questão. 
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(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana 
Signorelli) O quadro aponta um tema que também está 
presente nos versos: 
 
a) “O amor é finalmente 
um embaraço de pernas, 
uma união de barrigas, 
um breve tremor de artérias. 
Uma confusão de bocas, 
uma batalha de veias, 
um reboliço de ancas, 
quem diz outra coisa é besta.” 
 
b) “Ai, o meu amor, a sua dor, a nossa vida 
Já não cabem na batida 
Do meu pobre cavaquinho 
Ai, Quem me dera 
Pelo menos um momento 
Juntar todo sofrimento 
Pra botar nesse chorinho.” 
 
c) “Calado, 
Sozinho, 
Mesquinho, 
Em zelos 
Ardendo, 
Eu vi-te 
Correndo 
Tão falsa 
Na valsa 
Veloz!” 
 
d) “Gargalha, ri, num riso de tormenta, 
como um palhaço, que desengonçado, 
nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 
de uma ironia e de uma dor violenta.” 
 
e) “E também rastejais comigo 
pelos túneis das noites clandestinas 
sob o céu constelado do país 
entre fulgor e lepra 
debaixo de lençóis de lama e de terror.” 
 

Questão 27 
 
Psicologia de um vencido 
 
Eu, filho do carbono e do amoníaco, 
Monstro de escuridão e rutilância, 
Sofro, desde a epigênesis da infância, 
A influência má dos signos do zodíaco. 
 
Profundissimamente hipocondríaco, 
Este ambiente me causa repugnância... 
Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia, 
Que se escapa da boca de um cardíaco. 
 
Já o verme — este operário de ruínas — 
Que o sangue podre das carnificinas 
Come, e à vida, em geral, declara guerra, 
 
Anda a espreitar meus olhos para roê-los, 

E há de deixar-me apenas os cabelos, 
Na frialdade inorgânica da terra! 

ANJOS, Augusto dos. Psicologia de um vencido 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana 
Signorelli) A poesia de Augusto dos Anjos se enquadra 
no período literário denominado de Pré-Modernismo. 
Nesse sentido, a principal caraterística observada no 
poema acima é: 
 

🅐 a forma do soneto e a busca pelo perfeccionismo por 

meio do trabalho artístico. 

🅑 a seleção de uma mistura de estilos como a sociologia, 

a antropologia e a geografia. 

🅒 o apelo cientificista que caminha junto ao pessimismo 

da transição entre séculos. 

🅓 a manutenção de aspectos tradicionais da filosofia 

platônica à moda camoniana. 

🅔 a ênfase na representação da realidade tal qual ela é e 

na medida justa. 
 

Questão 28 
 
Quando eu me encontrava preso na cela de uma cadeia 
Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias 
Em que apareces inteira, porém lá não estavas nua 
E sim coberta de nuvens 
 
Terra 
Terra 
Por mais distante o errante navegante 
Quem jamais te esqueceria 
 
Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada 
Na vertigem do cinema, mando um abraço pra ti 
Pequenina como se eu fosse o saudoso poeta 
E fosses a Paraíba 

VELOSO, Caetano. Terra. 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
Acerca da construção poética, o eu lírico faz uso do 
recurso expressivo da: 
 

🅐 ironia. 

🅑 metalinguagem. 

🅒 prosopopeia. 

🅓 intertextualidade. 

🅔 alusão. 
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Questão 29 
 

NEUSA SUELI – Por causa da grana. 

VADO – Isso mesmo. Estou com você por causa do tutu. 
Só por causa do tutu. Você sabe. Estou aqui por causa da 
grana. Por causa da grana. É isso mesmo. E se você não 
me der moleza, te arrebento o focinho. Eu sou o Vadinho, 
das Candongas, te tiro de letra fácil. Eu estou assim (faz 
gesto com os dedos indicando muitas) de mulher (...). 
Você sabe disso também, não sabe? (Pausa.) Sabe ou 
não sabe? 

NEUSA SUELI – Sei... Sei, sim... (Chora.) 

VADO – Pára de chorar! (...) Será que vou ter que aturar 
até essa onda de choro? 

NEUSA SUELI – Pronto. Já não estou mais chorando. 

VADO – Que mania de fazer drama à toa! 

MARCOS, Plínio. Navalha na carne. 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
A partir do entendimento dos recursos dramáticos, 
entende-se que o tratamento da mulher é: 
 

🅐 motivador. 

🅑 inibidor. 

🅒 complacente. 

🅓 indiferente. 

🅔 encorajador. 

 

Questão 30 
 

Tornando a casa, ainda enlevado, agradecia o alferes 
a Sebastião de Castro sua ventura; pois aquela prenda, 
trabalhada por Leonor nas horas de saudade, não teria 
ela nem ânimo nem liberdade de oferecer-lha, se não 
houveram cessado a severidade e vigilância de que a 
cercavam. 

De feito, o que Vital não ousara esperar veio a 
realizar-se, ainda que não em muita relutância e acerbas 
contestações. Relatara o capitão-mor aos principais da 
família quanto passara em palácio, e para todos ficou 
evidente que o governador, querendo proteger Vital 
Rebelo, por quaisquer motivos, fazia do casamento deste 
com Leonor a condição do prometido favor de protelar a 
criação da vila do Recife, e frustrá-la sendo possível. 

ALENCAR, José de. Guerra dos mascates. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
Quanto a seus conhecimentos acerca do movimento 
literário do Romantismo, pode-se enquadrar o trecho 
acima na lógica do romance: 
 

🅐 histórico, percebendo-se que as relações no nível 

pessoal interferem nas ações históricas. 

🅑 regionalista, exaltando a região estadual de Alagoas e 

suas riquezas naturais litorâneas. 

🅒 indianista, pois a personagem Vital é da tribo dos 

Goitacases, que era canibal. 

🅓 urbano, ainda que a temática esteja voltada para a 

alocação do exército na província. 

🅔 realista, dado que o principal elemento é a ironia no 

tratamento do capitão-mor com a esposa. 
 

Questão 31 
 
GLEBA DE AUSENTES 
Onde serão as roças planta-se primeiro 
o fogo. E em cinza as chamas 
vão turvando o céu 
de uma cidade ardente. 
Ardemos no peso da tarde 
com a cinza do sol nos campos do verão. 
Desde muitos avós o fumo das queimadas 
vamos repetindo. Ficamos enfim 
na cidade sem ventanas transplantados 
e saltando os aceiros só em nós lavramos 
a chama vagarosa que nos consome. 

       De “O Tempo Consequente” (1966). 

 
Levando em consideração a simbiose entre título e 
sentido global do poema, pode-se inferir que: 

🅐 há uma associação do fenômeno com as massas de ar 

frio que assolam o País. 

🅑 existe a constatação de um eu lírico em primeira 

pessoa que quer negar as suas origens familiares. 

🅒 a condição de dureza do campo é contrastada com o 

trabalho mecânico e rotineiro da cidade. 

🅓 as queimadas poluidoras de ar não apresentam mais 

ameaças para a humanidade. 

🅔 uma das preocupações é como a ação climática 

influencia na relação entre campo e cidade. 
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Questão 32 
 

Estamos em plena aurora. 
Dentro em três dias via começar a história moderna 

do Brasil e fechar-se a triste história dos tempos bárbaros 
da nossa terra. 

Não é possível imaginar de um lance de pensamento 
o que será todo esse iluminado futuro, não obstante o 
presente fornecer-nos o esboço do que ele será nos 
largos traços dos acontecimentos que nos surpreendem. 

O que está por trás do dia 3 de maio não cabe na 
previsão dos políticos e não é demasiado otimismo 
profetizar que a nossa evolução nacional será feita com a 
mesma rapidez da dos Estados Unidos. 

As estrelas do Sul dentro em um quarto de século não 
invejarão o fulgor da constelação do Norte. 

PATROCÍNIO, José. Semana política. Fonte: ABL.  

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
O narrador imprime ao texto um sentido estético 
fundamentado no princípio do(a): 
 

🅐 transcendência modernista. 

🅑 perfeccionismo parnasiano. 

🅒 descritivismo naturalista. 

🅓 eloquência condoreira. 

🅔 digressão realista. 

 

Questão 33 
 
fica tranquila, queridinha 
todos os termos foram inventados 
as janelas são transcendentes 
teu endereço e tua identidade cintilam 
bilhões de linhas te alcançam 
trilhões de redes te protegem 
 
queridinho, os aparatos 
potencializam tuas reações 
podes compartilhar teus gestos 
através de novas pontes 
estarás em vários lugares 
ao mesmo tempo 
e em nenhum 
fica tranquilo 
 
os diálogos estão garantidos 
tudo é libertário 
não há hierarquias 
diluem-se os poderes 
multiplicam-se os vínculos (...). 

COLLIN, Luci. Imortalha. In: A palavra algo. São Paulo: 
Iluminuras, 2016, p. 29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) são 
responsáveis por avanços e progressos nos 
relacionamentos humanos, mas também podem causar 
problemas. Considerando o poema acima, quanto ao 
assunto, o eu lírico adota um posicionamento: 

🅐 otimista, ao passo que nós estaremos mais perto de 

alcançar a igualdade social. 

🅑 assertivo, quando soluções eficazes são propostas 

para a terceirização de serviços. 

🅒 cético, porque a criação de perfis falsos em redes 

sociais pode gerar crises de identidade. 

🅓 crítico, já que os meios de comunicação podem gerar 

ao mesmo tempo ações opostas. 

🅔 cínico, ao ressaltar o lado potencialmente destrutivo 

dos hackers na ação virtual. 
 

Questão 34 

 
Passo pela padaria miserável e vejo se já tem pão 

fresco. As jogadas e os camarões estão aqui. Está aqui a 
garrafa de cachaça. Você vai mesmo? Pensei que fosse 
brincadeira sua.  

Arranje um chapéu de palha. Hoje vai fazer sol 
quente. Andamos na madrugada escura. Vamos calados, 
com os pés rangindo na areia. Venha por aqui, aí tem 
espinhos. Os mosquitos do mangue estão dormindo. 
Venha. Arrasto a canoa para dentro da água. A água está 
fria. Ainda é quase noite... O remo está úmido de sereno, 
sujo de areia. Sente ali na proa, virada para mim. Olhe a 
água suja no fundo da canoa. Ponha os pés em cima da 
porta. Eu estou dentro d´água até os joelhos, empurro a 
canoa e salto para dentro. Uma espumarada de onda fria 
bate na minha cara. Remo depressa, por causa da 
arrebentação. Fique sentada, não tenha medo, não. 
Firme aí. Segure dos lados. Não se mexa! Firme! Ooooi.. 
Quase! Outra onda dá um balanço forte e joga um pouco 
de água dentro do barco. Estou remando em pé, curvado 
para a direita, com esforço. A outra onda passa mansa, 
mansa, a proa bate n´água e avança. O remo está frio nas 
minhas mãos. Eu o mergulhei dentro d´água para limpar 
a areia. A água que escorre molha as mangas de meu 
paletó. O mar está muito calmo. Esse ventinho que está 
vindo e passando em seus cabelos é o vento da terra. O 
terral vem de longe, lá do meio da terra, dos matos 
dormentes atrás dos morros. Vem da terra escura para o 
mar escuro. Nós iremos com ele. 

BRAGA, Rubem. Sentimento de mar. 
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(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
A construção narrativa do texto usa uma técnica literária 
que estabelece com o leitor o sentimento de: 

🅐 cumplicidade. 

🅑 intolerância. 

🅒 truculência. 

🅓 sufocamento. 

🅔 enlutamento. 

 
 

Questão 35 
 
Se o poeta falar num gato, numa flor, 
num vento que anda por descampados e desvios 
e nunca chegou à cidade... 
se falar numa esquina mal e mal iluminada... 
numa antiga sacada... num jogo de dominó... 
se falar naqueles obedientes soldadinhos de chumbo 
que morriam 
de verdade... 
se falar na mão decepada no meio de uma escada 
de caracol... 
Se não falar em nada 
e disser simplesmente tralalá... Que importa? 
Todos os poemas são de amor! 

QUINTANA, Mário. Esconderijos do tempo. Rio de Janeiro: 
Alfaguara, 2013. 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
Assinale a alternativa que apresente corretamente a 
associação de um trecho com o uso de um recurso 
expressivo. 
 

🅐 “obedientes soldadinhos de chumbo” = ironia. 

🅑 “e nunca chegou à cidade...” = comparação. 

🅒 “disser simplesmente tralalá” = paradoxo.  

🅓 “Que importa?” = metonímia. 

🅔 “Todos os poemas são de amor!” = eufemismo. 

 

Questão 36 
  

Joana me perguntou algo com as sobrancelhas. Respondi 
com boca de peixe. Ela suspirou imitando os adultos, 
mãos na cintura, olhinhos revirados. Sabia muito mais que 
eu e, mesmo assim, não sabia nada. 
Eu só tinha um medo: se as plantas começassem a secar, 
logo ficariam amarelas. Se ficassem amarelas, o outono 
tinha chegado antes do tempo e o verão acabaria. Sem 
verão, não havia férias de verão. Teríamos que voltar para 
a escola. 
Nós nem imaginávamos a crise que perturbava há meses 
o casamento dos pais. Nem sabíamos quem governava o 
país. Vivíamos sob a esquisita ditadura da infância: 
víamos sem enxergar, ouvíamos sem entender, 
falávamos e não éramos levados a sério. Mas fomos 
felizes durante o regime. O tecido de nossas vidinhas era 
escuro e nos escondia completamente, burca sem olhos. 

HERINGER, V. O amor dos homens avulsos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2016. 

 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
Linguagem é uma representação de signos, podendo ser 
verbal ou não verbal. No excerto acima, o narrador 
descreve uma situação de linguagem: 

🅐 não verbal, o que caracteriza a forma de comunicação 

entre as crianças. 

🅑 não verbal, porque as crianças gostavam de ler 

histórias em quadrinhos. 

🅒 não verbal, na idealização das crianças do presidente 

como se fosse herói. 

🅓 verbal, centrada na variação linguística social e nas 

gírias infantis. 

🅔 verbal, marcada pelo tom sentimental infantil de temor 

frente à autoridade.  
 

Questão 37 
 
   E ela retornara enfim da perfeição do planeta Marte. Ela, 
que nunca ambicionara senão ser a mulher de um 
homem, reencontrava grata sua parte diariamente falível. 
De olhos fechados suspirou reconhecida. Há quanto 
tempo não se cansava? Mas agora sentia-se todos os 
dias quase exausta e passara, por exemplo, as camisas 
de Armando, sempre gostara de passar a ferro e, sem 
modéstia, era uma passadeira de mão cheia. E depois 
ficava exausta como uma recompensa. Não mais aquela 
falta alerta de fadiga. Não mais aquele ponto vazio e 
acordado e horrivelmente maravilhoso dentro de si. Não 
mais aquela terrível independência. Não mais a facilidade 
monstruosa e simples de não dormir – nem de dia nem de 
noite – que na sua discrição a fizera subitamente super-
humana em relação a um marido cansado e perplexo. Ele, 
com aquele hálito que tinha quando estava mudo de 
preocupação, o que dava a ela uma piedade pungente, 
sim, mesmo dentro de sua perfeição acordada, a piedade 
e o amor, ela super-humana e tranquila no seu isolamento 
brilhante, e ele, quando tímido, vinha visitá-la levando 
maçãs e uvas que a enfermeira com um levantar de 
ombros comia, ele fazendo visita de cerimônia como um 
namorado, com o hálito infeliz e um sorriso fixo, 
esforçando-se no seu heroísmo por compreender, ele que 
a recebera de um pai e de um padre, e que não sabia o 
que fazer com essa moça da Tijuca que 
inesperadamente, como um barco tranquilo se empluma 
nas águas, se tornara super-humana. 

Agora, nada mais disso. Nunca mais. Oh, fora 
apenas uma fraqueza; o gênio era a pior tentação. (...). 

LISPECTOR, Clarice. A imitação da rosa. In: Laços de 
família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 
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(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a 
obra da modernista Clarice Lispector. Repensando-se os 
gêneros, pode-se constatar, no trecho acima, com relação 
ao papel feminino: 
 

🅐 a sobreposição de pensamentos do narrador, que é 

masculino, e claramente compatibilizam com os da 
personagem. 

🅑 a colocação de pontos de vista que coincidem em 

interesses, pois o homem busca uma mulher carinhosa e 
a mulher busca no marido uma proteção. 

🅒 a valorização do trabalho doméstico da mulher que, 

além dos afazeres, ainda tem tempo para os estudos. 

🅓 o apagamento de uma mulher que se esconde atrás do 

direito do marido de poder descansar se estiver cansado 
em detrimento do seu dever de ter que trabalhar para ele. 

🅔 o risco de o marido, em seu heroísmo tímido, não 

corresponder às qualidades de sobre-humana da mulher, 
que em muito se sobressai em relação a ele. 
 

Questão 38 
 
TEXTO I 
 
Claramente: o mais prático dos sóis, 
o sol de um comprimido de aspirina: 
de emprego fácil, portátil e barato, 
compacto de sol na lápide sucinta. 
Principalmente porque, sol artificial, 
que nada limita a funcionar de dia, 
que a noite não expulsa, cada noite, 
sol imune às leis de meteorologia, 
a toda hora em que se necessita dele 
levanta e vem (sempre num claro dia): 
acende, para secar a aniagem da alma, 
quará-la, em linhos de um meio-dia. (...) 

MELO NETO, João Cabral de. Num monumento à aspirina.  

 
TEXTO II 

 

 
 
 
 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
A leitura comparativa dos textos indica que: 

🅐 contrastam entre si, pois o primeiro texto é metafísico 

ao passo que o segundo texto é vanguardista, 
representando o surrealismo. 

🅑 ambos exploram o recurso geométrico, embora o 

primeiro fale sobre um paliativo e o segundo sobre a 
passagem do tempo. 

🅒 ambos criticam um modo de vida no qual substâncias 

químicas podem vir a se tornar viciantes e prejudiciais. 

🅓 opõem-se entre si, posto que o primeiro texto apresenta 

uma solução para as dores da alma enquanto o segundo 
a causa desse sofrimento. 

🅔 aproximam-se, no sentido de que o primeiro trata da 

aspirina como forma branca e o segundo da visão eu lírico 
num passeio de carro. 
 

Questão 39 
 

Quando o senhor, também conhecido como deus, se 
apercebeu de que a adão e eva, perfeitos em tudo o que 
apresentavam à vista, não lhes saía uma palavra da boca 
nem emitiam ao menos um simples som primário que 
fosse, teve de ficar irritado consigo mesmo, uma vez que 
não havia mais ninguém no jardim do éden a quem 
pudesse responsabilizar pela gravíssima falta, quando os 
outros animais, produtos, todos eles, tal como os dois 
humanos, do faça-se divino, uns por meio de mugidos e 
rugidos, outros por roncos, chilreios, assobios e 
cacarejos, desfrutavam já de voz própria. Num acesso de 
ira, surpreendente em quem tudo poderia ter solucionado 
com outro rápido fiat, correu para o casal e, um após 
outro, sem contemplações, sem meias-medidas, enfiou-
lhes a língua pela garganta abaixo. 

SARAMAGO, José. Caim. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009, p. 9. 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
A cena retrata uma reescritura modernista e bem-
humorada do Gênesis bíblico. Na narração, a violação de 
determinadas regras ortográficas revela: 
 

🅐 a apologia futurista aos maquinários de locomoção, em 

troca de uma merchandising de uma marca específica de 
automóveis. 

🅑 o desrespeito irreversível da gramática, o que acaba 

por prejudicar o sentido e radicalizar a comparação do ser 
humano com o animal. 

🅒 a subversão de hierarquias, uma vez que até mesmo 

Deus é antropomorfizado e passível de manifestar 
sentimentos negativos. 

🅓 o desejo humano voltado para a busca do 

conhecimento e o momento fatal em que o pecado original 
é cometido. 

🅔 a preocupação de obras modernistas que foram 

pioneiras no questionamento metalinguístico do 
funcionamento das estruturas linguísticas. 
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Questão 40 
 

Foi assim muitas vezes. Se aproximava o pino do dia 
e Vei estava zangadíssima. Torcia pra Macunaíma cair 
nos braços traiçoeiros da moça do lagoão e o herói tinha 
medo do frio. Vei sabia que a moça não era moça não, 
era a Uiara. E a Uiara vinha chegando outra vez com 
muitas danças. Quê boniteza que ela era!... Morena e 
coradinha que nem a cara do dia e feito o dia que vive 
cercado de noite, ela enrolava a cara nos cabelos curtos 
negros como as asas da graúna. Tinha no perfil duro um 
narizinho tão mimoso que nem servia pra respirar. Porém 
como ela só se mostrava de frente e festava sem virar 
Macunaíma não via o buraco no cangote por onde a 
pérfida respirava... E o herói indeciso, vai-não-vai. Sol 
teve raiva. Pegou num rabo de tatu de calorão e guascou 
o lombo do herói. A dona ali, diz que abrindo os braços 
mostrando a graça fechando os olhos molenga. 
Macunaíma sentiu fogo no espinhaço, estremeceu, fez 
pontaria, se jogou feito em cima dela, juque! Vei chorou 
de vitória. As lágrimas caíram na lagoa num chuveiro de 
ouro e de ouro. Era o pino do dia. 

ANDRADE, Mário. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Luana Signorelli) 
A mitologia indígena é importante para a compreensão 
desse romance modernista da primeira geração. Assim, 
pode-se atribuir algumas noções à figura de Uiara, 
EXCETO: 
 

🅐 ameaça. 

🅑 alívio. 

🅒 atração. 

🅓 dissimulação. 

🅔 profecia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 41 
 

Texto I 
 
O movimento Art Nouveau que, no final do século XIX 
teve o mérito de romper com as formas tradicionais de 
construção, muito cedo se transformou num estilo com 
excessos ornamentais e foi superado por uma nova 
tendência arquitetônica denominada racionalismo. Mais 
tarde, a Bauhaus, a arquitetura orgânica e a planta livre 
de Le Corbusier deram novos rumos à arquitetura deste 
século. 

(Graça Proença, História da arte. São Paulo: Átila, 2007) 

 
Texto II 
 

 
Estação de metrô de Paris. Fonte: Pixabay 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Prof. Celina 

Gil) O texto I cita dois movimentos artísticos separados 

por pouco espaço de tempo, porém bastante diversos em 

suas características. A imagem do texto II, a partir do que 

está descrito no texto I, representa uma construção com 

características do movimento:  

 

🅐 Art Nouveau, evidenciado a partir do uso de metais de 

maneira delicada, com linhas ornamentais arredondadas.  

🅑 Bauhaus, o que se percebe pelo desenho livre das 

formas, compostas de maneira fluida no espaço.  

🅒 Bauhaus, confirmado pelo uso de letras na arquitetura, 

parte do projeto de inovação do racionalismo.  

🅓 Art Nouveau, que assim como posteriormente faria a 

Bauhaus, faz uso de linhas orgânicas, antirracionalistas.  

🅔 Art Nouveau, como se percebe pelo uso da ocupação 

do espaço público, característico desse movimento.  
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Questão 42 
 
A videodança é um produto híbrido realizado com a 
mistura entre o audiovisual e a dança e tem como 
principal elemento o movimento. É diferente do mero 
registro documental de um espetáculo porque pressupõe 
uma adaptação do que é captado do palco para a 
linguagem televisiva ou a criação de danças concebidas 
especialmente para a projeção na tela. Isso significa que 
os movimentos da câmera – travellings, panorâmicas, 
zoom in, zoom out –, assim como a escolha dos planos, a 
montagem e a edição das cenas são tão importantes para 
o resultado final quanto os movimentos capturados pelas 
lentes. Com isso, o vídeo deixa de ser apenas meio para 
se transformar em um “sistema de expressão”, conforme 
descreve o pesquisador Arlindo Machado (1949). Apesar 
de adotar o termo “vídeo” em sua nomenclatura, a 
videodança pode ser produzida tanto no meio eletrônico 
e digital quanto em película cinematográfica. 

VIDEODANÇA . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e 
Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. Verbete 

da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Prof. 
Celina Gil) Segundo o texto, a videodança:  

🅐 é um registro documental de um espetáculo, que se 

torna popular a partir do século XX, em diálogo com o 
cinema. 

🅑 demanda um pensamento tanto na coreografia quanto 

nos movimentos de câmera e edição para compor a obra. 

🅒 é um termo para um tipo de filmagem que leva em 

consideração os movimentos de câmera dinâmicos.  

🅓 consiste em um sistema de expressão contemporâneo 

do audiovisual, ligado ao cinema digital e em vídeo. 

🅔 é um gênero de cinema contemporâneo que consiste 

em retratar narrativas ligadas ao mundo da dança. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 43 
 

A caverna de Altamira, na Espanha, foi chamada por muitos de 
"Capela Sistina" da arte rupestre. 

 

(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Prof. Marco 
Túlio) A arte rupestre dos agrupamentos humanos no 
período do paleolítico tinha um significado mágico, pois: 

🅐 associava sua produção ao sucesso da caça. 

🅑 manifestava a vontade dos deuses. 

🅒 possuía caráter expressionista. 

🅓 simbolizava divindades antropozoomórficas. 

🅔 era acompanhada de estruturas monumentais. 

 
Questão 44 
 

Djanira da Motta e Silva. Três Orixás, 1933. Acervo do Palácio do 
Planalto. 

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Prof. 
Marco Túlio) A tela acima, produzida pela pintora 
Djanira da Motta e Silva, expressa: 

🅐 a valorização da religiosidade afro-brasileira pela 

sociedade. 

🅑 festejos religiosos de grupos localizados no interior do 

país. 

🅒 cenas cotidianas da população de grandes centros 

urbanos. 

🅓 uma representação de entidades religiosas afro-

brasileiras. 

🅔 a influência de danças de origem africana na cultura 

brasileira. 
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Questão 45 
 
As festas e as procissões religiosas contavam entre os 
grandes divertimentos da população, o que se harmoniza 
perfeitamente com o extremo apreço pelo aspecto 
externo do culto e da religião que, entre nós, sempre se 
manifestou (...). O que está sendo festejado é antes o 
êxito da empresa aurífera, do que o Santíssimo 
Sacramento. A festa tem uma enorme virtude 
congraçadora, orientando a sociedade para o evento e 
fazendo esquecer da sua faina cotidiana (...). A festa seria 
como o rito, um momento especial construído pela 
sociedade, situação surgida "sob a égide e o controle do 
sistema social" e por ele programada. A mensagem social 
de riqueza e opulência para todos ganharia, com a festa, 
enorme clareza e força. Mas a mensagem viria como 
cifrada: o barroco se utiliza da ilusão e do paradoxo, e 
assim o luxo era ostentação pura, o fausto era falso, a 
riqueza começava a ser pobreza, o apogeu decadência"  

(Adaptado de SOUZA, Laura de Mello e. "Desclassificados 
do Ouro". Rio de Janeiro, Graal, 1990, pp. 20-23)  

 
(Estratégia Vestibulares – Inédita 2020 – Prof. Marco 
Túlio) Ao descrever o papel das festas entre os 
habitantes da região mineradora, no século XVIII, o texto 
destaca: 

🅐 seu antagonismo aos valores morais sustentados pelo 

cristianismo. 

🅑 sua importância ao sugerir o compartilhamento da 

riqueza por todos. 

🅒 a mobilidade social existente a partir do acúmulo de 

riquezas. 

🅓 seu potencial ameaçador às hierarquias estabelecidas 

na sociedade do ouro. 

🅔 traços corriqueiros do cotidiano do período colonial. 

 

Questão 46 
  

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não 
deixa mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores 
nenhuma dimensão na qual estes possam, sem perder o 
fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica 
permanecendo, no entanto, livres do controle de seus 
dados exatos, e é assim precisamente que o filme adestra 
o espectador entregue a ele para se identificar 
imediatamente com a realidade. Atualmente, a atrofia da 
imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural 
não precisa ser reduzida a mecanismos psicológicos. Os 
próprios produtos (...) paralisam essas capacidades em 
virtude de sua própria constituição objetiva. 

(HORKHEIMER, M., e ADORNO, T. W., Dialética do 
Esclarecimento: Fragmentos filosóficos. Trad. Guido Antonio 

de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.) 

 
 
 
 
 
 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Fernando 
Andrade) No fragmento acima, Horkheimer e Adorno: 

🅐 relacionam heteronomia e cultura. 

🅑 estabelecem as bases do pensamento crítico. 

🅒 rejeitam a capacidade crítica da grande arte. 

🅓 privilegiam a ilusão artística em detrimento da 

realidade. 

🅔 rejeitam os bens culturais associados à propaganda do 

Estado. 
 

Questão 47 
  
 (...) supondo que haja alguma coisa cuja existência em si 
mesma tenha um valor absoluto e que, como fim em si 
mesma, possa ser o fundamento de determinadas leis, 
nessa coisa, e somente nela, é que estará o fundamento 
de um possível imperativo categórico, quer dizer, de uma 
lei prática. Agora eu afirmo: o homem – e, de uma maneira 
geral, todo o ser racional – existe como fim em si mesmo, 
e não apenas como meio para uso arbitrário desta ou 
daquela vontade. Em todas as suas ações, pelo contrário, 
tanto nas direcionadas a ele mesmo como nas que o são 
a outros seres racionais, deve ser ele sempre considerado 
simultaneamente como fim.  

(KANT, Immanuel – Fundamentação da metafísica dos 
costumes e outros escritos; tradução de Leopoldo Holzbach 

– São Paulo: Martin Claret, 2004.) 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Fernando 
Andrade) Esse texto de Immanuel Kant expressa sua 
concepção ética. Pode-se dizer que se trata de que tipo 
de ética? 

🅐 Ética de resultados. 

🅑 Ética metafísica.  

🅒 Ética da circunstância. 

🅓 Ética de princípios. 

🅔 Ética religiosa. 

 

Questão 48 
  

Texto I  
O termo concreto “homem” significa a essência humana 
per modum totius, ou seja, sob o ângulo de sua forma 
definicional completa: “substância + corpo + animada + 
racional” […]; como tal, ela não exclui a designação da 
matéria […]. Em revanche, o termo abstrato “humanidade” 
significa a essência humana per modum partis, ou seja, a 
essência considerada exclusivamente como “isso pelo 
qual o homem é homem” ou “isso de onde o homem toma 
o ser homem”, ou seja, sob o ângulo de uma fórmula 
definicional que não compreende outra coisa senão “isso 
que pertence ao homem enquanto tal”.  

(DE LIBERA, A. La querelle des universaux. Paris ; Éditions 
du Seuil, 1996.) 
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Texto II 
 
"A existência precede a essência.”  
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Fernando 
Andrade) Considerando os dois textos, pode se dizer que 
eles:  
 

🅐 apresentam concepções contrárias em relação à 

essência humana.  

🅑 relacionam o homem ao conceito de humanidade. 

🅒 reúnem, cada um a seu modo, concepções 

essencialistas e contingentes. 

🅓 afirmam a necessidade de o homem manifestar sua 

essência. 

🅔 concordam que não há nenhum traço definicional que 

traduza o homem.  
(Sartre)  

 

Questão 49 
  
Reconhece-se universalmente que nada existe sem uma 
causa de sua existência e que acaso, quando bem 
examinada, é uma palavra meramente negativa, que não 
significa nenhum poder real que exista em alguma parte 
da natureza. Pretende-se, porém, que algumas causas 
sejam necessárias e outras não. Eis aqui, então, a 
vantagem das definições. Basta que alguém defina uma 
causa sem incluir, como parte da definição, uma conexão 
necessária com seu efeito, e que mostre precisamente a 
origem da ideia expressa pela definição, para que eu 
abandone de imediato toda a controvérsia, mas isto é 
completamente impossível se aceitarmos a explicação 
precedente do assunto. 

(Hume, David In. Antologia de textos filosóficos. Secretaria 
do Estado do Paraná). 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Fernando 
Andrade) Ao falar sobre a liberdade, Hume, filósofo 
inglês considera a questão a partir da oposição entre: 
 

🅐 ação estimulada e voluntária. 

🅑 existência casual e real. 

🅒 causalidade necessária e desconhecida. 

🅓 efeito natural e provocado. 

🅔 poder real e ilusório. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 50 
  

Esta é, na verda de, un1a boa ocasião para 
desenvolver u ma teoria racional e histó rica do belo, 
em oposição à teoria do bel o único e absolu to; para 
mostrar que o belo é, sempre e inevi tavelmen t e, de 
u ma composiçã o dupla , embora a impressã o que 
produz seja única; pois a dificuldade em discer nir os 
elementos variáveis do belo na unidade da impressão 
em nada prejudica a necessidade da variedade em sua 
composição. O belo é feito de um elemento eterno, 
invar iável, cuja quantidade é muito difícil de ser 
determinada, e d e  u m  e l e m e n t o  relativo, 
circu nstancial, que será - como preferirem: um a cada 
vez ou todos a mesmo tempo - a época, a moda , a 
moral, a paixão. Sem esse segundo elemento, que é 
como que a envoltura deleitável, provocante, apet i tosa 
do divino manjar, o pri meiro elemento seria indigerível, 
impercep tível, pou co adequado e pouco apropri ado à 
natu reza humana  

(Baudelaire, Charles. O Pintor da Vida Moderna. Tradução e 
notas Thomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 

2010.) 

 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Fernando 

Andrade) Baudelaire foi um grande escritor e teórico da 

estética. Em seu texto, é possível perceber que tipo de 

concepção(ões) estética(s)? 

🅐 Perfeccionismo metafísico. 

🅑 Idealismo e materialidade.  

🅒 Casualismo e idealismo. 

🅓 Utilitarismo moral. 

🅔 Modismo massificado.  

 

Questão 51  
 
Assim a democracia surgiu pela fato de os homens 
pensarem que, se eles eram iguais sob uns aspectos 
eram absolutamente iguais, pois supunham que, sendo 
todos igualmente livres, eles eram absolutamente iguais; 
a oligarquia surgiu da suposição de alguns de que , se 
eles eram absolutamente desiguais (por serem desiguais 
em termos de posses eles supunham que eram 
absolutamente desiguais); então os democratas, por se 
julgarem iguais, pretendem participar igualmente de tudo, 
enquanto os oligarcas, por serem desiguais, pretendem 
ter uma participação maior, pois esta participação maior 
seria compatível com a desigualdade. Todas estas formas 
de governo têm um critério de justiça, mas consideradas 
de maneira absoluta elas estão erradas, por causa disto, 
quando cada uma das classes de cidadãos com suas 
ideias preconcebidas, começam revoluções.  

(Aristóteles, A Política). 

 
 
  



 

 

8º Simulado ENEM 2020 – 1º Dia 
Estratégia Vestibulares – 05/09/2020 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Fernando 
Andrade) Nesse texto de Aristóteles sobre a política, 
observa-se:  
 

🅐 critica à desigualdade pelos efeitos que produz.  

🅑 elogio à capacidade de governar dos oligarcas. 

🅒 capacidade de estabelecer os mesmos critérios de 

justiça seja quem for o governante. 

🅓 censura à crença democrática de igualdade. 

🅔 análise dos tipos de poder.  

 

Questão 52 
 
Observe o seguinte comentário: “Em oposição ao saber 
contemplativo dos antigos, surge uma nova postura 
diante do mundo. O conhecimento não parte apenas de 
noções e princípios, mas da própria realidade observada 
e submetida a experimentações. Da mesma forma, o 
saber deve retornar ao mundo para transformá-lo. Dá-se 
a aliança da ciência com a técnica.”  

(Aranha, J & Martins, M. Filosofando. São Paulo; Editora 
Moderna) 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Fernando 
Andrade) Em certa medida, esse trecho expressa o 
conceito que temos de conhecimento hoje. Essa ideia de 
ciência se formou em que período e baseada em que 
pressuposto? 

🅐 Iluminismo e exaltação da razão. 

🅑 Antiguidade grega e culto do idealismo.  

🅒 Idade Média e a valorização antropocêntrica. 

🅓 Renascimento e a revolução científica. 

🅔 Revolução Industrial e valorização tecnológica.  

 

Questão 53 
 
As sociedades complexas [modernas] se tornaram rígidas 
a tal ponto que a própria tentativa de refletir 
normativamente sobre elas ou de renovar sua ordem, isto 
é, a natureza da coordenação dos processos que nelas 
têm lugar, é virtualmente impedida por força de sua 
própria futilidade donde sua inadequação essencial. Por 
mais livres e voláteis que sejam os “subsistemas” dessa 
ordem, isoladamente ou em conjunto, o modo como são 
entretecidos é rígido, fatal e desprovido de qualquer 
liberdade de escolha. 

Bauman, Zygmunt. RJ, Ed. Zahar, 2017, p. 11. 

 
(Estratégia Vestibulares – Prof. Alê Lopes) Em 
oposição a sociedade moderna descrita no texto, o autor 
Zygmunt Bauman desenvolveu o conceito de: 
 

🅐 Menoridade intelectual. 

🅑 Sociedade de risco. 

🅒 Aldeia Global. 

🅓 Modernidade líquida. 

🅔 Sociedade em rede. 

 

 
 

Questão 54 
 
Tem havido múltiplas mobilizações locais cultivadas no 
ciberespaço e realizada no espaço urbano em uma série 
de países, incluindo a China 

Castells, Manuel. Redes de Indignação e esperança. 
Movimentos sociais na era da internet. Rio de Janeiro: Ed. 

Zahar, 2017, p. 169 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Alê Lopes) 
Levando em consideração seu conhecimento sobre os 
movimentos sociais na era da internet, no século XXI, está 
correto o que se afirma em: 
 

🅐 os movimentos são simultaneamente locais e globais, 

já que há um espaço contínuo entre a ação nos espaços 
públicos e na internet. 

🅑 a internet impulsiona exclusivamente a manifestação 

de rua dos movimentos sociais. 

🅒 os movimentos sociais em rede possuem estrutura 

hierarquizada, já que nem todos os participantes têm 
acesso à internet. 

🅓 tal como em outros momentos da história, as pautas 

dos movimentos sociais giram em torno de questões 
econômicas. 

🅔 os movimentos sociais são organizações que atuam 

como partidos políticos. 
 

Questão 55 
 

 
Fonte: Reprodução/Instagram. Bilhete em elevador oferece 

ajuda às vítimas de violência doméstica durante o 
confinamento da quarentena 
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(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Alê Lopes) 
Supondo que a pessoa que ofereceu ajuda às mulheres 
agredidas seja uma mulher, conceito que poderíamos 
utilizar para descrever essa ação social é: 
 

🅐 o de feminicídio 

🅑 o de violência doméstica 

🅒 o de proteção social 

🅓 o de sororidade 

🅔 o de solidariedade 

 

Questão 56 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Prof. Alê Lopes) Lê-se 
Schumpeter, portanto, como o teórico que restringiu a 
democracia a apenas um método (arranjo) organizacional 
de seleção de elites políticas que competem entre si pelo 
voto do povo através da disputa eleitoral. É o que se 
chama conceitualmente na ciência política de concepção 
procedimental e/ou minimalista da democracia 

Sousa, Ronaldo Tadeu de. (2018). Um Diálogo Inesperado: 
a social-democracia na teoria da democracia de Joseph 
Schumpeter. Revista Brasileira de Ciência Política, (27), 

191-231 

 
A respeito da democracia no mundo contemporâneo, 
assinale o que for correto:  

🅐 a democracia direta passou a predominar em países 

com economias avançadas.  

🅑 o conceito de povo foi substituído pelo conceito de 

cidadão.  

🅒 as democracias contemporâneas se organizam por 

meio de mecanismos de eleição que espelham a vontade 
popular. 

🅓 a democracia representativa contemporânea atingiu o 

patamar de tipo ideal máximo nos países em 
desenvolvimento.  

🅔 os partidos políticos são a única forma de participação 

dos cidadãos nos mecanismos democráticos 
contemporâneos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 57 
 
Compare e analise as duas imagens.  

  

Milhares de pessoas emulam em Washington a 
Grande Marcha de Martin Luther King contra o 

racismo. Os últimos casos de brutalidade policial 
instigam protestos em meio à pandemia. Muitas 

reivindicações de 1963 também eram ouvidas nesta 

sexta-feira.  (El País, 22/ago/2020) 

 

Polícia alemã dissolve protesto em Berlim 
contra medidas para frear a pandemia. 

Manifestantes não respeitaram a distância e o uso de 

máscaras exigidos pela Justiça para que pudessem 
marchar. Alemanha vive escalada do novo 

coronavírus. (El País, 29/ago/2020 

 

(EL Pais, 22/ago/2020) 
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(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Alê 
Lopes) Considerando que os protestos acima ocorreram 
recentemente em meio à crise pandêmica do coronavírus, 
bem como os estudos sobre movimentos sociais, é 
correto o que se afirma em: 
 

🅐 os dois protestos foram motivados a partir de uma 

reação à violência policial.  

🅑 na Alemanha, o protesto foi motivado porque o governo 

não tem promovido medidas de proteção e combate ao 
coronavírus. 

🅒 nos Estados Unidos, o protesto foi motivado porque a 

pandemia tem afetado majoritariamente a população 
negra.  

🅓 o protesto nos Estados Unidos é parte de um 

movimento social, enquanto o ocorrida na Alemanha 
reflete uma reação imediata, não sendo um movimento 
social.  

🅔 os dois protestos são movimentos sociais de natureza 

progressista.  

 
Questão 58 
 
CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA  
Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 
diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena 
e efetiva na sociedade em igualdades de condições com 
as demais pessoas. 
(...) 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Alê 
Lopes) A fim de possibilitar às pessoas com deficiência 
viver de forma independente e participar plenamente de 
todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as 
medidas apropriadas para assegurar às pessoas com 
deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à 
informação e comunicação, inclusive aos sistemas e 
tecnologias da informação e comunicação, bem como a 
outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso 
público, tanto na zona urbana como na rural. Essas 
medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de 
obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, 
entre outros, a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Edifícios, rodovias, meios de transporte e outras 
instalações internas e externas, inclusive escolas, 
residências, instalações médicas e local de trabalho; 
b) Informações, comunicações e outros serviços, 
inclusive serviços eletrônicos e serviços de 
emergência. (...) 
Uma característica própria dos Direitos Humanos que 
está presente no documento jurídico acima, que assegura 
direitos às pessoas com deficiência, é: 
 

🅐 universalidade.  

🅑 razoabilidade.  

🅒 unilateralidade.  

🅓 especificação.  

🅔 nacionalidade.  

 

Questão 59 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Alê 

Lopes) O home office durante a pandemia do 

coronavírus. 

 
A partir desta sequência de imagens, pode-se dizer que, 
no que diz respeito às relações de trabalho no interior das 
casas, uma das possíveis consequências do home office 
é:  

🅐 os trabalhadores conseguirem equilibrar a vida privada 

com as atividades laborais, já que em casa há mais 
liberdade.  

🅑 o tempo de trabalho ficar a cargo do trabalhador, 

possibilitando que ele estabeleça horários rígidos 
destinados ao trabalho e outros dedicados ao lazer.  

🅒 a produtividade diminuir, já que não há como os chefes 

fiscalizarem se, de fato, os trabalhadores estão ou não 
fazendo suas atividades diárias.  

🅓 o risco de a jornada de trabalho se tornar continua, já 

que a separação entre a “esfera privada das rotinas do 
lar” e o “dia a dia do trabalho” fica diluída.  

🅔 há uma tendência à diminuição do estresse das rotinas 

de trabalho, em particular porque deixa de ser necessário 
o deslocamento casa-trabalho-casa, fato que evita o 
estresse do trânsito. 
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Questão 60 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Alê 
Lopes) Para Émile Durkheim, os fatos sociais, embora 
produzidos pelas relações entre os indivíduos, adquirem 
uma “consistência” e uma “autonomia” em relação a cada 
indivíduo que contribuiu para sua produção. Contudo, o 
autor deixa claro que a autoridade da qual está investida 
a sociedade é antes resultado da associação dos 
indivíduos. Nesses termos, é correto afirmar que, para o 
autor:  

🅐 as regras exteriores que atuam sobre os indivíduos 

necessitam do consentimento expresso para que a 
coerção se realize.  

🅑 sem a ação individual, não é possível compreender a 

formação da coletividade.  

🅒 em função da essência do ser humano ser comum, é 

possível considerar os fatos sociais como 
universalizantes.  

🅓 os fatos sociais são estados mentais e emoções dos 

indivíduos.  

🅔 a generalidade é um aspecto importante nas ações 

coletivas, pois as regras e normas são comuns a todos os 
membros de uma sociedade.  
 

Questão 61 
 
(Estratégia Vestibulares – Prof. Alê Lopes) O 

Patrimônio Cultural é definido como um conjunto de bens 

móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação 

é de interesse público, quer por sua vinculação a fatos 

memoráveis da história do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 

bibliográfico ou artístico. 

Sobre o instrumento de proteção ao patrimônio 
histórico e cultural, assinale o que for correto: 

🅐 O tombamento é o instrumento de proteção e pode ser 

feito pelos poderes públicos estadual ou federal, mas não 
pelo municipal. 

🅑 As obras de origem estrangeira também podem ser 

tombadas como patrimônio histórico do Brasil. 

🅒 São sujeitos a tombamento os monumentos naturais, 

mas não os arquitetônicos. 

🅓 Os bens tombados se subdividem em bens móveis e 

imóveis, respectivamente representados pelo modo de 
fazer o queijo e pela cidade de Ouro Preto. 

🅔 O objetivo do tombamento de um bem cultural é impedir 

sua destruição ou mutilação, mantendo-o preservado 
para as gerações futuras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 62 
 
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) Observe a 
imagem: 

La fragua de Vulcano de Diego Velásquez, 
1630. Museu do Prado. 

 
A clássica obra do barroco pintada por Velásquez 
representa um mito grego: o momento em que Apolo 
conta a Hefesto, em sua oficina, o caso do adultério de 
Vênus, sua esposa.  
Sobre a sociedade ateniense, a imagem da oficina de 
Hefesto representa:  

🅐 a atividade de metalurgia desempenhada pelos 

Demiurgos - trabalhadores livres da cidade. 

🅑 a atividade de comércio dos metecos, estrangeiros 

vivendo em Atenas. 

🅒 a preparação para a guerra da qual só participavam os 

cidadãos atenienses. 

🅓 uma etapa da educação militar ateniense ligada a 

construção de suas próprias armas. 

🅔 a atividade metalúrgica realizada pelos thetas sob o 

comando do cidadão ateniense. 
 

Questão 63 
 
Agrupadas nos que os colonizadores portugueses 
chamaram de minas, cabindas, congos, cassanjes, 
angolas, benguelas e moçambiques, entre outras 
designações, estavam pessoas vindas de várias aldeias 
ou reinos, e falantes de línguas diferentes, apesar de 
terem alguma semelhança entre si. Mas os comerciantes, 
administradores coloniais e senhores que punham os 
escravos para trabalhar não percebiam as diferenças 
entre os africanos, identificando-os principalmente a partir 
do porto em que foram embarcados, da principal feira que 
foram comprados ou do nome da região onde os pontos 
de comércio se encontravam.  

Souza, Marina de Mello. África e Brasil Africano. São Pulo: 
Ed. Ática, p. 62. 
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(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) O texto faz 
referência: 

🅐 à origem cultural dos africanos escravizados pelos 

portugueses. 

🅑 a uma forma de atribuir a identidade aos povos 

africanos a partir de elementos econômicos ligados ao 
comércio escravista sem considerar suas especificidades 
culturais. 

🅒 ao encontro entre portugueses e africanos marcado por 

uma guerra que gerou a escravização africana. 

🅓 à padronização étnica existente entre os africanos que 

não permitia aos senhores e administradores coloniais 
fazer qualquer tipo classificação entre os escravizados. 

🅔 à visão eurocêntrica dos portugueses que inferiorizava 

os africanos escravizados. 
 

Questão 64 
 
A modernidade aparece quando a Europa se afirma como 
centro de uma História mundial que inaugura, e por isso a 
periferia é parte de sua própria definição. [...] A 
modernidade originou-se nas cidades europeias 
medievais livres, centros de enorme criatividade. Mas 
“nasceu” quando a Europa pôde se confrontar com o seu 
“Outro” e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo: quando pôde 
se definir como um ego descobridor, conquistador, 
colonizador da identidade constitutiva da própria 
Modernidade.”  

Dussel, Henrique. 1492: o encobrimento do outro. A origem 
do mito da modernidade. RJ: Ed. Vozes 1993, p. 8. 

 
O texto se refere ao momento inicial das relações entre 
os povos europeus e aqueles que habitavam o continente 
batizado de América.  
 
(Estratégia Vestibulares – Prof. Alê Lopes) Segundo o 
texto e seus conhecimentos, essa relação é marcada por: 
 

🅐 um encontro no qual ambos os povos influenciaram e 

foram influenciados igualmente. 

🅑 um processo de conquista, dominação e violência dos 

povos originários. 

🅒 um encontro que gerou aculturação dos povos 

originários. 

🅓 um processo de interação cultural recíproca, marcado 

por dominação. 

🅔 um longo processo de adaptação cultural que 

possibilitou o desenvolvimento civilizatório dos povos 
indígenas da América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 65 
 
 A Guerra Civil Espanhola começou em julho de 1936 e 
terminou em março-abril de 1939: durante todo o período 
do conflito, ambas as partes em luta, os republicanos 
governamentais de um lado, os monarquistas e direitistas 
revoltosos de outro, contaram com apoio internacional e 
solidariedade política e material de suas correntes de 
adesão respectivas; o movimento democrático e 
comunista internacional os primeiros, as forças 
organizadas do nazi-fascismo europeu os segundos. A 
ajuda ativa, para ambos os lados, traduziu-se também no 
envio de contingentes de combatentes estrangeiros - 
voluntários e profissionais - que foram integrados às 
diversas forças e exércitos em presença nos campos de 
batalha, embora desproporcionais em número e em 
organização e, sobretudo, dispondo de logísticas militares 
diferenciadas e de suprimentos bélicos desiguais, quando 
comparados entre si. Do lado republicano, a solidariedade 
internacionalista para com o governo legal de Frente 
Popular manifestou-se pela criação, em quase todo o 
mundo, de "comitês de ajuda à Espanha republicana". 

ALMEIDA, Paulo Roberto de. Brasileiros na Guerra Civil 
Espanhola: combatentes na luta contra o fascismo. Rev. 

Sociol. Polit., Curitiba , n. 12, p. 35-66, Jun. 1999. 

 
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) Ao tratar do 
contexto da Guerra Civil Espanhola, 1936, o texto faz 
referência à atuação: 
 

🅐 da Divisão Azul, tropa militar organizada pela União 

Soviética para conter o franquismo na Espanha. 

🅑 das Brigadas Internacionais, formadas por voluntários 

que se dispunham a lutar pelos ideais de esquerda. 

🅒 dos nacionalistas, ala que reunia militares e civis 

espanhóis contrários à perpetração de ideias totalitárias. 

🅓 do Partido da Falange, organização de caráter 

socialista e à frente do governo ameaçado por Franco. 

🅔 do Movimento Nacional, conjunto de forças 

progressistas que lutaram em favor da república 
espanhola. 
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Questão 66 
 
Na manhã de 27 de Julho de 1943 foi-me dito que, 
segundo informações lidas no rádio, o fascismo havia 
caído e Mussolini tinha sido feito prisioneiro. Minha mãe 
mandou-me comprar o jornal.[...] depois de uma breve 
olhada nos títulos, percebi que cada jornal dizia coisas 
diferentes. Comprei um, ao acaso, e li uma mensagem 
impressa na primeira página, assinada por cinco ou seis 
partidos políticos diferentes. Até aquele momento pensei 
que só existisse um partido em todas as cidades e que na 
Itália só existisse , portanto, o Partido Nacional Fascista. 
A mensagem celebrava o fim da ditadura e o retorno à 
liberdade: liberdade de palavra, de imprensa, de 
associação política. Estas palavras “liberdade”, “ditadura” 
– Deus meu – era a primeira vez em toda minha vida que 
eu as lia.  

ECO, Humberto. Cinco escritos morais. Rio de Janeiro: Ed. 
Record, 1988, p. 51-52. 

 
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) 
Conforme depoimento do autor, podemos inferir que a 
ditadura fascista de Mussolini, na Itália, caracterizou-
se por: 

🅐 bipartidarismo e liberdade relativa. 

🅑 a inexistência de partidos políticos e a censura. 

🅒 a existência de partido único e a violação de direitos 

civis. 

🅓 o fim da vida política por meio da censura e a 

inexistência de partidos. 

🅔 a existência clandestina de partidos como forma 

complementar aos partidos oficiais. 
 

Questão 67 
 
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) Quase dez 
anos após o movimento em Minas, ocorreu na Bahia uma 
nova Conjuração. A transferência da capital da colônia 
para o Rio de Janeiro, em 1763, trouxe uma série de 
dificuldades econômicas para a cidade de Salvador, onde 
vivia uma população miserável. Em quase tudo, o 
Movimento Baiano se assemelhou à Conjuração Mineira. 
Dentre as diferenças é possível destacar: 

🅐 o caráter elitista e a exigência da abolição da 

escravidão.  

🅑 o caráter multirracial e a exigência do fim da dominação 

portuguesa. 

🅒 o caráter popular e a exigência do fim dos impostos 

abusivos.  

🅓 o caráter conspirativo e a ausência de violência.  

🅔 o caráter popular e a exigência da abolição da 

escravidão.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 68 
 
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) Embora as 

Revoluções Inglesa (século XVII) e Francesa (século 

XVIII) tenham particularidades e desfechos distintos, em 

particular, no que diz respeito à manutenção da 

monarquia – caso da Inglaterra - é possível encontrar 

pontos comuns entre esses dois processos históricos. 

Podemos dizer que uma expressão dessa igualdade é: 

🅐 a compreensão de igualdade social, pois em ambos os 

processos revolucionários nobres, burgueses e 
trabalhadores passaram às mesmas condições materiais 
de manutenção da vida.  

🅑 a ideia de liberdade, sendo a liberdade econômica mais 

enfatizada na Inglaterra e a liberdade política mais 
destaca na luta contra o Antigo Regime na França.  

🅒 a condição social que as mulheres passaram a assumir, 

isto é, tanto na Inglaterra quanto na França, as mulheres 
puderam participar dos processos decisórios da política.  

🅓 a instauração da forma de governo republicano no qual 

o chefe de governo é eleito.  

🅔 a manutenção dos privilégios da nobreza. 

 

Questão 69 
 
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789 trazia, no seu artigo 1º, o princípio segundo o qual 
“os homens nascem e permanecem livres e iguais em 
direitos”. Mas a história revolucionária mostrou que essa 
fórmula clássica do liberalismo político foi capaz de gerar, 
de imediato, posturas contraditórias entre os diferentes 
atores históricos do período, que interpretavam os termos 
liberdade e igualdade à luz de suas próprias aspirações e 
interesses. 

(Laurent Azevedo Marques de Saes. A Société des Amis des 
Noirs e o movimento antiescravista sob a Revolução 

Francesa (1788-1802). Tese (Doutorado em História Social) 
– FFLCH, USP. 2013. Adaptado) 
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(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) Com base 
no texto e em seus conhecimentos acerca do assunto, 
marque a alternativa correta: 

🅐 um dos pensadores iluministas de maior destaque foi 

J. J. Rousseau, o qual, dentre outros temas, teceu 
severas críticas à propriedade privada como fundamento 
da desigualdade, fato que conferiu um caráter socialista à 
Revolução Francesa.  

🅑 do ponto de vista político, a Revolução Francesa 

fracassou, pois o regime monárquico foi restaurado no 
momento seguinte.  

🅒 a lógica mercantilista que orientou a economia francesa 

desde o século XVII, impediu que a política externa do 
país se comprometesse com o fim da escravidão durante 
os processos revolucionários da virada do século XVIII 
para o XIX.  

🅓 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

votada pela Assembleia Nacional Constituinte francesa, 
em 26 de agosto de 1789, estimulava os povos a se 
revoltarem contra seus governos para acabar com as 
desigualdades sociais.  

🅔 os princípios de liberdade e da igualdade não 

encontravam fronteiras ou limites na condição da França 
como potência colonial, a ponto de os valores universais 
também serem difundidos em suas colônias para acabar 
imediatamente com a escravidão.  
 

Questão 70 
 
As profundas mudanças sociais do século XI ampliam o 
papel dos cavaleiros na nova sociedade, dita “feudal”, que 
se estabelece e da qual a castelania constitui a moldura 
essencial. Sem dúvida, a autoridade pública, sobretudo 
na França, não desaparece totalmente, mas transfere-se 
aos príncipes, sobretudo na França, não desaparece 
totalmente, mas transfere-se aos príncipes, no século X, 
depois aos potentados locais, aos catelões, senhores que 
fazem valer sua lei pela mão armada de seus milites, 
vassalos providos de terras ou servidores armados 
mantidos no castelo.  

(LE GOFF, Jacques. SCHMITT, Jean-Claude. Dicionário 
analítico do Ocidente Medieval. São Paulo: Ed. Unesp. V.1. 

2017. p. 215) 

 
 
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) A respeito 
da atividade e da função da cavalaria no medievo é 
correto o que se afirma em: 

🅐 a cavalaria era formada por mercenários.  

🅑 ser cavaleiro era uma espécie de recompensa para os 

guerreiros de baixa patente que se destacavam em 
batalhas.  

🅒 a cavalaria era uma exceção à sociedade estratificada, 

pois permitia a ascensão social.  

🅓 o fundamento da cavalaria estava nos serviços 

prestados à Igreja.  

🅔 a cavalaria era uma expressão militar da nobreza.  

 

 
 
 

 

Questão 71 
 
Com a morte do último africano em São Paulo, 
desapareceram as tradições, em sua pureza, da raça 
negra e hoje o Samba, amálgama das múltiplas danças 
regionais, da Capoeira, do Lundu, do Jongo, batucado em 
quase todas as fazendas e sítios do Estado de São Paulo 
é profundamente desfigurado pelo perpassar do tempo e 
da civilização, é tudo quanto resta dos costumes 
característicos do povo oprimido  

(FREITAS, Affonso A. Tradições e reminiscências 
paulistanas. 3ª ed. São Paulo: Governo do Estado de São 

Paulo, 1978, p. 150). 

 
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) A respeito 
das melhorias de vida e das resistências da população 
afrodescendentes no Brasil do final do século XIX e início 
do XX, pode-se dizer que:  
 

🅐 assim que a República foi instalada, o Estado brasileiro 

tratou de implementar políticas públicas reparatórias.  

🅑 no processo de reforma urbana, para atenuar o 

sofrimento das classes baixas, foi implantado o sistema 
único das Casas dos Pobres, uma espécie de asilo e local 
de trabalho para acolher mendigos, desamparados, 
famílias desalojadas e crianças de rua, medida que 
contribui para integrar o negro à sociedade brasileira.  

🅒 o candomblé e a capoeira foram retirados da condição 

de crimes durante o governo de Getúlio Vargas. 

🅓 apesar do sucesso, o samba somente passou a ser 

reconhecido no processo de democratização de 1946, 
transformando-se em patrimônio nacional com Juscelino 
Kubitschek, o presidente bossa-nova.  

🅔 para combater à discriminação no final do século XIX e 

início do XX, a antiga Guarda Negra da princesa Isabel foi 
rearticulada e transformada em um partido político.  
 

Questão 72 
 
“A revolta deixou entre os participantes um forte 
sentimento de autoestima, indispensável para formar um 
cidadão. Um repórter de “A Tribuna” ouviu de um negro 
acapoeirado frases que atestam esse sentimento. 
Chamando sintomaticamente o jornalista de cidadão, o 
negro afirmou que a sublevação se fizera para “não 
andarem dizendo que o povo é carneiro”. O importante – 
acrescentou – era “mostrar ao governo que ele não põe o 
pé no pescoço do povo”. 

 (CARVALHO, José Murilo. Revista Nossa História. Ano 2, 
no. 13, nov/2004).  

 
A revolta a que o texto se refere é a: 

🅐 Revolta da Vacina.  

🅑 Revolta dos Quilombos dos Palmares.  

🅒 Revolta de Canudos.  

🅓 Revolta da Chibata.  

🅔 Revolta do Pelourinho.  
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Questão 73 
 

(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) Agora, no 

segundo semestre de 2020, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), organizaria o 

recenseamento da população. Contudo, o censo 

demográfico foi suspenso por conta da pandemia do 

coronavírus. Por um lado, o levantamento de dados sobre 

a realidade brasileira fornece informações relevantes, por 

outro, os governantes, bem como organizações privadas, 

podem utilizar os dados do censo para melhorar suas 

ações. 

 

Considerando que resgatar os fatos que marcaram os 
censos do país também é uma forma de contar a História 
do Brasil, assinale a alternativa correta.  
 

🅐 Desde o início da República, o Estado brasileiro tem 

organizado recenseamentos decenais com o objetivo de 
verificar e melhorar políticas públicas, com destaque para 
saneamento básico, saúde e construção de moradia.  

🅑 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 

é a entidade do governo federal que, historicamente, 
sempre organizou os censos, sendo que tal atividade de 
pesquisa é a atribuição exclusiva do instituto, 
constituindo-se na única missão do IBGE.  

🅒 na história do Brasil, a contagem da população esteve 

ligada à construção da identidade nacional, não por 
menos, o primeiro censo realizado foi durante o Brasil 
Império, momento em que foram investigadas - além da 
contagem da população - a cor, o sexo, o estado de livres 
ou escravos, nacionalidade, religião, das pessoas. 

🅓 um dos problemas para a contagem da população 

brasileira é a dificuldade de acesso às diferentes 
localidades, somada à falta de tecnologia que sempre 
acompanhou essa atividade, fato comprovado por meio 
do instrumento de pesquisa utilizado em cada entrevista 
em domicílio: prancheta e questionário em papel.  

🅔 apesar de antiga, a prática de contar a população no 

Brasil somente foi possível após o fim do Regime Militar 
na década de 1980, pois tal mandamento passou a ser 
previsto na Constituição Cidadã de 1988.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 74 
 
Obra de referência, como a de Caio Prado Junior, Os 
donos do poder, elaborado no final dos anos cinquenta do 
século XX por Raimundo Faoro, indicava sobre a criação 
do governo- -geral, que com ele “completava-se a obra de 
incorporação e absorção dos assuntos públicos da 
colônia à autoridade real, por meio de seus agentes 
diretos”,32 com a constituição de uma “carapaça 
burocrática, vinculada à metrópole, obediente ao rei, criou 
a cúpula da ordem política”.33 Na percepção de 
Raimundo Faoro, o governo-geral “dispõe de poderes 
escritos de grande profundidade e alcance, embora não 
logre subjugar as capitanias e os focos de autoridade 
local, as câmaras, em comando vertical e completo. 

(Adaptado de COSENTINO, Francisco Carlos Cardoso. 
Hierarquia política e poder no Estado do Brasil: o governo-

geral e as capitanias, 1654-1681. Topoi (Rio de Janeiro), v. 
16, n. 31, p. 515-543, 2015.) 

 
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) Sobre a 
administração colonial é correto o que se afirma em: 
 

🅐 a instituição do cargo de governador-geral significou 

uma tentativa de centralização administrativa a cargo da 
Coroa Portuguesa. 

🅑 as capitanias hereditárias se constituíram como uma 

forma centralizadora de administração colonial.  

🅒 o cargo de governador-geral só existiu na Província do 

Ceará e de Pernambuco. 

🅓 para apoiar a administração descentralizada do 

governo-geral, existiam os cargos de capitão-mor e 
ouvidor-mor. 

🅔 desde o início da colonização, a base da organização 

regional se deu pelas Assembleias Provinciais, fato que 
conferiu amplos poderes às elites regionais.  
 

Questão 75 
 
Quando se analisa a elaboração de Constituições, é 
comum que elas sejam classificadas entre aquelas que 
são outorgadas e as que são promulgadas.  
(Estratégia Vestibulares - Prof. Alê Lopes) Nesse 
sentido, com relação a história das Constituições no 
Brasil, pode-se afirmar que:  
 

🅐 a Constituição de 1824 foi promulgada, muito embora 

o poder moderador tenha retirado seu caráter popular.  

🅑 a Constituição de 1891, por dispensar a participação 

popular no processo de derrubada da monárquica, foi 
outorgada.  

🅒 a Constituição de 1932 pode ser considerada 

revolucionária e, por isso, é do tipo promulgada.  

🅓 a Constituição de 1946, promulgada, ocorreu no 

processo de redemocratização do país, não por menos, 
ela confirmou o direito de votar das mulheres e dos 
analfabetos.  

🅔 a Carta Constitucional de 1967 é considerada 

outorgada, pois foi elaborada sob um contexto de 
ausência de liberdade para que o Congresso Nacional 
promovesse os trabalhos legislativos.  
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Questão 76 
 
“Solo fortemente lixiviado por intemperismo químico que 
se desenvolve em climas tropicais a temperados úmidos, 
pobre em nutrientes e com alta concentração residual de 
hidróxidos de Fe e Al. A alta concentração residual 
acompanhada do ressecamento desses hidróxidos de Fe 
e Al pouco solúveis leva à formação de uma crosta muito 
resistente aos agentes erosivos”. 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) O excerto aborda o(a): 
 

🅐 o processo de agentes exógenos, que são 

responsáveis pela acidificação dos solos.  

🅑 o processo de alteração intempérica, que leva à 

formação de laterita, conhecido como laterização. 

🅒 a remoção de macro e micronutrientes do solo pelos 

processos fluviais. 

🅓 a remoção de ferro e alumínio, que contribuem com o 

horizonte O. 

🅔 a erosão pluvial, que faz com que o solo passe por 

processos de hidrólise. 
 

Questão 77 
 
“Assustador e sem precedentes: é assim que quem 
conhece e monitora o Pantanal descreve a situação da 
região, continuamente castigada por incêndios. Só em 
2020, o fogo já consumiu 17.500 quilômetros quadrados 
de mata, o equivalente a mais de 10% da área do total de 
um dos biomas mais importantes do mundo. Desde 1998, 
quando o monitoramento das queimadas no Pantanal foi 
iniciado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), nunca houve tantos focos de calor entre janeiro e 
agosto como agora: foram 7.727 registrados até 18 de 
agosto. Um aumento de 211% em relação ao mesmo 
período do ano passado. O fogo no Pantanal não tem 
poupado sequer animais que conseguiam escapar das 
chamas a tempo: cenas de jacarés, macacos, cobras e 
antas carbonizadas chocam quem trabalha na região”. 

Fogo já consumiu mais de 10% do Pantanal em 2020. DW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Com base no texto e em seus 
conhecimentos, assinale a alternativa correta. 
 

🅐 As queimadas contribuem com o efeito estufa 

prejudicando a estratosfera. 

🅑 As queimada atingem mais a vegetação arbórea 

localizada em altas latitudes. 

🅒 As queimadas não podem ocorrer de forma natural, 

pois necessita de combustível e de comburente. 

🅓 As queimadas contribuem com a seleção natural, pois 

faz com que certas espécies consigam sobreviver. 

🅔 As queimadas podem contribuir com a 

remineralização do solo, uma vez que as cinzas são 
depositadas. 
 

Questão 78  
 

“Riding through dustclouds and barren wastes 
Galloping hard on the plains 

Chasing the redskins back to their holes 
Fighting them at their own game 

Murder for freedom, a stab in the back 
Women and children and cowards attack 

Run to the hills, run for your lives” 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) O trecho da música do Iron Maiden, 
composta por Steve Harris, apresenta 2 formas de 
relevo, quais são, respectivamente? 
 

🅐 Planaltos e Depressões. 

🅑 Platôs e Colinas. 

🅒 Planícies e Depressões. 

🅓 Planícies e Colinas. 

🅔 Platôs e Depressões. 
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Questão 79  
 

Associe os números com os excertos. 
1. Pecuária Rudimentar. 
2. Pastoreio Nômade. 
3. Pecuária Intensiva. 
4. Pecuária Semi-Extensiva. 
5. Pecuária Extensiva. 
(  ) Grupo que representa 80% dos sistemas produtivos 
de carne bovina brasileira, utilizando-se apenas de 
pastagens nativas ou cultivadas como fonte energética e 
protéica. 
(  ) Além da alimentação baseada em pastagens e 
suplementação alimentar, também ocorre o 
confinamento, a partir do qual se procura usar alimentos 
volumosos para diminuição do custo. 
(  ) A base alimentar também se constitui das pastagens 
nativas ou cultivadas, porém, há uso de suplementos 
minerais, protéicos e energéticos. Os animais são 
suplementados em diversas fases do crescimento, 
esperando-se alcançar uma pecuária de menor ciclo. 

Cezar, I. M., Queiroz, H. P., Thiago, L. R. L. S., Cassales, F. 
L. G., e Costa, F. P. (2005). Uma descrição com ênfase no 

regime alimentar e no abate, volume 151 de Documentos 
Embrapa Gado de Corte. Embrapa Gado de Corte, Campo 

Grande. 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) De cima para baixo, temos a seguinte 
ordem: 
 

🅐 5, 3 e 4. 

🅑 1, 3 e 5. 

🅒 2, 5 e 4. 

🅓 5, 4 e 3. 

🅔 1, 4 e 5. 

 

Questão 80 
 

“Taguatinga foi a primeira cidade-satélite criada pela 
Novacap com o objetivo de proporcionar aos candangos 
que ajudaram a construir a capital a aquisição de um 
terreno para a construção da casa própria. “Taguatinga 
não foi uma invasão, não foi uma imprevidência”, ressalta 
Ernesto Silva. Inicialmente chamada de Vila Sarah 
Kubitschek, Taguatinga surgiu devido ao crescimento 
populacional da Cidade Livre, que não conseguia mais 
suportar a massa de imigrantes que chegavam à capital – 
sem ter onde morar, os recém-chegados passaram a se 
alojar em acampamentos ao longo da Avenida W3 e nas 
imediações do Núcleo Bandeirante”. 

Nascidas com Brasília: senhoras e senhores, com vocês… 
as satélites. Agência Brasília.  

 
 
 
 
 
 
 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Entre as características das cidades-
satélites, podemos destacar: 
 

🅐 são regiões de governo localizadas no entorno de 

Brasília. 

🅑 não têm autonomia política e, por isso, são dirigidas por 

administradores nomeados pelo governador local. 

🅒 possuem muitos complexos industriais, uma vez que 

eles não podem ficar na capital. 

🅓 A qualquer momento, podem se tornar municípios 

convencionais. 

🅔 O termo “cidade satélite” foi proibido pelo Decreto 

nº 19.040, de 18 de fevereiro de 2018. 
 
 

Questão 81 
 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 

Teruo Takami) A imagem abaixo apresenta os horizontes 

do solo. 
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(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Com base na imagem apresentada e em 
seus conhecimentos, assinale a alternativa correta: 

🅐 o Horizonte R é composto pela rocha não consolidada. 

🅑 o Horizonte B é a camada composta por minerais sem 

húmus. 

🅒 o Horizonte E é a camada mais arenosa que perdeu 

ferro, alumínio e matéria orgânica. 

🅓 o Horizonte B é avermelhado por causa dos óxidos de 

alumínio. 

🅔 o Horizonte A não possui húmus. 

 

Questão 82 
 

“A Hidrelétrica de Balbina, no estado do Amazonas, 
inundou quase 3 mil km2 de floresta tropical para gerar, 
em média, apenas 112,2 MW de eletricidade. A topografia 
plana e o tamanho diminuto da bacia hidrográfica fazem 
com que a produção de energia seja pequena. A 
vegetação permanece para decompor-se na represa, o 
que torna a água ácida e anóxica, proporcionando a 
corrosão das turbinas futuramente”. 

(Fearnside, P.M. 2015. A Hidrelétrica de Balbina: O 
faraonismo irreversível versus o meio ambiente na 

Amazônia. pp. 97-125. In: Hidrelétricas na Amazônia: 
Impactos Ambientais e Sociais na Tomada de Decisões 

sobre Grandes Obras. Vol. 1. Editora do Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus, Amazonas, Brasil. 

296 pp.) 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Com base no texto e em seus 
conhecimentos, assinale a alternativa correta. 
 

🅐 Uma usina hidrelétrica não depende do regime pluvial, 

mas do regime fluvial. 

🅑 A vegetação está sendo decomposta na represa, o que 

faz com que ocorra a eutrofização, isto é, diminuição do 
número de bactérias anaeróbicas. 

🅒 Devido à localização e à infraestrutura, Balbina não 

apresenta riscos de inundação e nem de rompimento da 
barragem. 

🅓 Uma barragem provoca intensa decomposição das 

árvores que ficam submersas, emitindo uma quantidade 
expressiva de metano e gás carbônico. 

🅔 A área da barragem não é o suficiente para gerar 

mudanças microclimáticas. 
 

Questão 83  
 
“Henry Wickham sempre foi elástico. Ele surrupiou as 
sementes da seringueira em 1876, mas apenas em 1895 
é que os ingleses resolveram iniciar a plantação da 
borracha na Malásia em bases comerciais e, assim, só no 
final de sua vida é que ele ganhou o agradecimento oficial 
do Império Britânico, virando Sir, a contragosto da rainha 
Vitória, que o considerava “um homenzinho 
desagradável”. Por décadas discutiu-se, sem resultados 
satisfatórios, se ele agiu como um ladrão comum ou era 
um “homem do seu tempo”. 

Carlos Haag. As sementes da discórdia. Pesquisa FAPESP 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Henry Wickham poderia ser considerado: 

🅐 pai da biopirataria. 

🅑 pai da borracha. 

🅒 pai da expansão britânica na Ásia. 

🅓 pai da agricultura internacional. 

🅔 pai da agricultura sustentável. 

 

Questão 84  

 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) De cima para baixo (retângulo amarelo, 
retângulo listrado e retângulo rosa), quais seriam os 
nomes mais adequados para colocar nas três legendas? 
 

🅐 Amazônia Internacional, Amazônia Legal e Região 

Norte. 

🅑 Amazônia Azul, Amazônia Legal e Região Norte. 

🅒 Amazônia Legal, Macrorregião Norte e Região Norte. 

🅓 Amazônia Preservada, Amazônia Legal e Macrorregião 

Norte. 

🅔 Amazônia Internacional, Região Norte e Amazônia 

Legal. 
 

Questão 85 
 

“O programa Grande Carajás foi criado pela Companhia 
Vale do Rio Doce durante o governo do presidente João 
Batista Figueiredo. Estendeu-se por uma região de quase 
um milhão de quilômetros quadrados na região 
amazônica cortada pelos rios Xingu, Tocantins e 
Araguaia, englobando terras do Pará e do Maranhão. Esta 
região é considerada uma das mais ricas da Terra em 
quantidade de minério (ferro de alto teor, ouro, estanho, 
bauxita, manganês, níquel e cobre, além de outros 
minérios raros). A extensão do projeto exigiu a 
implantação de uma pesada infraestrutura”. 

Projeto Carajás. Que república é essa 
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(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Entre essas infraestruturas exigidas, 
podemos destacar: 
 

🅐 Hidrelétrica de Balbina, Rodovia Transamazônica e 

Porto de Tubarão. 

🅑 Hidrelétrica de Jirau, Ferrovia Carajás e Porto do Norte. 

🅒 Hidrelétrica de Tucuruí, Rodovia Transamazônica e 

Porto de São Luís. 

🅓 Hidrelétrica de Balbina, Ferrovia Carajás e Porto Ponta 

da Madeira. 

🅔 Hidrelétrica de Tucuruí, Estrada de Ferro Carajás e 

Porto de Ponta da Madeira. 
 

Questão 86 
 

“Processo de retrabalhamento de depósitos arenosos 
pouco ou não consolidados, que acarreta nestas áreas 
uma dificuldade de fixação da cobertura vegetal, devido a 
intensa mobilização dos sedimentos, pela ação da água e 
dos ventos. Diferentemente, desertificação é a diminuição 
ou destruição do potencial biológico da terra, que poderá 
desencadear em definitivo em condições de tipo deserto”. 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. COMISSÃO ESPECIAL SOBRE A 

ARENIZAÇÃO DA REGIÃO SUDOESTE DO RS. 

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Com base no excerto e em seus 
conhecimentos, por que não ocorre desertificação nos 
Pampas? 
 

🅐 Porque o solo possui uma alta granulometria, o que não 

permite o intemperismo e nem a erosão. 

🅑 Porque o índice pluviométrico é bem distribuído ao 

longo do ano. 

🅒 Porque a mobilização dos sedimentos não permite que 

o solo perca o seu potencial produtivo. 

🅓 Porque a vegetação arbórea densa impede o 

afloramento de regiões desérticas. 

🅔 Porque a atuação da massa Polar atlântica não permite 

a destruição do potencial biológico da terra.  
 

Questão 87 
 
“No movimento de rotação, a Terra gira sobre o próprio 
eixo, de Oeste para Leste. Se a Terra ficasse paralisada, 
a face voltada para o Sol se queimaria, enquanto a outra 
ficaria congelada. O movimento de rotação ocorre de 
forma precisa e, por isso, a vida no nosso planeta pôde 
se desenvolver. A quantidade de luz solar é precisa, 
balanceando a temperatura e a exposição radioativa”. 

Adriano Curado. Conheça o movimento de rotação da Terra 
e saiba como ele acontece. R7. 

 
 
 
 
 
 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Entre as consequências do movimento de 
rotação, podemos destacar: 
 

🅐 o movimento de rotação define o periélio. 

🅑 o movimento de rotação define o afélio. 

🅒 o movimento de rotação é responsável pelas estações 

do ano. 

🅓 o movimento de rotação é responsável pela sucessão 

dos dias e das noites. 

🅔 o movimento de rotação é responsável pelo solstício e 

equinócio. 
 

Questão 88 

 
“A primavera é considerada a época dos tornados nos 
Estados Unidos porque é nessa época do ano, uma série 
de condições atmosféricas se une e contribui para a 
formação dos tornados. Formam-se várias nuvens do tipo 
cumulus nimbus, que são nuvens gigantescas, com vários 
quilômetros de altura. Nessas condições, o vento começa 
a girar cada vez mais rápido, primeiro na horizontal e 
depois na vertical, formando o funil característico do 
tornado. Os ventos podem chegar a 500 quilômetros por 
hora. Novos tornados ainda podem atingir o meio-oeste 
americano, porque as condições atmosféricas estão 
mantidas”. 

Entenda como ocorre a formação dos tornados nos Estados 
Unidos. G1. 21/05/2013.  

 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Entre os fatores climáticos que 
contribuem com a formação dos tornados, podemos 
destacar: 
 

🅐 relevo e massas de ar. 

🅑 relevo e pressão atmosférica. 

🅒 relevo e umidade relativa do ar. 

🅓 massas de ar e pressão atmosférica. 

🅔 massas de ar e umidade relativa do ar. 

 

Questão 89 
 
“Conjunto formado pelas interações entre componentes 
bióticos, como os organismos vivos: plantas, animais e 
micróbios, e os componentes abióticos, elementos 
químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. 
Estes componentes interagem através das transferências 
de energia dos organismos vivos entre si e entre estes e 
os demais elementos de seu ambiente”. 
 
(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) O texto diz respeito ao(à): 
 

🅐 ecossistema. 

🅑 biogeografia. 

🅒 bioma. 

🅓 habitat. 

🅔 nicho. 
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Questão 90 

 

“A cadeia dos Himalaias representa um dos exemplos 
mais espetaculares deste regime de tectônica de placas. 
Esta cadeia de montanhas é o resultado da colisão entre 
a Índia e a Ásia, ocorrida a 50 milhões de anos atrás. Após 
a colisão, a contínua convergência entre estas duas 
massas continentais deu origem ao Platô Tibetano a uma 
altitude média de 4.600 m onde se destaca o Himalaia 
com uma altitude de 8.854 m”. 

Choque de Placa Continental vs Placa Continental. CPRM: 
Serviço Geológico do Brasil. 

(Estratégia Vestibulares 2020 – Inédita – Prof. Saulo 
Teruo Takami) Assinale a alternativa que aponta uma 
particularidade no que tange a formação da Cordilheira do 
Himalaia. 
 

🅐 Movimento Epirogenético. 

🅑 Movimento Divergente. 

🅒 Movimento Tangencial. 

🅓 Suducção. 

🅔 Obducção. 
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Proposta 

 

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: 

 

As consequências da pirataria para a sociedade 

 

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 

É crime, mas muita gente aceita, não vê problema em levar para casa CD ou DVD pirata, por exemplo. Afinal, 
produto falsificado custa menos do que o original. Grupos de combate à pirataria sabem dessa realidade e trabalham para 

mudá-la. Uma tarefa nada fácil. Ontem, agentes de segurança pública e universitários de Brasília participaram de palestras 

em que as consequências da pirataria foram relembradas: ela financia outros crimes, provoca desemprego, destrói negócios 

e faz o país perder dinheiro. Quem a produz ou a consome pode parar na cadeia. (...) 

A Interpol considera a pirataria o crime do século. Segundo dados da polícia internacional, os produtos piratas 
movimentam cerca de US$ 522 bilhões por ano em todo o mundo. O tráfico de drogas, US$ 360 bilhões. A Abes divulgou 

que, em 2008, somente no DF, a pirataria causou um prejuízo de R$ 121 milhões ao setor de softwares. Os games falsificados 

são vendidos, quase sempre, em camelôs e feiras. Podem ser facilmente identificados pelas embalagens improvisadas, falta 

de manual de instrução e, principalmente, pelo preço bem abaixo do mercado. 

 

TEXTO II 

O Dia Nacional de Combate à Pirataria é celebrado no próximo domingo, 3 de dezembro. A intenção é alertar a 
população sobre os prejuízos provocados por essa prática ilegal e recorrente no Brasil e em outros lugares do mundo, mas 

que, mesmo assim, tem se mantido como parte da cultura nacional e do jeitinho brasileiro. Basta andar pelas principais vias 

do Centro de Belo Horizonte para flagrar a compra e venda de mercadorias pirateadas. São centenas de camelôs que vendem 

CDs, DVDs, roupas, óculos, calçados, bolsas e mochilas falsificados. (...) 

O mau hábito custa caro para o comércio e aos cofres públicos. A estimativa do Fórum Nacional Contra a Pirataria 
e a Ilegalidade (FNCP) é a de que as perdas dos setores empresariais e dos governos federal, estadual e municipal geradas 

pela sonegação fiscal representem, aproximadamente, R$ 115 bilhões ao ano. Enquanto os lojistas deixam de faturar, o 

governo sai perdendo porque deixa de arrecadar impostos. Dinheiro que poderia ser revertido em educação, saúde e 

mobilidade urbana, por exemplo. 

Muitos consumidores sabem que a prática de levar para casa produtos pirateados é ilegal, mas, por causa do preço 
mais em conta, não resistem à tentação. Pesquisa feita pela área de Estudos Econômicos da Fecomércio Minas revela que 

61% dos consumidores belo-horizontinos já compraram esse tipo de artigo, sendo que a última aquisição ocorreu nos últimos 

12 meses, em 41% dos casos. Para a maioria (83,2%), o preço mais baixo é a principal justificativa. Mas a vítima pode 

acabar sendo o próprio consumidor, que é lesado com uma compra de baixa qualidade e sem qualquer garantia 
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TEXTO III 

 

 

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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PREENCHA O GABARITO E CONQUISTE DESCONTOS 
ATENÇÃO: O aluno conquistará desconto no percentual a seguir indicado, somente se participar e preencher 
o gabarito com suas respostas dentro do prazo de aplicação da prova simulada, em que: 

✓ Premiação por desempenho (faixa única): acima de 80% de acertos – 100% de desconto 

 

 

 

Preencha seu Gabarito! 

 

Conheça o Estratégia Vestibulares! 

 

 

 

(INSERIR BANNER e LINK) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

RECEBA MATERIAIS GRATUITOS 

 

 

GRUPO Link do Grupo 

Estratégia Militares https://t.me/estrategiamilitares  

Estratégia Vestibulares https://t.me/estrategiavestibulares  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSI9ot0ozrCIOBhT0YoKJvEgdiZ_HUL_WjI24xJY1hgSorHg/viewform
https://www.estrategiavestibulares.com.br/
https://t.me/estrategiamilitares
https://t.me/estrategiavestibulares
https://www.instagram.com/estrategiavestibulares
https://www.facebook.com/estrategiavestibulares/
https://www.youtube.com/estrategiavestibulares
https://gratis.estrategiaconcursos.com.br/aulas-gratuitas-vestibulares/?utm_source=banner&utm_medium=site&utm_campaign=ev-ig-bs-inst-aulasgrat

