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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 03

Questões de 01 a 30

Cartuns são produzidos com o intuito de satirizar
comportamentos humanos e assim oportunizam a
reflexão sobre nossos próprios comportamentos e
atitudes.Ao observar a tirinha, constatamos que Calving
foi mandado para a diretoria porque :

QUESTÃO 01

Dear Paula,
Last year, I visited my mother and studied French. I didn’t
have many problems and I made a lot of friends. I went
to the USA and learned English a lot too. I saw different
places and had time to take pictures. I didn’t drink beer,
I drank only soda. I ate barbecue and slept late on
weekends. I started a business and worked a lot. My
business helped me learn and understand things. I didn’t
want to live in the USA because I love Brazil. My life
changed and I had many things to do every day. I also
finished what I started in 2003: an English course. I didn’t
lose anything, I only won. This was the best year of my
life. Everything went fine.
Love,
Pablo
Durante a viagem do ano passado, Pablo comenta sobre
situações vividas por ele. Com base no texto acima,
pode -se observar que:
A
B
C
D
E

Pablo viajou para os Estados Unidos, porém teve
muitos problemas durante este período.
Ele visitou muitos lugares, mas não teve tempo de
tirar fotos.
Durante os finais de semana, ele dormiu tarde e
comeu muito churrasco.
Ele adoraria trocar o Brasil pelos Estados Unidos.
Ele ficou muito triste com a viagem por ter perdido
um ano da vida estudando.

QUESTÃO 02

Alison: Did you travel on your last vacation, Daniel?
Daniel: Yes, I visited my cousin Andrew in Miami and I
learned how to dance the salsa there.
Alison: That's nice!
Daniel: Now, Alison, I want to know about your last
vacation...
Alison: Oh, Daniel unfortunately , I didn't travel and I
stayed at home all the time watching TV.

A

A aula estava muito difícil e ele não estava
entendendo nada.

B

Ele estava entediado e estava achando a aula muito
chata.

C

Ele estava atrasado para a aula.

D

Ele ficou com raiva e quis matar o mensageiro.

E

Calvin caiu da cadeira e deu o maior grito na sala.

Alison e Daniel estão conversando sobre as últimas
férias.Pode-se inferir do texto que:
A

Daniel viajou para Miami para aprender salsa.

B

Alison viajou durante a férias para Miami com
Daniel.

C

Andrew visitou Daniel em Miami.

D

Daniel aprendeu a dançar salsa em Miami e foi
muito legal.

E

Alison ficou em casa assstindo tv e foi muito legal.
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QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

A figura abaixo retrata a imagem de uma menina muito
feliz pela mudança de estação e se refere ao tempo
como quente. A que estação do ano ela se refere:

A

Refere-se ao verão, estação das flores.

B

Ela está se sentindo maravilhada com a chegada da
primavera.

C

Os pés estão amando os dias quentes de verão.

D

E

A descrição da pizza feita pelo personagem do cartum
não passa de um argumento brincalhão para a parceira
com o intuito de:
A

Justificar sua escolha como acertada para uma
dieta saudável.

Ela está ansiosa com a chegada do inverno.

B

As folhas no chão representam a chegada do
outono.

Convencer a interlocutora sobre a composição
nutricional da massa.

C

Descrever tecnicamente e elogiar seu prato
preferido.

D

Persuadi-la a optar pelo mesmo prato e acrescentar
uma salada.

E

Comprovar que pizza e salada são a mesma coisa.
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El tiempo
El tiempo para los antiguos y para nosotros
Hoy, nuestra vida está plenamente comandada
por el reloj. No comemos cuando tenemos hambre, sino
cuando el reloj nos ordena comer (e incluso comemos
sin hambre, puesto que el reloj solo nos ordenará volver
a comer después de algunas horas). Dormimos
solamente cuando el reloj nos manda dormir y
paseamos cuando el reloj nos permite.
Sin embargo, hace algunos siglos, las personas
vivían sin relojes, se levantaban porque clareaba el día
(o porque cantaba el gallo), dormían porque se hacía de
noche y se pasaban todo el día sin saber qué hora era.
La mayor parte de la gente no sabía qué año marcaba
en el calendario y tampoco su propia edad. Como las
personas no sabían la hora, no había la costumbre de
marcar citas tal como se hace hoy en día.
Normalmente, cuando se necesitaba hablar con
alguien, simplemente se iba al encuentro de la persona;
si no estaba, se volvía otro día, sin lamentar la pérdida
de tiempo.
En los días actuales, sin embargo, el tiempo es
una medida tan importante que algunos segundos
esperando a que llegue el ascensor nos dan una
incómoda sensación de pérdida.
QUESTÃO 06

QUESTÃO 08

 Julio Cortázar, autor dos contos a seguir, tem seu
estilo literário muito marcado a partir do seu domínio
da língua e dos jogos idiomáticos. Também tem
grandes habilidades técnicas inovando assim o uso
da linguagem.
Historia verídica
Julio Cortázar

A un señor se le caen al suelo los anteojos, que
hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El
señor se agacha afligidísimo porque los cristales de
anteojos cuestan muy caros, pero descubre con
asombro que por milagro no se le han roto.
Ahora este señor se siente profundamente
agradecido, y comprende que lo ocurrido vale por una
advertencia amistosa, de modo que se encamina a una
casa de óptica y adquiere en seguida un estuche de
cuero almohadillado doble protección, a fin de curarse
en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche, y al
agacharse sin mayor inquietud descubre que los
anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un
rato comprender que los designios de la Providencia son
inescrutables, y que en realidad el milagro ha ocurrido
ahora.
Analise o texto acima e assinale a opção correta:
A

O texto se baseia fundamentalmente em:
B
A
B
C
D

E

Uma explicação da forma como as pessoas se
relacionavam com o tempo séculos atrás.
Uma reflexão sobre a maneira como as pessoas
utilizam o tempo nas grandes cidades.
Uma comparação entre a forma como o homem se
relacionava com o tempo e como se relaciona hoje.
Uma critica ao mundo moderno, já que o autor
considera absurdo o papel do relógio nos dias
atuais.
Uma explicação do papel que joga o tempo na
atualidade.

C
D
E

Os óculos se quebram no primeiro instante que
caem no chão.
O milagre ocorre quando o senhor cai no chão e
permanece intacto.
A ação imediata do senhor foi reclamar até chegar
à ótica.
Os óculos caírem dentro de seu estojo acolchoado
e se quebrarem são de fato o grande milagre.
Não se quebrarem ao caírem dentro de seu estojo
acolchoado é de fato o grande milagre.

QUESTÃO 07

O fragmento do texto que ratifica a ideia de que nos dias
atuais as pessoas são reféns das medidas de tempo é:
A
B
C

D
E

“No comemos cuando tenemos hambre, sino
cuando el reloj nos ordena comer”
“las personas vivían sin relojes, se levantaban
porque clareaba el día”
“no había la costumbre de marcar citas”
“se volvía otro día, sin lamentar la pérdida de
tiempo.”
“Dormimos solamente cuando el reloj nos manda
dormir.”
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

A partir do contido nesse conto, pode-se reconhecer
que:
En un vaso de agua fría o preferentemente tibia

A tirinha abaixo representa a coincidência (ou propósito)
de alguns familiares. Analise-a e marque a opção
correta.

Julio Cortázar

Es triste, pero jamás comprenderé las aspirinas
efervescentes, los alcaselser y las vitaminas C. Jamás
comprenderé nada efervescente porque una medicina
efervescente no se puede tomar mientras efervesce
puesto que parte de la pastilla se te pega al paladar y
qué cosquillas, por lo demás totalmente desprovistas de
propiedades terapéuticas. Si en cambio se la toma una
vez que ha efervescido ya no se ve para qué sirve que
sea efervescente. He leído mucho los prospectos que
acompañan a esos productos, sin encontrar una
explicación satisfactoria; sin duda la hay, pero para
enfermos más inteligentes.
A
B
C
D
E

As pastilhas efervescentes se tomam no momento
em que borbulham.
As pastilhas efervescentes não tem caráter
terapêutico.
As pastilhas efervescentes não correspondem ao
que realmente são no momento de tomá-las.
O autor se sente o mais inteligente de todos os
doentes.
Não existe explicação satisfatória para as pastilhas
terem o nome de efervescentes.
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A

O pai elogia a roupa de ambas.

B

A filha acusa a mãe de estar usando a mesma
camisa que ela.

C

O gato participa da conversa expondo sua opinião
sobre as saias.

D

A mãe pergunta ao marido se ele gosta da sua bota.

E

A mãe não percebe que está usando uma roupa
igual a da filha.
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Leia o artigo de curiosidade científica a seguir e
responda às questões de 11 a 13.

Por que dizem que comer formiga
faz bem para a visão?

Elas são consumidas na época em que estão com a barriga cheia de
ovos e, portanto, mais ricas em proteína. Ainda assim, o valor nutritivo
é mínimo.
A lenda não tem origem comprovada, mas tudo indica que foi
inventada para que não se rejeitassem alimentos invadidos pelo
inseto, o que costuma acontecer principalmente com o açúcar. “Mitos
desse tipo são, na verdade, fórmulas pedagógicas – como alertar que
quem brinca com fogo faz xixi na cama. Os pais só dizem isso para as
crianças não se queimarem”, afirma folclorista Toninho Macedo, da
Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Diferentes espécies de
formiga são consideradas iguarias saborosas por vários povos da
Venezuela, Colômbia, México, África e Austrália – além de fazerem
parte do cardápio de todos os indígenas brasileiros de origem tupi,
especialmente a içá, ou tanajura, como são chamadas as fêmeas da
saúva. Elas são consumidas na época em que estão com a barriga
cheia de ovos e, portanto, mais ricas em proteína. “Ainda assim, o valor
nutritivo é mínimo.
O hábito de comer o inseto advém mais de sua abundância do
que do teor proteico”, diz Nélson Papávaro, entomólogo aposentado
da USP, especialista em formigas. Quanto aos supostos benefícios
para a visão, não existe comprovação científica. “O mito não é levado
a sério. Tanto que, até hoje, jamais houve uma pesquisa comparando
a visão de comedores e de não comedores de insetos”, afirma o
oftalmologista Rubens Belfort, da Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp).

QUESTÃO 12

A classificação de um verbo depende das relações
sintáticas e semânticas estabelecidas entre ele e outros
elementos textuais, por isso, de uma oração para outra,
ela pode variar. Considere, então, o seguinte enunciado:
“Ainda assim, o valor nutritivo é mínimo.”. O verbo da
oração é, quanto à predicação:
A

intransitivo.

B

transitivo direto.

C

transitivo indireto.

D

transitivo direto e indireto.

E

de ligação.

QUESTÃO 13

Os pronomes, pela sua função de fazer referência a
outros elementos do discurso, são fundamentais para
estabelecer a coesão textual. No trecho “Elas são
consumidas na época que estão com a barriga cheia de
ovos e, portanto, mais ricas em proteína.”, o pronome
elas faz referência a:
A

fórmulas pedagógicas.

B

fêmeas da saúva.

C

crianças.

D

iguarias saborosas.

E

tribos brasileiras.

No artigo, a informação de que comer formiga
faz bem para a visão é tratada como lenda e mito. Tratase de uma invenção popular, um dado sem
comprovação científica. Observe o título “Por que dizem
que comer formiga faz bem para a visão?” e responda:
QUESTÃO 11

Qual é a classificação do sujeito da forma verbal dizem?
A

Trata-se de um sujeito simples.

B

Trata-se de um sujeito composto.

C

Trata-se de um sujeito desinencial.

D

Trata-se de um sujeito indeterminado.

E

Trata-se de uma oração sem sujeito.
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Leia o poema a seguir e responda às questões de 14 a
16.

QUESTÃO 15

Em Aí vêm os netos, o termo grifado tem a função
sintática de:

Passadiço do infinito
A chuva é rala e logo passa
O dia é curto e logo acaba
A semana é longa, mas termina.
O mundo gira e nunca para
O tempo é incontável
O ar é livre
O amor é grande.
Os anos passam
Os filhos crescem
O mundo gira
O amor aumenta.
Aí vêm os netos
Aí vem a velha
Que sempre foi linda
Continua bela!
As horas passam
A dor aumenta
O amor se multiplica
Que infinito seja!
(MARINHO, Márcio Vidal. Receitas para amar no século vinte
e um. São Paulo: Edicon, 2010. p. 92.)

A

sujeito simples.

B

objeto direto.

C

predicado.

D

artigo e substantivo.

E

predicativo do sujeito.

QUESTÃO 16

A classe gramatical da palavra em destaque na estrofe
a seguir é:
“Aí vêm os netos
Aí vem a velha
Que sempre foi linda
Continua bela!”
A

pronome interrogativo.

B

pronome indefinido.

C

pronome pessoal do caso reto.

D

pronome relativo.

E

pronome pessoal do caso oblíquo.

QUESTÃO 14

Em relação à estrofe a seguir, o que é correto afirmar?
“O mundo gira e nunca para
O tempo é incontável
O ar é livre
O amor é grande.”
A

A estrofe apresenta quatro orações.

B

Há uma oração sem sujeito em Os anos passam,
pois ela indica tempo transcorrido.

C

O verbo é de ligação em O ar é livre.

D

Incontável funciona sintaticamente como objeto
direto.

E

Amor é verbo e foi substantivado pelo artigo o.
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Leia a tirinha a seguir, onde o cartunista faz uma crítica, talvez até uma autocrítica, sobre a sociedade atual, na qual não
há comunicação presencial: cada um vive isolado em seu mundo.
Sobre a tirinha, responda às questões 17 e 18

QUESTÃO 17

Na fala da esposa de Adão “Precisamos vacinar as crianças!” e na canção da TV “Os peixinhos são meus amigos...”,
os termos em destaque desempenham a função sintática de:
A

objeto direto e objeto direto, respectivamente.

B

objeto direto e predicativo do sujeito, respectivamente.

C

objeto indireto e predicativo do sujeito, respectivamente.

D

predicativo do sujeito e predicativo do sujeito, respectivamente.

E

objeto indireto e objeto indireto, respectivamente.

QUESTÃO 18

A fala de Adão “Não estou te ouvindo! Me manda um e-mail?” apresenta:
A

dois períodos simples.

B

dois períodos compostos.

C

um período simples e um período composto, respectivamente.

D

um período composto e um período simples, respectivamente.

E

um período composto.
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Leia a capa de revista a seguir e responda às questões
19 e 20.

QUESTÃO 20

Ainda no enunciado “Como os povos da região
domesticaram plantas para se adaptar a um ambiente
inóspito”, o emprego da forma verbal em destaque
indica, de modo particular:
A

a repetição da ação até o presente.

B

fato passado já concluído tomado em relação a
outro fato também passado.

C

a informação de que a ação teve início e fim no
passado.

D

fato futuro tomado em relação a um fato passado.

E

a necessidade de que a ação ocorra no presente.

QUESTÃO 19

A revista “Ciência Hoje” é destinada a estudantes,
professores, cientistas e pessoas que se interessam por
assuntos ligados à área das ciências. Esse volume
apresenta uma região do Brasil com uma característica
pré-histórica.
No enunciado “Como os povos da região domesticaram
plantas para se adaptar a um ambiente inóspito”, os
valores semânticos da contração e da preposição em
destaque são, respectivamente:
A

lugar e finalidade.

B

tempo e finalidade.

C

posse e direção.

D

posse e lugar.

E

lugar e direção.
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QUESTÃO 21

Sobre o texto é correto afirmar:
Os homens do ar

Em sua prisão, Dédalo continuava a
trabalhar. Porém, cansado dessa estadia forçada em
Creta e querendo voltar para Atenas, pôs o filho a par de
suas intenções:
“Minos pode nos fechar os caminhos da
terra e das águas, mas o dos céus permanece aberto. É
por ele que iremos. Minos pode ser senhor de tudo,
menos do ar!”
Tratou então de inventar uma nova arte que
iria proporcionar ao homem meios nunca antes
experimentados. Arrumou numa linha, regularmente,
penas de pássaros, alternando as curtas e as
compridas. Grudou todas elas com cera e depois as
curvou de leve para imitar as asas dos pássaros. O
jovem Ícaro ajudava desajeitadamente seu pai nessa
delicada montagem. Dois pares de asas saíram das
mãos do artesão. Pai e filho as prenderam aos ombros.
Milagre! Bastava agitá-las para sair do solo.
Essa sensação nova encantou o jovem
Ícaro. Antes de levantar voo, Dédalo beijou o filho e lhe
fez as últimas recomendações:
“Mantenha distância do oceano para que o
ar úmido não torne suas asas pesadas demais. Mas
também não vá muito alto, senão o calor irá queimá-lo.
Voe entre os dois e procure me seguir.”
Creta já ficara para trás, quando o rapaz
quis ganhar um pouco de liberdade. Afastando-se do
guia, voou mais alto, cada vez mais alto, na direção do
sol ardente. O calor não demorou a amolecer a cera que
unia as penas, e elas se soltaram e se dispersaram ao
sabor das correntes de ar quente. O garoto agitou os
braços nus… Mas já não tinha apoio no ar. Seu corpo
caiu pesadamente e desapareceu nas profundezas do
oceano. Ele mal teve tempo de gritar o nome do pai.
Dédalo se virou tarde demais. Lá embaixo, viu a água
escura marcada por um ponto de espuma. Amaldiçoou
seu invento e deu cabo dele assim que chegou a Atenas.
POUZADOUX, Claude. Contos e lendas da mitologia grega.
Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Cia. das Letras,
2002. p. 235-238
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A

B

C

D

E

os fatos do texto narrativo são encadeados, ou seja,
um fato causa outro, com por exemplo, o fato de
Ícaro voar muito perto do Sol, produz o efeito em
seu pai, Dédalo, que construiu asas de cera.
nas narrativas, em geral há uma personagem com
características opostas às do protagonista e que
interfere de forma positiva nos acontecimentos. No
texto lido, esse personagem é o rei Minos.
o fato que representa o clímax do texto é quando
Ícaro desobedece o pai, voa alto e suas asas se
queimam co o calor do Sol.
as ações de Ícaro que provocaram sua queda
foram: a desobediência ao pai e o uso de asas de
cera.
como mensagem simbólica é possível inferir que
muitos jovens se creem invencíveis, por isso
aceitam prontamente o conselho dos mais velhos.

Texto para as questões 22 e 23.
Poema em linha reta
Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas
vezes vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
Indesculpavelmente sujo,
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para
tomar banho,
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes
das etiquetas,
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e
arrogante,
Que tenho sofrido enxovalhos e calado,
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo
ainda;
[...]
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QUESTÃO 22

Já no início, o poema estabelece uma clara oposição
entre:
A

a rigidez dos valores sociais e a inadaptação das
pessoas a ele.

B

a perfeição de algumas pessoas, como príncipes, e
o comportamento vulgar das pessoas mais simples.

C

o fracasso social de alguns, por um lado, e o
sucesso profissional das demais pessoas, por outro.

Os amantes (1928), de René Magritte.

D

a perfeição de algumas pessoas, por um lado, e a
imperfeição do eu lírico, por outro.

Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido
emprestado sem pagar,
Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho
agachado
Para fora da possibilidade do soco;
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas
ridículas,
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.

E

Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,
Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na
vida...
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam.
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma
vez foi vil?
Ó príncipes, meus irmãos,
Arre, estou farto de semideuses!
Onde é que há gente no mundo?
Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?
Poderão as mulheres não os terem amado,
Podem ter sido traídos - mas ridículos nunca!
E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído,
Como posso eu falar com os meus superiores sem
titubear?
Eu, que venho sido vil, literalmente vil,
Vil no sentido mesquinho e infame da vileza.

comportamentos e valores do eu lírico, por um lado,
e supostos comportamentos e valores das demais
pessoas, por outro.

QUESTÃO 23

O tema do poema é:
A

a fraqueza humana.

B

a hipocrisia social.

C

a disputa social.

D

as diferenças sociais.

E

a desigualdade social.

(Obra poética. Rio de Janeiro: Aguilar, 1965. P. 418-9)

arrogante – aquele que se supõe melhor que os outros.
enxovalhar – fazer ficar ou parecer sujo, insultar,
injuriar.
infâmia – perda da honra, descrédito.
reles – ordinário, insignificante, grosseiro.
titubear – vacilar, hesitar.
vil – de pouco valor.
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Texto para a questão 24 e 25.
Móveis ao mar
Vi num programa de televisão que, entre as
inúmeras melhorias necessárias para as Olimpíadas do
Rio, está “a limpeza da Baía de Guanabara”. Dita a
frase, a TV mostrou um sofá, encalhado num mangue:
três lugares, revestimento acetinado, puxando pro lilás,
com os assentos enlameados sendo disputados por dois
urubus. Incrível.
Não pretendo, de forma alguma,
desmerecer o Rio. Quando vi o presidente do COI
(Comitê Olímpico Internacional) tirando o cartão do
envelope e dizendo Rrrio de Rrranerou, no início do mês,
lágrimas cruzaram minhas bochechas, tão rápidas
quanto, imagino, canoas e barcos à vela singrarão as
águas da rediviva Cidade Maravilhosa, daqui seis anos
e meio. A amplitude de meu desespero vai muito além
das pequenas rixas regionais: como pode um ser
humano, oh céus!, jogar um sofá no mar?
Todos nós já nos encontramos na rua,
algum dia, com um papel de bala na mão, ou uma latinha
de refrigerante, olhando em volta, em busca de uma
lixeira. Muitos de nós, não encontrando nenhuma, já
jogaram o papel no chão, colocaram a latinha num
canto, ou ao lado de um saco de lixo – como se, durante
a noite, por osmose, quem sabe, ela fosse parar do lado
de dentro do plástico preto. Agora, até onde pude ver,
nesses trinta e dois anos sobre a Terra, as pessoas não
andam por aí com sofás velhos nos ombros. Sequer com
poltronas. Nem mesmo uma almofada costuma-se levar
à rua. Para se atirar um móvel ao mar, portanto, é
preciso não apenas má-fé, mas esforço, engenho,
planejamento e trabalho em equipe.
Imagino o sujeito, lá pela quarta-feira,
ligando pros amigos: “Ô Gouveia, tudo bom? É o Túlio.
Seguinte, tô precisando de uma forcinha aí, no sábado,
pra jogar um sofá da ponte…”; “Maravilha, Valdeci!
Então sábado à tarde cê traz a Kombi do teu cunhado e
a gente resolve o problema”; “Fica tranquilo, Murilão,
depois a gente volta aqui e faz um churrasquinho!”.
Sábado à tarde, os amigos se reúnem. O
Valdeci com a Kombi do cunhado, o Murilão e o Gouveia
cheios de entusiasmo, o Túlio pondo as Brahmas pra
gelar, enquanto sua mulher orienta os homens na sala:
“cuidado com o batente”, “olha o abajur, o abajur,
Gouveia!”
Os amigos amarram o sofá na caçamba da
Kombi – é uma dessas Kombis caminhonete – e dirigem
meia hora até a ponte mais próxima. Talvez, no caminho,
façam um bolão: sofá boia ou afunda? O Murilão diz que
o fogão da prima afundou, semana passada. O Valdeci
comenta que a geladeira da tia boiou, já faz o que, dois
anos?
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Chegam à ponte. Param no acostamento.
Tiram o sofá da caçamba, contam um, dois, e lá vão os…
Pronto, atiraram o sofá no mar. O sofá boia. Os três o
contemplam, sendo levado pela correnteza, naquele
silêncio que só as verdadeiras amizades permitem. Túlio
brinca: “saravá, Iemanjá!”. Depois vão comer churrasco.
Incrível.
(Meio intelectual, meio de esquerda. São Paulo: Editora 34,
2010. p. 26-7)

QUESTÃO 24

O narrador da crônica relata que assistiu a um programa
de televisão no qual se apontava a “limpeza da Baía de
Guanabara” como uma das inúmeras melhorias
necessárias para a realização das Olimpíadas do Rio de
Janeiro, em 2016. Sobre esse fato e o conteúdo da
crônica:
A

B

C

D

E

é possível inferir que o Rio de Janeiro apresentava,
apenas a poluição da Baía de Guanabara, como
problema que deveria ser resolvido antes da
realização das Olimpíadas.
percebe-se que a imagem do sofá lilás, mostrada na
TV, nega a mensagem da televisão, pois um sofá
encalhado no mangue é um exemplo claro de como
a Baía de Guanabara vem sendo poluída e
maltratada pela população.
é possível inferir que o Rio de Janeiro apresentava,
além da poluição da Baía de Guanabara, muitos
outros problemas que deveriam ser resolvidos antes
da realização das Olimpíadas.
percebe-se que a imagem do sofá lilás, mostrada na
TV, confirma a mensagem da televisão, pois um
sofá encalhado no mangue é um exemplo claro de
como a Baía de Guanabara vem sendo poluída e
maltratada pelo governo.
pode-se dizer que o autor utilizou a palavra incrível
para demonstrar toda sua admiração pela
realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro.
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QUESTÃO 25

No 3º parágrafo, o narrador comenta a atitude habitual
de muitas pessoas de jogar no chão alguns tipos de lixo,
como papel de bala e lata de refrigerante. Para ele, tal
gesto “Não se justifica, mas se compreende”, porque

Quanto à estrutura, organização, podemos classificar o
texto como sendo:
A

narrativo, pois há um predomínio de elementos
caracterizadores.

o fato de haver sempre uma lixeira por perto não
justifica tal atitude, que, no entanto, é
compreensível, pois como pequenos tipos de lixo
fazem parte do cotidiano das pessoas, elas
precisam ter sempre à mão uma lata de lixo, o que
nem sempre ocorre.

B

descritivo, pois apresenta uma série de ideias e
opiniões baseadas num fato.

C

dissertativo, pois o autor apresenta ideias sem
recorrer a fatos e características.

D

narrativo, pois mostra uma sequência de fatos que
constituem uma história.

B

esse tipo de lixo ao se descartado não fará um
volume grande.

E

poético já que a mentira do garoto constitui poesia
no texto.

C

o fato de não haver sempre uma lixeira por perto
justifica tal atitude.

A

D

E

por falta de educação da população e incentivo do
governo, é compreensível que as pessoas joguem
esses tipos de lixo nas ruas.
o fato de nunca haver uma lixeira por perto não
justifica tal atitude, que, no entanto, é
compreensível, pois como pequenos tipos de lixo
fazem parte do cotidiano das pessoas, elas
precisam ter sempre à mão uma lata de lixo, o que
sempre ocorre.

QUESTÃO 26

A incapacidade de ser verdadeiro
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em
casa dizendo que vira no campo dois dragões - da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas.
A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte
ele veio contando que caíra no pátio da escola um
pedaço de lua, todo cheio de queijo. Desta vez Paulo
não só ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar
futebol durante quinze dias.
Quando o menino voltou falando que todas as
borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá
Elpídia e queriam formar um tapete voador para
transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao
médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a
cabeça:
– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é
mesmo um caso de poesia.

Leia o texto abaixo para as questões 27 e 28:
Peles de sapos
Em 1970 e 1971 houve, no Nordeste brasileiro, uma
enorme procura por sapos, que eram caçados para que
suas peles fossem exportadas para os Estados Unidos.
Lá elas eram usadas para fazer bolsas, cintos e sapatos.
Isso levou a uma drástica diminuição da população de
sapos nessa região.
O sapo se alimenta de vários insetos, principalmente
mariposas, grilos e besouros. É um animal voraz, isto é,
comilão. Quando adulto chega a comer trezentos
besouros por dia.
Sem os sapos, seus inimigos naturais, as mariposas,
os besouros e os grilos, proliferaram de maneira
assustadora.
Esses insetos invadiram as cidades. Mariposas e
besouros concentraram-se em torno dos postes de
iluminação pública e também entraram nas casas,
causando grandes transtornos. Os grilos, com seu cricri,
não deixavam as pessoas dormirem.
Em maio de 1972, na cidade de Iati, em
Pernambuco, a população, em uma espécie de mutirão,
varreu ruas e calçadas, amontoando principalmente
besouros, e também mariposas e grilos mortos, para
serem levados por caminhões de lixo. Em apenas três
dias, encheram-se mais de oitenta caminhões com
esses bichos!
O governo proibiu a caça de sapos e passou a
fiscalizar a exportação de suas peles.
Ruth de Gouvêa Duarte

Carlos Drummond de Andrade.
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QUESTÃO 27

QUESTÃO 30

Uma informação conta com uma série de elementos
básicos: o que aconteceu quem participou dos
acontecimentos, onde e quando se passaram, como e
por que ocorreram os fatos etc. Considerando que o
acontecimento básico do texto é a caça aos sapos,
assinale dos elementos básicos da narrativa o que NÃO
foi citado no texto:

Amor é um fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói, e não se sente;
É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer.

A

onde ocorreu: no Nordeste brasileiro;

B

quando ocorreu: em 1970 e 1971;

C

para que ocorreu: exportação de peles;

D

como ocorreu: armadilhas especiais;

E

consequência da caçada: redução da população de
sapos.

É um não querer mais que bem querer;
É um andar solitário entre a gente;
É nunca contentar-se e contente;
É um cuidar que ganha em se perder;
É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata, lealdade.
Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?

QUESTÃO 28

O título de um texto muito tem a ver com o assunto que
será abordado, portanto de acordo com a leitura do
texto, é possível depreender que o título “Peles de
sapos”, representa:
A

O motivo da invasão dos insetos nas cidades.

B

O objetivo econômico dos exportadores.

C

A razão de ter aumentado o número de grilos e
mariposas.

D

Uma riqueza importante do Nordeste brasileiro.

E

A causa da extinção definitiva dos sapos.

Luís Vaz de Camões

Sobre o poema acima é correto afirmar que
A

o poema acima é classificado como soneto por
conta de sua organização e estrutura fixa.

B

é possível perceber a presença constante de
palavras sinônimas

C

o texto acima não possui rimas, ritmo e sonoridade
por constituir-se de versos livres.

D

quanto às rimas
da primeira estrofe estão
corretamente classificadas de rimas alternadas.

E

o poema acima é muito conhecido por seus versos
brancos.

QUESTÃO 29

É possível afirmar que os gêneros apresentam
características específicas. Sobre o gênero poema, é
correto afirmar que:
A

o poema não é um gênero literário. Pode estar
presente em diversas manifestações artísticas e
sua principal característica é a subjetividade.

B

o poema é um gênero literário que normalmente se
apresenta em versos, mas pode também dispensar
estrofes, rimas e métrica.

C

para que um texto seja considerado poema, é
preciso que ele apresente uma forma fixa, rimas e
métricas, conforme os ideais clássicos de poesia.

D

o poema só pode ser escrito de acordo com sua
estrutura e temática, em forma de soneto,

E

não existem diferenças entre a poesia e o poema,
ambas as denominações dizem respeito ao mesmo
gênero textual.
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS

QUESTÃO 32

Questões de 31 a 60

EUA e Portugal tentam “esquecer” o clima de Manaus
Como acontece antes de todo jogo da Copa do Mundo
em Manaus, o calor e a umidade da capital do
Amazonas são assunto obrigatório. Desta vez, no
entanto, os protagonistas da partida a ser disputada na
Arena Amazônia estão tentando fugir desse tema.
Portugueses e norte-americanos, que se enfrentarão
neste domingo, chegaram à cidade dizendo que o clima
não vai interferir no andamento do jogo […].

QUESTÃO 31

As linhas de fusos horários são definidas pelos
meridianos. Devido à extensão longitudinal do
território, o Brasil se encontra dentro de mais de
um fuso horário. De acordo com seus conhecimentos
sobre os fusos horários Brasileiros, indique o item
correto:

As condições climáticas acima citadas na capital do
Amazonas explicam-se:
A

pela localização em extremas latitudes e a
acentuada altitude.

B

pela elevada temperatura e a grande amplitude
térmica.

C

pela posição geográfica e evapotranspiração
intensa da vegetação regional.

D

pelo acentuado processo de poluição local e a
concentração de calor.

E

pelo calor gerado nas correntes oceânicas do
Atlântico.

QUESTÃO 33

A

dois fusos horários, localizados a partir do segundo
fuso em relação a Greenwich.

B

quatro fusos horários, localizados a partir do
segundo fuso em relação a Greenwich.

C

dois fusos horários, localizados a partir do terceiro
fuso em relação a Greenwich.

D

quatro fusos horários, localizados a partir do terceiro
fuso em relação a Greenwich.

E

três fusos horários, localizados a partir do segundo
fuso em relação a Greenwich.
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As características descritas abaixo fazem referência a
um único tipo de clima brasileiro. Analise-as e responda
a qual tipo de clima elas estão se referindo.
 Temperaturas médias elevadas ao longo do ano.
 Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas.
 Ocorre em parte do nordeste.
A

Clima Semiárido

B

Clima Tropical

C

Clima Equatorial

D

Clima Subtropical

E

Clima Tropical Úmido
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 36

Elementos naturais variados influenciam na composição
das paisagens brasileira, como o relevo, a estrutura
geológica, a rede hidrográfica e o solo. A depender das
características apresentadas por esses elementos
naturais, a composição e a fertilidade do solo, serão
propicias ou não para a agricultura.

Observe o mapa de divisão regional do Brasil e, em
seguida, assinale a proposição correta:

A partir dessa informação indique a informação correta
A

Os solos do Brasil, tropical em sua grande maioria,
são naturalmente férteis, não necessitando, dessa
maneira, de um manejo diferenciado para garantir
uma boa produção.

B

A estrutura geológica brasileira apresenta baixa
potencialidade de recursos minerais.

A

Um relevo acidentado não pode ser considerado
improdutivo, pois com avançadas técnicas de
plantio e colheita pode-se obter uma produção até
maior que em regiões que apresentem relevo
aplainado, como no Brasil.

O número 5 assinala a região Sul, onde se
concentram numerosos descendentes de europeus,
que utilizaram a terra mantendo a cobertura vegetal
original, adotando um sistema de agricultura
extensiva e de autoconsumo.

B

O número 1 corresponde à região de maior área,
onde as condições naturais permitiram o
estabelecimento de uma floresta temperada
homogênea e que vem apresentando crescente
extensão de áreas devastadas, porque ainda não
utiliza modelos de desenvolvimento sustentável.

C

O número 2 indica a região que teve menor
importância econômico-social no período colonial e
que, após o período áureo da mineração, voltou às
condições de pobreza dos primeiros séculos de
colonização.

D

O número 3 assinala a região Centro-Oeste, que
passou a crescer após a construção de Brasília,
mesmo apresentando condições naturais adversas,
advindas da presença do bioma caatinga.

E

O número 4 identifica a região que apresenta maior
índice de industrialização, com destaque para as
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, que
polarizam as demais regiões brasileiras.

C

D

A extensa rede hidrográfica possibilita ao Brasil,
uma imensa possibilidade de desenvolvimento em
setores econômicos.

E

O relevo brasileiro pode ser considerado recente,
por esse motivo tem uma forma aplainada, o que
facilita a prática da agricultura.

QUESTÃO 35

O Brasil é um dos países que apresentam os maiores
potenciais hidrelétricos do mundo, o que justifica, em
partes, o fato de esse tipo de energia ser bastante
utilizado no país. As usinas hidrelétricas são bastante
elogiadas por serem consideradas ambientalmente mais
corretas do que outras alternativas de produção de
energia, mas vale lembrar que não existem formas 100%
limpas de realizar esse processo.
Assinale a alternativa que indica, respectivamente, uma
vantagem e uma desvantagem das hidroelétricas.
A

não emitem poluentes na atmosfera; porém não são
muito eficientes.

B

são ambientalmente corretas; porém interferem
diretamente no efeito estufa.

C

a produção pode ser controlada; porém os custos
são muito elevados e ocupam grandes áreas.

D

ocupam pequenas áreas; porém interferem no
curso dos rios.

E

a construção é rápida; porém a durabilidade de uma
hidrelétrica é pouca.
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QUESTÃO 37

“Aprendi, na década de 60, que o Estado de São Paulo
fazia parte da região Sul. Minas estava na região Leste,
assim como a Bahia, o Rio, o Espírito Santo e Sergipe.
Certo dia, um professor, já na década de 70, disse que
São Paulo estava no Sudeste, bem como o Espírito
Santo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fiquei chocado.
Os Estados mudaram de posição e eu nem havia
percebido”.

A partir das informações do gráfico e de seus
conhecimentos, é correto justificar que
A

A população absoluta brasileira cresceu muito,
fazendo com que a densidade demográfica do país
também crescesse.

B

A taxa de natalidade apresenta uma queda
vertiginosa, provocando uma diminuição da
população absoluta.

Essa “mudança de posição” dos estados brasileiros,
conforme registrado pelo autor, ocorreu porque:

C

Crescimento elevado da população absoluta,
diminuindo, dessa forma, a densidade demográfica
brasileira.

Houve uma nova perspectiva em relação ao IBGE
sobre o território brasileiro, que deixou de ser
predominantemente interiorano para ocupar melhor
o litoral.

D

Diminuição da população absoluta, elevando o
crescimento vegetativo.

E

O crescimento vegetativo se torna, entre 2000 e
2010, negativo.

A

B

C

A nova região Sudeste representava melhor as
zonas mais industrializadas do país e com posição
geográfica semelhante.
A integração do Espírito Santo ao Sudeste era
necessária em razão do seu acelerado grau de
urbanização e concentração populacional.

D

Estava em curso, na década de 1970, a
redistribuição industrial brasileira em direção às
regiões Sul e Norte.

E

Ocorreu pela baixa produção das indústrias da atual
região Sudeste.

QUESTÃO 38

Observe o crescimento da população brasileira entre
1900 e 2010
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QUESTÃO 39

Leia e identifique o que se pede:
Primeira queda da população ativa em 10 anos
preocupa demógrafos chineses
A porcentagem da população economicamente ativa
(PEA) da China caiu um décimo em 2011 com relação a
2010, de 74,5% para 74,4%, uma redução que, por ser
a primeira em dez anos, despertou preocupação em
demógrafos e economistas da segunda maior economia
do mundo.
Sobre a População Economicamente Ativa (PEA),
assinale o que for correto:
A

A preocupação dos chineses com a População
Economicamente Ativa está no fato de essa ser a
parcela
da
população
responsável
pela
manutenção das taxas de natalidade.

B

A PEA equivale ao número de pessoas que
consomem ativamente e ajudam, assim, a
movimentar a economia.

C

Os aposentados formam a parcela mais importante
da PEA, pois os valores recebidos em
aposentadorias são importantes para dinamizar a
economia.

D

A população economicamente ativa corresponde ao
número de pessoas que estão empregadas, ou
seja, a parcela da população que trabalha ou que
procura por emprego.

E

A PEA chinesa não apresenta grande importância,
já que sua população absoluta é baixa.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 42

Observe a tabela a seguir e responda:

A urbanização - o aumento da parcela urbana na
população total - é inevitável e pode ser positiva. A atual
concentração da pobreza, o crescimento das favelas e a
ruptura social nas cidades compõem, de fato, um quadro
ameaçador. Contudo, nenhum país na era industrial
conseguiu atingir um crescimento econômico
significativo sem a urbanização. As cidades concentram
a pobreza, mas também representam a melhor
oportunidade de se escapar dela.

Crescimento vegetativo (ou natural) nos Continentes (%)
19701975
África
2,56
Ásia
2,27
Europa
0,80
América Latina 2,44
América Norte 1,10
Oceania
2,09
Continente

1980-85 1990-95
2,86
1,89
0,38
2,11
0,93
1,50

2,81
1,64
0,15
1,84
1,05
1,54

20002005
2,56
1,38
0,00
1,50
0,81
1,31

20102015
2,37
1,15
0,06
1,20
0,78
1,18

I. As taxas de crescimento vegetativo da América do
Norte são superiores às da Europa.
II. A África é o único continente que sempre mantém um
ritmo acelerado no aumento da taxa de crescimento
vegetativo.
III. Comparando a variação da taxa de crescimento
vegetativo entre a África e a América Latina, observase que na África a sua diminuição é mais lenta.
IV. O continente Americano, como um todo, tem
acompanhado
continuamente
o
crescimento
vegetativo, aumentando seus índices em todas as
décadas.

Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação
coerente com os argumentos do texto:
A

No mundo contemporâneo, os governos devem
substituir políticas públicas voltadas ao meio rural
por políticas destinadas ao meio urbano.

B

A urbanização só terá efeitos positivos nas
economias mais pobres se for controlada pelos
governos, por meio de políticas de restrição ao
êxodo rural.

C

A concentração populacional em grandes cidades é
uma das principais causas da disseminação da
pobreza nas sociedades contemporâneas.

D

Os benefícios da urbanização não são automáticos,
pois há necessidade da contribuição das políticas
públicas para que eles se realizem.

E

Nos países mais pobres, o processo de urbanização
é responsável pelo aprofundamento do ciclo vicioso
da exclusão econômica e social.

Pela análise da tabela, conclui-se que estão corretas
somente as afirmativas:
A

I e II

B

I e III

C

I, II e III

D

II e IV

E

III e IV

QUESTÃO 41

Tanto se analisarmos o território brasileiro quanto se
levarmos em conta as configurações espaciais do
mundo, podemos perceber que a industrialização não se
distribui de forma homogênea. Os fatores locacionais,
que direcionam e redirecionam a atividade industrial
pelas diferentes localidades, são os principais
responsáveis por essa dinâmica.
Entre esses fatores, podemos considerar:
I. Proximidade dos grandes centros administrativos
globais;
II. Presença de mão de obra barata;
III. Existência de infraestruturas e meios de transporte;
IV. Fornecimento de incentivos fiscais por parte do
governo.
Estão corretas as afirmativas
A

I e II

B

I e III

C

II e IV

D

II e III

E

II, III e IV
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

Com base no que foi estudado em sala de aula e
analisando a tirinha abaixo, responda o que se pede:

Observe o trecho de uma canção popular medieval:
“... nunca bebe o vinho de suas parreiras, nem prova
migalha do bom alimento. Se ele tiver ganso ou
galinha gorda em seu quintal, tudo isso terá de ser do
senhor. Muito feliz será aquele que puder ter seu pão
preto e em pouco de sua manteiga...”
Que grupo social está representado na canção?
A

o clero.

B

a nobreza

C

a burguesia.

D

o servo.

E

o proletariado.

QUESTÃO 45

Quem eram os “bárbaros” e de que forma contribuíram
para a formação da sociedade feudal?
A

B

C

D

E

Os “bárbaros” eram os romanos que construíram
um grande império no interior da Europa que deu
origem a sociedade feudal.

Os “bárbaros” eram os primeiros guerreiros que
lutaram
pelo
Império
Romano,
assim
transformando-se nos nobres da sociedade feudal.

“No mundo moderno é difícil imaginar um sistema
numérico sem o zero. Sem ele, que nos possibilita
expressar a diferença entre duas quantidades iguais
como: 2 – 2 = 0, todo conceito da matemática abstrata
seria impossível. O zero é também fundamental para
outras ciências, inclusive a física, a química e a
astronomia. E mais, imagine como daria trabalho fazer
uma simples conta de subtrair usando os números
romanos, por exemplo: CXX – XXXII = LXXXVIII.
Curioso para saber o resultado? Vamos lá: 120 – 32 =
88, e agora, ficou mais fácil?”

Os “bárbaros” eram feiticeiros condenados pela
Igreja Católica que, dessa forma, fortalecia a
religião na sociedade feudal.

Identifique que importante contribuição da sociedade
muçulmana está presente no texto:

Os “bárbaros” eram povos que invadiram e
destruíram o Império Romano provocando a fuga da
população para o campo, fazendo surgir a
sociedade feudal.
Os “bárbaros” eram os trabalhadores que tinham a
obrigação de entregar parte de sua colheita, dando
origem a servidão feudal.
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A

o ensino de matemática nas escolas.

B

a divulgação dos números romanos

C

o sistema aritmético

D

o livro “As mil e um noites”

E

os números indo-arábicos
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QUESTÃO 46

QUESTÃO 48

“Destacou-se como grande centro comercial, político e
cultural, reunia intelectuais e estudiosos que vinham de
vários lugares do mundo árabe. Nela, foi fundada a
Universidade de Sankore, na qual ensinava-se lógica,
astronomia, caligrafia árabe, matemática e história.”
O texto acima refere-se à cidade de:
A

Meca

B

Medina

C

Timbuctu

D

Bagdá

E

Ifé

QUESTÃO 47

O islamismo, ideologia difundida a partir da Alta Idade
Média, em que o poder político confunde-se com o poder
religioso, era dotado de certa heterogeneidade, o que
pode ser constatado na existência de seitas rivais como:
A

politeístas e monoteístas

B

sunitas e xiitas

C

cristãos e muezins

D

sunitas e cristãos

E

xiitas e politeístas
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O movimento das cruzadas foi essencial para o quadro
das transformações por que a Europa passaria nos
processos finais da Idade Média. Definida essa questão,
é possível assegurar-se em relação ao movimento
cruzadista que:
A

os efeitos imediatos das cruzadas sobre a vida
europeia foram de natureza política, já que
contribuíram para abalar sensivelmente o poder
absoluto dos monarcas europeus.

B

em termos jurídicos, as cruzadas contribuíram para
modificar o sistema da propriedade no feudalismo,
já que difundiram o começo da propriedade
dominante no Extremo Oriente.

C

os seus resultados abalaram seriamente o prestígio
do papado, provocando, inclusive, a separação
entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla, fato
de implicações negativas para a autoridade clerical.

D

os efeitos sociais das cruzadas fizeram-se sentir
principalmente sobre as relações de trabalho, já que
os cruzados, ao retornarem do Oriente, defendiam
a substituição da servidão pelo trabalho livre.

E

as exigências das expedições contribuíram
decididamente para o recuo da dominação árabe no
Mediterrâneo, abrindo os espaços para que as suas
águas viessem a sustentar, mais tarde, parte das
grandes rotas do comércio europeu.
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QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

“Na sociedade feudal, o vínculo humano característico
foi o elo entre subordinado e chefe mais próximo. De
escalão em escalão, os nós assim formados uniam,
tal como se se tratasse de cadeias infinitamente
ramificadas, os menores e os maiores. A própria terra
só parecia ser uma riqueza tão preciosa por permitir
obter ‘homens’, remunerando-os."
(Marc Bloch. A sociedade feudal.)
O texto descreve a:

"(...) a própria vocação do nobre lhe proibia qualquer
atividade econômica direta. Ele pertencia de corpo e
alma à sua função própria: a do guerreiro. (...) Um corpo
ágil e musculoso não é o bastante para fazer o cavaleiro
ideal. É preciso ainda acrescentar a coragem. E é
também porque proporciona a esta virtude a ocasião de
se manifestar que a guerra põe tanta alegria no coração
dos homens, para os quais a audácia e o desprezo da
morte são, de algum modo, valores profissionais."

A

hierarquia eclesiástica da Igreja Católica;

B

relação de tipo comunitário dos camponeses;

C

relação de suserania e vassalagem;

D

hierarquia nas corporações de ofício;

E

organização política das cidades medievais.

(Bloch, Marc. A sociedade feudal. Lisboa: Edições
70, 1987.)

O autor nos fala da condição social dos nobres
medievais e dos valores ligados às suas ações
guerreiras, É possível dizer que a atuação guerreira
desses cavaleiros representa, respectivamente, para a
sociedade e para eles próprios:
A

B

C

D

E

a garantia de segurança, num contexto em que as
classes e os Estados nacionais se encontram em
conflito, e a perspectiva de conquistas de terras e
riquezas para os muçulmanos
o cumprimento das obrigações senhoriais ligadas à
produção, e à proibição da transmissão hereditária
das conquistas realizadas.
a permissão real para realização de atividades
comerciais, e a eliminação do tédio de um cotidiano
de cultura rudimentar e alheio a assuntos
administrativos.
o respeito às relações de vassalagem travadas
entre senhores e servos, e a diversão sob a forma
de torneios e jogos em épocas de paz.
a participação nas guerras santas e na defesa do
protestantismo, e a possibilidade de pilhagem de
homens e coisas, de massacres e mutilações de
inimigos.
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QUESTÃO 51

QUESTÃO 52

Atendendo ao apelo do papa Urbano II, em 1095, a
Europa cristã organizou uma série de expedições
militares conhecidas como Cruzadas, cujos objetivos
declarados eram a conquista da Terra Santa de
Jerusalém, a ajuda aos bizantinos e a união da
cristandade contra os muçulmanos.
Apesar das oito Cruzadas, realizadas entre 1096 e 1270,
nenhum desses objetivos foi plenamente alcançado. Por
outro lado, como destaca o medievalista Jacques Le
Goff, os comerciantes foram os grandes ganhadores da
expansão cristã do século XII.
Leia o texto a seguir:
“[...] O Alcorão ordena: “Não geres confusão na terra
após este justo comando.” Quando diz também que a
terra e tudo o que nela existe é criada para nosso uso,
isto não implica uma transferência de propriedade; é
uma incumbência a nós delegada, e respondemos
perante o “Senhor de todas as coisas” pelo nosso
ministério. O muçulmano é constantemente relembrado,
quer no Alcorão, quer nos ditos preservados do Profeta,
que a ganância e o desperdício estão entre os maiores
pecados. Podemos usar aquilo que nos é disponibilizado
para o nosso sustento, mas nada mais; e mesmo esse
pouco não é mais do que um roubo se abandonamos a
nossa função humana e decidimos renunciar a oração
universal que transporta toda a criação de novo para a
sua origem.” (Conceição, Miguel. O protesto da terra. In:
Sabedoria Perene.)

No contexto da Europa feudal, as Cruzadas contribuíram
para a
A

conquista, pelos árabes, de territórios cristãos na
Península Ibérica.

B

dinamização dos contatos comerciais entre o
Oriente e o Ocidente.

C

ampliação das áreas feudalizadas pela nobreza
guerreira vitoriosa.

D

dizimação dos campos de cultivo pelas epidemias
da peste negra.

E

expansão do Império Bizantino sobre as áreas
mediterrânicas.

Partindo do que está exposto no texto, indique a
alternativa CORRETA:
A

Os “outros ditos preservados do profeta”, aos quais
o texto se refere, podem ser encontrados em livros
como a Suna.

B

O islamismo aceita o desperdício e a ganância por
serem, além de tudo, pecado.

C

O texto sugere que o islâmico leva em conta uma
espécie de comunhão entre a ação humana e os
bens naturais que lhe foram dados por Deus,
reforçando o desperdício

D

O texto acentua o fato de que o mau uso humano
da terra e dos bens naturais não é grave

E

O Alcorão, segundo o texto, sugere a reforma
agrária e a distribuição de terras entre os
muçulmanos.
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 54

O islamismo, religião fundada por Maomé e de grande
importância na Unidade árabe, tem como fundamento:
A

o monoteísmo, influência do cristianismo e do
judaísmo, observado por Maomé entre povos que
seguiam essas religiões

B

o culto dos santos e profetas através de imagens e
ídolos.

C

o politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos
quais o principal é Alá.

D

o princípio da aceitação dos desígnios de Alá em
vida e a negação de uma vida pós-morte.

E

a
concepção
do
islamismo
vinculado
exclusivamente aos árabes, não podendo ser
professado pelos povos inferiores.

O rei tinha uma função de destaque social no
reino (...) As insígnias e os objetos presentes no relato
acima demonstram que a realeza do Kongo detinha
riqueza e prestígio. A figura do rei representava, além do
poder político, uma relação com as questões míticas,
que explicavam a origem e organização da sociedade
banta. Suas vestimentas e os adornos eram uma
constante representação de sua cosmovisão". Como
pontuado pelo viajante português, Luca Caregnato, o rei
do Congo era uma figura central para o funcionamento
da sociedade.
Assinale a alternativa que melhor explique essa
importância:
A

O rei do Congo representava a figura do herói
presente no mito fundador do reino.

B

O rei do Congo era detentor das atividades
artesanais

C

O rei do Congo tinha atributos divinizados e era
conhecedor da técnica de metalurgia.

D

Todas as alternativas anteriores.

E

O rei do Congo era escolhido dentre uma das
camadas mais baixas, simbolizando o rodízio de
poder entre a nobreza do reino.
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QUESTÃO 55

QUESTÃO 57

A Patrística, filosofia cristã dos primeiros séculos,
poderia ser definida como:

Leia com atenção:
Na Grécia Antiga, são aqueles que surgiram
antes do desenvolvimento dos trabalhos de Sócrates,
mestre de Platão. Estes filósofos não apenas são
agrupados por uma data, mas por uma linha de
desenvolvimento de seu trabalho, esta linha de
pensamento, ou corrente filosófica, é frequentemente
referida como Filosofia Pré-Socrática.
Iniciando com Tales de Mileto, a quem
Aristóteles considerou o primeiro filósofo, os présocráticos foram os responsáveis pela primeira
empreitada no sentido de afastar a explicação da
natureza da visão mítica de mundo, aquela que
considerava que por traz de todos os fenômenos
naturais havia causas sobrenaturais, oriundas dos
deuses, heróis e outros elementos. O principal objetivo
destes filósofos e sua corrente era entender o universo
e os fenômenos da natureza, a partir dos elementos que
a própria natureza nos dava a conhecer, eliminando
assim a necessidade de recorrer a explicações
sobrenaturais.

A

B
C
D

E

A criação de uma escola filosófica, que visava
combater os ataques dos pagãos, rompendo com
as ideias monoteísta dos gregos.
Uma adaptação do pensamento aristotélico,
conforme os modelos da teologia daquela época.
Uma nova perspectiva filosófica proposta por
Tomás de Aquino.
A retomada do pensamento de platônico, conforme
os modelos teológicos da época na qual buscava a
defesa da fé cristã por parte dos padres apologistas.
Uma configuração de um novo horizonte filosófico,
proposto por Pitágoras, inspirada no Estoicismo, de
modo a resgatar a importância das coisas sensíveis,
da materialidade.

QUESTÃO 56

“A
Idade
Média
abrange
um
período
de
aproximadamente dez séculos, indo do século V ao
século XV. Foi nesse período que a cristandade
floresceu na Europa.”

Sobre a teoria apresentada pelo pré-socrático
Empédocles assinale a alternativa correta:
A
B
C

D

E

Segundo este filósofo a origem da natureza estava
na união das sementes.
Para este filósofo as partículas indivisíveis eram a
origem da natureza.
A teoria das quatro raízes apresentava a água, o ar,
o fogo e a terra como a matéria primordial da
natureza.
A teoria atomista foi apresentada por ele como
sendo a origem da natureza a união da água, do ar,
da terra e do fogo.
Para este filósofo a principal característica da
natureza era a mudança.

Sobre o a Filosofia Medieval marque a alternativa
correta:
A

B

C

D

E

Ela foi um resgate da filosofia clássica no que diz
respeito ao questionamento constante do que
estava relacionado ao mito e à religião.
Ela foi um instrumento de estudo que visava
comprovar que a razão era a única forma verdadeira
de conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas.
A filosofia cristã foi uma doutrina religiosa que
queria extinguir o pensamento racional da realidade
medieval.
Teve como uma das principais preocupações a
criação de argumentos racionais para justificar as
chamadas verdades reveladas do cristianismo.
A filosofia medieval foi o período mais importante do
pensamento pagão.
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QUESTÃO 58

QUESTÃO 59

Leia o texto com atenção:

Leia o texto e responda:

A História do Carnaval
A história do carnaval no Brasil iniciou-se no
Período Colonial. Uma das primeiras manifestações
carnavalescas foi o entrudo, uma festa de origem
portuguesa que, na colônia, era praticada pelos
escravos. Estes saíam pelas ruas com seus rostos
pintados, jogando farinha e bolinhas de água de cheiro
nas pessoas.
Porém, as famílias mais abastadas não
comemoravam com os escravos. Por volta de meados
do século XIX, no Rio de Janeiro, a prática do entrudo
passou a ser criminalizada, principalmente após uma
campanha contra a manifestação popular veiculada pela
imprensa. Enquanto o entrudo era reprimido nas ruas, a
elite do Império criava os bailes de carnaval em clubes
e teatros. No entrudo, não havia músicas, ao contrário
dos bailes da capital imperial, onde eram tocadas as
“polcas” estilo musical da época. Todavia, as camadas
populares
não
desistiram
de suas práticas
carnavalescas.
Ao longo do século XX, o carnaval popularizou-se
ainda mais no Brasil e conheceu uma diversidade de
formas de realização. Surgiram então, as escolas de
samba na década de 1920. As primeiras escolas teriam
sido a Deixa Falar, que daria origem à escola Estácio de
Sá, e a Vai como Pode, futura Portela. As escolas de
samba eram o desenvolvimento dos cordões e ranchos.
A primeira disputa entre as escolas ocorreu em 1929.
FONTE: http://brasilescola.uol.com.br/carnaval/historia-docarnaval-no-brasil.htm

Sob a forma de representação da cultura citada neste
texto, assinale a alternativa correta.
A
B
C
D

E

O funk despontou no Rio de Janeiro na década de
1990 e já passou por diversas fases. Já criou estilos de
danças e faz parte da cultura carioca. Mas durante muito
tempo o funk não era considerado cultura, por ser
proveniente das comunidades pobres da cidade e por
suas letras que, além de cantadas com português
coloquial e palavras de baixo calão, contam o dia a dia
e interesses das periferias. Ainda hoje há quem diga que
funk não é cultura.
FONTE: htts://historiaparao6ano.files.wordpress.com/

Sabemos que essa atitude de julgar os outros com os
próprios valores é:

A

Relativismo Cultural.

B

Multiculturalismo e relativismo cultural.

C

Relação cultural.

D

Etnocentrismo com aspectos do relativismo cultural.

E

Etnocentrismo.

O Carnaval sempre foi uma manifestação cultural
aceita pelas elites brasileiras.
O carnaval é um exemplo da expressão da cultura
material do povo brasileiro.
O samba, exemplo de cultura imaterial, de prática
erudita, se constitui na alma do povo brasileiro.
Embora não tenha sido sempre aceita como
demonstração cultural, na atualidade, o carnaval é
um elemento que compõe a identidade nacional do
Brasil.
Como exemplo da cultura erudita pode-se identificar
o samba.

Provão Módulo Enem/2017 – 7º Ano

CH – 1º dia - Página 24

PROF. JAIRO ISRAEL / PROF. RAFAEL ÁLVARES / PROFª. SÔNIA REGINA

QUESTÃO 60

Leia o texto, observe a charge e responda:

”Preconceito é um juízo pré-concebido, que se
manifesta numa atitude discriminatória, perante
pessoas, crenças, sentimentos e tendências de
comportamento. É uma ideia formada antecipadamente
e que não tem fundamento sério.”
Fonte:https://www.significados.com.br/preconceito/

Após uma análise da charge podemos concluir que:
A
B

C

D
E

O preconceito é uma doença infecciosa na nossa
sociedade.
O preconceito é uma característica das crianças.
As ideias antecipadas sobre algo ou alguma pessoa
são características dos primeiros anos de vida do
indivíduo.
A segregação proporcionada pelo preconceito tem
origem na fase adulta.
As crianças não funcionam, não baseiam suas
experiências pelos rótulos sociais.
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