
 

 

ARTIGO DE OPINIÃO 
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
 
Leia o texto com atenção e, em seguida, responda à(s) questão(ões) a seguir. 
 

Por que temos poucos memoriais de abolição da escravidão? 
Lilia Schwarcz 

 
 Lembrar é uma forma de não deixar esquecer. O Brasil foi destino de mais de 40% de africanos e africanas 
por aqui escravizados, e precisa cuidar, de maneira crítica, da sua memória. 
 Bem no meio da pacata cidade de Nantes, na França, uma calçada reluz estranhamente ao Sol. São 
centenas de pequenas placas retangulares, feitas de um vidro translúcido e de cor azul celeste, espalhadas por 
uma via onde passam mães levando seus carrinhos de bebê, rapazes andando de bicicleta, moços e moças 
fazendo 1jogging, senhores e senhoras apressados a caminho do trabalho. 
 Somente apurando bem os olhos é possível notar que há sempre um título gravado por debaixo desses 
delicados sinais brilhantes, dispostos simetricamente ao chão. Le Saint Jean Baptiste, Le Juste, L’Union, La 
Valeur, La Felicité, Le Bien Aimée e Brásil2 são alguns dos muitos nomes de navios negreiros que, desde o 
século 16 e até o final do 19, partiram de porto de Nantes ou lá aportaram. Os apelidos dados aos barcos 
parecem denotar uma certa culpa, tamanha a desproporção entre eles e a tarefa que buscavam descrever. 
 Essas eram embarcações que transportavam de tudo um pouco: tecidos, produtos agrícolas, azulejos, 
minérios, especiarias, mas, acima de tudo, pessoas. Eles eram tumbeiros, navios negreiros que faziam o 
comércio de almas no contexto moderno, quando o mundo ocidental reinventou uma nova escravidão; uma 
escravidão mercantil. Os navios vinham e voltavam cheios de “mercadorias”. Não havia espaço ocioso ou lugar 
nas embarcações que deixassem de auferir lucro: de uma ponta saíam produtos agrícolas, de outra, metais 
preciosos, de outra, ainda, africanos e africanas transformados em valiosos objetos de comércio. 
 Foram recenseadas mais de 27.233 expedições marítimas que partiram de portos europeus durante esses 
quatro longos séculos em que perdurou o sistema escravocrata. No total, mais de 12 milhões e meio de 
mulheres, homens e crianças foram arrancadas à força da África e deportados para as Américas e para o 
caribe. Mais de um milhão e meio dessas pessoas morreram durante a travessia. Só de Nantes saíram em torno 
de 1.800 expedições negreiras, tendo elas apresado mais 550 mil africanos e africanas. 
 Os números são fortes, definitivos, e explicam o motivo da criação, em Nantes, de um impressionante 
“Memorial da abolição da escravidão”, inaugurado no dia 25 de março de 2012. A edificação é discreta e ao 
mesmo tempo tocante. Na verdade, é preciso conhecer o lugar, ou ser previamente informado, para saber que 
na cidade existe um memorial e, ademais, um museu basicamente dedicado ao tema. 
 Andar por aquela estranha calçada, agachar para ler os nomes dos navios, observar as datas em que cada 
uma destas embarcações circulou, olhar para o mesmo mar, acaba sendo um exercício muito doloroso. Difícil 
sair de lá da mesma maneira como se chegou. É impossível deixar de anotar a inacreditável quantidade de 
naus dedicadas a esse comércio de almas, que gerou a maior 3diáspora desde a época romana. Mais difícil 
ainda é tentar visualizar a maneira como se “armazenavam” os bens importados, sem discriminação de pessoas 
ou produtos. Esse talvez seja o motivo de o memorial continuar numa espécie de subsolo, onde se encontra 
uma cronologia da escravidão e um a série de frases retiradas de textos de ativistas, literatos e filósofos que 
lutaram pela abolição desse sistema. [...] 
 Memória e história nem sempre andam juntas. Afinal, muitas vezes, quando é difícil lembrar, o melhor 
caminho parece ser ignorar. Fico me perguntando, no entanto, se esquecer ou descuidar não são maneiras de 
dar espaço à incredulidade e de construir o pouco caso diante de uma realidade tão brutal e tão presente em 
nossa história nacional contemporânea. 
 Em maio de 2018 faremos 130 anos de abolição da escravidão mercantil no Brasil. Que a data vire cicatriz. 
Como escreveu Caio Fernando Abreu: “Menos pela cicatriz deixada, uma ferida antiga mede-se mais 
exatamente pela dor que provocou, e para sempre perdeu-se no momento em que cessou de doer, embora 
lateje louca nos dias de chuva”. 
 

(Adaptado de Nexo Jornal Ltda. Coluna. 9 de abril de 2018. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/colunistas/2018/Por-que-temos-
poucos-memoriais-de-aboli%C3%A7%C3%A3o-da-escravid%C3%A3o. Acesso em 17 de setembro de 2018.) 

 
Notas: 
1Corrida 
2São João Batista, O Justo, A União, O Valor, A Felicidade, O Bem-Amado e Brasil. 
3Dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou étnica. 
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01. (G1 - cftrj 2019)  Considere o seguinte fragmento retirado do texto: “Andar por aquela estranha calçada, 
agachar para ler os nomes dos navios, observar as datas em que cada uma destas embarcações circulou, 
olhar para o mesmo mar, acaba sendo um exercício muito doloroso.” (7º parágrafo) O emprego recorrente 
de verbos no infinitivo confere à passagem em destaque o seguinte efeito semântico:  
a) ideia de possibilidade, incerteza na realização das ações.    
b) ênfase às ações em si, em virtude do caráter atemporal.    
c) valor de processo, indicando ações não concluídas.    
d) reforço à noção de antiguidade, marcada pelo pretérito.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 6 QUESTÕES:  

 
Será a felicidade necessária? 

 
 Felicidade é uma palavra pesada. Alegria é leve, mas felicidade é pesada. Diante 1 da pergunta “Você é 
feliz?”, dois fardos são lançados às costas do inquirido. O primeiro é procurar uma definição para felicidade, o 
que equivale a rastrear uma escala que pode ir da simples satisfação de gozar de boa saúde até a conquista da 
bem-aventurança. O segundo é examinar-se, em busca de uma resposta. 5Nesse processo, depara-se com 
armadilhas. 6Caso se tenha ganhado um aumento no emprego no dia anterior, o mundo parecerá belo e justo; 
caso se esteja com dor de dente, parecerá feio e perverso. Mas a dor de dente vai passar, assim como a euforia 
pelo aumento de salário, e se há algo imprescindível, na difícil conceituação de felicidade, é o caráter de 
permanência. Uma resposta consequente exige colocar na balança a experiência passada, o estado presente e a 
expectativa futura. 11Dá trabalho, e a conclusão pode não ser clara. 
 Os pais de hoje costumam dizer que importante é que os filhos sejam felizes. É uma tendência que se 
impôs ao 1influxo das teses libertárias dos anos 1960. É irrelevante que entrem na faculdade, que ganhem 
muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão. O que espero, eis a resposta correta, é que 
sejam felizes. Ora, felicidade é coisa grandiosa. É esperar, no mínimo, que o filho sinta prazer nas pequenas 
coisas da vida. Se não for suficiente, que consiga cumprir todos os desejos e ambições que venha a abrigar. 
7Se ainda for pouco, que atinja o 2enlevo místico dos santos. Não dá para preencher caderno de encargos mais 
cruel para a pobre criança. 
 “É a felicidade necessária?” é a chamada de capa da última revista New Yorker (22 de março) para um 
artigo que, assinado por Elizabeth Kolbert, analisa livros recentes sobre o tema. No caso, a ênfase está nas 
pesquisas sobre felicidade (ou sobre “satisfação”, como mais modestamente às vezes são chamadas) e no 
impacto que exercem, ou deveriam exercer, nas políticas públicas. Um dos livros analisados, de autoria do ex-
presidente de Harvard Derek Bok (The Politics of Happiness: What Government Can Learn from the New 
Research on Well-Being), constata que nos últimos 35 anos o PIB per capita dos americanos aumentou de 
17000 dólares para 27000, o tamanho médio das casas cresceu 50% e as famílias que possuem computador 
saltaram de zero para 70% do total. No entanto, 8a porcentagem dos que se consideram felizes não se moveu. 
Conclusão do autor, de lógica 3irrefutável e alcance revolucionário: se o crescimento econômico não contribui 
para aumentar a felicidade, 10“por que trabalhar tanto, arriscando desastres ambientais, para continuar 
dobrando e redobrando o PIB?”. 
 Outro livro, de autoria de Carol Graham, da Universidade de Maryland (Happiness Around the World: The 
Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires), informa que 9os nigerianos, com seus 1400 dólares de 
PIB per capita, 12atribuem-se grau de felicidade equivalente ao dos japoneses, com PIB per capita 25 vezes 
maior, e que os habitantes de Bangladesh se consideram duas vezes mais felizes que os da Rússia, quatro 
vezes mais ricos. Surpresa das surpresas, os afegãos atribuem-se bom nível de felicidade, e a felicidade é 
maior nas áreas dominadas pelo Talibã. Os dois livros vão na mesma direção das conclusões de um relatório, 
também citado no artigo da New Yorker, preparado para o governo francês por dois detentores do Nobel de 
Economia, Amartya Sem e Joseph Stiglitz. Como exemplo de que PIB e felicidade não caminham juntos, eles 
evocam os congestionamentos de trânsito, “que podem aumentar o PIB, em decorrência do aumento do uso da 
gasolina, mas não a qualidade de vida”. 
 Embora embaladas com números e linguagem científica, tais conclusões apenas repisariam o 4pedestre 
conceito de que dinheiro não traz felicidade, não fosse que ambicionam influir na formulação das políticas 
públicas. O propósito é convidar os governantes a afinar seu foco, 13se têm em vista o bem-estar dos 
governados (e podem eles ter em vista algo mais relevante?). Derek Bok, o autor do primeiro dos livros, 
aconselha ao governo americano programas como estender o alcance do seguro-desemprego (as pesquisas 
apontam a perda de emprego como mais causadora de infelicidade do que o divórcio), facilitar o acesso a 
medicamentos contra a dor e a tratamentos da depressão e 14proporcionar atividades esportivas para as 
crianças. Bok desce ao mesmo nível terra a terra da mãe que trocasse o grandioso desejo de felicidade pelo de 
uma boa faculdade e um bom salário para o filho. 
 

TOLEDO, Roberto Pompeu. Veja. Março de 2010.  
 

02. (Ifsul 2011)  Leia as afirmativas abaixo. 
I. Toda pessoa que sabe o que representa felicidade para si e tem consciência do grau de permanência 

dessa felicidade em sua vida poderá responder com nitidez se é feliz ou não. 
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II. Os livros e as pesquisas mencionados pelo autor do texto revelaram que atualmente os habitantes dos 
países pobres consideram-se pessoas felizes diferentemente dos habitantes dos países ricos que se 
sentem ameaçados pelos desastres ambientais. 

III. A posição dos pais frente à felicidade dos filhos, mencionada no último período do texto, vai de 
encontro a posição dos pais, mencionada no segundo parágrafo. 

IV. O autor do texto questiona de forma irônica a possibilidade de os governantes terem como maior 
interesse a felicidade dos governados. 

 

Estão corretas apenas as afirmativas  
a) I e IV.    
b) II e III.    
c) III e IV.    
d) I, II e III.    

  
03. (Ifsul 2011)  O objetivo central do texto é  

a) evidenciar o quanto a educação dos pais interfere na felicidade dos filhos.    
b) mostrar que a felicidade é totalmente independente do fator econômico.    
c) revelar que a felicidade tem sido tema de inúmeros livros e pesquisas.    
d) discutir fatores externos e internos ao individuo em sua concepção de felicidade.    

  
04. (Ifsul 2011)  Segundo o texto, que alternativa traduz adequadamente o sentido da palavra em destaque?  

a) influxo (ref. 1) – radicalismo    
b) enlevo (ref. 2) – êxtase    
c) irrefutável (ref. 3) – imprescindível    
d) pedestre (ref. 4) – transeunte    

  
05. (Ifsul 2011)  Em qual passagem abaixo, a partícula se desempenha a mesma função desempenhada em 

Nesse processo, depara-se com armadilhas (ref. 5)?  
a) caso se esteja com dor de dente, parecera feio e perverso. (ref. 6)    
b) Se ainda for pouco, que atinja o enlevo místico dos santos. (ref. 7)    
c) ... a porcentagem dos que se consideram felizes não se moveu. (ref. 8)    
d) ... os nigerianos, com seus 1400 dólares de PIB per capita, atribuem-se grau de felicidade equivalente 

ao dos japoneses... (ref. 9)    
  
06. (Ifsul 2011)  Qual das alternativas apresenta informação incorreta?  

a) O emprego da vírgula, em Dá trabalho, e a conclusão pode não ser clara (ref. 11), é justificado pela 
presença de um novo sujeito na oração seguinte.    

b) A partícula ao se transformaria em à, em ...atribuem-se grau de felicidade equivalente ao dos 
japoneses (ref. 12), se o termo grau fosse substituído pelo termo medida.    

c) O acento circunflexo no verbo ter, em ...se têm em vista o bem-estar dos governados... (ref. 13), 
ocorre em função de o sujeito governantes estar no plural, estando seu emprego, portanto, em 
consonância com o novo Acordo Ortográfico.    

d) A passagem... proporcionar atividades esportivas para as crianças (ref. 14) poderia ser substituída 
correta e adequadamente pela construção... proporcioná-las atividades esportivas.    

  
07. (Ifsul 2011)  A relação de sentido estabelecida pelo nexo se em ... se o crescimento econômico não 

contribui para aumentar a felicidade, "por que trabalhar tanto, arriscando desastres ambientais, para 
continuar dobrando e redobrando o PIB?" (ref. 10) é de  
a) causa.    
b) consequência.    
c) condição.    
d) oposição.    

  
08. (Ebmsp 2018)  Incrivelmente, as multidões mais sábias são aquelas formadas a partir de indivíduos que 

pensam acerca de suas próprias necessidades, e não nas do grupo. Entretanto a soma de todas essas 
individualidades focadas em um propósito gera uma “decisão média”, que faz do grupo um ser unificado e 
inteligentemente capaz de resolver a situação que se lhe proponha. 

 

Definitivamente, se em nossa vontade individual aparece essa necessidade do bem comum e a incluímos 
na meta conjunta, então a multidão decidirá inteligentemente a seu favor. É por isso que é essencial nos 
prepararmos, treinando-nos para tal fim. Nossos jogos de conexão são um interessante mecanismo que 
permite sentir o bem-estar que proporciona alcançar uma meta comum com vontade coletiva, ser criadores 
dessa sensação unificadora. 
As mesas redondas aproximam a participação de cada indivíduo como ato primordial na formação da linha 
média de todas essas apreciações, tornando-se condutora dos atos a serem seguidos ou demonstrando que, no 
final, todos temos dentro de nós um sinal que nos unifica, e, para isso, é preciso conectá-lo a todos os demais. 

LILLIE, Ben. O bem comum como propósito de toda a sociedade. Disponível em: <humanidadeintegrada.org/sitio/2014/12/o-bem-
comum-como-proposito-de-toda-a-sociedade/>. Acesso em: set. 2017. 
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A leitura do texto põe em foco a perspectiva do enunciador do discurso, que é a de  
a) comprovar que é possível gerar, em uma aglomeração, um efeito positivo, quando se conta com 

indivíduos hábeis e dispostos a conseguir êxito naquilo que se propuser fazer.    
b) manifestar, mesmo que indiretamente, uma crítica àqueles que se reúnem para mostrar sua 

insatisfação por meio de atitudes insensatas e destruidoras do patrimônio público e particular.    
c) apresentar, com isenção, a capacidade que têm as multidões de agir em função do bem comum, desde 

que convocadas a tomar uma decisão em determinadas circunstâncias que lhes propiciem regozijo.    
d) esclarecer que é possível inspirar a imaginação popular, demovendo-a de interesses voltados só para o 

seu bem-estar, porque a humanidade, sem propósitos comuns, tende a desaparecer, aos poucos, do 
mapa.    

e) explicitar a importância de cada ser humano treinar, no sentido de incorporar na sua necessidade a da 
coletividade, já que se tem, interiormente, um vínculo com os demais, o que pode se refletir em 
melhoria social.    

  
09. (Ebmsp 2018)  No Brasil, a política é o tipo de intolerância de maior audiência na internet. A conclusão é de 

uma pesquisa da agência de propaganda Nova/SB, realizada no ano de 2016, que mapeou os dez tipos 
mais recorrentes de extremismos nas redes sociais. Uma rápida navegação comprova esse resultado, que 
se agrava de forma cruel e pessimista, uma vez que são raras as vezes em que há um debate inteligente 
ou preocupado com questões sociais e coletivas. A discussão é feroz, infantil e cega, e não há vencedores 
ao final. 
A intolerância das pessoas chega a ser mesquinha, pequena e imoral. Agem como se não houvesse 
impunidade, pois existe a ilusão de que o mundo digital é uma terra de ninguém, quando muitos casos 
poderiam ser enquadrados em crimes cibernéticos. De insultos a notícias falsas, as infrações no mundo 
digital também devem ser julgadas e punidas sem exceção. 
Uma pesquisa da Quartz divulgada em janeiro deste ano, constatou que 55% dos brasileiros consideram 
que não há nada na internet além do Facebook. Para boa parte dos entrevistados, o Facebook e a internet 
são a mesma coisa. Nos EUA, o índice foi de apenas 5%. 
 

DIAS, Eliane. Antigamente, o silêncio era dos imbecis; hoje, são os melhores que emudecem. 
Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/-home/internet-nao-e-o-facebook/>. 

Acesso em: ago. 2017. 
 
De acordo com o texto, é correto inferir:  
a) O Brasil é um país em que as reflexões políticas se desenvolvem apenas por meio da internet, o que 

acaba por generalizar a postura crítica e coletiva dos cidadãos.    
b) A maioria dos brasileiros não amplia as possibilidades de uso da internet, limitando a sua experiência 

virtual à rede social onde mais há expressão de intolerância à diversidade de pensamento político.    
c) Os debates políticos comprometidos com a ética e o respeito às alteridades se limitam ao âmbito do 

Facebook, não se concretizando nas práticas sociais do cotidiano.    
d) Os norte-americanos, ao contrário dos brasileiros, não utilizam o Facebook para expressar intolerância 

em relação a posicionamentos políticos, buscando meios mais legítimos e democráticos.    
e) A prática do preconceito e a intolerância à diversidade de pensamento, no Brasil, se justificam pela 

ausência de punição, o que agrava e aumenta a cada ano os comportamentos extremistas e as 
injúrias.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 3 QUESTÕES:  
Leia o texto abaixo para responder à(s) questão(ões) a seguir. 
 

Um dos maiores problemas das cidades grandes é a solidão. 1Quanto maior a cidade, 2maior o isolamento 
das 3pessoas de todas as idades, principalmente as idosas, 4cujos filhos ou parentes partiram em busca de suas 
5próprias 6vidas. Os filhos casam, os parceiros viajam antes do tempo normal, 7ocorrem divórcios e 8separações 
9pelo desgaste dos relacionamentos, e assim por diante. Percebendo ou não, sofrendo ou não, um dia 10a gente 
se surpreende morando só.  

Todos conhecem as vantagens e desvantagens da solidão. A liberdade, o direito de escolher o livro, o 
programa de televisão, o filme, o que fazer nas horas vagas, sem o inconveniente de outras pessoas exercendo 
também o mesmo direito, num mesmo ambiente, atrapalhando nosso desfrute. As desvantagens são 
incontáveis, talvez em maior número. Não ter com quem dividir os sentimentos é o mais premente.  

Uma colega de trabalho me relatou que o maior sonho de sua vida 11seria 12alugar alguns filmes e passar 
uns três dias em casa. Marido e filha não permitem. Fiz a experiência, 13ou melhor, tentei. Uma coisa é ver um 
filme no cinema, em casa não tem graça. E quando tentei a solidão experimental, permanecendo um fim de 
semana em casa, foi também a pior experiência. Caiu de vez a 14tese 15que tentava defender que a gente pode 
viver bem, sem depender de ninguém. Na verdade, a solidão é boa em algumas circunstâncias, ruim em 
outras. Num determinado momento pode ser conveniente, 16mas já me convenci de que não deve ser adotada 
como estilo de vida.  
 

TINÉ, Flávio. Solidão experimental. Disponível em: <http://blogdotine.blogspot.com.br/2014/ 12/solidao-experimental.html>. Acesso em: 25 
ago. 2015. Adaptado.  
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10. (Ebmsp 2016)  De acordo com a abordagem a que se propõe o articulista, a solidão  
a) surge, principalmente, nos grandes centros urbanos, em razão da falta de mobilidade e de muitos 

outros problemas gerados pelo excesso de habitantes.    
b) afeta indistintamente os indivíduos de todas as classes sociais e de todas as faixas etárias, 

comprometendo igualmente a qualidade de vida dessas pessoas.    
c) evidencia, diante da necessidade da presença do outro, mais prejuízos que benefícios, ainda que 

algumas pessoas busquem instantes de isolamento em sua vida.    
d) assume novos significados na contemporaneidade, na medida em que algumas tecnologias preenchem 

a falta de companhia do indivíduo satisfatoriamente.    
e) é fruto da vida nas grandes metrópoles, que exige o afastamento dos membros de uma família em 

busca da constituição de novos núcleos familiares, causando, assim, o distanciamento dos que ficam 
no círculo social do qual faziam parte antes.    

  
11. (Ebmsp 2016)  Considerando-se os elementos que garantem a progressão textual, é correto afirmar:  

a) O conectivo presente em “Quanto maior a cidade” (ref. 1) introduz uma ideia de comparação, que será 
concluída no fragmento “maior o isolamento das pessoas de todas as idades.” (ref. 2).    

b) O pronome relativo “cujos”, em “cujos filhos” (ref. 4), retoma a expressão “pessoas de todas as 
idades” (ref. 3), estabelecendo uma ideia de posse.    

c) A expressão “ou melhor” (ref. 13) dá progressão temática ao texto, indicando uma justificativa do que 
foi declarado anteriormente.    

d) O elemento coesivo “que”, nas duas ocorrências, em “que tentava defender que a gente pode viver 
bem” (ref. 15), é um termo que apresenta diferentes funções, na medida em que o primeiro retoma o 
substantivo “tese” (ref. 14), e o segundo introduz um complemento verbal, permitindo concluir que as 
classes gramaticais a que um e outro pertencem são distintas.    

e) A conjunção “mas” (ref. 16) introduz uma informação contrária, rejeitando a afirmação anterior sobre 
a importância da solidão no cotidiano das pessoas que vivem na cidade grande.    

  
12. (Ebmsp 2016)  A análise dos aspectos linguísticos do texto está correta em  

a) O modificador “próprias” (ref. 5) quantifica, de forma generalizada, o nome “vidas” (ref. 6), sugerindo 
um número ilimitado de pessoas que preferem morar sozinhas.    

b) O sujeito da forma verbal “ocorrem” (ref. 7) está posposto, organizado em uma estrutura composta de 
elementos que exemplificam situações normalmente geradoras de solidão.    

c) A expressão preposicionada “pelo desgaste dos relacionamentos” (ref. 9) é um complemento do nome 
“separações” (ref. 8), apresentando valor passivo e explicitando uma consequência quando se escolhe 
o divórcio como solução dos conflitos matrimoniais.    

d) A expressão “a gente” (ref. 10) é um termo subjetivo que faz referência aos indivíduos que assumem 
atitudes e apresentam valores diversos daqueles defendidos pelo articulista.    

e) As orações “alugar alguns filmes e passar uns três dias em casa” (ref. 12), com estruturas reduzidas 
de infinitivo, completam o sentido da forma verbal “seria” (ref. 11), evidenciando um recurso 
apresentado pelo locutor para mitigar a sensação de isolamento.    

  
TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 9 QUESTÕES:  

Rap: uma linguagem dos guetos 
 

Entre as vozes que se cruzam na cacofonia urbana da sociedade globalizada, há uma que se sobressai pela 
sua radicalidade marginal: o rap. A moderna tradição negra dos guetos norte-americanos é, hoje, cantada pelos 
jovens das periferias de todos os quadrantes do globo. Mas diferentemente das estereotipias produzidas pela 
nação hegemônica e difundidas em escala planetária, a cultura hip-hop costuma ser assimilada como uma fala 
histórica essencialmente crítica por uma juventude com tão escassas vias de fuga ao sempre igual. Quando, por 
exemplo, jovens de uma favela brasileira incorporam esta linguagem tornada universal, por mais que a sua 
realidade seja diferente daquela dos marginalizados do país de origem, a forma permanece associada a um 
conteúdo crítico – uma visão de mundo subalterna e frequentemente subversiva. 

1O rap é hoje uma forma de expressão comunitária, por meio da qual se comunicam e afirmam sua 
identidade habitantes dos morros e comunidades populares. /.../ 

O surgimento do movimento hip-hop nos remete ao contexto no qual estavam inseridos os Estados Unidos 
dos anos 60 e 70, no auge da Guerra Fria. Foram anos de tensão e muita agitação política. 2O 
descontentamento popular com a guerra do Vietnã somava-se à pressão das comunidades negras segregadas, 
3submetidas a leis similares às do apartheid sul-africano. O clima de revolta e inconformismo tomava conta dos 
guetos negros. 

/.../ 
Na trilha da agitação política ocorriam inovações culturais. Nos guetos, o que se ouvia era o soul, que foi 

importante para a organização e conscientização daquela população. /.../ No mesmo período surge uma 
variedade de outros ritmos, como o funk, marcados por pancadas poderosas que causavam estranhamento aos 
brancos, letras que invocavam a valorização da cultura negra e 4denunciavam as condições às quais eram 
submetidas as populações dos guetos. O soul e o funk foram as bases musicais que permitiram o surgimento 
do rap, que virá a ser um dos elementos do movimento hip-hop. 
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5Por essa época ou um pouco antes, jovens negros já dançavam [o break] nas ruas ao som do soul e do 
funk de uma forma inovadora, executando passos que lembravam ao mesmo tempo uma luta e os movimentos 
de um robô. /.../ 

Finalmente, 6além da música e da dança, propagava-se pelos guetos, ainda, o hábito de desenhar e 
escrever em muros e paredes. /.../ Nesse contexto de efervescência político-cultural, grafiteiros, breakers e 
rappers começaram a se reunir para realizar eventos juntos, 7afinal suas artes estavam relacionadas a uma 
experiência comum, a 8cultura de rua. /.../ 

9Por volta de 1982, o rap chegou ao Brasil, fixando-se, sobretudo, em São Paulo. /.../ 
Nos últimos anos da década de 90, o rap brasileiro ultrapassou os limites da periferia dos grandes centros e 

chegou à classe média. /.../ 10O rap de caráter mais comercial passou então a ser amplamente difundido pelo país, 
ao mesmo tempo em que, em sua forma marginal, a linguagem continuava a se desenvolver nos espaços populares. 

Há que se destacar o caráter inovador do rap nacional, que reelabora, de forma criadora, a partir de 
tradições populares brasileiras, a linguagem dos guetos norte-americanos, mesclando o ritmo do Bronx a 
gêneros como o samba e a embolada. 

/.../ 
Não se trata, no entanto, de idealizar o hip-hop como forma de conhecimento. 11O movimento, 

seguramente, não é homogêneo: possui tendências mais ou menos politizadas, mais ou menos engajadas e 
críticas. Há, por assim dizer, uma vertente cuja tônica é a denúncia, a agitação e o protesto. Outra, 
espontânea, sem uma linha política coerente e definida. 12E outra ainda, talvez hegemônica, já assimilada pelo 
mercado, que reproduz o modelo de comportamento, aspirações e ideais dominantes (consumismo, 
individualismo e exaltação da vida privada), como a maioria das canções ditas "de massa". 
 

(COUTINHO, Eduardo Granja, ARAÚJO, Marianna. Rap: uma linguagem dos guetos. In: PAIVA, Raquel, TUZZO, Simone Antoniaci (Orgs.). 
Comunidade, mídia e cidade: possibilidades comunitárias na cidade hoje. Goiânia: FIC/UFG, 2014.)  

 
 
13. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  Nota-se, no primeiro parágrafo do texto, que os autores enfatizam a 

informação presente no título, isto é, a relação do rap com o gueto, com espaços desprestigiados. Assinale 
a única palavra que NÃO foi empregada para reforçar esse aspecto no parágrafo.  
a) Marginal    
b) Periferias    
c) Favela    
d) Subversiva    

  
14. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  Considerando o contexto em que foi empregada, a expressão “cultura de rua” 

(ref. 8) pode ser definida como:  
a) conjunto de ritmos musicais típicos dos guetos negros dos anos de 1960 e 1970.    
b) dança apresentada nas ruas, cujos movimentos lembram os passos de um robô.    
c) conjunto de artes (música, dança e grafite) que se expressa no espaço público, na rua.    
d) linguagem artística que mistura vários ritmos, como o funk, o samba e a embolada.    

  
15. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão entre parênteses NÃO 

substitui corretamente a anterior a ela.  
a) “O movimento, seguramente (certamente), não é homogêneo (uniforme): possui tendências mais ou 

menos politizadas...” (ref. 11)    
b) “O rap de caráter mais comercial passou então (desse modo) a ser amplamente difundido (divulgado) 

pelo país...” (ref. 10)    
c) “Por volta de (Em meados de) 1982, o rap chegou ao Brasil, fixando-se, sobretudo (exclusivamente) 

em São Paulo.” (ref. 9)    
d) “E outra ainda, talvez hegemônica (predominante), já assimilada (absorvida) pelo mercado, que 

reproduz o modelo de comportamento...” (ref. 12)    
  
16. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  Há, em um dos fragmentos abaixo, uma marca evidente da presença dos 

autores no texto. Assinale-o.  
a) “O surgimento do movimento hip-hop nos remete ao contexto no qual estavam inseridos os Estados 

Unidos dos anos 60 e 70, no auge da Guerra Fria.”    
b) “Há, por assim dizer, uma vertente cuja tônica é a denúncia, a agitação e o protesto.”    
c) “E outra ainda, talvez hegemônica, já assimilada pelo mercado...”    
d) “Finalmente, além da música e da dança, propagava-se pelos guetos, ainda, o hábito de desenhar e 

escrever em muros e paredes.”    
  
17. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  De acordo com as informações do texto e o modo como ele está organizado, é 

correto afirmar que os autores  
a) defendem os ditos movimentos de rua, utilizando-se de argumentos sólidos que valorizam o rap.    
b) apresentam dados temporais e espaciais para defender a divulgação do rap na sociedade.    
c) são preconceituosos com relação à cultura de massa, que, segundo eles, é hegemônica em aspectos 

como exaltação da individualidade.    
d) expõem o tema rap, contextualizando-o em sua origem e desenvolvimento ao longo dos anos.    
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18. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  Assinale a alternativa que apresenta uma leitura correta acerca do texto.  
a) A juventude marginalizada, em todos os quadrantes do globo, tem no rap uma solução para a sua 

situação de criminalidade.    
b) O rap alcançou a classe média fora das comunidades populares e atua, hoje, como um importante 

instrumento de conscientização dessa classe, devido a sua linguagem rebelde e marginal.    
c) A raiz histórica do rap está na tensão e na insatisfação geradas pela Guerra Fria, as quais tomaram 

conta dos guetos ao redor do mundo nas décadas de 60 e 70.    
d) Embora seja a incorporação de uma linguagem surgida em outra realidade, extremamente diferente da 

deles, o rap transformou-se em uma espécie de voz dos jovens dos morros e das comunidades 
brasileiras.    

  
19. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  Assinale a alternativa que aponta o sentido INCORRETO das expressões 

conectoras destacadas abaixo.  
a) “...além da música e da dança, propagava-se pelos guetos, ainda, o hábito de desenhar e escrever em 

muros e paredes.” (ref. 6) - Adição    
b) “Por essa época ou um pouco antes, jovens negros já dançavam nas ruas ao som do soul e do funk de 

uma forma inovadora...” (ref. 5) - Proporcionalidade    
c) “...afinal suas artes estavam relacionadas a uma experiência comum, a cultura de rua.” (ref. 7) - 

Explicação    
d) “E outra, ainda, talvez hegemônica, já assimilada pelo mercado, que reproduz o modelo de 

comportamento...” (ref. 12) – Inclusão    
  
20. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  Assinale a alternativa em que a reescrita proposta NÃO está de acordo com a 

norma padrão da Língua Portuguesa.  
a) “O rap é hoje uma forma de expressão comunitária, por meio da qual se comunicam...” (ref. 1)   O 

rap é hoje uma forma de expressão comunitária, com à qual se comunicam.    
b) “O descontentamento popular com a guerra do Vietnã somava-se à pressão das comunidades 

negras...” (ref. 2   Ao descontentamento popular com a guerra do Vietnã somava-se a pressão das 
comunidades negras.    

c) “...submetidas a leis similares às do apartheid...” (ref. 3)   ...submetidas a leis similares àquelas do 
apartheid.    

d) “...denunciavam as condições às quais eram submetidas as populações dos guetos.” (ref. 4)   
denunciavam as condições a que eram submetidas as populações dos guetos.    

  
21. (G1 - epcar (Cpcar) 2019)  Assinale a alternativa em que a reescrita mantém a correção da língua formal.  

a) “O clima de revolta e inconformismo tomava conta dos guetos dos negros.”   O clima de revolta e 
inconformismo tomavam conta dos guetos negros.    

b) “Na trilha da agitação política ocorriam inovações culturais.”   Na trilha da agitação política haviam 
inovações culturais.    

c) “...propagava-se pelos guetos, ainda, o hábito de desenhar e escrever...”   Eram propagados pelos 
guetos, ainda, o hábito de desenhar e escrever.    

d) ...como a maioria das canções ditas "de massa" reproduz...   como a maioria das canções ditas "de 
massa" reproduzem.    

 
Gabarito:   
 
01. [B] 

Ao valer-se dos verbos na forma nominal do infinitivo, a autora faz com que o aspecto temporal se perca e 
o foco incida sobre as próprias ações. Assim, temos um efeito de ênfase às ações em si, em virtude do 
caráter atemporal, como colocado em [B].   

 
02. [C] 

As afirmações I e II estão erradas, pois o autor não afirma que as pessoas que têm consciência do grau de 
permanência da felicidade percebem nitidamente se são felizes ou não, nem que os habitantes de países 
ricos são infelizes porque se sentem ameaçados pelos desastres ambientais. As afirmações III e IV estão 
corretas, pois o último período do texto (“Bok desce ao mesmo nível terra a terra da mãe que trocasse o 
grandioso desejo de felicidade pelo de uma boa faculdade e um bom salário para o filho”) contraria a 
opinião dos pais de hoje que consideram irrelevante o processo formativo das crianças como garantia de 
sucesso na profissão e enfatizam apenas a importância da felicidade momentânea (“Os pais de hoje 
costumam dizer que importante é que os filhos sejam felizes”). O autor cita ainda Derek Bok, que, 
ironicamente, “aconselha ao governo americano programas como estender o alcance do seguro-
desemprego… facilitar o acesso a medicamentos contra a dor e a tratamentos da depressão e proporcionar 
atividades esportivas para as crianças”.   
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03. [D] 
O autor parte do pressuposto que a definição de felicidade é complexa (“Felicidade é uma palavra pesada. 
Alegria é leve, mas felicidade é pesada”) e reflete sobre os condicionamentos internos e externos ao 
indivíduo, que interferem na conceituação de felicidade ( “Caso se tenha ganhado um aumento no emprego 
no dia anterior, o mundo parecerá belo e justo; caso se esteja com dor de dente, parecerá feio e 
perverso”).   

 
04. [B] 

Apenas a opção B é correta, pois “enlevo” adquire o valor semântico de “êxtase” dentro do contexto. 
“Abundância”, “incontestável” e “simples, sem pretensão” poderiam substituir adequadamente os 
significados dos termos das opções A, C e D.    

 
05. [A] 

Em B, a palavra “se” é conjunção subordinativa condicional; em C e D é pronome reflexivo com função de 
objeto direto. Apenas em A, a partícula “se” é fator de indeterminação do sujeito, como acontece na frase 
da ref.5.   

 
06. [D] 

O verbo “proporcionar” é transitivo direto e indireto na frase em que “atividade esportivas” é objeto direto 
e “para as crianças”, objeto indireto. Assim, o pronome oblíquo correspondente é “lhes” e não “las”, como 
se apresenta na frase da opção D.   

 
07. [A] 

Algumas conjunções subordinativas, como acontece na frase em que está inserido o nexo “se”, adquirem 
valores semânticos nem sempre isentos de ambiguidades, dependendo do contexto e da interpretação, pois 
há circunstâncias fronteiriças caracterizadoras da polissemia conjuncional.  Assim, dada a condição de não 
haver associação entre felicidade e crescimento econômico, não haveria explicação lógica para justificar o 
excesso de trabalho. Neste caso, a conjunção “se” adquire o valor circunstancial de condição. No entanto, 
também, este fator pode ser interpretado como a causa que legitima a pergunta, como preferiu a banca 
examinadora ao assinalar como correta a opção A.   

 
08. [E] 

[A] Incorreto. O texto não é uma comprovação, mas uma argumentação de que o ser humano pode pensar 
coletivamente a partir da sua individualidade. 
[B] Incorreto. A crítica indireta estaria relacionada ao ser humano que não se treina a fim de atingir o 
sentimento de coletividade. 
[C] Incorreto. O autor defende a ocorrência de mesas redondas com a finalidade de bem-estar coletivo; 
logo, não há imparcialidade ou regozijo. 
[D] Incorreto. O autor defende que a coletividade se fortalece a partir da discussão de pontos em comum 
para o bem-estar coletivo. 
[E] Correto. O autor defende um exercício a partir da individualidade que resulta no bem-estar coletivo; 
para tanto, a ideia de coletividade se faz presente desde a necessidade individual, facilitando a criação de 
vínculo com o grupo.   

 
09. [B] 

[A] Incorreto. Não procede a questão de tais discussões ocorrerem apenas por meio da internet; a 
reportagem opta por esse recorte. 
[B] Correto. Segundo o texto, as redes sociais têm sido campo para discussões extremistas; a pesquisa 
referida informa que “No Brasil, a política é o tipo de intolerância de maior audiência na internet”; além de 
que “55% dos brasileiros consideram que não há nada na internet além do Facebook”. 
[C] Incorreto. O autor critica a falta de elementos como comprometimento ético e respeito às alteridades 
na discussão travada em redes sociais no Brasil. 
[D] Incorreto. O texto informa que os norte-americanos têm visão mais ampla das ferramentas disponíveis 
na Internet. 
[E] Incorreto. Existe a punição para crimes cometidos na Internet; o texto destaca a sensação de 
impunidade que os usuários têm.   

 
10. [C] 

No segundo parágrafo, o articulista coloca que a solidão apresenta vantagens e desvantagens, mas que as 
desvantagens devem apresentar-se em maior número. No último parágrafo, ele conclui que a solidão pode 
ser boa em algumas circunstâncias, mas que não deve ser adotada enquanto estilo de vida e que viver 
bem depende da presença de outras pessoas. Assim, a solidão evidencia, diante da necessidade da 
presença do outro, mais prejuízos que benefícios, ainda que algumas pessoas busquem instantes de 
isolamento em sua vida.   
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11. [D] 
[A] Incorreta: o conectivo introduz a ideia de proporção. 
[B] Incorreta: o pronome “cujos” retoma, na verdade, “as idosas” e, assim, faz referência aos filhos das 
pessoas idosas, estabelecendo uma relação de posse. 
[C] Incorreta: a expressão “ou melhor” aparece no texto como um mecanismo para corrigir algo que foi 
dito anteriormente. Assim, quando o autor diz que fez a experiência e utiliza o “ou melhor” para depois 
dizer que “tentou”, ele está corrigindo-se, mostrando que, na verdade, não conseguiu realizar a 
experiência, mas tentou. 
[E] Incorreta: a conjunção “mas” estabelece uma relação de oposição de ideias. No caso, o autor afirma 
que a solidão é boa em alguns casos, MAS/NO ENTANTO, ele está convencido que não deve ser adotada 
como estilo de vida. Assim, ele coloca que embora a solidão possa fazer parte da vida das pessoas em 
alguns casos específicos, ele acredita que não deve ser sempre presente.   

 

12. [B] 
[A] Incorreta: o modificador “próprias” não quantifica “vidas”, mas particulariza, estabelecendo a relação 
de que a vida referida é a dos mesmos parentes ou filhos. 
[B] Correta: o núcleo do sujeito de “ocorrem” é “divórcios e separações”, termo que está depois do verbo, 
ou seja, temos um sujeito posposto. 
[C] Incorreta: a expressão “pelo desgaste dos relacionamentos”, na verdade, apresenta o motivo pelo qual 
ocorrem as separações e não a consequência de quando se escolhe o divórcio como solução dos conflitos 
matrimoniais. 
[D] Incorreta: “a gente” tem valor pronominal de “nós” e, portanto, um sentido de inclusão do articulista 
naquilo que é afirmado: um dia, todos se surpreendem morando só, incluindo o autor. 
[E] Incorreta: as orações mencionadas são orações coordenadas objetivas diretas, pois completam o 
sentido do verbo “seria”. Não há, no entanto, um recurso de mitigar a sensação de isolamento. O que 
ocorre é um uso da forma no futuro do pretérito “seria”, tornando as ações expressas pelas orações 
coordenadas mais distantes da realidade e próximas de um sonho/desejo do sujeito.   

 

13. [D] 
As palavras “marginal”, “periferias” e “favela” referem-se a um espaço marginalizado, típico dos guetos, 
reforçando a relação do rap com os espaços desprestigiados.   

 

14. [C] 
A expressão foi utilizada em um contexto em que os autores falavam de várias manifestações artísticas que 
ocorriam nos espaços públicos, sobretudo nas ruas. Dessa forma, podemos entender a expressão como o 
conjunto de artes que se expressa nesse espaço.   

 

15. [C] 
Em [C], a expressão “Por volta de” tem sentido de “aproximadamente em” e a palavra “sobretudo” tem 
sentido de “principalmente”, e não de “exclusivamente”.   

 

16. [A] 
Em [A], vemos o uso do pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa do plural (“nos”), o que indica a 
presença dos autores no texto.   

 

17. [D] 
O tema busca fazer um percurso histórico para contextualizar as origens do rap e como ele se desenvolveu ao 
longo do tempo. Parte, então, para uma primeira análise do seu surgimento nos Estados Unidos e, depois, 
revela como o rap chegou até o Brasil e quais foram as mudanças pelas quais passou nesse processo.   

 

18. [D] 
Ao fazer um percurso histórico para demonstrar as origens do rap nos Estados Unidos, os autores do texto 
colocam que, no Brasil, embora a linguagem do gênero tivesse surgido de outra realidade, os jovens se 
apropriaram e reinventaram o rap, de maneira a tratar de sua própria realidade brasileira e periférica. 
Assim, esse tipo musical transformou-se em uma espécie de voz dos jovens dos morros e das comunidades 
brasileiras.   

 

19. [B] 
A expressão “Por essa época” localiza o leitor no tempo, sem carregar nenhuma relação com o sentido de 
“proporcionalidade”.   

 

20. [A] 
Em [A], o trecho pode ser reescrito com a expressão “com a qual”, no entanto, o “a” não deve apresentar 
crase, já que isso indicaria que o verbo “comunicar” seria regido pelas preposições “a” e “com”, o que não 
é verdadeiro: o verbo “comunicar”, nesse caso, é regido somente pela preposição “com”.   

 

21. [D] 
[A] Incorreta: o verbo “tomar” deve permanecer no singular, já que o sujeito é simples. 
[B] Incorreta: o verbo “haver”, nesse caso, é impessoal e, por isso, deve permanecer no singular. 
[C] Incorreta: como o sujeito do verbo “propagar” é simples, a expressão verbal deve ser mantida no 
singular (“era propagado”).   


