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LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS 

QUESTÕES DE 01 A 30 

 

 

Text 1: 

 

Looking for love 

Looking for Love is an agency that finds partners for 

single people of any age. Read about Lisa. 

My name’s Lisa. I’m 25 years old and I’m from 

Manchester. I’m not married and I’m looking for love. 

I’m a journalist on a local newspaper, which means I 

write stories about local political issues and 

sometimes I interview politicians. I like my job, but I’d 

like to work on a national newspaper one day. That’s 

because I want to have the opportunity to work 

abroad. 

I have a small group of friends who I’ve known for 

years. I even went to school with some of them! I’m 

not really extrovert but I do like going out and having 

fun. We usually go out to parties, nightclubs, and 

restaurants. I also like cooking and I make great 

pasta! My ideal night in is a good meal, a glass of 

wine, and a DVD. I like thrillers much more than I like 

romantic comedies! 

I’m not very sporty, but I like to keep fit. I stopped 

smoking last year and now I go running twice a week 

and I sometimes go to the gym at weekends. I eat lots 

of fruit and vegetables and I try not to have red meat 

or too much coffee. At work, I drink water or tea. 

I prefer men who are interested in serious issues 

because I like talking about politics and what’s 

happening in the world. However, I also like men with 

a good sense of humour. These characteristics are 

more important to me than physical appearance. 

Please contact Looking for Love if you think you’re the 

kind of person I’m looking for! 

 

 

QUESTÃO 01 

Em seu trabalho, Lisa tem que: 

 

 Viajar para outros países 

 Escrever sobre política 

 Entrevistar políticos fora do país 

 Escrever sobre amor. 

 Visitar outras empresas jornalísticas. 

 
 

 

 

 

Text 2: 

 
 

QUESTÃO 02 

Inicialmente, Lucy supõe que a borboleta amarela é 

uma 

 

 enorme borboleta africana. 

 borboleta incomum naquela época do ano. 

 borboleta comum naquelas redondezas. 

 borboleta que tem que ser observada. 

 borboleta rara no Brasil 
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Text 3: 

 

Why Breakfast Counts 

 

Two new studies show that people who eat more at 

breakfast eat less during the day and gain less weight 

than people who skip breakfast. A United Kingdom 

study that analyzed 6,764 people found that those 

who ate less than 11 percent of their total daily 

calories before lunch time gained almost two kilos 

over 4 years, while those who had 22 to 50 percent of 

their daily calories at breakfast gained about one kilo 

only. 

 

(Source: Adapted from Good Housekeeping. July 2008. p. 

41.) 

 

QUESTÃO 03 

Os resultados do estudam mostram que: 

 

 Quanto menos se come, mais se perde peso. 

 
11% do total das calorias diárias deveriam ser 

comidas após o almoço. 

 

Pessoas que comem mais calorias no café da 

manhã ganham menos peso com o passar dos 

anos. 

 22 a 50% das pessoas não tomam café da manhã 

 
Pessoas que tomam café da manhã são mais 

saudáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text 4: 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 04 

Na figura 1, o que o porteiro disse a todos, exceto à 

Magali? 

 

 Não pode entrar com alimentos 

 Não mexa com os animais 

 Não alimente os animais 

 Não seja o alimento dos animais 

 Não machuque os animais 

 

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E



 
PROF. CARLOS MENEZES / PROFª. VANESSA MACHADO / PROFª SUSI DARLEY 

PROFª EDLA TUNEL / PROFª. GLENDA FARIAS 

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2017 / 8° ANO                                                                                      LG – 1º dia | Caderno 1 - Página 3 de 29 

 

 

Text 5: 

 

Going to university seems to reduce the risk of dying 

from coronary heart disease. An American study that 

involved 10 000 patients from around the world has 

found that people who leave school before the age of 

16 are five times more likely to suffer a heart attack 

and die than university graduates.  

 

World Report News. Magazine Speak Up. Ano XIV, n.º 170. 

Editora Camelot, 2001.  

 

 

QUESTÃO 05 

Em relação às pesquisas, a utilização da expressão 

university graduates evidencia a intenção de informar 

que 

 

 as doenças do coração atacam dez mil pacientes.  

 
as doenças do coração ocorrem na faixa dos 

dezesseis anos.  

 
as pesquisas sobre doenças são divulgadas no 

meio acadêmico.  

 
jovens americanos são alertados dos riscos de 

doenças do coração.  

 
maior nível de estudo reduz riscos de ataques do 

coração. 
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QUESTÃO 06 

O infográfico abaixo desenvolvido por @komunumoweb oferece uma imagem esquematizada sobre três conceitos 

relacionados com o desenvolvimento turístico: 

 
 

A partir das informações acima assinale a alternativa verdadeira: 

 

 Turismo convencional é aquele que mais promove campanhas sobre o impacto ambiental provocado pelos 

turistas. 

 Ecoturismo promove o intercambio de nativos e estrangeiros para que trabalhem em empresas locais nos 

seus respectivos países. 

 Os efeitos dos turistas convencionais nas cidades anfitriãs são, na maioria das vezes, prejudiciais. O turismo 

sustentável promove práticas que amenizam esses efeitos. 

 Turismo sustentável é aquele que impulsiona a participação ativa da população local para amenizar os danos 

causados pela natureza. 

 O turismo massivo é promovido por pequenas agências de viagem. 
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QUESTÃO 07 

El diario a diario 

Julio Cortázar 

 

Un señor toma un tranvía después de comprar el 

diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más 

tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo 

brazo. Pero ya no es el mismo diario, ahora es un 

montón de hojas impresas que el señor abandona en 

un banco de la plaza. Apenas queda solo en el banco, 

el montón de hojas impresas se convierte otra vez en 

un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee, y lo 

deja convertido en un montón de hojas impresas. 

Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas 

impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que 

una anciana lo encuentra, lo lee, y lo deja convertido 

en un montón de hojas impresas. Luego lo lleva a su 

casa y en el camino lo usa para empaquetar medio 

kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios 

después de estas excitantes metamorfosis. 

 

Nesse texto, Júlio Cortázar transforma pequenas 

ações cotidianas em criação literária: 

 

 Citando todas as possibilidades de utilização de 

um jornal. 

 Relatando a rotina de um jornal. 

 Descrevendo passo a passo a criação do jornal. 

 Indicando que toda dona de casa utiliza jornal para 

empacotar couve. 

 Relatando a rotina de um senhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 08 

O próximo texto foi veiculado em um jornal online. 

Leia com atenção e identifique a opção que 

corresponde às informações abaixo. 

 

El arte de preguntar 

Los estudios de género y lenguaje investigan la 

intersección entre género, lenguaje, cultura e 

identidad. También analizan las formas opresivas de 

comunicación entre hombres y mujeres que son en 

parte, causa de la falta de comunicación. Tannen 

afirma que para los hombres, el objetivo de la 

conversación es negociar “su estatus y jerarquía 

social o preservar su independencia. Para lograrlo, 

los hombres muestran conocimientos, habilidades y 

son protagonistas de la conversación contando 

historias, haciendo bromas o dando información”.  

Las mujeres usan la conversación “para 

establecer conexiones, enfatizando similitudes y 

coincidencias. También intentan reducir la 

incertidumbre en las conversaciones haciendo 

preguntas”. 

Los hombres en general hacen muchas menos 

preguntas que las mujeres. Preguntar puede ser 

interpretado como una señal de debilidad o de 

ignorancia. Preguntar abre la puerta para que también 

nos pregunten cosas, lo que puede ser atemorizante. 

Algunas mujeres hacen muchas preguntas y parecen 

investigadoras o periodistas.  

 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-arte-de-

preguntar.html 

 

 As consequências da falta de comunicação entre 

homens e mulheres se dão em diálogos 

opressivos. 

 Os homens e as mulheres tem o mesmo objetivo 

numa conversação. 

 As mulheres conversam com o objetivo de 

estabelecer conexões emocionais e preservar sua 

independência. 

 As mulheres em geral fazem mais perguntas que 

os homens. Demasiadas perguntas demonstram 

seu status e habilidades. 

 A maioria dos homens parecem jornalistas devido 

ao grande numero de informações que 

compartilham em uma conversa. 
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QUESTÃO 09 

Condorito é uma série de tirinhas criada pelo 

cartunista chileno René Ríos, mais conhecido como 

Pepe. O final clássico das tiras é acompanhado por 

um som de queda onomatopeico (quase sempre 

¡Plop!), que de tempos em tempos é substituído pela 

exclamação da vítima da piada ¡Exijo una explicación! 

("Exijo uma explicação!"), como uma forma 

costumeira de dar uma guinada na trama ou um final 

anticlimático. 

 

 
 

Analisando o contexto da historia acima, assinale a 

alternativa que corresponde: 

 

 O compadre não consegue ajudar sua sogra, pois 

está chorando e sem forças. 

 O compadre não demonstra urgência. 

 Condorito oferece ajuda imediatamente. 

 Condorito não consegue ajudar a mulher, pois está 

rindo e sem forças. 

 O compadre não consegue ajudar sua sogra, pois 

quando começa a rir perde as forças. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 10 

A partir da leitura abaixo, nota-se que: 

 

 
 

 O doutor obteve êxito com seu paciente. 

 Condorito continuou com o complexo de 

presidente após seu tratamento. 

 O doutor tropeçou no último quadrinho. 

 A conta do tratamento pode ser quitada com 

nomeações. 

 O complexo de Condorito lhe rendeu muito 

dinheiro. 
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 Texto para as questões 11 e 12. 

 

Progresso e retrocesso 

 

Inventaram um vidro que 

deixava passar as moscas. A 

mosca chegava, empurrava 

um pouco com a cabeça e 

pop, já estava do outro lado. 

Enorme, a alegria da mosca. 

Tudo foi estragado por um 

sábio húngaro, quando 

descobriu que a mosca podia entrar mais não podia 

sair, ou vice-versa, por causa de quem sabe lá que 

besteira na flexibilidade das fibras daquele vidro que 

era muito fibroso. Em seguida inventaram o caça-

moscas com um torrão de açúcar dentro, e muitas 

moscas morriam desesperadas. Assim acabou toda a 

confraternização possível com estes animais dignos 

de melhor sorte. 

 

JULIO CORTÁZAR. Histórias de cronópios e de famas. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972. P. 80. 

 

QUESTÃO 11 

Leia as orações abaixo, baseadas no texto, e observe 

a classificação do sujeito. A alternativa cuja 

classificação está correta é: 

 

 “Inventaram um vidro” (oração sem sujeito) 

 “A mosca chegava” (sujeito oculto) 

 “empurrava um pouco com a cabeça e pop” 

(sujeito oculto) 

 “Tudo foi estragado por um sábio húngaro” (sujeito 

indeterminado) 

 “Muitas moscas morriam desesperadas” (sujeito 

composto)  

 

 

QUESTÃO 12 

Em relação aos trechos destacados nas orações 

abaixo, é correto o que se afirma em: 

 

 Tudo foi estragado por um sábio húngaro. (objeto 

indireto) 

 Em seguida inventaram o caça-moscas (verbo 

intransitivo) 

 Muitas moscas morriam desesperadas 

(predicativo do sujeito) 

 Inventaram um vidro (predicado verbo-nominal) 

 Já estava do outro lado (verbo de ligação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O texto anterior refere-se às questões 13 e 14. 

 

 

QUESTÃO 13 

O eu lírico usa o verbo TER com diferentes objetos 

diretos. 

 

Assinale a afirmação que melhor explica o papel 

deles na construção dos sentidos do poema. 

 

 Esses objetos diretos ajudam a criar contraste 

entre duas mulheres, que se diferenciam 

principalmente pelo estilo de vida. 

 Esses objetos diretos ajudam a criar contraste 

entre duas mulheres, que se diferenciam 

principalmente pela condição socioeconômica. 

 Esses objetos diretos ajudam a criar contraste 

entre duas mulheres: uma de personalidade firme 

e rude, outra mais romântica e delicada. 

 Esses objetos diretos ajudam a mostrar a 

semelhança entre duas mulheres, mesmo tendo 

condições socioeconômicas diferentes. 

 Esses objetos diretos ajudam a mostrar a 

semelhança entre duas mulheres, tanto pela 

condição social quanto pelo estilo de vida. 
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QUESTÃO 14 

Considerando as relações sintáticas e semânticas 

das orações que compõem o texto, é correto o que se 

afirma em: 

 

 Nas orações cujo núcleo do sujeito é o pronome 

indefinido “outra”, esse refere-se à mulher que tem 

uma condição socioeconômica favorável. 

 Nas orações onde o sujeito está representado pelo 

termo “uma”, esse representa uma mulher com 

melhores condições de vida. 

 Na última estrofe, o pronome oblíquo átono lhe 

exerce função de objeto direto, pois completa o 

sentido de um verbo. 

 Os pronomes oblíquos átonos podem ser adjuntos 

adnominais quando equivalem a pronomes 

possessivos e é isso que ocorre com o pronome 

lhe na última estrofe. 

 Na oração “Tem a outra a pele seca” (8ª estrofe), o 

termo em destaque é predicativo do sujeito, pois 

atribui característica ao sujeito da oração. 

 

 

QUESTÃO 15 

Leia a tira. 

 

 

 

 

Com base nos estudos das vozes verbais, assinale a 

alternativa que contém a análise correta. 
 

 Nos dois primeiros balões da tira, o sujeito o 

sorvete (oculto no segundo caso) pratica a ação 

expressa pelo verbo, portanto é um sujeito 

agente. 

 A voz reflexiva foi usada para marcar a condição 

de agente do sujeito (sorvete). 

 Nas orações sobre o sorvete não existe um agente 

da passiva ou porque seria impossível determinar 

a identidade dessas pessoas, ou porque não é 

importante saber quem inventou o sorvete ou 

quem o fazia.    

 A oração do terceiro quadrinho usou a voz ativa 

porque o sujeito sofreu a ação expressa pelo 

verbo. 

 Toda oração que está na voz ativa pode ser 

transformada para a voz passiva, por isso a oração 

no terceiro balão de fala pode passar por essa 

mudança. 

 

 

QUESTÃO 16 

Leia esta charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseando-se no texto acima, analise as afirmações 

que seguem. 
 

I. O verbo estar é de ligação. 
 

II. Preocupado é um predicativo do sujeito. 
 

III. O termo com a sua conta completa o sentido do 

verbo portanto, é complemento verbal. 
 

IV. “Com a sua conta” completa o sentido do adjetivo 

preocupado, portanto é complemento nominal.  
 

Estão corretas: 
 

 I e II 

 II e III 

 I, II e III 

 II, III e IV 

 I, II e IV 
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QUESTÃO 17 

 

I.  O cartão de Natal era semelhante a uma foto 

de antigamente. 

II.  A família de Camila voltou de Natal encantada 

com a cidade. 

 

Sobre os enunciados acima, é correto o que se afirma 

em 

 

 “de Natal” (I) é adjunto adnominal, pois refere-se a 

um substantivo concreto. 

 “a uma foto” é complemento do advérbio 

(semelhante) 

 “de antigamente” é adjunto adverbial de tempo. 

 “de Camila” objeto indireto, pois inicia por 

preposição. 

 “de Natal” (II) é complemento do verbo (voltar) 

 

 

QUESTÃO 18 

Leia a tira. 

 

 
 

Analise as orações retiradas do primeiro quadrinho. 

 

“Estou em casa!” 

“− Estou livre!” 

 

 

 

 

É correto afirmar que: 

 

 os predicados das orações possuem a mesma 

estrutura sintática. 

 “Estou” na primeira oração é um verbo de ligação. 

 “Estou” na segunda oração é um verbo 

intransitivo. 

 na primeira oração o predicado é verbo-nominal. 

 na segunda oração o predicado é nominal. 

 

 

Leia esta tira para responder às questões 19 e 20. 

 

 

 
 

 

QUESTÃO 19 

Sobre a oração “Hoje há aula”, é correto o que se 

afirma em: 

 

 “Hoje” é o sujeito da oração. 

 Trata-se de uma oração sem sujeito. 

 O verbo haver não é impessoal. 

 O predicado é nominal. 

 
O verbo haver, quanto à transitividade, é 

bitransitivo. 
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QUESTÃO 20 

A relação estabelecida entre o verbo e o seu 

complemento pode ser feita através de uma 

preposição. Nesse caso, o verbo é chamado de 

transitivo indireto. A oração que pode ser classificada 

dessa maneira está em: 

 

 Os pássaros fazem seus próprios ninhos. 

 Derrubaram a velha casa. 

 O menino comprou um brinquedo. 

 O professor elogiou o trabalho do aluno. 

 A flor precisa de água. 

 

 

QUESTÃO 21 

Categorizar grupos sociais a partir de ideias 

preconcebidas – os chamados estereótipos – é algo 

muito comum em nossa sociedade. É sobre esse 

tema que trata, com humor, o seguinte texto do 

cronista Luís Fernando Veríssimo. 

 

Aí, galera 

 

Jogadores de futebol podem ser vítimas de 

estereotipação. Por exemplo, você pode imaginar um 

jogador de futebol dizendo “estereotipação”? E, no 

entanto, por que não? 

― Aí, campeão. Uma palavrinha pra galera. 

― Minha saudação aos aficionados do clube e aos 

demais esportistas, aqui presentes ou no recesso dos 

seus lares. 

― Como é? 

― Aí, galera. 

― Quais são as instruções do técnico? 

― Nosso treinador vaticinou que, com um trabalho de 

contenção coordenada, com energia otimizada, na 

zona de preparação, aumentam as probabilidades de, 

recuperado o esférico, concatenarmos um 

contragolpe agudo com parcimônia de meios e 

extrema objetividade, valendo-nos da desestruturação 

momentânea do sistema oposto, surpreendido pela 

reversão inesperada do fluxo da ação. 

― Ahn? 

― É pra dividir no meio e ir pra cima pra pegá eles 

sem calça. 

― Certo. Você quer dizer mais alguma coisa? 

― Posso dirigir uma mensagem de caráter 

sentimental, algo banal, talvez mesmo previsível e 

piegas, a uma pessoa à qual sou ligado por razões, 

inclusive, genéticas? 

― Pode. 

 

― Uma saudação para a minha progenitora. 

― Como é? 

― Alô, mamãe! 

― Estou vendo que você é um, um... 

― Um jogador que confunde o entrevistador, pois não 

corresponde à expectativa de que o atleta seja um ser 

algo primitivo com dificuldade de expressão e assim 

sabota a estereotipação. ― Estéreo quê? 

― Um chato? 

― Isso. 

 

Luís Fernando Veríssimo (In: Correio Brasiliense, 

13/05/1998) 

 

Analise as seguintes asserções. 

 

I. O efeito cômico do texto deriva do contraste 

entre a idéia preconcebida do entrevistador 

sobre um jogador de futebol e as características 

do jogador entrevistado. 

II. O cronista satiriza a classe de jogadores, uma 

vez que, para ele, nenhum jogador apresenta 

domínio da variante padrão da língua 

portuguesa em entrevistas. 

III. A crônica é um gênero textual de inspiração 

quotidiana, marcado por uma menor 

expressividade, visto que não apresenta 

trabalho de linguagem apurado como os textos 

de outros gêneros tais quais os poemas ou 

romances. 

IV. O termo “inclusive”, sublinhado no texto, indica 

que as ligações entre o jogador e a mãe dele 

não são apenas sanguíneas. Sentido este que 

seria perdido, caso o termo fosse substituído 

por “preponderantemente”. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

 II e III. 

 I e III. 

 I e IV. 

 I e II. 

 II, III e IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E



 
PROF. CARLOS MENEZES / PROFª. VANESSA MACHADO / PROFª SUSI DARLEY 

PROFª EDLA TUNEL / PROFª. GLENDA FARIAS 

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2017 / 8° ANO                                                                                      LG – 1º dia | Caderno 1 - Página 11 de 29 

 

 

Leia os textos abaixo para responder às questões 22 

e 23. 

 
 

 

QUESTÃO 22 

A partir da leitura dos textos, analise as afirmativas. 

 

I. O TEXTO I funcionou como ponto de partida 

para a criação do TEXTO II, que pode ser 

chamado de intertexto. 

II. Na construção do TEXTO II, foram respeitados, 

além da diagramação, o tipo de letra e o 

significado do TEXTO I. 

III. O TEXTO II dialoga com o TEXTO I à medida 

que constitui uma paródia. 

IV. O TEXTO II pode provocar uma leitura 

automatizada em função de a logomarca 

contida no TEXTO I ser familiar ao leitor. 

 

São corretas as afirmativas 

 

 II, III e IV, apenas. 

 I, II e III, apenas. 

 III e IV, apenas. 

 I, II, III e IV. 

 I, III e IV, apenas. 

 

QUESTÃO 23 

A palavra Chiclets (TEXTO I) é marca de uma goma 

de mascar. Com o tempo, chiclets passou a designar 

qualquer goma de mascar, processo que ocorreu 

também com a marca BomBril. Esse recurso de 

alteração de sentido denomina-se 

 

 metáfora. 

 metonímia. 

 antítese. 

 eufemismo. 

 ironia. 
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QUESTÃO 24 

Escolha a alternativa que classifica corretamente o 

tipo de descrição que predomina em cada um dos 

trechos abaixo. 

 

I. “Era um sofrido e minúsculo saveirinho com 

dois pescadores em cima [...].” 

II. “As folhas dos coqueiros balançavam ao vento, 

produzindo um som delicioso de se ouvir.” 

III. “Eram exatamente 13h10min, mas o porto onde 

estavam os outros barcos, na barra do rio 

Pojuca, ficava quinhentos metros ao norte, na 

direção do farol [...].” 

IV. “O barco estava perfeito. Limpo. Pela primeira 

vez em ordem. As baterias a plena carga.” 

 

 Descrição objetiva; descrição objetiva; descrição 

subjetiva; descrição objetiva. 

 Descrição subjetiva; descrição subjetiva; descrição 

objetiva; descrição subjetiva. 

 Descrição subjetiva; descrição objetiva; descrição 

objetiva; descrição subjetiva. 

 Descrição subjetiva; descrição subjetiva; descrição 

subjetiva; descrição objetiva. 

 Descrição objetiva; descrição subjetiva; descrição 

objetiva; descrição subjetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 

Leia a música abaixo. 
 

Terezinha 
 

O primeiro me chegou 

Como quem vem do florista 

Trouxe um bicho de pelúcia 

Trouxe um broche de ametista 

Me contou suas viagens 

E as vantagens que ele tinha 

Me mostrou o seu relógio 

Me chamava de rainha 

Me encontrou tão desarmada 

Que tocou meu coração 

Mas não me negava nada 

E assustada eu disse não. 

O segundo me chegou 

Como quem chega do bar 

Trouxe um litro de aguardente 

Tão amarga de tragar 

Indagou o meu passado 

E cheirou minha comida 

Vasculhou minha gaveta 

Me chamava de perdida 

Me encontrou tão desarmada 

Que arranhou meu coração 

Mas não me entregava nada 

E assustada eu disse não. 

O terceiro me chegou 

Como quem chega do nada 

Ele não me trouxe nada 

Também nada perguntou 

Mal sei como ele se chama 

Mas entendo o que ele quer 

Se deitou na minha cama 

E me chama de mulher 

Foi chegando sorrateiro 

E antes que eu dissesse não 

Se instalou feito posseiro 

Dentro do meu coração. 

(Letra e música. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.) 

 

Da leitura do poema, pode-se afirmar que 
 

 É uma narrativa envolvendo três personagens: os 

pretendentes de Terezinha. 

 O poema enfatiza a simultaneidade dos 

relacionamentos de Terezinha com seus 

pretendentes num tempo passado. 

 Cada pretendente tratava Terezinha de modo 

diferente, mas nenhum a via simplesmente como 

mulher. 

 A narradora revela-se uma mulher ingênua e 

recatada, à espera do amor que a complete. 

 A ação dos pretendentes, por revelar seu perfil 

psicológico, torna desnecessária a descrição física. 
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QUESTÃO 26 

A internet que você faz 

 

Uma pequena invenção, a Wikipédia, mudou o 

jeito de lidarmos com informações na rede. Trata-se 

de uma enciclopédia virtual colaborativa, que é feita e 

atualizada por qualquer internauta que tenha algo a 

contribuir. Em resumo: é como se você imprimisse 

uma nova página para a publicação desatualizada 

que encontrou na biblioteca. 

Antigamente, quando precisávamos de alguma 

informação confiável, tínhamos a enciclopédia como 

fonte segura de pesquisa para trabalhos, estudos e 

pesquisa em geral. Contudo, a novidade trazida pela 

Wikipédia nos coloca em uma nova circunstância, em 

que não podemos confiar integralmente no que 

lemos. Por ter como lema principal a escritura 

coletiva, seus textos trazem informações que podem 

ser editadas e reeditadas por pessoas do mundo 

inteiro. Ou seja, a relevância da informação não é 

determinada pela tradição cultural, como nas antigas 

enciclopédias, mas pela dinâmica da mídia. 

Assim, questiona-se a possibilidade de serem 

encontradas informações corretas entre sabotagens 

deliberadas e contribuições erradas. 

 

NÉO, A. et al. A internet que você faz. In: Revista PENSE! 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação 

como a Wikipédia, têm trazido inovações que 

impactaram significativamente a sociedade. A respeito 

desse assunto, o texto apresentado mostra que a 

falta de confiança na veracidade dos conteúdos 

registrados na Wikipédia: 

 

 acontece pelo fato de sua construção coletiva 

possibilitar a edição e reedição das informações 

por qualquer pessoa no mundo inteiro. 

 limita a disseminação do saber, apesar do 

crescente número de acessos ao site que a abriga, 

por falta de legitimidade. 

 ocorre pela facilidade de acesso à página, o que 

torna a informação vulnerável, ou seja, pela 

dinâmica da mídia. 

 ressalta a crescente busca das enciclopédias 

impressas para as pesquisas escolares. 

 revela o desconhecimento do usuário, impedindo-o 

de formar um juízo de valor sobre as informações. 

 

 

 

 

 

Texto para as questões de 27 e 28. 

 

O cavaleiro verde 

 

Era uma vez um rei e uma rainha que tinham 

uma única filha. A menina era ainda muito jovem 

quando sua mãe ficou gravemente doente. Embora 

soubesse que lhe restava pouco tempo de vida, a 

rainha chamou o rei e lhe disse: 

— Meu querido senhor e marido, quero que me 

prometas uma coisa para que eu possa morrer em 

paz. Não deixeis jamais de atender a um pedido de 

nossa menina, a não ser que o pedido se mostre 

impossível. 

O rei disse que sim e sua esposa morreu pouco 

depois. 

O coração do monarca quase se partiu, pois 

ele amava devotamente a esposa. Somente sua 

pequena filha era capaz de oferecer-lhe algum 

conforto. A princesa cresceu enquanto o pai cumpria 

sem dificuldade a promessa, jamais lhe negando 

coisa alguma. Apesar disso, a menina acabou um 

pouco mimada, mas, de resto, era uma criança 

adorável, a quem faltava apenas o amor e a 

compreensão de uma mãe. Tal carência a deixava 

muitas vezes melancólica e sorumbática. Assim como 

as outras crianças, a princesa não se interessava por 

brincadeiras e diversões, preferindo vagar sozinha 

por bosques e jardins. [...] 

 

FLÁVIO MOREIRA DA COSTA. (ORG.) 

Os grandes contos populares do mundo. (Adaptado) 

 

 

QUESTÃO 27 

Nesse trecho, alguns conectivos foram 

propositalmente trocados por outros, inadequados ao 

contexto. Em consequência, as ideias ficaram 

incoerentes. No primeiro parágrafo, há incoerência 

em: 

 

 “[...] que tinham uma única filha.” 

 “A menina era muito jovem quando sua mãe ficou 

gravemente doente.” 

 “Embora soubesse que lhe restava pouco tempo 

de vida [...]” 

 “Não deixeis jamais de atender a um pedido da 

nossa menina.” 

 “Apesar disso, a menina acabou um pouco 

mimada.” 
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QUESTÃO 28 

Os conetivos “apesar disso” e “assim como” estão 

inadequados no texto. Para que haja coerência, é 

necessário trocá-los, respectivamente, por: 

 

 “Ao saber”; “Com isso”. 

 “Ao contrário”; “Com isso”. 

 “Sempre”; “Ao contrário”. 

 “Embora”; “Mesmo assim”. 

 “Com isso”; “Ao contrário”. 

 

 

QUESTÃO 29 

Experiência nova 

 

Pegaram o cara em flagrante roubando 

galinhas de um galinheiro e levaram para a delegacia. 

— Que vida mansa, heim, vagabundo? 

Roubando galinha para ter o que comer sem precisar 

trabalhar. Vai para cadeia! 

— Não era para mim não. Era para vender. 

— Pior. Venda de artigo roubado. Concorrência 

desleal com o comércio estabelecido. Sem-vergonha! 

— Mas eu vendia mais caro. 

— Mais caro? 

— Espalhei o boato que as galinhas do 

galinheiro eram bichadas e as minhas não. E que as 

do galinheiro botavam ovos brancos enquanto as 

minhas botavam ovos marrons. 

— Mas eram as mesmas galinhas, safado. 

— Os ovos das minhas eu pintava. 

— Que grande pilantra… 

Mas já havia um certo respeito no tom do 

delegado. 

— Ainda bem que tu vai preso. Se o dono do 

galinheiro te pega… 

— Já me pegou. Fiz um acerto com ele. Me 

comprometi a não espalhar mais boato sobre as 

galinhas dele, e ele se comprometeu a aumentar os 

preços dos produtos dele para ficarem iguais aos 

meus. Convidamos outros donos de galinheiro a 

entrar no nosso esquema. Formamos um oligopólio. 

Ou, no caso, um ovigopólio. 

— E o que você faz com o lucro do seu 

negócio? 

— Especulo com dólar. Invisto alguma coisa no 

tráfico de drogas. Comprei alguns deputados. Dois ou 

três ministros. Consegui exclusividade no suprimento 

de galinhas e ovos para programas de alimentação 

do governo e superfaturo os preços. 

 

 

O delegado mandou pedir um cafezinho para o 

preso e perguntou se a cadeira estava confortável, se 

ele não queria uma almofada. Depois perguntou: 

— Doutor, não me leve a mal, mas com tudo 

isso, o senhor não está 

milionário? 

— Trilionário. Sem contar o que eu sonego de 

Imposto de Renda e o que tenho depositado 

ilegalmente no exterior. 

— E, com tudo isso, o senhor continua 

roubando galinhas? 

— Às vezes. Sabe como é. 

— Não sei não, excelência. Me explique. 

— É que, em todas essas minhas atividades, 

eu sinto falta de uma coisa. 

 

Do risco, entende? Daquela sensação de 

perigo, de estar fazendo uma coisa proibida, da 

iminência do castigo. Só roubando galinhas eu me 

sinto realmente um ladrão, e isso é excitante. Como 

agora. Fui preso, finalmente. Vou para a cadeia. É 

uma experiência nova. 

— O que e isso, excelência? O senhor não vai 

ser preso não. 

— Mas fui pego em flagrante pulando a cerca 

do galinheiro! 

— Sim. Mas primário, e com esses 

antecedentes... 
 

Luis Fernando Veríssimo. (Novas comédias da vida privada. 

14. ed.) Porto Alegre: L&PM, 1999. p. 166- 7 
 

Um homem é pego roubando galinhas e é levado à 

delegacia. Durante o relato, o ladrão vai explicando 

os seus métodos ilegais e revelando a si mesmo. 

Gradativamente, o delegado percebe que as ações 

do ladrão de galinhas extrapolam a esfera do 

galinheiro. Com base na leitura do texto é correto 

afirmar que: 
 

 o ladrão praticava apenas o roubo de galinhas, 

mas possuía um cúmplice. 

 o ladrão praticava duas ações: especulava com 

dólar e investia em drogas. 

 o ladrão era favorecido pelos deputados e 

ministros, que faziam com que o governo 

compasse a ele os alimentos mais baratos. 

 o delegado passa a ter a imagem de que o ladrão 

é, na verdade, um homem inteligente, rico e 

influente, que tem contato direto com deputados e 

ministros. 

 o ladrão enganou o delegado ao dizer que possuía 

influência sobre os políticos. 
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QUESTÃO 30 

Auto da Compadecida 

 

[...] 

JOÃO GRILO: O cachorro de meu patrão está muito 

mal e eu queria que o senhor benzesse o bichinho. 

PADRE : De novo? Mas é possível? 

JOÃO GRILO: É mais do que possível. O senhor não 

ia benzer o do major Antônio Morais? 

PADRE: E de quem é que você está falando? 

JOÃO GRILO: De meu patrão. 

PADRE: E seu patrão não é Antônio Morais? 

JOÃO GRILO: Não. 

PADRE: Mas você ainda agora disse isso aqui, João. 

JOÃO GRILO: Eu? Quem disse isso foi Chicó. Chicó 

dá um grande salto de surpresa. 

PADRE: E quem é seu patrão? 

JOÃO GRILO: O padeiro. 

PADRE: E o cachorro dele também está doente? 

JOÃO GRILO: Está. 

PADRE: Também, ô terra para ter cachorro doente só 

é essa! 

JOÃO GRILO: E a mania agora é benzer, benzer 

tudo quanto é de bicho, (Ouvem-se, fora, grandes 

gritos de mulher). 

JOÃO GRILO: É a dona do cachorro. Como é, o 

senhor benze ou não benze? 

PADRE: Pensando bem, acho melhor não benzer. O 

bispo está aí e eu só benzo se ele der licença. (À 

esquerda aparece a mulher do padeiro e o padre 

corre para ele.) Pare, pare! (Aparece o padeiro.) 

Parem, parem! Um momento. Entre o senhor e entre 

a senhora: o cachorro fica lá! 

MULHER: Ai, padre, pelo amor de Deus, meu 

cachorro está morrendo. É o filho que eu conheço 

neste mundo, padre. Não deixe o cachorrinho morrer, 

padre. 

PADRE, (comovido): Pobre mulher! Pobre cachorro! 

(João Grilo estende-lhe um lenço e ele se assoa 

ruidosamente). 

PADEIRO: O senhor benze o cachorro, Padre João? 

JOÃO GRILO: Não pode ser, O bispo está aí e o 

padre só benzia se fosse o cachorro do major Antônio 

Morais, gente mais importante, porque senão   o 

homem pode reclamar. 

PADEIRO: Que história é essa? Então Vossa 

Senhoria pode benzer o cachorro do major Antônio 

Morais e o meu não? 

PADRE, (apaziguador): Que é isso, que é isso? 

PADEIRO: Eu é que pergunto: que é isso? Afinal de 

contas eu sou presidente da Irmandade das Almas, e 

isso é alguma coisa. 

 

 

JOÃO GRILO: É, padre, o homem aí é coisa muita. 

Presidente da Irmandade das Almas!  Para mim isso, 

é um caso claro de cachorro bento. Benza logo o 

cachorro e tudo fica em paz. 

PADRE: Não benzo, não benzo e acabou-se! Não 

estou pronto para fazer essas coisas assim de 

repente. Sem pensar, não. 

MULHER, (furiosa): Quer dizer, quando era o 

cachorro do major, já estava tudo pensado, para 

benzer o meu é essa complicação! Olhe que meu 

marido é presidente e sócio benfeitor da Irmandade 

Almas! Vou pedir a demissão dele! 

PADEIRO: Vai pedir minha demissão! 

MULHER: De hoje em diante não me sai lá de casa 

nem um pão para a Irmandade! 

PADEIRO: Nem um pão! 

[…]       

 

SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. Rio de 

Janeiro, Agir, 2005. 

 

Leia as afirmações a seguir: 

 

I. O trecho permite vislumbrar a sociedade de 

uma cidadezinha do Nordeste. Os sertanejos 

nordestinos são representados por João Grilo e 

Chicó. Além deles, são apresentados: a 

burguesia, representada pelo padeiro e pela 

mulher e  a igreja, representada pelo padre e 

pelo sacristão. 

II. O diálogo entre as personagens constitui o 

elemento essencial d um texto teatral. Assim, 

como nas fábulas ou nos contos, a fala do 

personagem aparece geralmente depois de 

verbos chamados de dicendi. 

III. Para indicar como as personagens devem se 

movimentar e falar em cena, são usadas as 

rubricas. 

IV. É possível inferir que o padre possui o apego 

aos bens materiais, ao dinheiro, já que benzeu 

o “motor” do Major Antônio Morais, apenas 

porque ele era rico e poderoso. 

 

Está correto o que se afirmou em: 

 

 I, III e IV 

 II e III 

 II e IV 

 I e II 

 I, II e IV. 
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS 

QUESTÕES DE 31 A 60 
 
 

QUESTÃO 31 

Os países A, B e C apresentam níveis de 

desenvolvimento diferentes. Observe alguns de seus 

indicadores sociais. 

 

Países/indicadores 

sociais 

Taxa de 

natalidade 

(por mil) 

Esperança 

de vida ao 

nascer (em 

anos) 

Taxa de 

alfabetização 

das pessoas 

de 15 anos 

ou mais de 

idade (%) 

A 31 58,9 60,9 

B 19 72,9 90,0 

C 9 81,4 99,0 

 

Com base em seus conhecimentos, assinale a 

alternativa que indica o nível de desenvolvimento dos 

países A, B e C, respectivamente. 

 

 Desenvolvido, subdesenvolvido, emergente (em 

desenvolvimento). 

 Subdesenvolvido, emergente (em 

desenvolvimento), desenvolvido. 

 Emergente (em desenvolvimento), desenvolvido, 

subdesenvolvido. 

 Emergente (em desenvolvimento), 

subdesenvolvido, desenvolvido. 

 Subdesenvolvido, desenvolvido, emergente (em 

desenvolvimento). 

 
 

QUESTÃO 32 

Leia o texto e analise a imagem: 

 

O Brasil em 2020 

 

Será, é claro, um Brasil diferente sob vários aspectos. 

A maior parte deles, imprevisível. Uma década é um 

período longo o suficiente para derrubar certezas 

absolutas (ninguém prediz uma Revolução Francesa, 

uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às torres 

gêmeas de Nova York). Mas é também um período 

de maturação dos grandes fenômenos incipientes — 

dez anos antes da popularização da internet já era 

possível imaginar como ela mudaria o mundo. Da 

mesma forma, fenômenos detectáveis hoje terão seus 

efeitos mais fortes a partir de 2020. 

 
David Cohen, Revista Época, 25/05/2009 

 

Com base no enunciado, observe as afirmações 

abaixo, assinalando V (verdadeiro) ou F (falso). 

 

(   ) A diminuição da fecundidade no Brasil deve-se 

às transformações econômicas e sociais que 

se acentuaram na primeira metade do século 

XX devido à intensa necessidade de mão de 

obra no campo, inclusive de mulheres, fato 

este que elevou o país ao patamar de agrário-

exportador. 

(   ) Devido à mudança do papel social da mulher 

do século XX, ela deixa de viver, 

exclusivamente, no núcleo familiar, 

ingressando no mercado de trabalho e 

passando a ter acesso ao planejamento 

familiar e a métodos contraceptivos. Esses 

aspectos, conjugados, explicam a diminuição 

vertiginosa das taxas de fecundidade no Brasil. 

(   ) As quedas nas taxas de natalidade de um país 

levam, ao longo do tempo, ao envelhecimento 

da população (realidade da maioria dos países 

desenvolvidos). Neste sentido, verifica-se uma 

forte tendência a um mercado de trabalho 

menos competitivo e exigente, demandando 

menos custos do Estado com os aspectos 

sociais. 

 

Dessa forma, a sequência correta, de cima para baixo 

é 

 

 VVV. 

 FVV. 

 VVF. 

 FVF. 

 VFV. 
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QUESTÃO 33 

Observe os gráficos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os gráficos acima dizem respeito às pirâmides etárias 

brasileiras organizadas de acordo com os dados 

divulgados nos censos de 1980 e 2000 realizados 

pelo IBGE. Na comparação, observa-se que a base 

da pirâmide etária da população brasileira está se 

tornando cada vez mais estreita e o ápice mais largo. 

Verifica-se também que o corpo está cada vez maior, 

o que reflete a diminuição das taxas de crescimento 

vegetativo, o que provocou uma mudança no perfil da 

pirâmide etária brasileira nessa comparação entre 

1980 e 2000. A respeito da análise das pirâmides 

etárias apresentadas acima, é CORRETO afirmar 

que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a analise das pirâmides etárias permite verificar a 

composição etária de uma população e seu reflexo 

na estrutura da População Economicamente Ativa 

(PEA), a qual é formada por pessoas que exercem 

atividades remuneradas. 

 a análise das pirâmides etárias servem como 

subsídios para a elaboração de políticas 

previdenciárias e influencia diretamente em 

questões que dizem respeito à concessão de 

benefícios, na medida em que diminui o numero de 

pessoas aposentadas. 

 a análise das pirâmides etárias subsidia o Estado 

na elaboração de políticas públicas nas áreas de 

educação, saúde, saneamento e cultura, de modo 

que possam ser elaboradas ações que atendam às 

expectativas de uma população cada vez mais 

jovem. 

 a análise das pirâmides etárias permite verificar a 

composição da população feminina brasileira e 

serve como subsídio para a elaboração de 

políticas públicas de gênero para uma população 

feminina cada vez mais jovem. 

 a análise das pirâmides etárias auxilia o Estado na 

elaboração de programas sociais que objetivam a 

inclusão social e a distribuição de renda na 

intenção de corrigir as distorções do crescimento 

desigual entre a população brasileira. 
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QUESTÃO 34 

Os Países Subdesenvolvidos recentemente 

industrializados como: Brasil, México, Argentina, 

Índia, etc., nos dias atuais apresentam um certo 

crescimento econômico em seus PIBs, no entanto 

passaram a: 

 

I. melhorar profundamente as desigualdades 

sociais e econômicas em seus territórios; 

II. depender das grandes potências mundiais 

através do FMI, BIRD e das multinacionais que 

controlam a indústria, comércio e capital 

financeiro nestes países subdesenvolvidos; 

III. depender de tecnologia e endividaram-se 

externamente; 

IV. Melhorar a distribuição da renda entre as 

diferentes camadas sociais. 

 

A resposta correta é: 

 

 I, II e III 

 II, III e IV 

 II e III 

 I e IV 

 I, III e IV 

 

 

QUESTÃO 35 

O mundo pode ser percebido de várias formas: por 

seus aspectos políticos, econômicos, sociais e 

culturais. Para melhor entendê-lo, podemos 

regionaliza-lo de várias maneiras, usando diferentes 

critérios. Com o fim da Guerra Fria e da bipolaridade 

entre Estados Unidos e União Soviética criou-se uma 

regionalização para o mundo. Analise o mapa a 

seguir que, representa uma forma de regionalizar o 

mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base na análise do mapa, podemos afirmar que 

essa regionalização destaca: 
 

 os países centrais ao norte da linha, também 

considerados desenvolvidos, mas que convivem 

com baixos índices de IDH. 

 os países desenvolvidos, chamados de países do 

norte e países do sul, chamados de países 

subdesenvolvidos. 

 os países do sul que apresentam características 

de países centrais, embora estejam localizados 

abaixo da linha do Equador. 

 os países do sul que, devido ao crescimento 

econômico e social, também podem ser chamados 

de emergentes. 

 os países capitalistas e socialistas, sendo divididos 

de acordo com a linha imaginária do Equador. 

 

 

QUESTÃO 36 

A regionalização pode ser feita por diferentes 

critérios, que englobam, por exemplo, aspectos 

naturais, econômicos, políticos, indicadores sociais, 

além de aspectos culturais, entre muitos outros. Nas 

regionalizações podemos estudar o conjunto de 

países, comparando diferenças e semelhanças, e 

analisar aspectos gerais e particulares. 

 

Sobre o conceito de região e suas aplicações, julgue 

as afirmações a seguir:  

 

I. Qualquer região deve ser estudada como uma 

unidade homogênea, que não possui 

diversidades internas, nem relação com outros 

espaços. 

II. As regionalizações são construções humanas, 

já que são os seres humanos que determinam 

os limites entre as regiões. Portanto, os limites 

das regiões não são estáticos.  

III. As regiões são importantes ferramentas de 

trabalho para a Geografia, porém seu estudo 

requer cuidados para que não se caia em 

generalizações erradas ou exageradas.  

 

Assinale a alternativa correta: 
 

 Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

 Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 Apenas a afirmativa III está correta. 
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QUESTÃO 37 

Compreender as transformações dos espaços 

geográficos como produto das relações 

socioeconômicas e culturais de poder no período de 

Guerra Fria. Sabendo que existem várias formas de 

regionalizar o mundo e representá-lo 

cartograficamente. Quanto à regionalização de 

Primeiro, Segundo e Terceiro Mundo, podemos 

afirmar que: 

 

 É uma divisão que foi mais utilizada depois da 

formação da URSS, logo após a Primeira Guerra 

Mundial.  

 É uma classificação amplamente utilizada 

atualmente, com a divisão do mundo em capitalista 

e socialista 

 É uma classificação utilizada para distinguir os 

países durante a guerra fria, na antiga divisão do 

mundo bipolar.  

 É uma divisão que mostra a atual realidade do 

mundo multipolar. 

 É uma divisão que leva em consideração os níveis 

da realidade ambiental de cada país.   

 

 

QUESTÃO 38 

Os europeus que chegaram ao continente americano 

pertenciam a dois diferentes grupos linguísticos e 

culturais: os latinos, com predomínio de espanhóis e 

portugueses, e os anglo-saxões, majoritariamente 

ingleses. Os contrastes socioeconômicos e a 

diversidade cultural na América são, em grande parte, 

resultantes do processo de colonização promovido 

pelos europeus. Observe o mapa a seguir e marque a 

alternativa que melhor caracteriza o tipo de 

colonização empregado na América Latina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colônia de Povoamento – desenvolvimento do 

mercado interno e mão de obra escrava. 

 Colônia de exploração – enriquecimento da 

metrópole, mão de obra escrava e criação de 

latifúndios. 

 Colônia de exploração – desenvolvimento da 

colônia, com trabalhadores livres e assalariados. 

 Colônia de Povoamento – desenvolvimento da 

atividade agrícola na colônia, em grandes 

propriedades, onde foi empregado o plantation. 

 Colônia de exploração – desenvolvimento interno, 

baseando-se em uma mão de obra livre, 

trabalhando nos latifúndios. 

 

 

QUESTÃO 39 

A Geopolítica mundial estabelecida no século XX 

após a Segunda Guerra Mundial foi marcada pelo 

conflito denominado de Guerra Fria. Os Estados 

Unidos e União Soviética despontaram como as duas 

superpotências mundiais. Os dois tinham regimes 

diferentes em termos políticos e econômicos, pois os 

EUA eram capitalistas e a URSS, socialista. Sobre a 

Guerra Fria marque a alternativa correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foi um conflito armado ocorrido entre Estados 

Unidos e União Soviética; 

 Foi fim da corrida armamentista e o início da 

competição pacífica entre o Ocidente e o Oriente; 

 Foi a oposição entre Estados Unidos e União 

Soviética, sem o emprego direto da luta armada 

entre ambos. 

 Foi a crise interna surgida na Alemanha, após o 

pacto assinado entre a República Federal da 

Alemanha e a República Democrática Alemã. 

 Foi um conflito ideológico entre duas 

superpotências, finalizado com o ataque militar 

realizado pelos EUA na URSS. 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E



 
PROF. FERNANDO CABRAL – PROF. RAFAEL ALVARES / PROFª. PRISCILLA GUARINO /  

PROF. FÁBIO SANTOS / PROF. MÁRIO RAONI 

 

PROVÃO MÓDULO ENEM 2017 / 8° ANO                                                                                      CH – 1º dia | Caderno 1 - Página 20 de 29 

 

 

QUESTÃO 40 

Com relação à colonização dos países que integram 

a América Anglo-saxônica, é correto afirmar que: 

 

 Não houve diferença entre a colonização da 

América Anglo-saxônica e da América Latina, pois 

ambas foram colônias de povoamento, ou seja, o 

principal objetivo da Metrópole era explorar as 

riquezas naturais da colônia. 

 Não houve diferença entre a colonização da 

América Anglo-saxônica e da América Latina, pois 

ambas foram colônias de exploração, ou seja, o 

principal objetivo da Metrópole era explorar as 

riquezas naturais da colônia. 

 Na colonização da América Anglo-saxônica, os 

colonizadores incentivaram a fixação da população 

na colônia, disponibilizando parte do lucro 

adquirido na exploração para o desenvolvimento 

dela. 

 A colonização da América Anglo-saxônica ficou 

conhecida como colonização de povoamento, pois 

o principal objetivo dos colonizadores era explorar 

as riquezas naturais da região. 

 A colonização da América Anglo-saxônica ficou 

conhecida como de exploração, pois um dos 

objetivos dos colonizadores era promover o 

desenvolvimento das colônias a fim de obter mais 

lucros com a sua exploração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 41 

Sobre os tipos climáticos, enumere corretamente: 

 

(1) Clima Tropical (   ) característicos das 

áreas próximas a 

linha do Equador. 

(2) Clima Equatorial (   ) as características 

deste tipo de clima 

variam conforme a 

área. 

(3) Clima subtropical (   ) a temperatura 

média anual é 

elevada. É 

características das 

regiões entre os 

trópicos e a linha 

do equador. 

(4) Clima desértico (   ) sua principal 

característica é a 

escassez de 

chuvas e as altas 

temperaturas 

(5) Clima temperado (   ) tipo climático de 

transição entre as 

zonas temperada, 

mais fria, e a 

tropical, mais 

quente, 

 

A sequência correta é 

 

 2, 5, 1, 4 e 3. 

 2, 4, 1. 3 e 5. 

 1, 3, 5, 4 e 2. 

 3, 1, 4, 2 e 5. 

 2, 5, 3, 4 e 1. 
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QUESTÃO 42 

As trajetórias dos países latino-americanos, apesar 

de distintas entre si, tem muito em comum. Assinale a 

alternativa que comprova essa afirmação. 

 

 A industrialização da América Latina deu-se de 

forma homogênea, acompanhando o crescimento 

econômico dos Estados Unidos. 

 O atraso na industrialização tornou essa 

região dependente de fornecedores do 

exterior de tecnologia e maquinário, o que 

conduziu a uma crescente dependência do 

capital externo. 

 As migrações internas entre países da América 

Latina têm contribuído para uma história comum 

de desenvolvimento tecnológico. 

 Muitos países não conseguiram superar a herança 

colonial e continuaram dependentes e pobres, mas 

uma parte significativa hoje se equipara aos países 

ricos. 

 A economia dos países da América Latina está 

voltada para o seu mercado interno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 43 

Leia as informações a seguir. 

 

Em meados do século XVIII, James Watt patenteou 

na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a 

seu pai: “O negócio a que me dedico agora se tornou 

um grande sucesso. A máquina de fogo que eu 

inventei está funcionando e obtendo uma resposta 

muito melhor do que qualquer outra que tenha sido 

inventada até agora”. 

 

(Disponível em: <http://www.ampltd.co.uk/digital_guides/ind-

rev-series-3-parts-1-to-3/detailed-listing-part-1.aspx>. 

Acesso em: 12 maio. 2017. [Adaptado].) 

 

A revolução histórica relacionada ao texto, a fonte 

primária de energia utilizada em tal máquina e a 

consequência ambiental de seu uso são, 

respectivamente,  

 

 puritana, gás natural e aumento na ocorrência de 

inversão térmica.    

 gloriosa, petróleo e destruição da camada de 

ozônio.    

 gloriosa, carvão mineral e aumento do processo de 

desgelo das calotas polares.    

 industrial, gás natural e redução da umidade 

atmosférica.    

 industrial, carvão mineral e aumento da poluição 

atmosférica.    
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QUESTÃO 44 

As relações entre a metrópole e a colônia foram 

regidas pelo chamado pacto colonial, sendo este 

aspecto uma das principais características do 

estabelecimento de um sistema de exploração 

mercantil implementado pelas nações europeias com 

relação à América. 

 

Com relação ao Brasil, do que constava este pacto?  

 

 As colônias só poderiam produzir artigos 

manufaturados.    

 A produção agrícola seria destinada, 

exclusivamente, à subsistência da colônia.    

 A produção da colônia seria restrita tanto aos 

desejos da metrópole quanto aos artigos que 

Portugal não tivesse condições de produzir.    

 A colônia poderia comercializar a produção que 

excedesse às necessidades da metrópole.    

 Portugal permitiria a produção de artigos 

manufaturados pela colônia, desde que a matéria-

prima fosse adquirida da metrópole.    

 

 

QUESTÃO 45 

Leia atentamente o trecho a seguir. Ele faz parte do 

Voto do Padre Antônio Vieira sobre as dúvidas dos 

moradores de São Paulo acerca da administração 

dos índios, de 1694. 

 

“São, pois, os ditos índios aqueles que, vivendo livres 

e senhores naturais das suas terras, foram 

arrancados delas por uma violência e tirania e 

trazidos em ferros com a crueldade que o mundo 

sabe, morrendo natural e violentamente muitos nos 

caminhos de muitas léguas até chegarem às terras de 

São Paulo, onde os moradores delas ou os vendiam, 

ou se serviam e se servem deles como escravos”. 

 

VIEIRA, A. (Pe.) Escritos instrumentais sobre os índios. São 

Paulo: Educ; Loyola; Giordano, 1992. p. 102. 

 

Sobre a escravização das populações indígenas no 

início do processo de colonização na América 

Portuguesa, podemos concluir que,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 a maior parte da população indígena existente 

dentro do território vivia em núcleos urbanos 

próximos dos rios e do litoral Atlântico.    

 essas populações indígenas apresentavam um 

padrão cultural e linguístico bastante unificado, não 

havendo grandes diferenciações.    

 as chamadas “Bandeiras” só aprisionavam os 

indígenas quando seu objetivo principal de 

encontrar riquezas minerais não era alcançado.    

 a retirada dos indígenas de suas terras e seu 

aldeamento nas missões jesuítas contribuíram 

para a dissolução de suas crenças religiosas.    

 a mão de obra dos indígenas foi utilizada de forma 

predominante em atividades de caráter artesanal e 

comercial controladas por colonizadores.    

 

 

QUESTÃO 46 

Concedo-vos que esse índio bárbaro e rude seja uma 

pedra: vede o que faz em uma pedra a arte. Arranca 

o estatuário uma pedra dessas montanhas, tosca, 

bruta, dura, informe, e depois que desbastou o mais 

grosso, toma o maço, e o cinzel na mão, e começa a 

formar um homem, primeiro membro a membro, e 

depois feição por feição, até a mais miúda: ondeia-lhe 

os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afia-

lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulta-lhe as faces, 

torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, 

espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe 

os vestidos: aqui desprega, ali arruga, acolá recama: 

e fica um homem perfeito, e talvez um santo, que se 

pode pôr no altar. 

VIEIRA, Antônio. Sermões. Porto: Lello & Irmão, 1959. 
 

O texto, escrito no século XVII, pode ser interpretado 

como, 
 

 o reconhecimento da humanidade dos indígenas e 

africanos, que deveriam possuir os mesmos 

direitos dos europeus.    

 uma relação entre o trabalho de evangelização 

desenvolvido nas colônias e a criação do homem 

por Deus.     

 a exigência da escravização dos indígenas que, 

através do trabalho forçado, poderiam alcançar a 

salvação eterna.    

 um discurso contra o trabalho desenvolvido nas 

missões jesuíticas implantadas pelos europeus nas 

colônias americanas.     

 uma relação do processo de catequese realizado 

pelos bandeirantes católicos diante dos gentios 

com o trabalho de um artista. 
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QUESTÃO 47 

Leia atentamente os trechos a seguir: 

 

“Os escravos são as mãos e os pés do senhor de 

engenho, porque sem eles no Brasil não é possível 

fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter 

engenho corrente. E do modo com que se há com 

eles, depende tê-los bons ou maus para o serviço”; 

 

André João Antonil. Cultura e Opulência do Brasil por suas 

drogas e minas. 

Belo Horizonte. Itatiaia, 1982. p. 89. 

 

“A democracia no Brasil foi sempre um lamentável 

mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal 

importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse 

possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos 

privilégios que tinham sido, no Velho Mundo, o alvo 

da luta da burguesia contra os aristocratas”. 

 

Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. Rio de 

janeiro. 

José Olímpio editora, 1984. p. 119. 

 

Considerando os vários aspectos da formação social 

do Brasil, pode-se entender que os dois trechos 

acima tratam: 

  

 da inclusão do negro e do pobre no processo 

democrático que rompeu com os direitos e 

privilégios das classes dominantes.    

 da integração social ocorrida ainda na colonização 

com o processo de miscigenação étnica que 

tornou iguais todos os brasileiros.    

 da condição de exploração e exclusão a que 

estava sujeita uma parcela significativa da 

população brasileira em razão dos interesses das 

elites.    

 da perfeita inclusão dos negros libertos e da 

população pobre em geral na sociedade brasileira, 

com a criação da República e da democracia no 

Brasil.    

 de elementos importantes na formação da 

sociedade brasileira: da aceitação da elite 

detentora do poder econômico e político diante da 

grande maioria de pessoas excluídas e 

marginalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 48 

Analise a tabela abaixo. 

 

Níveis per capita de industrialização (1750-1913) 

Primeira Revolução Industrial em 1750 a 1800 

Segunda Revolução Industrial em 1860 a 1913 

 

País 1750 1800 1860 1913 

Alemanha 8  8  15  85  

Bélgica 9  10  28  88  

China 8  6  4  3  

Espanha 7  7  11  22  

EUA 4  9  21  126  

França 9  9  20  59  

Índia 7  6  3  2  

Itália 8  8  10  26  

Japão 7  7  7  20  

Reino Unido 10  16  64  115  

Rússia 6  6  8  20  

Ronald Findlay e Kevin O’Rourke. Power and Plenty: 

Trade,War, and the World Economy in the Second 

Millennium. Princeton: Princeton University Press, 2007. 

[Adaptado]. 

 

Com base na tabela, podemos concluir: 

  

 A industrialização acelerada da Alemanha e dos 

Estados Unidos ocorreu durante a Primeira 

Revolução Industrial, mantendo-se relativamente 

inalterada durante a Segunda Revolução Industrial.    

 Os países do Sul e do Leste da Europa 

apresentaram níveis de industrialização 

equivalentes aos dos países do Norte da Europa e 

dos Estados Unidos durante a Segunda Revolução 

Industrial.    

 A Primeira Revolução Industrial teve por epicentro 

o Reino Unido, acompanhado em menor grau pela 

Bélgica, ambos mantendo níveis elevados durante 

a Segunda Revolução Industrial.    

 Os níveis de industrialização verificados na Ásia 

em meados do século XVIII acompanharam o 

movimento geral de industrialização do Atlântico 

Norte ocorrido na segunda metade do século XIX.    

 O Japão se destacou como o país asiático de mais 

rápida industrialização no curso da Primeira 

Revolução Industrial, perdendo força, no entanto, 

durante a Segunda Revolução Industrial.     
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QUESTÃO 49 

 
 

A Revolução Industrial, que teve lugar na Inglaterra 

do século XVIII, pode ser definida como uma 

transformação sem precedentes no modo da 

produção manufatureira que trouxe profundas 

mudanças na estrutura social e econômica da 

sociedade. Teve papel preponderante na sua 

ocorrência, 

  

 o Cartismo.    

 o Ludismo.    

 uma ampla geração de energia elétrica.    

 
a obtenção de empréstimos financeiros obtidos da 

França.    

 
a Revolução Gloriosa que favoreceu o capitalismo 

burguês.    

 

 

QUESTÃO 50 

Leia a frase a seguir: 

 

Por meio de tudo isso – pela divisão de trabalho, 

supervisão do trabalho, multas, sinos e relógios, 

incentivos em dinheiro, pregações e ensino, 

supressão das feiras e dos esportes – formaram-se 

novos hábitos de trabalho e impôs-se uma nova 

disciplina de tempo. 

 

THOMPSON, E. P. Costumes em Comum. São Paulo: Cia 

das Letras, 2000, p. 297. 

 

O relógio era um aparelho pouco utilizado até o 

século XVIII. O tempo era marcado pelos movimentos 

naturais e atividades agrícolas da maioria da 

população da Inglaterra. A partir da Revolução 

Industrial, o relógio passou a ser considerado o 

principal marcador do tempo nas sociedades 

capitalistas. 

 

Sobre a relação entre a marcação do tempo e o 

processo de industrialização na Europa, podemos 

entender que:  

 

 o relógio se tornou o principal objeto de troca 

comercial durante o processo de industrialização 

europeia.    

 o controle do tempo servia para ampliar as horas 

de lazer dos trabalhadores da indústria, garantindo 

melhor qualidade de vida.    

 a utilização do tempo do relógio passou a servir 

para controlar o trabalho e disciplinar os 

trabalhadores nas fábricas, garantindo maior 

produtividade.    

 a preocupação com o controle do tempo do relógio 

servia para a realização das tarefas na agricultura, 

de modo que a família pudesse trabalhar 

coletivamente.    

 o controle do tempo, através do relógio, não gerou 

benefício para o capitalismo industrial, uma vez 

que o trabalhador não podia ser disciplinado.    

 

 

QUESTÃO 51 

A morte de Carlos I, rei da Inglaterra, em 1649, 

conforme demonstra a imagem abaixo, teve como 

principal(ais) significado(s) sociopolítico(s) a(o): 

 

 
 

 crise e o declínio do absolutismo.    

 implementação da República inglesa.    

 restabelecimento das relações feudais.    

 
irrupção de movimentos liberais pró-

presidencialismo.     

 
estabelecimento da guerra civil e o fim do Reino 

Unido.    
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QUESTÃO 52 

Os chamados Atos de Navegação, instituídos na 

Inglaterra em 1651,  

 

 
 

 eram recomendações teóricas que buscavam 

estimular o livre comércio internacional.    

 constituíram-se como um instrumento jurídico que 

proibia o tráfico de escravos para a América 

inglesa.    

 foram uma forma de articulação entre a Inglaterra 

e o poderio naval holandês frente ao poderio 

ibérico.    

 estabeleceram regras para a navegação marítima 

visando combater as práticas de pirataria.    

 As mercadorias só poderiam ser transportadas por 

navios ingleses ou de países que tinham relações 

comerciais com a Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 53 

“O Descobrimento da América, no quadro da 

expansão marítima europeia, deu lugar à unificação 

microbiana do mundo. No troca-troca de vírus, 

bactérias e bacilos com a Europa, África e Ásia, os 

nativos da América levaram a pior. Dentre as doenças 

que maior mortandade causaram nos ameríndios 

estão as 'bexigas', isto é, a varíola, a varicela e a 

rubéola (vindas da Europa), a febre amarela (da 

África) e os tipos mais letais de malária (da Europa 

mediterrânica e da África). Já a América estava 

infectada pela hepatite, certos tipos de tuberculose, 

encefalite e pólio. Mas o melhor 'troco' patogênico 

que os ameríndios deram nos europeus foi a sífilis 

venérea, verdadeira vingança que os vencidos da 

América injetaram no sangue dos conquistadores. 

Traços do trauma provocado por essas doenças 

parecem ter-se cristalizado na mitologia indígena. 

Quatro entidades maléficas se destacavam na religião 

tupi no final do Quinhentos: Taguaigba ('Fantasma 

ruim'), Macacheira ou Mocácher ('O que faz a gente 

se perder'), Anhanga ('O que encesta a gente') e 

Curupira ('O coberto de doenças'). É razoável supor 

que o curupira tenha surgido no imaginário tupi após 

o choque microbiano das primeiras décadas da 

descoberta.” 

 

Luiz Felipe de Alencastro. “Índios perderam a guerra 

Bacteriológica”.  

Folha de S. Paulo, 12.10.1991, p. 7. [Adaptado].  

 

O texto sugere que o surgimento do Curupira, no 

imaginário tupi do final do século XVI, pode ser 

explicado como uma:  

 

 tentativa de descobrir formas de cura para 

doenças até então desconhecidas pela população 

nativa.    

 narrativa voltada a assustar as crianças, que 

associavam as doenças aos conquistadores vindos 

da Europa.    

 disposição de analisar e compreender, de forma 

lógica e racional, a relação entre vencidos e 

conquistadores.    

 representação simbólica da mortandade provocada 

pelas doenças trazidas pelos conquistadores.   

 representação da alegria dos nativos ao 

conhecerem os colonizadores, ficando 

materializado na mitologia indígena surgindo 

entidades benéficas como o Curupira.  
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QUESTÃO 54 

A história das relações sociais entre jesuítas e 

indígenas revela a existência de inúmeros contatos 

ao longo do período colonial, os quais são feitos, 

desfeitos e refeitos constantemente, não só graças à 

multiplicidade de culturas indígenas que os cristãos 

se confrontariam mas também à “inconstância dos 

selvagens” que os padres imputariam como 

característica marcante dos ameríndios. Os indígenas 

do Brasil mostram-se, entre o dito e o não dito das 

cartas, como agentes históricos que interferiam 

diretamente na “realidade colonial”, movendo-se e 

adaptando-se, negociando e resistindo, de acordo 

com as circunstâncias históricas enfrentadas. 

 

GUIMARÃES, Heitor Velasco Fernandes. O desassossego 

jesuítico: resistência indígena à colonização cristã na 

América Portuguesa do XVI. Texto integrante dos Anais do 

XIX Encontro Regional de História: Poder, Violência e 

Exclusão. ANPUH/SP-USP. São Paulo, 08 a 12 de 

setembro de 2008. Cd-Rom (Adaptado) 

 

Mediante o contexto descrito, podemos interpretar 

que a ocupação das terras americanas e o 

desenvolvimento produtivo da colônia estavam 

intrinsecamente dependentes: 

 

 do controle dos habitantes nativos.    

 da liberdade religiosa promovida pelos jesuítas.    

 da falta total de resistência por parte dos nativos.    

 
do apoio dos escravos africanos no domínio dos 

índios.    

 
da concordância passiva dos índios na conquista 

das terras.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 55 

O combate à escolástica e ao aristotelismo tornou-se 

uma das marcas do pensamento moderno. É na 

modernidade que despontam, por décadas, duas das 

tendências filosóficas de maior expoente no mundo 

europeu. Uma delas prega que tudo o que há no 

nosso entendimento passou primeiramente por nossa 

sensibilidade, enquanto a outra prega que o somente 

a razão pode fornecer o conhecimento seguro, além 

de acreditar na existência de conhecimento inato.  

 

O texto acima se refere, respectivamente: 

 

 Ao ceticismo e ao empirismo 

 Ao empirismo e ao racionalismo 

 Ao racionalismo e ao empirismo 

 À escolástica e ao racionalismo 

 Ao racionalismo e à escolástica 

 

 

QUESTÃO 56 

Tabula rasa é uma expressão latina que significa 

literalmente "tábua raspada", e tem o sentido de 

"folha de papel em branco". A palavra tabula, neste 

caso, refere-se às tábuas cobertas com fina camada 

de cera, usadas na antiga Roma, para escrever, 

fazendo-se incisões sobre a cera com uma espécie 

de estilete. Como metáfora, o conceito de tabula rasa 

foi utilizado por Aristóteles (em oposição a Platão), 

para indicar uma condição em que a consciência é 

desprovida de qualquer conhecimento inato - tal como 

uma folha em branco, a ser preenchida. 

 

Já na modernidade, o argumento da tabula rasa foi 

utilizado por: 

 

 Baruch de Espinosa 

 Rene Descartes 

 Leibniz  

 John Locke. 

 Platão. 
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QUESTÃO 57 

São bastante claras as distinções entre o empirismo e 

o racionalismo, mas deixando-se de lado as 

diferenças, é possível notar que existem pontos em 

que as propostas filosóficas/científicas de Descartes e 

Bacon, pais do pensamento moderno, se encontram. 

Um desses pontos reside no fato de: 

 

 ambos tratarem da importância do estabelecimento 

de um método para as ciências. 

 ambos acreditarem que tudo no universo era 

manifestação do divino. 

 ambos tomarem a alquimia como a mais legitima 

das ciências. 

 ambos acreditarem que todo o conhecimento só 

pode ser verdadeiramente estabelecido na razão. 

 ambos acreditarem que o conhecimento nasce 

total ou parcialmente inscrito em nossas almas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 58 

“Na produção social que os homens realizam, eles 

entram em determinadas relações indispensáveis e 

independentes de sua vontade; tais relações de 

produção correspondem a um estágio definido de 

desenvolvimento das suas forças materiais de 

produção.” 

 

MARX, K. Prefácio à Crítica da economia política. In. 

MARX, K. ENGELS F. Textos 3. São Paulo. Edições 

Sociais, 1977 (adaptado) 

 

 
A análise do enunciado e das informações reveladas 

na charge, estabelecem referência com o conceito de:  

 

 Valorização do operário. 

 Mais-valia. 

 Alienação. 

 Relações Políticas. 

 Modo de Produção. 
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QUESTÃO 59 

Leia com atenção os textos abaixo:  

 

“A transformação do adolescente em fatia privilegiada 

do mercado consumidor, rapidamente difundida no 

mundo capitalista, trouxe alguns benefícios e novas 

contradições. Por um lado, a associação entre 

juventude e consumo favoreceu o florescimento de 

uma identidade e cultura adolescente. O adolescente 

das últimas décadas do século XX deixou de ser a 

criança e se transformou no modelo de beleza, 

liberdade para todas as outras faixas etárias. O 

adolescente pós-moderno desfruta de todas as 

liberdades da vida adulta, mas é poupado de quase 

todas as responsabilidades.” 

 

Maria Rita Kehl, fragmento de A juventude como sintoma de 

cultura, Adaptado. 

 

 

“O mercado, a mídia e o comércio perceberam no 

perfil do adolescente um terreno fértil e sem fim para 

o lançamento de novos alimentos, novos sabores, 

novas bebidas, moda, roupas, grifes, tudo sempre 

embalado pelo novo, pelo moderno, pelos maiores 

recursos, pelo passageiro, pela contestação e pela 

sensação de pertencer a um grupo diferente ou 

mesmo a uma tribo. Muitas vezes são os jovens que 

escolhem os produtos que serão usados em sua 

casa, desde os mais simples até os mais sofisticados. 

Apesar da crise econômica mundial, é fato que nunca 

os adolescentes de classe média do Brasil tiveram 

tanto dinheiro em suas mãos. É um planeta teen, de 

consumismo voraz e veloz.” 

 

https://jovensnaeconomia.wordpress.com/2013/04/29/o-

que-influencia-o-consumismo-jovem/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual das alternativas interpreta corretamente os 

textos citados?  

 

 A juventude atual não está mais inserida em uma 

cultura universal de consumo. Em seu lugar, 

vemos uma maior conscientização dos jovens em 

consumir só o necessário.  

 O adolescente possui um senso crítico referente 

ao consumo, o que pode ser percebido pela forma 

como os mesmos não são influenciados pelos 

meios de comunicação.  

 A juventude contemporânea está imersa na cultura 

de consumo, representa o principal alvo da 

indústria cultural.  

 Os jovens desvalorizam o consumo e a influência 

da mídia.  

 Nem todos os jovens são participantes da cultura 

de consumo, desse modo, a indústria cultura 

centraliza como alvo principal a classe adulta, pois 

esses, são mais influenciados pela mídia.  
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QUESTÃO 60 

O coronelismo era fruto de parcerias na relação de 

forças entre os proprietários rurais e o governo, e 

significava o fortalecimento do poder do Estado. 

Nessa concepção, o coronelismo é, então, um 

sistema político nacional, com base em barganhas 

entre o governo e os coronéis (grandes proprietários 

ruraus). O coronel tem o controle dos cargos públicos, 

desde o delegado de polícia até a professora 

primária. O coronel fideliza seu apoio ao governo, 

sobretudo na forma de voto. 

 

CARVALHO, J. M. Pontos e bordados: escritos de história 

política. Belo Horizonte. Editora UFMG, 1998 (adaptado) 

 

 
 

O coronelismo, fenômeno político da Primeira 

República (1889-1930), tinha como uma de suas 

principais características o controle do voto, o que 

limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse 

período, esta prática estava vinculada a uma 

estrutura social: 

 

 Agrária, marcada pela concentração da terra e do 

poder político local e regional. 

 Igualitária, com um nível satisfatório de distribuição 

da renda. 

 Urabana, com uma relativa harmonia entre as 

classes. 

 Tradicional, com a manutenção da escravidão nos 

engenhos como forma produtiva típica. 

 Ditatorial, perturbada por um constante clima de 

opressão mantido pelo exército e polícia. 
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