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ARTE 
Q.01- “Avançadas para a época, essas vias, traçadas sempre em linha reta, 
eram feitas de pedras cortadas, polidas e cimento, mas não resistiram às 
invasões bárbaras a partir do século III. Anos depois da queda definitiva do 

Império Romano do Ocidente, em 476, as pedras foram utilizadas para 
erguer os castelos medievais” 

 
A Leitura atenta dos documentos infere que.     

A) No aspecto comercial os romanos estabeleceram um complexo 
sistema de abastecimento que interligava, praticamente, todo o 
império.  

B) Os romanos fundaram várias cidades, construídas a partir de suas 

antigas estruturas.   
C) O cimento romano, também chamado de pozzolana resistiu às 

invasões bárbaras do séc. IV.  
D) A engenharia romana dominava a técnica de corte e polimento em 

pedras, mas ignorava a utilização de argamassas aderentes;     
E) A Via Ápia é um exemplo da logística romana e representava um ideal 

civilizatório tal qual a língua escrita, a utilização de banheiros e as 
instituições do Estado. 

  

Q.02- Observe a imagem em destaque.  

 
 
São características da pintura romana.  

 
A) Suporte pariental em oposição aos pinakos típicos da arte grega;  
B) Temática religiosa e valorização do cristianismo;   
C) Figuras realísticas sem elementos de delineação, temática variada; 

D) Naturalismo dos personagens, mas não da proposta estética;  
E) Resistência aos efeitos ilusórios. 
 
 
 

 
 
 
 

 

QUESTÃO 03. A imagem abaixo apresenta como elemento principal:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
A) Hegemonia das linhas verticais minimizando a ideia de peso e 

garantindo leveza estrutural.  
B) Geometria assimétrica exposta nos arcos inferiores do primeiro plano. 

C) Densas paredes ricamente decoradas, ornamentando a nave central 
formada por abobadas circulares;  

D) Predominância, opcional, dos espaços vazados comprometendo a 
iluminação interna;     

E) Utilização do arco pleno de maneira sincronizada atendendo a 
finalidades estruturais e estéticas.  

 
 
QUESTÃO 04. O Famoso Arco de Constantino (uma das maiores 

preciosidades da arquitetura romana) guarda em sua forma uma série de 
avanços arquitetônicos sendo o mais importante deles:  

 
Arco de Constantino. 

 
A) as colunas laterais que decoram a obra; 

B) o domo interno do arco em formato oval; 
C) o pórtico que sustenta as traves verticalizadas;  
D) o arco etrusco em sua moderada verticalidade; 
E) a nave interna produzida pelo arco.  
 

QUESTÃO 05. Essa argamassa foi fundamental na fundação do Aqua 
Claudia e do Anfiteatro Flaviano. A correspondência dos elementos em 
negrito pode ser identificada respectivamente em:  
 

A)  Cloaca Máxima, Via Ápia e Circus Máximus 
B) Pozzolana, aqueduto, Coliseu; 
C) Termas, Cloaca Máxima e Teatro de Júpiter; 
D) Molluzza, Aqueduto e Senado romano 

E) Arco pleno perfeito, aqueduto e Panteão de Agripa;   
 

RESPOSTAS 
Q.01-E Q.02-A Q.03-E Q.04-D Q.05-B 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
NADIM 
Texto para resolver as questões de 1 a 5. 

 
O milagre das folhas 
1 Não, nunca me acontecem milagres. Ouço 2 falar, e às vezes isso me basta 
como 3esperança. Mas também me revolta: por que 4 não a mim? Por que 

só de ouvir falar? Pois já 5 cheguei a ouvir conversas assim, sobre 6 milagres: 
“Avisou-me que, ao ser dita 7 determinada palavra, um objeto de estimação 
8 se quebraria”. Meus objetos se quebram 9 banalmente e pelas mãos das 
empregadas.  
10 Até que fui obrigada a chegar à conclusão 11 de que sou daqueles que 
rolam pedras durante 12 séculos, e não daqueles para os quais os seixos 13 já 
vêm prontos, polidos e brancos. Bem que 14 tenho visões fugitivas antes de 
adormecer – 15 seria milagre? Mas já me foi tranquilamente 16 explicado 
que isso até nome tem: cidetismo 17 (sic), capacidade de projetar no 

alucinatório as 18 imagens inconscientes. 19 Milagre, não. Mas as 
coincidências. Vivo de 20 coincidências, vivo de linhas que incidem uma 21 na 
outra e se cruzam e no cruzamento formam 22 um leve e instantâneo 
ponto, tão leve e 23 instantâneo que mais é feito de pudor e 24 segredo: mal 

eu falasse nele, já estaria falando 25 em nada. 
26 Mas tenho um milagre, sim. O milagre das 27 folhas. Estou andando pela 
rua e do vento me 28 cai uma folha exatamente nos cabelos. A 29 incidência 
da linha de milhões de folhas 30 transformadas em uma única, e de milhões 

de 31 pessoas a incidência de reduzi-las a mim. Isso 32 me acontece tantas 
vezes que passei a me 33 considerar modestamente a escolhida das 34 
folhas. Com gestos furtivos tiro a folha dos 35 cabelos e guardo-a na bolsa, 
como o mais 36 diminuto diamante.  
37 Até que um dia, abrindo a bolsa, encontro 38 entre os objetos a folha 

seca, engelhada, 39 morta. Jogo-a fora: não me interessa fetiche 40 morto 
como lembrança. E também porque sei 41 que novas folhas coincidirão 
comigo.  
42 Um dia uma folha me bateu nos cílios. Achei 43 Deus de uma grande 

delicadeza. 
LISPECTOR, Clarice. In: SANTOS, Joaquim Ferreira dos. Organização e 

 introdução. As cem melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro:  
Objetiva, 2007. p. 186-187.  

Q.01-“Com gestos furtivos tiro a folha dos 35 cabelos e guardo-a na bolsa, 
(ref 35 e 36)” O significado da palavra destacada é 
A) escondidos 
B) claros. 

C) aniquilados. 
D) roubados. 
 
Q.02- A mocinha estava longe de casa. O termo destacado é um termo 
preposicionado (de casa) ligado ao advérbio “longe”. Por isso, ele é um 

A) adjunto adverbial. 
B) Adjunto Adnominal. 
C) Complemento Nominal. 
D) aposto 

 
Q.03- A mocinha era contrária ao irmão. O termo destacado é um termo 
preposicionado (ao irmão) ligado ao adjetivo “contrária”. Por isso, ele é um 
A) adjunto adverbial. 

B) Adjunto Adnominal. 
C) Complemento Nominal. 
D) aposto. 
 
Q.04- “vivo de linhas que incidem uma 21 na outra e se cruzam”. Sobre o 

termo destacado é correto afirmar que 
A) é um pronome relativo, mas não tem referente. 
B) é um pronome relativo e retoma “linhas” 
C) é uma conjunção e retoma “linhas” 

D) é uma conjunção. 
 
Q.05- “isso me basta como 3esperança. Mas também me revolta” A relação 
de sentido estabelecida pela conjunção destacada (mas) é de 

A) explicação. 
B) adição. 
C) conclusão. 
D) oposição. 

 

Leia o trecho da coluna de Ruy Castro para responder às questões de 
números 06 a 10. 
RIO DE JANEIRO – “Rio”, o desenho animado americano, mal estreou e já 
foi cobrado pelo que omitiu na tela. Ouvi resmungos de que o filme, uma 

esfuziante celebração da cidade, deixou de fora as mazelas, e que tudo nele 
é cartão-postal – o céu, o mar, o recorte das montanhas, as praias, o humor 
do carioca, as mulheres, a arquitetura. Não tem guerra de facções, nem 
batidas no morro, nem balas perdidas, nem mesmo bueiros explodindo. 

Incrível como somos rigorosos. Quando se trata do nosso quintal, exigimos 
realismo e criticamos o estrangeiro que nos enxerga de forma ingênua e 
positiva. Já quando se trata desse estrangeiro e do que ele nos apresenta 
de si próprio, somos mais lenientes. 

                                                                                          (Folha de S.Paulo, 
11.04.2011.) 
 
Q.06- De acordo com o articulista da Folha de S.Paulo, as reclamações 
feitas após a estreia do filme Rio decorreram da 

A) fidelidade com que a realidade é evidenciada. 
B) idealização excessiva que ele faz da cidade. 
C) ausência do viés de cartão-postal da produção. 
D) exagerada formalidade na descrição da cidade. 

E) sobrecarga de realismo das cenas 
 
Q.07- O autor deixa claro que o brasileiro 
A) tem uma forma de se enxergar comparável à dos estrangeiros. 

B) requer dos estrangeiros um comportamento ingênuo e positivo assim 
como o seu. 

C) incomoda-se com a visão ingênua que os estrangeiros têm de si 
próprios. 

D) acata com menos severidade a visão que os estrangeiros passam de si 

próprios. 
E) reluta, assim como os estrangeiros, em aceitar suas limitações. 
Q.08- “Ouvi resmungos de que o filme, uma esfuziante celebração da 
cidade, deixou de fora as mazelas...” A palavra destacada pode ser 

substituída, sem alterar o sentido do texto, por 
A) eufórica 
B) triste 
C) pacata 

D) anárquica 
E) pública 
 
Q.09- “Já quando se trata desse estrangeiro” A função da palavra “se” 

destacada é 
A) pronome apassivador. 
B) pronome reflexivo. 
C) conjunção condiciona. 
D) índice de indeterminação do sujeito. 

E) pronome reflexivo recíproco. 
 
Q.10- “Rio”, o desenho animado americano, mal estreou e já foi cobrado 
pelo que omitiu na tela” O aposto refere-se a um termo anterior, 

explicando-o e o vocativo é um termo de chamamento. Às vezes geram 
dúvidas. O termo destacado representa a função de 
A) um aposto. 
B) um vocativo. 

C) um aposto e um vocativo juntos. 
D) adjunto adnominal. 
E) complemento nominal. 
 
RESPOSTAS 

Q.01-A Q.02-C Q.03-C Q.04-B Q.05-D 
Q.06-B Q.07-D Q.08-A Q.09-D Q.10-A 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

LISTA DE EXERCÍCIOS  

 

 

 

LITERATURA 
Q.01 - Abaixo estão presentes inúmeras afirmações sobre o livro Retratos 
de Carolina, de Lygia Bojunga, e assinale a única opção ERRADA: 
A) A primeira demonstração de maturidade de Carolina se deu quando se 

casou com o “Homem Certo”.  
B) O Pai de Carolina se opôs ao casamento da filha, porque não via 

semelhanças entre o casal. 
C) O “Homem Certo” não apresenta nome próprio para universalizar a 

condição conservadora de sujeitos do mundo todo. 
D) Além dos Retratos de Carolina, temos um retrato do “Homem Certo” 

no interior do romance. 
 

Q.02 - Priscilla é uma das personagens do livro Retratos de Carolina, de 
Lygia Bojunga, no dia de seu aniversário, de sete anos, havia um jogo com 
objetos escondidos no interior do bolo. Com isso, marque a única 
alternativa que contenha um objeto não referido pelo “jogo” das sementes 
de ameixa: 

A) Grande boneca 
B) Urso de pelúcia 
C) Pássaro (pet) 
D) Espingarda de ar comprimido 

 
Q.03 - Procure ler com atenção o trecho a seguir da obra Retratos de 
Carolina, de Lygia Bojunga, para fazer o que é pedido: 
O olho da Carolina vê direitinho a Priscilla parar de mastigar o bolo; vê a 

mão da Priscilla fazer feitio de concha, ir para junto da boca e recolher um 
caroço, e vê a outra mão, que entra e sai rapidinho do bolso da saia e vai 
dar um “apoio” à mão que está junto à boca  

(BOJUNGA, 2002, p. 38-39). 
 

A experiência na casa de Priscilla, no dia do aniversário, expressa: 
A) a capacidade humana de simular 
B) o medo dos jogos 
C) a vitória da verdade 

D) a alegria contida no ludismo 
 
 
Q.04 - A protagonista do livro Retratos de Carolina, de Lygia Bojunga, viveu 

experiências bastante significativas para o seu amadurecimento em qual 
das cidades abaixo? 
A) Londres 
B) Madri 

C) Paris 
D) Florença 
 
Q.05 - Abaixo estão listados os nomes de algumas figuras femininas do livro 
Retratos de Carolina, de Lygia Bojunga. Assinale qual delas representa o 

grande amor do “Homem Certo”: 
A) Bianca 
B) Eduarda 
C) Priscilla 

D) Carolina 
 
Q.06 - Segundo a leitura do livro Retratos de Carolina, de Lygia Bojunga, há 
uma expressão para se referir à “conquista” do “Homem Certo” que, no 

fundo, esconde condutas machistas. Essa expressão é: 
A) Predileção 
B) Cerco 
C) Envolvimento 
D) Surpresa 

 
Q.07 - Os itens a seguir são tecidos com base na leitura do livro Retratos de 
Carolina, de Lygia Bojunga, sobre eles, marque aquele INCOMPATÍVEL com 
a leitura do livro: 

A) Notamos uma identificação, no que se refere ao mundo as relações 
afetivas, entre o pai e Carolina, ambos não celebraram o júbilo do amor. 

B) O “Homem Certo” tentou deixar as predileções a fim de se relacionar, 
verdadeiramente, com Carolina, mas os vícios não pararam. 

C) O pai de Carolina desenvolveu um câncer no estômago, doença 
nitidamente sem importância para o significado geral do texto. 

D) No dia de casamento, os familiares do “Homem Certo” não estiveram 
presentes.  

 

Q.08 - Avalie o trecho a seguir retirado do livro Retratos de Carolina, de 
Lygia Bojunga, e faça o que se pede: 
Quando Carolina tinha uns três ou quatro anos, um dia quis saber onde é 
que estava o Pai. A Mãe respondeu que ele estava no esconderijo dele. 

Carolina gostou da resposta: ela adorava brincar de se esconder, e o fato do 
escritório do Pai ser um esconderijo fazia daquela peça ensolarada, onde 
duas janelas olhavam pra rua, e onde as paredes se cobriam de livros, um 
lugar mais que especial: pra Carolina o escritório era mágico. (RC, p.81) 

 
De acordo com a leitura do romance, marque o único item ERRADO: 
A) O escritório é um ambiente especial para a personagem, já que é lá 

onde Carolina e seu pai passam momentos agradáveis juntos e, 

também, onde fica o seu móvel preferido, a escrivaninha, tanto por sua 
arquitetura peculiar, quanto por sua associação ao seu pai.  

B) E é no escritório em que Carolina comunica ao pai a importante decisão 
de se casar com um homem que só conhecemos pelo nome de Paulo 
Ricardo. 

C) A seção destinada ao “Homem Certo” é um retrato dentro do retrato, 
ficção dentro da ficção, essa é uma das camadas que se abrem no 
texto. Esse desdobramento em camadas, duplica, ou melhor, multiplica 
os modos de ver. 

D) São retratos feitos sobre ela. A feitura do diário modifica o significado 
da preposição “de”, pois o diário é de Carolina, pertence a ela, ela que 
escreve. Logo, os retratos também pertencem a ela. 

 

Q.09 - Avalie, cuidadosamente, as alternativas abaixo sobre o livro Retratos 
de Carolina, de Lygia Bojunga, e assinale a única opção ERRADA: 
A) O primeiro retrato centraliza-se na relação de amizade entre Carolina e 

Priscilla. O pai de Priscilla é cirurgião plástico, deste modo, assemelha-
se ao fotógrafo na medida em que ambos moldam as aparências, sendo 

que o segundo molda um objeto e o primeiro seres humanos. 
B) Os capítulos/retratos de Carolina, apesar de dinâmicos, não estáveis, 

constituem uma máscara, pois escamoteiam a verdadeira face da obra: 
a tensão real/ficcional que se desenrola a partir da seção “Pra você que 

me lê”. 
 

C) Um jantar é combinado na casa do Homem Certo com o objetivo de 
apresentá-lo à Carolina. Chegando lá, a jovem, possuidora de um 

declarado interesse por móveis e decoração, vai até o banheiro 
estimulada por Bianca a conhecer o seu interior art déco. 

D) Após a recusa de criar outros retratos que satisfaçam o seu desejo de 
felicidade, a narradora-autora abandona sua personagem no local da 

discussão e segue para a cidade do Recife com o objetivo de retomar a 
criação de um novo personagem que está trabalhando. 

 
Q.10 - Julgue os itens abaixo sobre romance Retratos de Carolina, de Lygia 
Bojunga, e marque a única alternativa CORRETA: 

A) O livro possui uma estrutura epistolar, aspecto semelhante ao romance 
A cor púrpura, de Alice Walker. 

B) Os temas contidos no livro de Lygia são idênticos aos explorados pelo 
livro de Marcelino Freire, Contos Negreiros. 

C) A Moratória, de Jorge Andrade, poderia ser associada ao personagem 
“Discípulo”, personagem cênico, do romance de Lygia. 

D) O tema da homossexualidade é um dos mais recorrentes nos livros O 
Cortiço, de Aluísio de Azevedo, e Retratos de Carolina, de Lygia 

Bojunga. 
 
Q.11 - Procure ler com atenção todos os itens a seguir feitos sobre o texto 
Retratos de Carolina, de Lygia Bojunga, e marque o único CORRETO: 
A) Paulinho é o personagem do início do romance que propõe a 

brincadeira de médico com Carolina. 
B) Priscilla, no início do livro, em sala de aula, é apresenta como ar 

sedutor (cabelo vermelho, olhos verdes e simpática), condição que 
envolve Carolina. 

C) No aniversário de Priscilla, de oito anos, Carolina tem a possibilidade de 
ser amparada pela força da amizade e honestidade da colega. 

 
Q.12  - O escritório do pai da protagonista do livro Retratos de Carolina, de 

Lygia Bojunga, possui vários elementos simbólicos, exceto: 
A) Escrivaninha 
B) Ampulheta 
C) Cadeiras  

D) Quadro do Sagrado Coração de Jesus 
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Q.13 - Nas costas do livro Retratos de Carolina, Lygia Bojunga escreveu: 
“...É com Retratos de Carolina que eu começo essa nova caminhada. Aqui 
eu me misturo com Carolina, viro personagem também: queria ver se dava 

pra ficar todo mundo morando junto na mesma casa: eu, a Carolina, e mais 
outros personagens: na CASA que eu inventei”. Esse comentário da 
escritora nos leva a pensar: 
A) Na relação visceral existente entre criador e criaturas, inventor e 

invenção, ao ponto de o escritor viver o campo ficcional como se fosse 
a própria realidade. 

B) O quanto é trabalhoso escrever um livro, pois para compreender, 
nitidamente, os personagens, é necessário se tornar um também. 

C) Que a obra é um mero jogo metalinguístico da escritora a fim de 
expressar a capacidade intelectual daquele que produz o texto. 

D) Que toda a produção do romance é, essencialmente, a projeção da vida 
real da escritora na obra. 

 

Q.14 – Ainda com base na leitura e compreensão do livro Retratos de 
Carolina, de Lygia Bojunga, avalie e assinale o único item ERRADO: 
A) Na primeira parte os retratos de Carolina consistem na narração da 

trajetória de vida da personagem e da escritora Lygia Bojunga. 

B) O Retratos de Carolina é o primeiro livro oficialmente editado pela Casa 
Lygia Bojunga, antes dele, esse projeto já estava se delineando, com o 
projeto “Trilogia do Livro’. 

C) Na segunda parte do livro, observamos a ambivalência latente quando 

a suposta autora irrompe e declara que é uma e outra, aqui 
observamos essa mesma ambivalência na mistura dessas duas facetas, 
leitora e escritora e mais uma vez somos lançados no terreno instável. 

D) O diário que a personagem Carolina escreve na segunda parte do livro 
revitaliza o título da narrativa e instaura mais uma ambiguidade.  

 
 
 
 

 
Q.15 – Avalie as afirmações a seguir sobre o livro Retratos de Carolina, de 
Lygia Bojunga, e marque a única alternativa INCORRETA: 
A) Em seu diário, Carolina cria uma história para si própria, e fazendo isso 

ela se autorretrata. 
B) Carolina se curva frente aos retratos criados pela autora, na verdade, 

se senti feliz com o narrado por Lygia Bojunga. 
C) Ao se revoltar contra o destino imposto por aquela que produziu os 

seus retratos, a jovem passar criar retratos de si própria. 
D) Lygia está protegida sob a imagem que criou de si mesma, aquela que 

transparece em seus textos. 
 
Q.16 - Leia com bastante atenção todos os itens a seguir e marque a única 

alternativa CORRETA acerca do livro Retratos de Carolina, de Lygia Bojunga: 
A) Podemos supor que os retratos de Carolina são a tentativa de “a 

tradução fiel, severa e minuciosa” dos episódios narrados da vida da 
personagem. 

B) Os retratos de Carolina não obedecem a uma ordem cronológica, eles 
avançam no tempo à medida em que a personagem cresce. 

C) Ao atribuir aos capítulos de seu livro o caráter de “retratos”, Lygia 
Bojunga lhes imprime uma condição estática. 

D) O primeiro retrato centraliza-se na relação de amizade entre Carolina e 
Bianca. 

 
Q.17 - Avalie o trecho a seguir retirado do livro Retratos de Carolina, de 
Lygia Bojunga, e faça o que se pede: 

Londres marcou a etapa final de uma viagem que durou mais de três meses 
(vai ver o Pai intuía, por tudo que economizou e planejou, que aquela seria 
sua primeira e última viagem à Europa); e Londres foi a grande paixão que 
Carolina sentiu. P. 49 

 
A leitura do romance nos leva a pensar: 
A) O quanto a viagem à Europa pela família de Carolina acabou sendo 

realizada dentro de muitas dificuldades financeiras. 

B) O tema da viagem constitui no livro como possibilidade de 
transformação e autodescoberta da protagonista. 

C) A não aquisição do vestido por parte de Carolina ocorreu em virtude 
das dificuldades econômicas da família. 

D) Que entre todas as cidades visitadas por Carolina a que mais chamou a 
sua atenção acabou sendo Paris. 

 
Q.18 – Julgue todos os itens abaixo confeccionados a respeito do livro 

Retratos de Carolina, de Lygia Bojunga e, em seguida, marque a única 
alternativa INCORRETA a respeito do livro: 
A) No dia do casamento entre o “Homem Certo” e Carolina, os familiares 

do noivo não estavam presentes à cerimônia. 

B) Eduarda, ex-esposa do “Homem Certo”, se casou com um homem que 
liderava uma campanha contra o tabagismo. 

C) O “Homem certo”, embora tenha apresentado como sujeito 
conservador, no início do livro, ao final, eleva-se espiritualmente. 

D) Carolina, a contragosto, trancou, provisoriamente, o seu curso de 
Arquitetura com intuito de não ter conflitos com o marido. 

 
Q19 – Todos os itens a seguir feitos sobre o romance Retratos de Carolina, 
de Lygia Bojunga. Julgue-os e marque o único ERRADO: 

A) O pai de Carolina desenvolveu um câncer e resolveu não lutar contra a 
doença entregando-se à morte. 

B) A presença de Lygia Bojunga, no final do livro, é retratada fielmente à 
sua figura do campo real. 

C) A Carolina, na segunda parte do livro, vai à casa de Lygia no interior do 
Rio de Janeiro, em São Pedro da Aldeia. 

D) Carolina encontrou com Priscilla, amiga de infância, 22 anos depois de 
um problema ocorrido na festa de aniversário da filha do médico.  

 
Q.20 - Segundo a compreensão do romance Retratos de Carolina, de Lygia 
Bojunga, como é representada a figura da mulher por meio da 
protagonista? Disserte. 
 

 
RESPOSTAS 

Q.01 AQ.02 B Q.03 A Q.04 A Q.05 B Q.06 B Q.07 C 
Q.08 BQ.09 D Q.10 C Q.11 B Q.12 D Q.13 A Q.14 A 

Q.15 B Q.16 A Q.17 B Q.18 C Q.19 B  
Q.20 
Por sua vez, Carolina, personagem central da obra Retratos de Carolina, de 
Lygia Bojunga, representando a mulher moderna, contemporânea, não 

aceita essa situação de conformismo e nulidade nem se retira de cena. Ela 
prefere o enfrentamento para solução de seus problemas. Não admite as 
imposições machistas e possessivas do marido nem aos apelos da mãe, 
mulher acomodada e sem consciência de seu papel na sociedade. Dessa 

forma, Carolina conseguirá ser uma mulher independente em constante 
processo de construção do ser. Um exemplo típico daquilo que se tornou a 
mulher na contemporaneidade. 
 
GEOGRAFIA 

ÁLISSON 
Q.01-As placas litosféricas podem ser de natureza oceânica ou, de uma 
forma mais comum, compostas por porções da crosta continental e da 
crosta oceânica. Analise as afirmações abaixo sobre essas placas, e assinale 

a INCORRETA. 
 
A) As características das crostas continental e oceânica são bastante 

distintas quanto a suas composições química, litológica, morfológica e 

dinâmica. 
B) Os limites divergentes dessas placas são marcados por processos de 

intenso magmatismo. Nesses limites podem ocorrer fossas e províncias 
vulcânicas, como ocorrem na placa Pacífica. 

C) A crosta oceânica tem composição litológica mais homogênea do que a 

continental, sendo formada por rochas ígneas básicas que podem estar 
cobertas por camadas sedimentares. 

D) Quando placas oceânicas colidem, a mais antiga, mais densa, mais fria 
e mais espessa mergulha sob a outra em direção ao manto, carregando 

os sedimentos acumulados sobre ela. 
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Q.02- Observe a figura. 

 
Os números 1, 2 e 3, na figura acima, representam, respectivamente: 

 
A) terremoto, tsunami e magma. 
B) movimento divergente, vulcão e fossa marinha. 
C) zona de subducção, placa tectônica oceânica e manto. 

D) placa tectônica continental, epicentro e núcleo. 
 
Q.03- Terremoto do Nepal desloca monte Everest em três centímetros 

O forte terremoto de 7,8  graus que abalou o Nepal no dia 25 de abril de 

2015 deslocou o monte Everest, a maior montanha do planeta, em três 
centímetros para o sudoeste, afirma a Administração chinesa de Estudos, 
Cartografia e Informação Geológica. 

Adaptado de http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/planeta-ciencia/noticial/2015/06/terremoto-do-nepal-desloca-monte-everest-em-tres-centimetros-
4782584.html. Acesso em 02/09/2015. 

 
Analisando o evento relatado com base na teoria da tectônica de placas, 

pode-se entender que 
 
A) as placas tectônicas que provocaram o terremoto no Nepal foram as 

placas Euro-asiática e a Indo-australiana, que apresentam um limite 

divergente. 
B) o Nepal localiza-se na área da Cordilheira dos Andes, zonas de orogenia 

cenozoica. 
C) o maior número de fossas abissais ou oceânicas situa-se na Dorsal 

Meso-Atlântica. 
D) as placas tectônicas, ao se deslocarem sobre a Astenosfera, provocam 

fenômenos como o relatado. 
 

Q.04-Observe a figura, com destaque para a Dorsal Atlântica. 

 
 

Sobre os processos tectônicos associados a essa estrutura oceânica, NÃO se 
pode afirmar: 
 
A) Segundo a teoria da tectônica de placas, os continentes africano e 

americano continuam se afastando um do outro. 
B) A presença de rochas mais jovens próximas à Dorsal Atlântica 

comparada à de rochas mais antigas, em locais mais distantes, é um 
indicativo da existência de limites entre placas tectônicas divergentes 
no assoalho oceânico. 

C) Semelhanças entre rochas e fósseis encontrados nos continentes que, 
hoje, estão separados pelo Oceano Atlântico são consideradas 
evidências de que um dia esses continentes estiveram unidos. 

D) A formação da cadeia montanhosa Dorsal Atlântica resultou de um 

choque entre as placas tectônicas americana e africana.  
 
Q.05-Erupção em vulcão na Islândia aumenta; caos aéreo pode durar dois 
dias 

 
As erupções se intensificaram no vulcão localizado sob a geleira 
Eyjafjallajoekull, na Islândia, e os distúrbios causados pela fumaça ao 
tráfego aéreo em diversos países da Europa, impactando conexões em todo 

o mundo, podem durar até dois dias, informou o Eurocontrol, órgão 
europeu encarregado da segurança aérea. 
Jornal Folha de São Paulo, 15-4-2010 
 
O caos aéreo da Europa foi provocado pela fumaça vulcânica associada 

à/ao 
 
A) terremoto que abalou a estrutura dos principais aeroportos europeus. 
B) falta de tecnologia dos aviões que não permite obter visibilidade para o 

seu deslocamento. 
C) densidade da nuvem vulcânica que não permite que as aeronaves a 

atravessem. 
D) direção do vento que deslocou a nuvem de fumaça para o Continente 

Europeu. 
E) grande volume de magma expelido que comprometeu o 

funcionamento dos sistemas de localização dos aviões. 
 
Q.06- Um forte terremoto ocorreu na noite desta quarta-feira (16.09.15) ao 

norte de Santiago, perto da região de Coquimbo, no Chile. Por volta das 
00h30 desta quinta, o subsecretário do Interior do Chile, Mahmud Aleuy, 
disse que há cinco mortos confirmados por causa do terremoto, que deixou 
ainda 1 milhão de pessoas evacuadas. “É o sexto terremoto mais forte da 

história do país”, afirmou. Entre os mortos estão duas mulheres e três 
homens; uma pessoa é considerada desaparecida e dezenas ficaram 
feridas. “Estamos em um processo de continuar o monitoramento das 
regiões afetadas. É uma análise que está se completando”, disse a 

presidente Michelle Bachelet. Segundo ela, o governo do Chile ainda está 
analisando se é preciso declarar estado de exceção. A magnitude do tremor 

foi 8,3  segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) – o 

serviço sismológico chileno informou 8,4.  Um alerta de tsunami foi 

emitido pelas autoridades para toda a região costeira. As autoridades locais 
determinaram a evacuação das áreas litorâneas, enquanto as emissoras de 
televisão mostravam sirenes de alerta ativadas.  

(Fonte: Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/09/forte-terremoto-chile.html> 

Acesso em 28 out. 2015).  
Com base nas informações do texto, é correto afirmar que as Placas 
Tectônicas que atuaram nos fatos ocorridos são:  

 
A) Placa Sul Americana e Australiana.    
B) Placa de Nazca e Sul Americana.     
C) Placa Africana e Caribenha.    

D) Placa de Nazca e Africana.    
E) Placa da Oceania e Caribenha.     
 
Q.07-  Observe, atentamente, as ilustrações a seguir: 

 

 
Pelas características observadas, é CORRETO afirmar que a sequência de 
ilustrações exibe esquematicamente a  

A) formação de extensas voçorocas em terrenos cristalinos.    
B) separação de grandes placas litosféricas.    
C) gênese e a evolução de morfoestruturas em estruturas geológicas 

dobradas. 
D)  formação de grandes vales em estruturas tectonicamente falhadas.    

E) evolução de uma dorsal meso-oceânica.    
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Q.08- Os deslocamentos gerais apresentados pela litosfera são chamados 
movimentos tectônicos. Muitas dessas ocorrências geológicas acontecem 
nas bordas das placas que são áreas de tensão entre estas. 

 

 
 

 
 
 
 

 
No mapa, localizamos a falha de San Andreas. Assinale, a seguir, o tipo de 
movimento que ocorre nesta falha.  
 

A) Destrutiva.    
B) Construtiva.    
C) Conservativa.    
D) De subducção.    

 
Q.09- A Teoria da Tectônica de Placas afirma que a crosta terrestre, mais 
precisamente a litosfera, está fracionada em um determinado número de 
placas tectônicas rígidas, que se deslocam com movimentos horizontais. 
 

Em faixas de contato onde ocorrem choques entre as placas tectônicas, 
uma placa submerge sob outra placa. Esse fenômeno, conhecido como 
subducção ocorre em bordas  
 

A) destrutivas, quando a pressão entre as placas tectônicas faz com que 
uma delas mergulhe debaixo da outra.    

B) divergentes, em decorrência de erupções vulcânicas que colaboram 
com a deformação e ruptura das placas tectônicas.    

C) construtivas, devido à ação de forças, verticais ou inclinadas, sobre as 
placas tectônicas que as fraturam, gerando as falhas.    

D) conservativas, pois uma placa tectônica, ao deslizar ao longo de outra, 
provoca o desmoronamento do assoalho oceânico.    

E) transformantes, em função do movimento lateral da litosfera, que 

provoca o rebaixamento e o soerguimento das placas tectônicas.    
 
Q.10- Em novembro de 2013, ocorreram erupções vulcânicas ao redor do 
mundo. Foram mais de seis erupções em seis países diferentes que se 

concentraram, sobretudo, no dia 20. Essas erupções aconteceram em: 
Nishinoshima (Japão), Colima (México), Fuego (Guatemala), Sinabung 
(Indonésia), Etna (Itália), Yasur (Vanuatu).  
 

Fonte: MACLSAAC, Tara. Seis erupções ocorreram ontem em cinco países; 
In: Epoch Times. Disponível em: < http//www.epochtimes.com.br.>. Acesso 

em: 12 ago. 2014.  
 

As áreas atingidas pelas erupções vulcânicas citadas no texto encontram-se 
na região denominada Círculo de Fogo que, por sua vez, está relacionado à 
existência das placas tectônicas. A explicação para a ocorrência dessas 
erupções é o movimento das placas que cria 
 

A) faixa de instabilidade tectônica.    
B) falhamentos no centro das placas oceânicas.    
C) subducção no interior da placa continental asiática.    

D) atividade vulcânica no interior das placas continentais.    
E) expansão das placas tectônicas pela força de intemperismo.    
 
Respostas 

Q.01-B Q.02-C Q.03-D Q.04-D Q.05-D 
Q.06-B Q.07-C Q.08-C Q.09-A Q.10-A 
 
ROGÉRIO 

Q.01- (Uerj 2020)  MUITA GENTE SEM CASA, MUITA CASA SEM GENTE  
A Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade de 2001 contemplam a 
função social da cidade. O problema é que, com a desindustrialização das 
metrópoles, a cidade deixou de ser o lugar de produção de bens e virou o 

próprio objeto da produção econômica. Em consequência dessa mudança, 
o número de imóveis vazios supera e muito o de famílias com problemas de 
moradia, como indicam os gráficos abaixo. 
 

 
RODRIGO BERTOLOTTO 

A contradição apresentada no texto e nos gráficos deve-se ao fato de que o 
espaço urbano possui, simultaneamente, os seguintes atributos:   

A) valor de uso e valor de troca     

B) patrimônio cultural e patrimônio individual     
C) estrutura unicêntrica e estrutura policêntrica     
D) território de circulação e território de resistência    
 

Q.02- (Unicamp 2020)   

 
Observando o mapa acima e considerando o conhecimento sobre o tema, é 

correto afirmar que a área representada é uma região de planejamento 
composta por  

A) três entes federativos, instituída nos anos 1990 para promover o 
desenvolvimento econômico e melhorias em políticas públicas; tem sua 
origem no processo de metropolização de Brasília-DF.    

B) dois entes federativos, instituída nos anos 1970 para ordenar a política 

de transportes face à elevada oferta de trabalho existente nos 
municípios do entorno do Distrito Federal.    

C) três entes federativos, instituída nos anos 1980 para promover o 
desenvolvimento sustentável com preservação do patrimônio histórico 
e natural face ao elevado crescimento demográfico regional.    
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D) dois entes federativos, instituída nos anos 1960 para promover setores 
da agroindústria e dos serviços; tem sua origem nas estratégias de 
integração previstas no planejamento regional.    

  

Q.03-(Uel 2019)  O infográfico a seguir apresenta dados referentes ao 
saneamento básico nos quesitos coleta e tratamento de esgotos nas 
macrorregiões brasileiras. 
 

 
 
Com base nos dados do infográfico, nos conhecimentos sobre as 
desigualdades regionais e a deficiência de infraestrutura urbana, assinale a 
alternativa correta.  

A) As regiões Sul e Nordeste possuem uma cobertura de esgotamento 
(coletado e tratado) que atinge 87% das pessoas demonstrando a 
redução das desigualdades inter-regionais da infraestrutura urbana.    

B) O esgoto coletado e tratado, juntamente com os da solução individual, 

nas regiões Norte (63%) e Nordeste (52%), demonstram que a 
existência dos rios de grande volume de água serve para diluir os 
esgotos, diminuindo o impacto nos canais, nos rios urbanos e na saúde 
da população.    

C) A modernização do território nacional e o padrão de desenvolvimento 

econômico concentrador contribuem para a baixíssima remoção de 
carga orgânica advinda do tratamento do esgoto doméstico com 
atendimento adequado presente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, 
correspondendo a 33% e 48%, respectivamente.    

D) O panorama geral da coleta e do tratamento de esgotos das 
macrorregiões brasileiras indica que 57% da população nacional 
convive com uma paisagem urbana com esgotos a céu aberto e 
despejado nos córregos e nos rios.    

E) O atendimento precário ou inexistente de coleta e tratamento de 
esgoto ocorre de forma heterogênea, no território inter-regional, 
afetando 43% da população brasileira.    

  
Q.04- (G1 - ifce 2019)  A questão da moradia no Brasil, em especial nos 

grandes centros urbanos, a exemplo de Fortaleza, é um problema social 
que ocorre em muitos municípios. Sobre essa questão, é incorreto afirmar-
se que   
A) as ocupações em áreas irregulares e a ampliação e surgimento de 

favelas são consequências de um processo de urbanização 
desordenado e sem planejamento.     

B) mesmo tendo diversas opções de moradia, áreas impróprias para a 
ocupação, como as margens de rios e encostas de morros, são 

escolhidas por alguns grupos populacionais, principalmente por razões 
culturais e afetivas.     

C) questões relacionadas com o desemprego, desigualdade social, 
violência e exclusão social estão entre os grandes problemas 

enfrentados nos centros urbanos brasileiros desde a intensificação da 
urbanização no país.     

D) a questão da moradia no Brasil não se restringe à falta de uma casa 
para as famílias. Ela é muito mais ampla e envolve problemas 
relacionados à ausência de saneamento básico, asfaltamento das ruas, 

iluminação pública e redes de água tratada.     

E) a deficiência no planejamento e execução de políticas públicas no 
espaço urbano são alguns dos principais responsáveis pela formação e 
manutenção das problemáticas sociais nas cidades brasileiras.     

  

Q.05-(Fuvest 2018)  As casinhas eram alugadas por mês e as tinas por dia; e 
tudo pago adiantado. O preço de cada tina, metendo a água, quinhentos 
réis; sabão à parte. As moradoras do cortiço tinham preferência e não 
pagavam nada para lavar. 

(...) E, mal vagava uma das casinhas, ou um quarto, um canto onde 
coubesse um colchão, surgia uma nuvem de pretendentes a disputá-los. 
E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia, agitada e barulhenta, 
com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus 

jardinzinhos de três e quatro palmos, que apareciam como manchas 
alegres por entre a negrura das limosas tinas transbordantes e o revérbero 
das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de 
lavar. 
 

Aluísio Azevedo, O cortiço. 
Nas cidades brasileiras, particularmente no último quartel do século XIX, 
novas formas urbanas são constituídas, como os cortiços e as favelas. Sobre 
esse fenômeno, é correto afirmar:  

A) A expansão periférica no século XIX, na zona sul da cidade do Rio de 
Janeiro, teve significativa presença de cortiços, devido à chegada 
massiva de imigrantes japoneses.    

B) A primeira favela carioca teve sua origem no forte empobrecimento da 

população no contexto da crise cafeeira na região serrana do Rio de 
Janeiro.     

C) A maior concentração dos cortiços da cidade de São Paulo, presentes 
no último quartel do século XIX, localizava-se na porção mais central da 
aglomeração urbana.    

D) As primeiras favelas brasileiras se originaram devido à expansão da 
atividade industrial, no centro da cidade de São Paulo, no início do 
último quartel do século XIX.    

E) Nas cidades do Vale do Paraíba, durante a expansão cafeeira, os 

cortiços eram muito frequentes, por conta da presença de imigrantes 
italianos empobrecidos.     

  
Q.06- (Fgv 2014)  Em vigor desde 2001, a Lei federal nº 10.257, conhecida 
como Estatuto da Cidade, dispõe sobre o princípio da função social da 

propriedade urbana e regulamenta uma série de instrumentos de 
intervenção pública sobre o uso do solo das cidades, voltados, entre outras 
coisas, para coibir a especulação imobiliária. Sobre essa lei, responda:  
 

A) O que se entende na lei por “função social da propriedade urbana”?  
B) Comente pelo menos uma situação de uso do solo urbano que não 

cumpra essa função expressa na lei.  
C) De que modo a situação mencionada no item anterior pode afetar 

negativamente o conjunto da cidade?   
  
Q.07-(Unesp 2014)  Examine a charge e leia o texto. 
 

 
O fenômeno não é novo e nem universal e, nas duas últimas décadas, 
adquiriu uma escala internacional. Apesar de não serem novidade, os 
loteamentos murados e os condomínios fechados produziram, em função 

da sua escala e de sua extensão, uma nova morfologia urbana. 
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Assemelham-se em várias cidades do mundo e têm a singularidade de ser 
um produto imobiliário com barreiras físicas que impedem a entrada dos 
não “credenciados”. 
 

(Arlete Moysés Rodrigues. Loteamentos murados e condomínios fechados. 
In: Pedro de Almeida Vasconcelos et al. (orgs.). A cidade contemporânea, 
2013. Adaptado.) 
 

Indique dois fatores que contribuíram para a proliferação dos condomínios 
fechados e dos loteamentos murados e aponte duas consequências 
resultantes da instalação desses empreendimentos imobiliários para as 
cidades bras 

 
Respostas 
Resposta da questão 1:  [A] 
Entre 2009 e 2015, observa-se o aumento do número de famílias dentro do 
deficit habitacional, ou seja, sem acesso a moradia digna. O problema se 

agravou com a crise econômica e aumento do desemprego nos últimos 
anos, visto que muitas famílias não conseguem pagar sequer aluguel de 
imóveis. Uma das consequências é o aumento do número de sem-teto e de 
movimentos reivindicatórios de moradia que realizam ocupações de 

imóveis vazios no intuito de pressionar o poder público a investir em 
moradia popular. Por outro lado, o número de imóveis vazios é maior do 
que o deficit habitacional, o que revela o papel da especulação imobiliária 
nas cidades brasileiras. O alto valor dos imóveis e dos alugueis é um fator 

de exclusão habitacional.   
 
Resposta da questão 2:  [A] 
A alternativa [A] é correta porque a RIDE – região metropolitana cujos 
municípios encontram-se em mais de um estado – do Distrito Federal surge 

a partir do processo de metropolização de Brasília estendendo-se pelo 
Distrito Federal, Minas Gerais e Goiás. As alternativas incorretas são: [B] e 
[D], porque a RIDE do Distrito Federal é composta três entes federativos; 
[C], porque foi instituída em 1998 com o objetivo de melhorias econômicas.   

 
Resposta da questão 3:  [E] 
A alternativa [E] está correta porque os dados indicam disparidades entre 
as regiões e, portanto, o atendimento precário ocorre de forma 

heterogênea pelo território. As alternativas incorretas são: [A], porque 72% 
possuem a cobertura de esgoto coletado e tratado; [B], porque a região 
Norte representa 33% e a Nordeste 48% do esgoto coletado e tratado e 
solução individual; [C], porque o atendimento adequado no Sudeste e 

Centro-Oeste corresponde respectivamente à 59% e 63%; [D], porque 57% 
da população é atendida pela coleta e tratamento de esgoto.   
 
Resposta da questão 4:  [B] 
A alternativa [B] está incorreta porque a ocupação de áreas irregulares se 

dá por ineficiência de políticas habitacionais que garantam acesso à 
moradia para população de baixa renda. 
As alternativas seguintes são corretas porque o baixo poder aquisitivo de 
grande parte da população, a urbanização desordenada e a ausência de 

políticas públicas não oferecem habitações em número e qualidade para 
população de baixa renda, expandindo dessa forma, os agrupamentos 
subnormais.   
 

Resposta da questão 5:  [C] 
O Brasil sofreu um processo de urbanização rápido, desordenado, marcado 
pela desigualdade social abismal e pela especulação imobiliária. Desde o 
século XIX, a maioria dos cortiços localiza-se nos centros antigos das 
cidades, que sofreram desvalorização ao longo do tempo. São casarões e 

prédios deteriorados, com problemas estruturais e condições sanitárias 
precárias. São ocupados por famílias trabalhadoras que pagam aluguel e 
precisam morar nas regiões centrais para estarem próximas ao trabalho e 
gastarem menos com transporte.   

 
 
 
 

 
 
 
 

 

HISTÓRIA 
SACCO 
Q.01- Leia atentamente o texto abaixo e depois assinale a alternativa 
CORRETA: 

 "As bases de inspiração dessas novas elites eram as correntes cientificistas, 
o darwinismo social do inglês Spencer, o monismo alemão e o positivismo 
francês de Auguste Comte. Sua principal base de apoio econômico e político 
procedia da recente riqueza gerada pela expansão da cultura cafeeira no 

Sudeste do país, em decorrência das crescentes demandas de substâncias 
estimulantes por parte das sociedades que experimentavam a 
intensificação do ritmo de vida e da cadência do trabalho". 

 SEVCENKO, N., "Introdução". "História da vida privada no Brasil". São 

Paulo, Cia. das Letras, 1998, p.14.  
A) A difusão das teorias cientificistas e evolucionistas ao longo do século 

XIX forneceram argumentos para a crítica das práticas 
neocolonialistas, favorecendo o processo de descolonização.  

B)  A influência das teorias cientificistas no Brasil é exemplificada, 

principalmente, pela formação de uma elite que estabeleceu uma 
plataforma de modernização que tinha como base o desenvolvimento 
comercial e agrícola do país.  

C)  Apesar de o consumo do café estar adequado à aceleração do ritmo 

social no século XIX, a industrialização brasileira processou-se 
independentemente do complexo cafeeiro.  

D) A incorporação do positivismo pelos militares brasileiros foi impedida 
pelas definições de Comte sobre o tipo militar como característico do 

regime teológico, marcado pelo domínio da força, da guerra e do 
comando irracional, ao contrário do tipo industrial que se manifestava 
na cooperação, na livre produção e na aceitação racional. 

E)  A adoção do ideário cientificista favoreceu a separação da Igreja e do 
Estado, bem como repercutiu no projeto de modernização 

conservadora das elites brasileiras no período republicano. 
 
 
Q.02 O Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I, considerava os 

jesuítas como inimigos, também porque, no Brasil, eles catequizavam os 
índios em aldeamentos autônomos, empregando a assim chamada língua 
geral. Em 1755, Dom José I aboliu a escravidão do índio no Brasil, o que 
modificou os aldeamentos e enfraqueceu os jesuítas. 

 Em 1863, Abraham Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, aboliu a 
escravidão em todas as regiões do Sul daquele país que ainda estavam 
militarmente rebeladas contra a União em decorrência da Guerra de 
Secessão. Com esse ato, ele enfraqueceu a causa do Sul, de base agrária, 

favorável à manutenção da escravidão. A abolição final da escravatura 
ocorreu em 1865, nos Estados Unidos, e em 1888 no Brasil. 
 
Nos dois casos de abolição de escravatura, observam-se motivações 
semelhantes, tais como: 

A) razões estratégicas de chefes de Estado interessados em prejudicar 
adversários, para afirmar sua atuação política.  

B) fatores culturais comuns aos jesuítas e aos rebeldes do Sul, contrários 
ao estabelecimento de um governo central. 

C) cumprimento de promessas humanitárias de liberdade e igualdade 
feitas pelos citados chefes de Estado.  

D) eliminação do uso de línguas diferentes do idioma oficial reconhecido 
pelo Estado.  

E) resistência à influência da religião católica, comum aos jesuítas e aos 
rebeldes do sul. 

 
Q.03- O texto abaixo analisa as relações entre o homem e a mulher no 
Brasil, no período da Colônia e do Império. 

 
“Muitas mulheres foram enclausuradas, desprezadas, vigiadas, espancadas, 
perseguidas. Em contrapartida, várias reagiram às violências que sofriam. 
Parte da população feminina livre esteve sob o poder dos homens, outra 

parte rompeu uniões indesejáveis e tornou-se senhora do próprio destino. 
As práticas consideradas "mágicas" foram uma das maneiras pelas quais as 
mulheres enfrentaram as contrariedades do cotidiano. Chegaram até 
mesmo a causar temor entre os homens. Acreditava-se que as "feiticeiras" 

tinham o poder de "cura" ou o poder sobre o amor e a fertilidade 
masculina e feminina através de "poções mágicas". 

 (Adaptado de: MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História: 
das cavernas ao terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 1997. p. 239.) 
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A partir do texto, é possível concluir que, na sociedade brasileira colonial e 
imperial, 
A) as mulheres ocupavam o centro decisório das famílias, mesmo que 

homens praticassem atos violentos contra elas, ferindo o estabelecido 

pela lei. 
B) o modelo de família patriarcal, apesar de dominante, era subvertido 

por vários procedimentos adotados pelas mulheres. 
C) o rompimento de uma relação matrimonial por parte da mulher era 

considerado um ato de feitiçaria, passível de punição pela Inquisição 
católica. 

D) as mulheres tinham poder de decisão quanto ao número de filhos, 
satisfazendo, assim, o modelo feminino característico da sociedade 

patriarcal. 
 
Q.04-A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que: 
A) consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador.  
B) instituiu a monarquia como forma de governo, a partir de amplo 

movimento popular. 
C) propôs, a partir das idéias liberais das elites políticas, a extinção do 

tráfico de escravos, contrariando os interesses da Inglaterra.  
D) provocou, a partir da Constituição de 1824, profundas transformações 

na estruturas econômicas e sociais do País. 
E) implicou na adoção da forma monárquica de governo e preservou os 

interesses básicos dos proprietários de terras e de escravos. 
 

Q.05- "Confederação do Equador: Manifesto Revolucionário Brasileiros do 
Norte! Pedro de Alcântara, filho de D. João VI, rei de Portugal, a quem vós, 
após uma estúpida condescendência com os Brasileiros do Sul, aclamastes 
vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforado 
atrevimento de um europeu no Brasil. Acaso pensará esse estrangeiro 

ingrato e sem costumes que tem algum direito à Coroa, por descender da 
casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de 
direito? Não há delírio igual (... )." 

 (Ulysses de Carvalho Brandão. A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR. 

Pernambuco: Publicações Oficiais, 1924). 
 O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de insatisfação 
política contra a: 
 

A) extinção do Poder Legislativo pela Constituição de 1824 e sua 
substituição pelo Poder Moderador. 

B) mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava 
aos brasileiros o direito de se candidatar ao Parlamento, o que só era 

possível aos portugueses. 
C) atitude absolutista de D. Pedro I, ao dissolver a Constituinte de 1823 e 

outorgar uma Constituição que conferia amplos poderes ao 
Imperador.  

D) liberalização do sistema de mão-de-obra nas disposições 

constitucionais, por pressão do grupo português, que já não detinha o 
controle das grandes fazendas e da produção de açúcar. 

E) restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do 
monopólio português e aumento dos tributos contidos na Carta 

Constitucional. 
RESPOSTAS 
Q.01-E Q.02-A Q.03-B Q.04-E Q.05-C 
  

IASBECK 
TEXTO: 1 - Comum à questão: 1     
Então, a era moderna é uma era obtusa de carnificina, guerra e opressão, 
tipificada pelas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, pela nuvem de 
fumaça nuclear sobre Hiroshima e pelas manias sangrentas de Hitler ou de 

Stalin? Ou é uma era de paz, simbolizada pelas trincheiras nunca cavadas 
na América do Sul, as nuvens de cogumelo que nunca apareceram sobre 
Moscou e Nova York e as visões serenas de Mahatma Gandhi e Martin 
Luther King? Para satisfazer otimistas e pessimistas, podemos concluir 

dizendo que estamos no limiar do céu e do inferno, movendo-nos 
nervosamente dos portões de um para a antessala do outro. 

(HARARI, Yuval Noah. Sapiens – Uma breve história da humanidade. Trad. 
Janaína Marcoantonio. 38. ed. Porto Alegre: L&PM, 2018, p. 385) 

 
 
 
 

 

Q.01-A Primeira Guerra Mundial ocorreu a partir da formação de dois 
grandes blocos 
 
A) contrapostos por razões ideológicas entre a defesa de jovens repúblicas 

e a manutenção de tradicionais monarquias imperiais. 
B) motivados por questões imperialistas e compostos inicialmente por 

três potências de cada lado, número que, no entanto, se expandiu 
consideravelmente ao longo da guerra. 

C) constituídos, de um lado, por países que possuíam colônias na África e, 
de outro, por aqueles que pretendiam adquiri-las. 

D) organizados em função do desenvolvimento tecnológico que detinham 
e que separava os que já haviam passado pela Revolução Industrial e os 

que eram essencialmente agrários. 
Q.02-A globalização e o fim da Guerra Fria desarticularam interna e 
externamente a política africana, gerando conflitos “desestrategizados” em 
meio ao alastramento da pobreza, da megaurbanização caótica e do 
ressurgimento de doenças epidêmicas como o cólera. 

Tudo isso era acompanhado pelo colapso econômico, pois a África deixou 
de ser interessante para a Nova Economia e sua Revolução Tecno-científica. 
As guerras predatórias e os conflitos pela sobrevivência somaram-se à 
expansão do cultivo de drogas e à formação de redes locais e mundiais de 

traficantes. 
(Paulo Fagundes Visentini et al. História da África e dos africanos, 2014. 
Adaptado.) 
Esses problemas na África podem ser explicados, entre outros fatores, 

 
A) pelo declínio do tráfico negreiro no século XX, que tirou dos reinos e 

dos líderes tribais sua principal fonte de renda. 
B) pelo processo de descolonização, negociado por intermédio da ONU, 

que afastou a influência das superpotências. 

C) pelas diferenças étnico-culturais dos povos nativos, que 
impossibilitaram a assimilação das tecnologias industriais. 

D) pelo colonialismo mercantilista, que tornou o continente um amplo 
mercado para os excedentes industriais europeus. 

E) pelos interesses imperialistas de países europeus, que partilharam o 
continente e criaram fronteiras artificiais. 

 
Q.03-A Primeira Guerra Mundial (1914 – 1918) provocou grandes 

mudanças na organização sócioeconômica mundial. O fato que marcou o 
início do estado de guerra foi o assassinato do Arquiduque Francisco 
Ferdinando e de sua esposa, em Sarajevo. As causas econômicas do conflito 
são, entretanto, de outra ordem e estão relacionadas aos movimentos de 

transformação do Sistema Econômico Capitalista na fase Imperialista. 
Sobre a guerra, avalie as afirmações a seguir. 
 
I. A Primeira Guerra Mundial provocou um aumento significativo da 

intervenção estatal na economia dos países beligerantes. Na Inglaterra 

em 1917, por exemplo, 94% do consumo interno era controlado pelo 
estado. 

II. A Europa perdeu sua posição hegemônica sobre a economia mundial, 
com a morte de milhares de trabalhadores e danos físicos ao parque 

industrial. 
III. Os Estados Unidos da América, defendendo sua posição política 

isolacionista, não participaram diretamente do conflito. No entanto, 
financiou e enviou suprimentos aos países em guerra. 

IV. A Alemanha estava bem preparada para os combates, apoiada em sua 
indústria química e de armamentos. 

V.Logo após o término do conflito, em 1918, o movimento operário russo, 
liderado por Lenin, iniciou a tomada de poder e deu início à Revolução 
Bolchevique. 

É correto apenas o que se afirma em 
 
A) I, II, V. 
B) I, III, V. 

C) I, II, IV. 
D) II, III, IV. 
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Q.04-Então algumas gentes das vilas camponesas, sem chefes, se juntaram 
em grupos que mal chegavam a cem homens e cada um deles dizia: “Dize 
bem! Dize bem! Abominado seja aquele por quem venha a retardar-se a 
destruição de todos os fidalgos!” Depois se foram sem outro desígnio e sem 

qualquer armamento, afora bastões ferrados e cutelos, rumo à casa do 
nobre que perto dali morava. Então quebraram a casa e mataram o 
cavaleiro, a dama e os filhos, pequenos e grandes e ataram fogo nos 
aposentos. Em seguida foram para outro forte castelo onde fizeram coisa 

pior, violando mulheres e crianças”. 
(FROISSART, Jean. Crônicas. In Duby, Georges.  

A Europa na Idade Média. SP: Martins Fontes, 1988, p. 134-135) 
O estado de ânimo dos camponeses, conforme a descrição feita no Texto 

III, referente ao Século XIV: 
 
A) demonstrava o protesto dos moradores das vilas camponesas, que 

estavam denunciando a falta de chefes e de fidalgos responsáveis pela 
guarda e segurança das casas e castelos feudais. 

B) indicava o grau de revolta contra a ordem social feudal que 
assegurava à nobreza o direito de explorar o trabalho servil, 
garantindo a produção e o trabalho compulsório mesmo que em 
situações de crise. 

C) expressava a intolerância em relação ao modelo de organização social 
que garantia aos clientes acesso irrestrito às reservas senhoriais onde 
se localizavam os castelos e as casas dos camponeses. 

D) representava o desenvolvimento moral dos habitantes das vilas 

feudais, onde as revoltas foram mais violentas, pois eram controladas 
pelos camponeses que se negavam a trabalhar nas reservas 
senhoriais. 

E) identifica-se com o caráter primitivo dos trabalhadores afastados dos 
eixos de produção da economia feudal que, no momento de falência 

das relações de senhorio e vassalagem, invadiram os castelos em 
busca de proteção. 

Q.05-Leia o texto a seguir. 
 

A Cruzada foi fonte de enormes infelicidades, desde a própria época: a 
tomada de Jerusalém, em 1099, o saque de Constantinopla em 1204 são 
páginas vergonhosas da história do Ocidente Cristão [...]. É claro que a 
Cruzada foi muito importante para a identidade da cristandade: um tal 

projeto une uma comunidade, dá-lhe uma unidade. 
LE GOFF, Jacques. Uma longa Idade Média.  

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 101–102. 
 

Quando, no século XI, o papa Urbano II convocou a Primeira Grande 
Cruzada ao Oriente, usou como justificativa para tamanha movimentação 
de tropas e recursos o projeto de 
 
A) reafirmar a universalidade da fé católica, ameaçada pelas conversões 

em massa dos cristãos do Oriente ao islamismo. 
B) reunificar os Impérios Romano do Oriente e do Ocidente, separados 

desde o Édito de Tessalônica de 395. 
C) retomar a posse de reinos cristãos ibéricos ocupados por 

muçulmanos, num projeto militar chamado de Reconquista. 
D) defender os cristãos do Oriente e a retomada dos “lugares santos” 

que estavam em posse dos muçulmanos. 
E) punir os cavaleiros cristãos que desobedeciam a Paz e a Trégua de 

Deus, enviando-os em missão suicida ao Oriente. 
RESPOSTAS 
Q.01-B Q.02-E Q.03-C Q.04-B Q.05-D 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

HENRIQUE 
Q.01-(IFBA)A ciência da História, como qualquer outra ciência, é um 
conhecimento racional, objetivo, progressivo, verificável e verdadeiro, 
ainda que falível. Contudo, a ciência da História para conhecer a realidade 

dos homens no tempo tem determinada especificidade, essa especificidade 
na construção do passado dos homens no tempo é: 
 
A) A ciência historiográfica como qualquer outra ciência social ou 

humana necessita, na maioria das vezes, entrevistar os sujeitos que 
testemunharam os fatos históricos. 

B) Na elaboração da historiografia, o historiador necessita aliar a 
pesquisa científica à imaginação e ficção narrativa. 

C) Na elaboração da historiografia, o historiador necessita imaginar 
como era o passado dos homens no tempo e elaborar a narrativa do 
passado dos homens. 

D) Na elaboração da historiografia, o historiador necessita do acesso às 
fontes ou testemunhos para conhecer o passado dos homens no 

tempo. 
 
Q.02- (FTC BA) Hoje, a concepção da História, tornando-se cada vez mais 
complexa e ampliando continuamente seu campo de estudo, interessa-se 

em compreender e construir integralmente o passado humano. (AQUINO; 
FRANCO; LOPES, 2019). 
 
De acordo com a afirmativa, pode-se considerar que a contínua ampliação 

do campo de estudo da História, no mundo atual, levou os historiadores a 
 
A) ignorarem a produção historiográfica originária da Antiguidade 

Clássica, por se apresentar descomprometida com a verdade histórica. 
B) descartarem a crítica histórica como procedimento necessário à 

leitura do documento escrito e/ou representado pelo patrimônio 
construído. 

C) valorizarem o presente, em detrimento do passado, como 
procedimento facilitador no processo de acumulação de experiências. 

D) empregarem o mito como um recurso único para explicar a relação do 
homem com a natureza e com os outros homens em sociedade. 

E) buscarem o caminho da interdisciplinaridade, visto a premência na 
utilização de uma variedade de fontes, para atenderem a proposta de 

uma história total. 
 
Q.03- (ENEM)Para dar conta do movimento histórico do processo de 
inserção dos povos indígenas em contextos urbanos, cuja memória reside 

na fala dos seus sujeitos, foi necessário construir um método de 
investigação, baseado na História Oral, que desvelasse essas vivências 
ainda não estudadas pela historiografia, bem como as conflitivas relações 
de fronteira daí decorrentes. A partir da história oral foi possível entender a 
dinâmica de deslocamento e inserção dos índios urbanos no contexto da 

sociedade nacional, bem como perceber os entrelugares construídos por 
estes grupos étnicos na luta pela sobrevivência e no enfrentamento da sua 
condição de invisibilidade. 
MUSSI, P. L. V. Tronco velho ou ponta da rama? A mulher indígena terena 

nos entrelugares da fronteira urbana. Patrimônio e Memória, n. 1, 2008. 
 
O uso desse método para compreender as condições dos povos indígenas 
nas áreas urbanas brasileiras justifica-se por 

 
A) focalizar a empregabilidade de indivíduos carentes de especialização 

técnica. 
B) permitir o recenseamento de cidadãos ausentes das estatísticas 

oficiais. 

C) neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmico. 
D) promover o retorno de grupos apartados de suas nações de origem. 
E) registrar as trajetórias de sujeitos distantes das práticas de escrita. 
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Q.04- (UEL PR)     
Eu vi coisas que vocês não imaginariam. Naves de ataque em chamas ao 
largo de Órion. Eu vi raios-c brilharem na escuridão próximos ao Portão de 
Tannhäuser. Todos esses momentos se perderão no tempo, como lágrimas 

na chuva. Hora de morrer. 
(Disponível em: <https://pt.wiki- 

quote.org/wiki/Blade_Runner>. Acesso em: 11 jul. 2017.) 

Esta é uma fala do androide Roy que queria eliminar Decard, no filme Blade 
Runner, o Caçador de Androides (1982), dirigido por Ridley Scott. No 
entanto, no combate, Roy o salvou da morte. Essa reflexão apresenta a 
noção de uma existência construída por múltiplas experiências as quais, 

que por serem as memórias de Roy, se perderiam para sempre. 
Com base nos conhecimentos hoje predominantes sobre os fundamentos 
da história, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir. 
 

(   ) A História privilegia, nos seus estudos, as experiências coletivas dos 
grandes grupos humanos, excluindo a vida do indivíduo comum. 

(   ) A historiografia desconsidera a memória oral para registrar as formas 
culturais de compreensão do mundo. 

(   ) Nos museus e cemitérios, descansam os personagens históricos cujas 
ideias não mais afetarão os vivos. 

(   ) Memória e história são noções diferentes, mas se complementam e 
interagem quando depoimentos orais são registrados em documentos. 

(   ) Um fato histórico gera uma diversidade de documentos, e as 

interpretações sobre ele ressignificam o seu teor. 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta. 
A) V, F, F, V, F 
B) V, F, V, F, V 

C) V, V, F, V, F 
D) F, F, F, V, V 
E) F, V, V, F, V 
 

Q.05-(UCS RS) O estudo e a escrita da História são realizados com base em 
pesquisas documentais e interpretações de fatos históricos. Como não é 
possível reconstruir o passado tal como aconteceu, os historiadores 
utilizam fontes, que podem ser interpretadas de maneiras diferentes, e, por 

isso, existe uma grande diversidade de produções historiográficas a 
respeito de um mesmo tema. No decorrer do tempo, o conceito, o uso e o 
critério de seleção das fontes históricas foi alterado.  
Atualmente, é correto afirmar que 
 

A) toda fonte histórica é necessariamente escrita, as demais são 
consideradas fontes pré-históricas. 

B) o documento escrito, de preferência o oficial, imprime um caráter de 
seriedade ao trabalho do historiador, evitando que ele trabalhe com 

mentiras e falsificações. 
C) filmes, obras literárias, histórias em quadrinho e pinturas não podem 

ser consideradas fontes históricas, pois não têm compromisso com a 
verdade. 

D) as diversas manifestações artísticas, como escultura, pintura ou uma 
canção, podem ser consideradas fontes históricas, na medida em que 
retratam o espírito de um tempo. 

 
SOCIOLOGIA 

OSVALDO 
Q.01-Para Durkheim, os pesquisadores que buscaram explicar as causas e o 
suicídio como casos isolados, não chegaram à causa geradora. Para ele, 
essa causa geradora é exterior aos próprios indivíduos. Os três tipos de 

suicídio que Durkheim se propõe a estudar são: o suicídio egoísta, o suicídio 
altruísta e o suicídio anômico. 
O suicídio altruísta apresenta-se em indivíduos que 
 

A) se desvinculam de seus grupos sociais, não veem mais razão de ser na 
vida. 

B) desenvolvem um estado de desregramento social, decorrente do fato 
de suas atividades estarem desregradas. 

C) se identificam excessivamente com a sociedade na qual estão 
inseridos. 

D) se vinculam com a sociedade de forma imprescindível o que gera certa 
autonomia individual.  

E) por se relacionarem com uma instituição religiosa, apegam-se a sua 

consciência religiosa e acreditam que esse ato os aprimorará sua 
individualidade. 

Q.02- Em sua abordagem metodológica, o intelectual alemão Max Weber 
(1864-1920) questiona a utilização de preceitos naturais na compreensão 
dos fenômenos culturais. Portanto, na concepção weberiana, temos que  
 

A) a na realização da ciência deve-se eliminar preconceitos e prenoções.  
B) é essencial distinguir, do ponto de vista metodológico, a ciência como 

produto de reflexão e compreensão, e a política como vontade e ação 
dos indivíduos.  

C) mais do que elaborar diagnósticos dos fenômenos empíricos, a 
Sociologia deve encontrar soluções e respostas definitivas a todos 
problemas analisados pelos cientistas sociais, elaborando um projeto 
de sociedade.  

D) a Sociologia deve estar a serviço do auto-esclarecimento e 
conhecimento de fatos singulares inter-relacionados.  

E) a busca pela objetividade nas Ciências Sociais deve considerar a 
existência de valores e limites científicos.  

 

Q.03- Os documentos de identificação individual podem ser analisados sob 
a perspectiva dos estudos weberianos a respeito da sociedade moderna. 
 
Sobre essa análise, temos 

 
A) A ação racional com relação a valores é o tipo conceitual que explica o 

uso do CPF, uma vez que se refere às riquezas do indivíduo. 
B) A adoção de documentos de identificação pessoal corresponde aos 

interesses dos indivíduos pelo prestígio social. 
C) O uso do CPF é uma ação dotada de sentido, isto é, compreensível 

pelos demais indivíduos envolvidos na situação. 
D) A identificação pelo CPF é um exemplo de imitação e de ação 

condicionada pelas massas, fenômenos comuns na sociedade 

moderna. 
E) CPF e documentos pessoais fortalecem o processo de 

desburocratização das estruturas racionais de dominação. 
 

Q.04- “Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque desenvolve uma ideia em torno 
da qual constrói sua interpretação sociológica: a do ‘homem cordial’. Este 
seria o brasileiro típico, fruto da colonização portuguesa e representante 
conceitual de nossa sociedade. (...). A cordialidade, tal como entendida por 

Sérgio Buarque, sugere aversão à impessoalidade. Nós, brasileiros, 
estaríamos sempre buscando estabelecer intimidade, pondo os laços 
pessoais e os sentimentos como intermediários de nossas relações. 
Estamos acostumados a ‘fazer amizade’, ‘contar a vida’, ‘pedir conselho’ a 

pessoas que nunca vimos antes enquanto aguardamos na fila do banco ou 
do supermercado. (...) Podemos concluir, assim, que o ‘homem cordial’ 
caracteriza-se fundamentalmente pela rejeição da distância e do 
formalismo nas relações sociais. Mas o caso brasileiro tem outra 
característica: as atitudes e princípios vigentes no universo íntimo da 

família acabaram por transbordar para a esfera pública.” (BOMENY, H.; 
FREIRE-MEDEIROS, B.; EMERIQUE, R. B.; O’DONNELL, J. Tempos modernos, 
tempos de sociologia. São Paulo: Editora do Brasil, 2013, p. 348 e 349).  
Considerando o texto citado e conhecimentos sobre os temas das 

representações, das identidades e das diferenças culturais, temos que    
A) o homem cordial refere a certos padrões de comportamento 

individual isolado sem qualquer relação com uma estrutura política, 
econômica e cultural predominante na vida social brasileira.  

B) a noção de cordialidade foi amplamente difundida dentro e fora do 
Brasil como estereótipo da hospitalidade e da simpatia do brasileiro 
hoje não é considerada uma marca de grande valor simbólico no 
mercado turístico internacional.  

C) a cordialidade se manifesta também na concepção do espaço público 

como prolongamento do espaço privado.   
 
D) interpretações sociológicas baseadas na observação de hábitos e 

costumes como elementos delineadores de uma identidade nacional 

marcaram de forma decisiva a constituição do pensamento social 
brasileiro no início do século XIX.  

 
E) ao instaurar um comportamento marcado pela proximidade, pela 

afetividade e pela emoção, a cordialidade impede o surgimento de 
relações desiguais e hierárquicas, tais como o preconceito social, o 
racismo e a violência de gênero. 
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Q.05- No que se refere ao racismo no Brasil, tem se que. 
  
A) Após os golpes de estado de 1964 e 1968, o mito da democracia racial 

continua a servir como ideal ou inspiração na sociedade brasileira.  

B) A formulação de Gilberto Freyre sobre o país constituir uma 
democracia social foi, historicamente, rejeitada no Brasil.  

C) Para Florestan Fernandes, o racismo mascarado desempenhou 
importante papel na manutenção das desigualdades na sociedade 

brasileira.  
D) A existência de mobilidade social e de abertura racial significa 

ausência de preconceitos e de discriminação, conforme Florestan 
Fernandes.  

E) O racismo brasileiro deve ser lido como reação à igualdade legal entre 
cidadãos formais e informais que se instalou com o fim da escravidão.   

 
Q.06- Em 1903 havia nos Estados Unidos um sujeito que pretendia produzir 
carros baratos. Pelas regras do setor, só podia vender veículos quem 

fabricasse a maior parte dos seus componentes. Henry Ford fazia o 
contrário, montava o que os outros produziam e seu carro custava US$ 240. 
O cartel queria que ele cobrasse pelo menos US$ 1 mil. Como não tinha o 
selo da guilda, foi à Justiça. A briga durou oito anos. Quem ouve falar nessa 

história acha que é coisa de um tempo superado. Algo semelhante está 
acontecendo no século 21. As grandes montadoras americanas querem 
blindar a alma eletrônica do seus carros. Sustentam que os painéis dos 
veículos são de sua propriedade e empresas como o Google e a Apple 

devem se limitar ao fornecimento de aplicativos. 
 Folha de SP. 16/03/2014. Elio Gaspari. As montadoras brigam com o 
progresso.  
 
No texto existe um relato das praticas coorporativas de proteção em um 

mercado liberal. As estratégias produtivas depreendidas do texto são 
A) pertinentes com a atual necessidade de produção flexibilizada, com 

consumo seletivo, estratificado por consumidores com exigências 
diferenciadas.  

B) compatíveis com o lema “deixai fazer, deixai passar”, uma vez que no 
capitalismo técnicas como o fordismo são esvaziadas. 

C) ultrapassadas, pois temos uma celeuma entre montadoras e empresas 
de tecnologia de comunicação que impossibilita o funcionamento 

natural do capitalismo. 
D) ilegais já que está ocorrendo fraude de patentes pelas montadoras, 

bem como formação de cartéis como acontecia no início do século XX.  
E) incompatíveis com o neoliberalismo atual em que as empresas se 

preocupam com a produção em série. 
 
Q.07- (ENEM 2013) Rua Preciados, seis da tarde. Ao longe, a massa humana 
que abarrota a Praça Puerta Del Sol, em Madri, se levanta. Um grupo de 
garotas, ao ver a cena, corre em direção à multidão. Milhares de pessoas 

fazem ressoar o slogan: “Que não, que não, que não nos representem”. Um 
garoto fala pelo megafone: “Demandamos submeter a referendo o resgate 
bancário”. 
RODRÍGUEZ, O. Puerta Del Sol, o grande alto-falante. Brasil de Fato, São 

Paulo, 26 maio-1 jun. 2011(adaptado). 
 
Em 2011, o acampamento dos Indignados espanhóis expressou todo o 
descontentamento político da juventude europeia. Que proposta sintetiza 

o conjunto de reivindicações políticas destes jovens? 
 
A) Voto universal. 
B) Democracia direta. 
C) Pluralidade partidária. 

D) Autonomia legislativa. 
E) Imunidade parlamentar. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Q.08- Leia o texto a seguir. 
 
Habermas distingue entre racionalidade instrumental e racionalidade 

comunicativa. A racionalidade comunicativa ocorre quando os seres 
humanos recorrem à linguagem com o intuito de alcançar o entendimento 
não coagido sobre algo, por exemplo, decidir sobre a maneira correta de 
agir (ação moral). A racionalidade instrumental, por sua vez, ocorre quando 

os seres humanos utilizam as coisas do mundo, ou até mesmo outras 
pessoas, como meio para se alcançar um fim (raciocínio meio e fim). 
 
Com base no texto e nos conhecimentos sobre a teoria da ação 

comunicativa de Habermas, temos: 
 
A) Contar uma mentira para outra pessoa buscando obter algo que 

desejamos e que sabemos que não receberíamos se disséssemos a 
verdade é um exemplo de racionalidade comunicativa. 

B) Realizar um debate entre os alunos de turma da faculdade buscando 
decidir democraticamente a melhor maneira de arrecadar fundos para 
o baile de formatura é um exemplo de racionalidade instrumental. 

C) Um adolescente que diz para seu pai que vai dormir na casa de um 

amigo, mas, na verdade, vai para uma festa com amigos, é um 
exemplo de racionalidade comunicativa. 

D) Alguém que decide economizar dinheiro durante vários anos a fim de 
fazer uma viagem para os Estados Unidos da América é um exemplo 

de racionalidade instrumental. 
E) Um grupo de amigos que se reúne para decidir democraticamente o 

que irão fazer com o dinheiro que ganharam em um bolão da Mega 
Sena é um exemplo de racionalidade instrumental. 

 

Respostas 
Q.01-E Q.02-E Q.03-C Q.04-C Q.05-C 

Q.06-A Q.07-B Q.08-B 
 
FILOSOFIA 
Q.01-Leia com atenção o texto a seguir. 

 
A finalidade da política não é, como diziam os pensadores gregos, romanos 
e cristãos, a justiça e o bem comum, mas, como sempre souberam os 
políticos, a tomada e manutenção do poder. O verdadeiro príncipe é aquele 

que sabe tomar e conservar o poder [...]. 
(CHAUÍ, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000, p. 396.) 

A respeito das qualidades necessárias ao príncipe maquiaveliano, é correto 
afirmar:  
A) O príncipe precisa ter fé, ser solidário e caridoso, almejando a 

realização da virtude cristã.    
B) O príncipe deve ser flexível às circunstâncias, mudando com elas para 

dominar a sorte ou fortuna.    
C) O príncipe precisa unificar, em todas as suas ações, as virtudes 

clássicas, como a moderação, a temperança e a justiça.    
D) O príncipe deve ser bondoso e gentil, angariando exclusivamente o 

amor e, jamais, o temor do seu povo.    
 

Q.02- Marque a alternativa que expressa corretamente o pensamento de 
Sócrates.  
 
A) Sócrates estabelece uma ligação muito estreita entre o conhecimento 

da virtude e a ação humana, a ponto de sustentar que aquele que 
conhece o que é o correto não pode agir erroneamente, visto que o 
erro de conduta é fruto da ignorância sobre a verdade.    

B) O fim último do método dialético socrático era a refutação do seu 
interlocutor. Assim sendo, é legítimo afirmar que o reconhecimento 

da própria ignorância equivale à constatação de que a verdade é 
relativa a cada indivíduo.    

C) Sócrates é considerado um divisor de águas na Filosofia graças a sua 
teoria ética sobre a imobilidade do Ser. Por isso, sua missão sempre 

foi a investigação de um fundamento absoluto da moral.    
D) Sócrates fazia uso de um método refutativo de investigação, o que 

significa que seu principal intento era levar o interlocutor à 
contradição, independentemente se o último estivesse ou não com a 

razão.    
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Q.03- Leia atentamente o texto a seguir. 
 
“Logo, o que é primeiramente, isto é, não em sentido determinado, mas 
sem determinações, deve ser a substância. 

Ora, em vários sentidos se diz que uma coisa é primeira, e em todos eles o 
é a substância: na definição, na ordem de conhecimento, no tempo.” 
 
ARISTÓTELES. Metafísica. (1028a 30-35). Tradução de Leonel Vallandro.  

Porto Alegre: Globo, 1969. p.147-148. 
 
De acordo com o pensamento de Aristóteles, marque a alternativa 
incorreta.  

A) Para Aristóteles, o conhecimento somente é possível tendo por objeto 
as substâncias, pois dos acidentes não é possível se fazer ciência.    

B) A substância, ao contrário do acidente, é a categoria por meio da qual 
sabemos o que uma coisa é, pois é a partir da substância que 
definimos uma coisa.    

C) Pode-se dizer que, para a metafísica aristotélica, a substância é a 
característica necessária de uma coisa, uma vez que nos indica em que 
sentido uma coisa é.    

D) Segundo a metafísica aristotélica, a definição de cada ser é apreendida 

pela ordenação e classificação de suas características acidentais.    
   
Q.04- Santo Tomás de Aquino, nascido em 1224 e falecido em 1274, propôs 
as cinco vias para o conhecimento de Deus. Estas vias estão fundamentadas 

nas evidências sensíveis e racionais. A primeira via afirma que os corpos 
inanimados podem ter movimento por si mesmos. Assim, para que estes 
corpos tenham movimento é necessário que algo os mova. Esta concepção 
leva à necessidade de um primeiro motor imóvel, isto é, algo que mesmo 
não sendo movido por nada pode mover todas as coisas. 

 
Sobre a primeira via, que é a do movimento, marque a alternativa correta.  
A) Para que os objetos tenham movimento é necessário que algo os 

mova; dessa forma, entende-se que é necessário um primeiro motor. 

Logo, podemos entender que Deus não é necessário no sistema.    
B) Para Santo Tomás, os objetos inanimados movem-se por si mesmos e 

esse fenômeno demonstra a existência de Deus.    
C) A demonstração do primeiro motor não recorre à sensibilidade, 

dispensando toda e qualquer observação da natureza, uma vez que 
sua fundamentação é somente racional.    

D) Conforme o argumento da primeira via podemos concluir que Deus é 
o motor imóvel, o qual move todas as coisas, mas não é movido.    

 
Q.05- Leia o texto a seguir. 
 
“No que diz respeito a todas as coisas que compreendemos, não 
consultamos a voz de quem fala, a qual soa de fora, mas a verdade que 

dentro de nós preside à própria mente, incitados talvez pela palavra a 
consultá-la.” 

De Magistro, Cap. XI, 38, In Os Pensadores, SANTO AGOSTINHO.  
São Paulo: Nova Cultural, 1987. p. 319. 

Marque a afirmativa incorreta.  
A) Segundo Agostinho, a verdade não se descobre pela consulta das 

palavras que vêm de fora. O processo da descoberta da verdade dá-se 
através da interioridade.    

B) Segundo Agostinho, a linguagem humana não tem um poder causal, 
mas apenas uma função instrumental de utilidade.    

C) Segundo Agostinho, a linguagem humana é a condição para conhecer 
a verdade que dentro de nós preside à própria mente.    

D) Segundo Agostinho, a verdade que dentro de nós preside à própria 

mente pressupõe a iluminação divina e não o recurso à memória. 
 
Q.06- 
E, tendo notado que nada há no eu penso, logo existo, que me assegure de 

que digo a verdade, exceto que vejo muito claramente que, para pensar, é 
preciso existir, julguei poder tomar por regra geral que as coisas que 
concebemos mui clara e mui distintamente são todas verdadeiras, havendo 
apenas alguma dificuldade em notar bem quais são as que concebemos 

distintamente. 
DESCARTES, René. Discurso do Método. São Paulo: Abril Cultural, 1973. p. 

55. Coleção "Os Pensadores" 
 

Descartes é uma das figuras que inauguram o pensamento moderno. No 
trecho o autor nos apresenta a percepção de que 
A) a filosofia deveria continuar utilizando como parâmetro a crença, 

elemento fundamental na escolástica. 

B) qualquer critério definitivo é dogmático, por isso a filosofia não 
deveria adotar nenhum para a avaliação. 

C) os sentidos, já que nos apresentam o mundo como ele é, devem ser o 
critério definitivo da razão. 

D) os critérios de aceitação do conhecimento são racionais, e estão 
relacionados à clareza. 

E) somente a religião poderia apresentar os melhores argumentos para a 
aceitação de algo na mente. 

    
Q.07- 
Mas logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar que 
tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse 
alguma coisa. E, notando que esta verdade eu penso, logo existo era tão 

firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos 
não seriam capazes de a abalar, julguei que poderia aceitá-la, sem 
escrúpulo, como o primeiro princípio da Filosofia que procurava. 
DESCARTES, René. Discurso do método. Trad. de J. Guinsburg e Bento 

Prado Júnior. São Paulo: Nova Cultural, 1996. p. 92. Coleção Os Pensadores. 
René Descartes é um dos principais filósofos da modernidade. Para este 
autor,  

A) não podemos conhecer nada com certeza, pois tudo quanto pensamos 

está sujeito à falsidade. 

B) o “eu penso, logo existo” expressa uma verdade instável e incerta, o 
que fez Descartes ser vencido pelos céticos. 

C) a expressão “eu penso, logo existo” representa a verdade firme e certa 
com a qual Descartes fundamenta o conhecimento e a ciência. 

D) as “extravagantes suposições dos céticos” foram impedimento para 
encontrar uma verdade que servisse como princípio para a filosofia. 

E) ao acreditar que tudo era falso, era possível colocar em dúvida sua 
própria existência. 

Respostas 
Resposta da questão 01 
 [B] 
 
Quando o príncipe não deve deixar de escapar a fortuna, significa que não 

deve deixar a ocasião porque de nada adiantaria um príncipe virtuoso, se 
não soubesse ser precavido ou ousado, aguardando a ocasião propícia da 
sorte ou do acaso das circunstâncias, para isso, ele tem de ser um 
observador da história.   

 
Resposta da questão 02 
 [A] 
 

O objetivo do pensamento socrático é conduzir o interlocutor à verdade, e 
não somente refutá-lo ou fazê-lo chegar à consciência da própria 
ignorância. A ideia de imobilidade do Ser é de Parmênides, e não de 
Sócrates. Sendo assim, somente a alternativa [A] é correta.   

 
Resposta da questão 03 
 [D] 
 
Das alternativas, somente a opção [D] é falsa. Segundo Aristóteles, a 

definição de cada ser é dada pela sua substância e essência (que 
corresponde às características gerais do ser) e não pelas suas características 
acidentais.   
 

Resposta da questão 04 
 [D] 
 
Somente a alternativa [D] é correta. A argumentação de Tomás de Aquino 

pode ser resumida da seguinte forma: tudo o que se move tem uma 
origem. É impossível uma cadeia infinita de motores. Logo, deve existir um 
primeiro motor e este motor é Deus.   
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Resposta da questão 05 
 [C] 
 
Ainda que se assemelhe muito a Platão em diversos pontos, Agostinho fazia 

uma pequena diferenciação deste com relação a sua teoria sobre a 
verdade. Ambos pensavam a existência de uma verdade inata, mas, para 
Platão, essa verdade seria encontrada pela memória, enquanto que, para 
Agostinho, seria encontrada pela iluminação divina.   

 
Resposta da questão 06 
[D] 
O discursor do item estabelece o critério da evidência como o mais 

adequado para a filosofia cartesiana. As demais alternativas são distratores 
ao afirmares a crença, o dogma, os sentidos e a religião como critérios de 
aceitação da verdade, respectivamente. 
 
Resposta da questão 07 

[C] 
O discursor apresenta o cogito, pedra angular do pensamento de 
Descartes. As demais alternativas são distratores porque afirmam a 
impossibilidade do conhecimento certo, ou a instabilidade do cogito, ou o 

impedimento da filosofia em função dos céticos ou a possibilidade da 
dúvida da existência, respectivamente. 
 
INGLÊS 

Texto 1 
 
Mexicans are famous in the Spanish-speaking world for their extensive use 
of the diminutive. While in most Spanish-speaking countries the addition of 
the diminutive ‘ita’ to an adverb like ahora (meaning ‘now’) would 

strengthen it to indicate immediacy (i.e. ‘right now’), this is not the case in 
Mexico. Dr Company explained that Mexicans instead use the diminutive 
form to break down the space between the speaker and the listener and 
lessen formality. In this case of ‘ahorita’, the addition of the diminutive 

reduces urgency rather than increasing it – a difference that can be 
extremely confusing for foreigners. 
 
 

Q.01-Consider the following affirmatives: 
1. The use of the diminutive in Mexico does not follow the same rules for 

other Spanish speaking countries. 
2. Dr Company says that Mexicans use ‘ahorita’ to indicate immediacy. 

3. The use of the diminutive in Mexico indicates more proximity between 
speaker and listener. 

4. The ‘ahorita’ example indicates the particular way Mexicans have 
adapted language to their cultural patterns. 

 

A) only affirmatives 1 and 3 are correct 
B) only affirmatives 2 e 3 are correct 
C) only affirmatives 2 and  4 are correct 
D) only affirmatives 1, 2 and  4 are correct 

E) only affirmatives 1, 3 and  4 are correct 
 
Texto 2 
 

After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding 
A United Nations human rights official today called on Latin American 
countries to tackle the problem of prison overcrowding in the wake of an 
overnight fire at a jail in Honduras that killed hundreds of inmates. More 
than 300 prisoners are reported to have died in the blaze at the prison, 

located north of the capital, Tegucigalpa, with dozens of others still missing 
and presumed dead. Antonio Maldonado, human rights adviser for the UN 
system in Honduras, told UN Radio today that overcrowding may have 
contributed to the death toll. “But we have to wait until a thorough 

investigation is conducted so we can reach a precise cause,” he said. “But 
of course there is a problem of overcrowding in the prison system, not only 
in this country, but also in many other prisons in Latin America.” 
 

 
 
 
 

Q.02-Os noticiários destacam acontecimentos diários, que são veiculados 
em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o 
acontecimento reportado é a 
 

A) ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. 
B) questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América 

Latina. 
C) investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um 

presídio. 
D) conclusão do relatório sobre a morte de mais de trezentos detentos 

em Honduras. 
E) causa da morte de doze detentos em um presídio superlotado ao 

norte de Honduras. 
 
Texto 3 
 
CHOCOLATE INCREASES SURVIVAL RATES AFTER HEART ATTACK 

Scientists followed 1,169 nondiabetic men and women who had been 
hospitalized for a first heart attack. The patients had a health examination 
three months after their discharge from the hospital, and researchers 
followed them for the next eight years. After controlling for age, sex, 

obesity, physical inactivity, smoking, education and other factors, they 
found that the more chocolate people consumed, the more likely they were 
to survive. 
While the chocolate eaters in the study had a statistically insignificant 

reduction in the risk of death from any cause over the eight-year span, the 
reduced risk for dying of heart disease was highly significant. And it was 
dose-dependent — that is, the more chocolate consumed, the lower the 
risk for death. 
Compared with people who ate none, those who had chocolate less than 

once a month had a 27 percent reduction in their risk for cardiac death, 
those who ate it up to once a week had a 44 percent reduction and those 
who indulged twice or more a week had a 66 percent reduced risk of dying 
from a subsequent heart event. The beneficial effect remained after 

controlling for intake of other kinds of sweets. 
The co-author of the paper, Dr. Mukamal, said that data from other studies 
suggests that chocolate lowers blood pressure and this might be a cause of 
the lower cardiac mortality found in the study. 

 
Q.03-Marque a alternativa incorreta dos termos destacados no texto: 
 
A) likely-provavelmente (advérbio) 

B) while-enquanto (conjunção temporal) 
C) smoking-tabagismo (substantivo) 
D) might-possibilidade (verbo modal) 
E) upto-até (preposição) 
 

Q.04-The beneficial effect remained after controlling for intake of other 
kinds of sweets” means: 
 
A) people continue having beneficial effects independent of eating others 

sweets. 
B) people who added other kinds of sweets to their diets felt terrible. 
C) people who eat chocolate feel like eating other kind of sweets more 

often. 

D)  people must control the amount of other sweets they eat to continue 
having beneficial     effects. 

E) people who added other kinds of sweets to their diets felt even more 
benefits. 

 

Q.05-According to the text, its true to say that 
 
A) the study was in progress for three months after patients ‘first heart 

attack. 

B) people who ate less chocolate had better results. 
C) the consumption of chocolate also reduced the risk of death from 

other causes. 
D) the consumption of chocolate is beneficial for diabetic patients. 

E) the consumption of chococlate after a heart attack enhances the 
chance of survival. 

 
RESPOSTAS 

Q.01-E Q.02-A Q.03-B Q.04-D Q.05-E 
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ESPANHOL 

 
Q.01- La imagen de arriba ha sido publicaa en una página de red social  y 
hace referencia al momento actual. A partir de la lectura del texto, se 
puede afirmar que la palabra OJALÁ, presente en el mensaje, transmite una 
idea de: 

A) Duda 
B) Certeza 
C) Deseo 
D) Rechazo 
 

 
Q.02- Nas tiras cômicas de Quino, diversos padrões sociais são contestados. 
No texto acima, de sua autoria, a personagem Susanita (uma das amigas de 

Mafalda) ironiza a perpetuação: 
A) do preconceito contra a mulher no mercado de educacional 
B) da ausência de sufrágio universal , impedindo as mulheres do ingresso 

no processo democrático 

C) das diferenças laborais entre os géneros, pautando preconceitos e 
exclusões  

D) de um padrão femenino voltado exclusivamente aos afazeres 
domésticos e familiares 
 

Año 1898. El magnate de la prensa estadounidense William R. Hearst 
utilizaba una mezcla de medias verdades y completas falsedades, 
aderezadas con grandes dosis de sentimentalismo, para influir en la opinión 
pública sobre la necesidad de intervención de Estados Unidos en Cuba. Él 

solo quería (parece) vender toneladas de periódicos. Cuando, en medio de 
la guerra de Cuba (1898), el acorazado estadounidense Maine explotó en el 
puerto de La Habana (Cuba), fue Hearst y su máquina de hacer periódicos 
quién señaló a España como culpable de un supuesto sabotaje e instó al 

por aquel entonces presidente estadounidense William McKinley a iniciar 
una guerra contra los españoles. Y así, aupados por el efecto propagador de 
una posverdad , la guerra facilitó a Estados Unidos el dominio del Canal de 
Panamá y de las últimas colonias españolas de ultramar. 

Con Hearst nació la llamada  prensa amarilla, que hoy apenas se menciona 
(quizá porque hay poco que no sea amarillo, y ya ni se cuestiona). Casi 120 
años después, el poder de los rumores se vio exacerbado de modo 
exponencial por un ejército virtual de millones de cuentas falsas que 
difunden bulos políticos. Su uso y cómo afectó la manipulación a los 

resultados del referéndum del Brexit y de las elecciones presidenciales 
estadounidenses forma parte de nuestra propia historia, en la que estamos 
inmersos. 
(Fuente – revista QUO.es) 

 

Q.03- Tras la lectura del texto de arriba, es posible percibir que él se refiere 
específicamente a un ejemplo de 
A) trampa política utilizada para alcanzar el poder 
B) comentario popular utilizado para lograr anhelos políticos 

C) mensaje no verdadero publicado por la televisión, buscando sostener 
retos políticos  

D) bulo utilizado para la manipulación de la población en general 
 

 
 
Q.04- Após a leitura do texto acima, é possível afirmar que esse está 
destinado: 

A) àqueles que desejam vender suas casas turísticas  
B) aos proprietários de imóveis que almejam alugar seus bens  
C) aos corretores imobiliários que poderão contar com a tranquilidade 

de uma consultoria 

D) a profissionais que almejam ingresar no mercado de aluguéis sazonais  
 
El Gobierno aclara que los mayores también podrán pasear a partir del 2 
de mayo si descienden los contagios 
Ese domingo, el 26 de abril de 2020, los niños salieron a pasear en España 

por primera vez, tras cuarenta días encerrados. El ministro de Sanidad, 
Salvador Illa, ha aclarado este domingo que los mayores también se podrán 
beneficiar “con toda seguridad” de la apertura a los paseos desde el 2 de 
mayo en caso de que los indicadores de la pandemia de coronavirus 

permitan tomar esta medida de alivio del confinamiento. "Si la evolución se 
confirma, y pensamos que puede ser, el día 2 de mayo haremos una nueva 
orden para permitir paseos y actividades 
al aire libre. De los paseos se podrán 

beneficiar los  mayores con toda 
seguridad”, ha especificado Illa este 
mediodía en una rueda de prensa tras 
asistir a la videoconferencia entre el jefe 
del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los 

presidentes autonómicos. 
En la comparecencia junto a la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa 
Ribera, Illa ha destacado que los datos de la pandemia muestran que se 
está “consolidando el descenso” y “doblegando la curva”, al pasar de un 

índice de contagios del 35% –cuando se decretó el estado de alarma– al 
0,8% actual. Illa también ha dado por hecho que el Ejecutivo deberá pedir 
una nueva prórroga del estado de alarma para llevarlo más allá del 9 de 
mayo, y ha insistido en que “no hay que perderle el respeto al virus”. “No 

quiero anticipar nada, a nadie se le escapa que la evolución de la pandemia 
está yendo mejor, pero es un virus de mucho contagio, el Gobierno siempre 
actúa con muchísima prudencia y es un horizonte muy precipitado pensar 
que el estado de alarma se puede acabar en los próximos 15 días”, ha 

admitido Illa, que ha añadido que corresponde al presidente del Gobierno 
realizar el anuncio de una eventual ampliación del estado de alarma 
vigente. Se trataría de la cuarta prórroga que el Ejecutivo solicita al 
Congreso. 
(Fuente: elpais.com – con adaptaciones) 

 
Q.05-Segundo a leitura  do texto, que versa sobre algumas atualizações 
relativas ao isolamento social español em virtude da propagação virus 
SARS-Cov2, é possível afirmar que a intenção da noticia é mencionar a: 

A)  volta da possibilidade das crianças e jovens participarem  de 
atividades ao ar livre. 

B)  suspensão da “quarentena” de isolamento em território español. 
C)  possibilidade de idosos também saírem às ruas após um longo 

período de isolamento. 
D) volta de crianças mais jovens e de maior idade às ruas após o período 

de isolamento social. 

https://elpais.com/sociedad/2020-04-25/espana-tras-la-cuarentena-asi-sera-la-nueva-normalidad.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-25/espana-tras-la-cuarentena-asi-sera-la-nueva-normalidad.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-26/ultima-hora-del-coronavirus-en-espana-y-el-mundo-en-directo.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-26/ultima-hora-del-coronavirus-en-espana-y-el-mundo-en-directo.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-26/espana-registra-288-fallecimientos-en-24-horas-la-cifra-mas-baja-en-mas-de-un-mes.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-26/espana-registra-288-fallecimientos-en-24-horas-la-cifra-mas-baja-en-mas-de-un-mes.html
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SITUAÇÃO UFU 

 

 
Orientações  
Leia com atenção todas as instruções.  

A) Você encontrará três situações para fazer sua redação.   
B) Ao redigir seu texto, obedeça às normas do gênero.  
C) Se for o caso, dê um título para sua redação. Esse título deverá deixar 

claro o aspecto da situação que você pretende abordar. Escreva o título 

no lugar apropriado na folha de prova.  
D) Se a estrutura do gênero selecionado exigir assinatura, escreva, no 

lugar da assinatura: JOSÉ ou JOSEFA.  
E) Em hipótese alguma escreva seu nome, pseudônimo, apelido etc. na 

folha de prova.  
F) Utilize trechos dos textos motivadores, parafraseando-os.  
G) Não copie trechos dos textos motivadores ao fazer sua redação.  

 

ATENÇÃO: se você não seguir as instruções da orientação geral e as 
relativas ao tema e ao gênero que escolheu, sua redação será 

penalizada. 
 

 
Leia com atenção o texto abaixo. 
 

Sem informação, higiene e abrigos, população de rua de 

SP está vulnerável à covid-19 
Marina Duarte de Souza  

  
Diante do aumento de casos do novo coronavírus no Brasil e, 

principalmente, em São Paulo (SP), a orientação dos órgãos  de  saúde  é  o  

isolamento  em  casa.  Mas,  para  pelo menos 24 mil pessoas que vivem em 
situação de rua na capital paulista, a quarentena domiciliar não é uma 
possibilidade.   

O  número  integra  os  dados  do  último  censo  da população  

de  rua  apresentado  pela  Prefeitura,  que  mostra também que mais de 3 
mil moradores de rua têm mais de 60 anos, ou seja, estão no grupo de risco 
da epidemia.  

Para  o  movimento  social  o  total  de  pessoas  em situação de 

rua é ainda maior e chega a mais de 33 mil. Como essa  população  poderá  
lidar  com  a  covid-19  sem  abrigo, alimentação e acesso a higiene?  

O governo municipal anunciou a implantação de cinco centros de 
acolhida de emergenciais neste domingo (22). Serão oferecidas um total de 
400 novas vagas, que se somarão às 17,2  mil  já  existentes.  Um  dos  

espaços,  na  região  da Subprefeitura  Vila  Mariana,  será  utilizado  por  
pessoas  já diagnosticadas  com  coronavírus  e  que  necessitam  de 
isolamento domiciliar.   

Segundo  a  administração,  a  medida  visa  poder esvaziar 

parcialmente os centros que já existem, viabilizando um espaçamento 
maior entre os beliches. A prefeitura também anunciou  a  instalação  de  
pias  no  centro  da  cidade  e abordagens  às  pessoas  em  situação  de  rua  
por  meio  das equipes  dos  programas  Consultório  na  Rua  e  Redenção  

na Rua.   
As providências só foram tomadas após mobilização da  

sociedade  civil,  como  o  abaixo-assinado  promovido  pelo padre  Júlio  
Lancellotti,  da  Pastoral  Povo  de  Rua  para distribuição de álcool em gel e 

aumento de abrigos por parte do poder público.  
Para o líder religioso da Casa de Oração do Povo, no bairro  da  

Moóca,  população  na  rua  continua  bastante vulnerável  e  carece  de  
informações.  Ele  disponibilizou  a paróquia como abrigo para moradores 
com suspeita da doença.  

“O que consigo verificar, que eu sinto e presencio, é que  a  
população  de  rua  está  aflita  e  ainda  com  poucas informações,  com  
dificuldade  de  aceitar  que  os  serviços  de acolhimento fiquem em 
quarentena. Muita gente desprotegida sem  nenhuma  informação,  muitos  

não  estão  conseguindo alimentação  e  estão  sem  acesso  à  água  
potável”,  conta  

Lancellotti.   
O Núcleo de Direitos Humanos do Povo de Rua e o Movimento 

Nacional da População de Rua (MNPR) endossam as  observações  do  
coordenador  da  Pastoral  Povo  de  Rua  e destacam  que  as  medidas  da  
administração  municipal  ainda não  tiveram  efeitos  práticos  na  vida  
dessas  pessoas.  Em tempos de quarentena e com políticas públicas 

fragilizadas, a população de rua fica ainda mais desassistida.  
“Tinham  grupos  de  pessoas  que  doavam  alimentos para  a  

população  de  rua,  mas  esses  grupos  na  semana passada já se retiraram 
da rua. Muitas pessoas em situação de rua recebem alimentos dos 

restaurantes, mas que a partir desta semana também estão estarão 
fechados. Então eles não têm comida,  água,  kit  de  higiene,  não  tem  
nada”,  explica  Nina Laurindo, coordenadora do Núcleo.  

Segundo  ela,  as  pias  prometidas  pela  Prefeitura também não 
foram implementadas.  

O  panorama  observado  pelas  entidades  que acompanham  e  
prestam  assistência  à  população  de  rua, também  está  presente  nos  
depoimentos  colhidos  pela reportagem do Brasil de Fato.   

Edilei  Manegade  Carneiro,  de  42  anos,  está  em situação  de  

rua  há  quatro  meses  e  frequenta  um  centro  de acolhimento da Moóca, 
que atende cerca de 1.150 pessoas.  

Ele conta que ainda não houve nenhuma separação de camas e a 
única ação informativa de que teve notícia foi uma palestra,  mas  que  ele  

pôde  assistir  porque  não  estava  na unidade naquele momento.  
“A única coisa que está lá é na hora do refeitório, que entra de 

seis em seis e só pedem ‘mantenham a distância’, mas dentro  dos  quartos  
é  todo  mundo  junto.  Domingo  à  noite, quando eu cheguei lá, foi 
montado uma tenda e eu até agora estou sem saber para o que é. Eu 

percebo que as pessoas que estão  na  rua  estão  bem  perdidas,  eu  estou  
vendo  muito  um silêncio nas ruas. Os centros de convivência estão numa 
super lotação, está complicada a situação”, explica Carneiro.  

 

Já Roberto Francisco dos Santos, em situação de rua desde 2009, 
não ficou sabendo de nenhuma palestra, apenas viu  informações  em  
cartazes  no  centro  de  acolhimento frequentado por ele, no bairro do 
Brás, que atende cerca de 120 pessoas.  

Problema de todos  
“Essa sociedade pode pagar um preço muito alto por não  pensar  

em  políticas  públicas  para  essa  população também”, denuncia Nina 
Laurindo, coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos do Povo de Rua, 

ao apontar que a falta de humanidade e de cuidado com da população em 
situação de rua  diante  do  novo  coronavírus  pode  refletir  em  mais 
contaminações.  

  
Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2020/03/  

25/sem-informacao-higiene-e-abrigos-populacao-de-rua-de-sp-esta- 
vulneravel-a-covid-19  (adaptado) 

 

 

Situação A UFU 
 

 
Redija  um  EDITORIAL  sobre  as  principais  medidas  que deveriam ser 

implementadas pelas prefeituras para proteger os moradores de rua frente 
à pandemia do coronavírus no Brasil. 
 

 

Situação B ENEM 
 

 

PARA A PROPOSTA DO TIPO ENEM, LEIA TAMBÉM OS TEXTOS A SEGUIR. 
 

Aplicativo mapeia moradores em situação de rua em São Paulo 
  

Um  aplicativo  recém-lançado  reunirá dados inéditos em um 

censo das pessoas em situação de rua em  São  Paulo.  O  app  “Calor  da  
rua” pretende juntar  não só números,  mas  também  informações  como  
nome,  lugar  de origem, localização atual, situação familiar e, 
principalmente, as histórias que levaram essas pessoas às ruas.  
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A ideia é dar rosto e voz a esse grupo crescente na capital  
paulista  —  os  dados  oficiais  mais  recentes,  de  2015, indicavam quase 
16 mil pessoas nessa condição na cidade.   

O primeiro teste foi realizado em uma ação da rede Ecos, que 

reúne coletivos com projetos e mobilizações sociais para a população de 
rua. No início, apenas voluntários da rede coletarão os dados, que serão 
inseridos no app e analisados durante seis meses. Depois, o aplicativo deve 
ser aberto para que cidadãos também passem a colaborar com as 

informações.   
O “Calor da rua” permite marcar, como em um GPS, a localização  

da  pessoa  em  situação  de  rua.  Ao  clicar  nesse ponto,  se  algum  
voluntário  já  tiver  conversado  com  essa pessoa,  será  possível  saber  no  

aplicativo  seu  nome,  idade, cidade, por que foi para a rua, quais são as 
dificuldades, se possui alguma deficiência, entre outros.   

O  app  também  deve  captar  sentimentos  que  as pessoas em 
situação de rua desejem demonstrar: o que a levou para lá ou o que não a 
faz procurar um abrigo. A expectativa é que esses  dados  também  ajudem  

a  melhorar  as  rotas  dos projetos ao criar “mapas de calor” da população 
em situação de rua.   
  

Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/aplicativo-mapeia- 

moradores-em-situacao-de-rua-em-sao-paulo-23332299 (adptado) 
 

 
 

 

 
Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/04/25/Em-

oito-pontos-o- 

perfil-dos-moradores-de-rua-de-S%C3%A3o-Paulo  

 
A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos 
conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto 
dissertativo-argumentativo na modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre  “Moradores  de  rua  no Brasil:  uma  questão  social” 
apresentando proposta de intervenção, que respeite os direitos humanos. 
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e 
fatos para defesa de seu ponto de vista. 

 
 
Instruções Enem: 
1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. 

2. O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 
linhas. 
3. A redação com até 7 (sete) linhas escritas será considerada “insuficiente” 
e receberá nota zero. 
4. A redação que fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo-

argumentativo receberá nota zero. 
5. A redação que apresentar proposta de intervenção que desrespeite os 
direitos humanos receberá nota zero. 
6. A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou 

do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado 
para efeito de correção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


