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Questões de 1 a 5 (opção Inglês)

QUESTÃO 01
Letra C.

(A) Alternativa incorreta. Ao comentar algumas superstições 
de Ano-novo, o texto as qualifica como estranhas (odd), 
sem, no entanto, atribuir isso à criatividade, embora essa 
qualidade seja possível de um ponto de vista subjetivo. 

(B) Alternativa incorreta. Embora, segundo o texto, o 
significado da passagem de ano seja universal, isso não 
é considerado no texto como um resgate da harmonia 
entre os povos.

(C) Alternativa correta. Segundo o texto, a despeito das 
diferentes superstições e costumes de Ano-Novo, 
que variam de cultura para cultura, os seres humanos 
compartilham o mesmo significado para esse evento, 
pois o ato de iniciar um novo calendário com seus 
12 meses imaculados, ainda não marcados, tem um 
significado universal de recomeço.

(D) Alternativa incorreta. Pelo fato de a passagem de ano 
representar, segundo o texto, a chance de esquecer os 
momentos difíceis do ano que se finda, infere-se que 
nem sempre há uma sensação de missão cumprida, 
mas de alívio.

(E) Alternativa incorreta. A diversidade de superstições de 
Ano-novo pode ser entendida como uma constatação 
no texto. Nessa constatação se baseia o argumento do 
texto segundo o qual, embora existam tais diferenças de 
cultura para cultura, o mesmo significado da passagem 
de ano é compartilhado por todas elas.

QUESTÃO 02
Letra D.

(A) Alternativa incorreta. A maldição foi lançada sobre 
a cidade porque seus habitantes foram indiferentes 
ao pedido de comida de um velho andarilho que ali 
chegou faminto, portanto houve um motivo para que ele 
amaldiçoasse a cidade.

(B) Alternativa incorreta. Pelo texto, entende-se que o 
velho andarilho, mesmo pobre e faminto, não roubou 
os alimentos, ele implorou por ajuda aos moradores da 
cidade, que, por sua vez, não o atenderam, exceto um 
casal de camponeses que acabou sendo poupado da 
maldição.

(C) Alternativa incorreta. A lenda não permite reconhecer 
uma injustiça no comportamento das pessoas da cidade 
ao negarem alimento ao velho e pobre andarilho. Nesse 
comportamento pode-se reconhecer uma indiferença ou 
soberba em relação à sua condição de pobreza e fome 
do homem.
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(D) Alternativa correta. A lenda conta que, ao chegar a uma 
cidade, um velho andarilho pobre e faminto bateu à porta 
de várias casas implorando por comida, mas sem sucesso. 
Por isso, mesmo tendo sido finalmente alimentado e 
hospedado por um casal de camponeses, ele lançou uma 
maldição sobre a cidade, que então foi engolida pelo lago 
Semerwater, salvando somente o casal. 

(E) Alternativa incorreta. O camponês e sua esposa foram os 
únicos da cidade que se sensibilizaram com a situação 
do velho andarilho e concordaram em ajudá-lo, mesmo 
sendo ele um desconhecido que acabara de chegar ali. 

QUESTÃO 03
Letra C.

(A) Alternativa incorreta. Embora as notícias da imprensa 
tenham sido referentes a alguns canais específicos, 
o objetivo do comunicado não foi especificá-los, mas 
desmentir essas notícias, negando que não houve ajuste 
nos preços dos canais.

(B) Alternativa incorreta. O comunicado faz um esclarecimento 
sobre notícias falsas de uma suposta mudança no valor 
pago pela assinatura dos canais mencionados, e não 
sobre mudanças na programação.

(C) Alternativa correta. O comunicado se coloca como uma 
resposta a notícias divulgadas na mídia sobre o aumento 
do preço de alguns canais e esclarece que não houve 
reajuste dos preços, de modo que tais notícias são falsas. 
Reitera ainda que os canais mencionados continuação 
disponíveis pelo mesmo valor nas principais operadoras 
de TV por assinatura.  

(D) Alternativa incorreta. Segundo o comunicado, os canais 
mencionados continuação disponíveis nas principais 
operadores de TV por assinatura, o que indica que há 
demanda pelo serviço.

(E) Alternativa incorreta. O comunicado não faz menção à 
qualidade da transmissão dos canais, as notícias a que 
ele se refere tiveram como alvo o reajuste dos valores 
desses canais para o assinante. 

QUESTÃO 04
Letra C.

(A) Alternativa incorreta. A pergunta da criança é 
prontamente respondida pelo pai, embora a resposta 
não seja plausível, enquanto a mãe, observando 
esse fato, repreende o pai por ele não admitir seu 
desconhecimento.

(B) Alternativa incorreta. Com a frase I should’ve guessed, 
o menino demonstra que de fato entendeu a explicação 
do pai, embora, por ser muito jovem, não perceba que 
ela não é plausível.
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(C) Alternativa correta. Ao ser perguntado sobre como se 
calcula o limite de cargas na construção de pontes, 
o pai se aproveita da inocência do filho e omite seu 
desconhecimento sobre o assunto, inventando uma 
falsa resposta, o que leva a mãe a repreendê-lo pela 
falta de sinceridade.  

(D) Alternativa incorreta. O que gera o descontentamento 
da mãe e, assim, um possível desentendimento 
entre o casal não é o assunto da conversa, mas o 
comportamento do pai ao mentir para o filho para omitir 
seu desconhecimento. 

(E) Alternativa incorreta. O vocativo dear indica que o 
descontentamento da mãe é direcionado ao pai, pelo 
fato de ela desaprovar seu comportamento ao mentir 
para o filho para omitir seu desconhecimento em relação 
ao assunto perguntado.

QUESTÃO 05
Letra A.

(A) Alternativa correta. A expressão not allowed to disagree 
se refere ao comportamento de pessoas que, segundo 
o autor, apresentam comportamentos hostis contra 
aquelas que não compartilham de suas opiniões, 
ou seja, hoje as pessoas não conseguem conviver 
pacificamente com opiniões divergentes.

(B) Alternativa incorreta. O questionamento do autor no final 
do texto (what are they afraid of?) não é sobre o receio de 
externar opiniões, mas sobre até que ponto as pessoas 
consideram opiniões divergentes como uma ameaça 
(Are honest two-way discussions so threatening?).

(C) Alternativa incorreta. Segundo o autor, as universidades 
evitam reunir palestrantes que possuem pontos de vista 
divergentes, o que põe em xeque a função delas em 
promover a convivência pacífica entre pessoas com 
diferentes ideais. 

(D) Alternativa incorreta. O autor faz um relato de situações 
em que predominam a intolerância ideológica e, 
consequentemente, a falta de respeito à diversidade de 
pensamentos.

(E) Alternativa incorreta. Segundo o relato do autor, o 
comportamento das pessoas frente a quem tem um 
ponto de vista diferente tem sido de intolerância, e não 
de passividade.

Questões de 1 a 5 (opção Espanhol)

QUESTÃO 01
Letra A.

QUESTÃO 02
Letra C.

QUESTÃO 03
Letra D.

QUESTÃO 04
Letra B.

QUESTÃO 05
Letra E.

Questões de 6 a 45

QUESTÃO 06
Letra B.

A oração é consequência da anterior (“e tanto foi obediente e 
serviu a contento o sábio”), registrando-se, aqui, a estrutura 
de correlação  “tanto... que”, característica da construção da 
relação causa/consequência.

Nas demais alternativas, há os seguintes equívocos: em 
A, a palavra “logo” indica tempo, e não modo; em C, a 
locução “até que” indica tempo final (limite), e não tempo 
concomitante; em D, o pronome relativo, ao contrário do que 
ali se afirma, retoma a palavra “cachimbo”; em E, a ideia do 
conector “enquanto” é de simultaneidade, concomitância.  

QUESTÃO 07 
Letra B.

A expressão “ilustrações deliciosas para os olhos” traz em 
si a figura da sinestesia, reunindo os sentidos de visão e 
paladar, justificando a resposta. Assim, é de se supor que as 
ilustrações elaboradas com chocolate, ao lado da beleza da 
sua construção, provocam aquilo que a linguagem popular 
registra como “água na boca”. 

O enunciado, ao mencionar um “trabalho artístico inusitado”, 
desmente as alternativas C e D. Quanto à letra E, o universo 
pictórico – que significa “relativo à pintura” ou “relativo à 
imagem” – está nitidamente representado nesse caráter 
artístico dos cartazes elaborados.  

QUESTÃO 08
Letra E.

É preciso perceber que o enunciado fala em exemplificação 
do Simbolismo e, assim, deve-se buscar o que efetivamente 
caracteriza essa escola. A forma fixa do soneto (A) é um 
dos elementos do poema, mas não é necessariamente 
exemplificativa do Simbolismo que, aliás, não foi o introdutor, 
entre nós, daquele tipo de composição poética. A presença, até 
marcante, da oposição entre alegria aparente e tristeza efetiva 
(D) também não caracteriza o Simbolismo. As alternativas B 
e C são totalmente equivocadas: não se registra claramente 
uma problemática social (nem isso seria uma marca do estilo 
em causa) e no poema predomina o subjetivismo.  
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Já a prevalência da sugestão, marcada por imagens e 
sensações, permeia todo o poema, bem ao gosto simbolista. 
Isso se dá a partir do próprio título, que inicia a inserção do 
leitor no processo – com a presença de antíteses, elipses, 
hipérbatos – que sugere a tristeza de um palhaço. Registre-se 
o uso de reticências, que deixam em suspenso o que deve ser 
percebido (ou sentido) pelo leitor.  

QUESTÃO 09
Letra A.

O chamado “argumento de autoridade” está presente nas 
declarações dos especialistas responsáveis pelo estudo 
mencionado na revista Conservation Biology. A palavra 
“autoridade”, no caso, refere-se a pessoas com conhecimentos 
suficientes para amparar a tese – no caso, os cientistas cujas 
declarações se transcrevem. As conclusões dos estudos 
mostram que a luta pela preservação dos pandas traz com ela 
a possibilidade de garantir também a sobrevivência de outras 
espécies, o que acaba sendo uma razão adicional para as 
ações voltadas para salvar esses animais.  

Destaque-se que, no enunciado, emprega-se o advérbio 
“basicamente”, o que dá a essa alternativa prevalência sobre 
a da letra C. As demais opções ou não são verdadeiras ou 
não estão contempladas no texto.  

QUESTÃO 10
Letra B.

O enunciado solicita a identificação de uma crítica que pode 
assumir características genéricas a partir de uma situação 
específica, e a alternativa-resposta atende a esse comando. 
É nítido que os personagens da charge são desmatadores 
(têm a cabeça sob a forma de machados) e que não possuem 
sensibilidade para perceber as consequências negativas de 
seus atos para a sociedade. Não se pode aceitar como válida 
a alternativa A, que menciona uma “comprovada inocência 
ou desconhecimento”  que não se pode perceber na charge. 
Igualmente inadequada é a opção C, pois existe, no planeta, 
evidente  preocupação com as catástrofes ecológicas e suas 
possíveis causas. O “posicionamento passivo dos habitantes 
dos centros urbanos” é expressão que, pelo seu caráter 
generalizante, não tem apoio na charge ou na realidade. 
Finalmente, a menção à falta de providências dos poderes 
constituídos é ideia que extrapola o contido na charge.  

QUESTÃO 11
Letra B.

O texto, justificando a resposta, menciona que “os alunos 
passaram a desenvolver um discurso de autoafirmação 
enquanto moradores da comunidade, combatendo o estigma 
de marginalizados e criminosos”. Não se pode afirmar 
que a violência no Coque se deve a atitudes da mídia (A), 
nem mencionar que a aliança entre pais e professores 
vem conseguindo diminuir a violência (C). A alternativa D 
é inadequada, pois as posturas não são iguais, como se 

vê na alternativa-resposta.Com relação à alternativa E, os 
professores não são apresentados, no texto, como auxiliares 
dos pais na transferência do estigma de violência no Coque.

QUESTÃO 12
Letra C.

A questão solicita a justificativa da frase final (apontada como 
metalinguística, porque se trata de propaganda falando de 
propaganda). O advérbio “principalmente”, no enunciado, 
leva-nos à letra C, que menciona os diversos componentes 
químicos existentes no cigarro e negativos para a saúde, 
veiculados no cartaz. Embora a imagem da guimba represente 
algo negativo, não tem a força argumentativa que apresenta 
a relação desses elementos químicos e seus efeitos, se 
aplicados, por analogia, ao corpo humano. As demais opções 
não se vinculam ao pretendido no enunciado.  

QUESTÃO 13
Letra E.

Evidentemente, percebe-se uma visão pessimista do eu lírico 
sobre as pessoas que o cercam, marcada por um raciocínio 
acentuadamente irônico, por meio do qual o eu poético 
critica a atitude falsa das pessoas sempre propensas a 
autoafirmarem-se como virtuosas e vencedoras. Essa visão 
irônica é complementada com a comparação que faz entre 
ele mesmo e essas pessoas, já que o poeta reserva para si os 
defeitos que, hipocritamente, os outros não têm. 

Nas demais alternativas, não se podem aceitar as expressões 
“valorização invejosa” (A), “reconhecimento positivo” (B) 
ou “reconhecidas virtudes alheias” (D). Quanto ao tom 
confessional (C), embora esteja presente, não há por 
que atribuí-lo a um desejo de livrar-se do “desprezo dos 
convencidos”. 

QUESTÃO 14
Letra D.

Tanto as gírias quanto as expressões que tipificam o 
chamado “internetês” são manifestações que caracterizam 
as chamadas variações linguísticas. Os estudos linguísticos 
consideram esses empregos como exemplificativos da 
pujança e das potencialidades da língua, tida como um 
organismo vivo, dinâmico. 

Não se pode discriminar a gíria como condenável em 
razão de seu uso por pessoas de “baixa escolaridade”. Na 
realidade, ela existe em contextos sociais bem definidos e 
não pode ser encarada sob o prisma do certo × errado, mas 
pelo enfoque do adequado × inadequado. A gíria, como os 
usos da internet, configura empregos de variações sociais, e 
não geográficas. A comunicação mais “econômica” apenas 
se aplica aos termos do “internetês”, mas não às gírias, 
como o comprova, por exemplo, o termo “desbaratinado”. 
Finalmente, a expectativa de que os dois registros venham a 
integrar a norma culta da língua é altamente discutível, nada 
havendo, nos estudos de hoje, que assegure essa previsão.     
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QUESTÃO 15
Letra E.

A despeito de também valer-se da linguagem figurada na 
descrição da figura feminina, o texto II não apresenta, como 
o I, uma mulher idealizada, mas, ao contrário, uma mulher 
bem real, sensual, marcada por elementos eróticos (“insulto 
nos olhos”, “convite nessa boca louca de rubores”). Só o 
primeiro texto é exemplificativo do Romantismo, descrevendo 
a mulher com tintas de idealização (“Seus cabelos são negros 
e luzidios como azeviche; seus olhos grandes, pretos e 
ardentes”). Ambos os textos se utilizam da linguagem figurada 
e, obviamente, o fato de o primeiro ser em prosa não impede 
esse emprego. Um exemplo, entre muitos: “Sua fronte... é o 
trono do mais nobre sossego”.

QUESTÃO 16
Letra E.

Ao apresentar o luar como algo que “não é mais que o luar”, o 
poeta do texto II retira da Lua suas tradicionais características 
de símbolo romântico, cúmplice ou testemunha dos amantes 
(como no texto I). Assim, tem-se na letra E a única alternativa 
que atende ao comando do enunciado.  

QUESTÃO 17
Letra D.

Evidentemente, como qualquer promoção que envolva 
desconto ou brinde na compra de um produto, o copo 
colecionável oferecido busca estimular a compra dos 
produtos mencionados, o que é, em realidade, o objetivo da 
peça publicitária.   

A imagem da Terra faz parte da mensagem sobre a economia 
de água que, não constituindo a razão principal da propaganda, 
auxilia-a com um apelo positivo, ecologicamente. As figuras 
humanas são um exemplo do chamado “argumento de 
autoridade”, pois retratam figuras de médicos. Finalmente, 
as formas do imperativo conclamam os consumidores a 
assumirem a condição de agentes das ações nelas contidas.  

QUESTÃO 18
Letra B.

Embora, subsidiariamente, encontrem-se na charge, em 
maior ou menor escala, os aspectos presentes nas letras A, 
C e E, a crítica irônica se volta, preponderantemente, para 
a falta de credibilidade que alguns veículos de informação 
inspiram, muitas vezes por interesses que vinculam a mídia 
a grupos políticos.    

QUESTÃO 19
Letra B.

A resposta está justificada na seguinte passagem: “Foi 
considerado pela Bienal de Berlim, pela Bienal de São Paulo. 
O cara inventa uma grafia, um nome, uma linguagem, um 
simbolismo, uma educação patrimonial. O que é isso se não 
arte?”. 

Com relação à alternativa A, a própria psicóloga reconhece 
que “talvez não possa afirmar que seja arte pelo ponto de 
vista acadêmico, das belas artes”. Ela também nivela o pixo, 
o rap e o funk como manifestações que não são aceitas 
por muitos como cultura, o que neutraliza a letra C. A letra 
D menciona “um padrão atual que estabelece convivência 
cordial com o diverso”, o que contraria o contido no texto, e 
a letra E, também contrariando o texto (em seu final), afirma 
que não há distinção entre o grafite e o pixo. 

QUESTÃO 20
Letra A.

Revolucionando o panorama das artes do fim do século XX 
e início do XXI, as instalações artísticas utilizam e/ou 
desconstroem espaços públicos, buscando despertar a 
inquietação dos espectadores, com a apresentação de 
conceitos e ideias inusitadas. É exatamente aí que se 
enquadra a obra objeto da questão, a que não se referem 
quaisquer das demais manifestações de arte.   

QUESTÃO 21
Letra D.

A ironia da frase está clara na expressão “despontando 
para o anonimato”, que subverte a convencional expressão 
“despontando para o sucesso”. A interpretação está, pois, 
absolutamente correta. 

Na letra A, o sentido é totalmente crítico e não há referência 
a qualquer “honesto esforço” dos políticos, que são, sim, 
responsabilizados pelo que o autor considerava como o 
nosso subdesenvolvimento. Na letra B, o jogo de palavras faz 
com que o contrário seja, na realidade, o mesmo, ou seja, em 
ambos os sistemas prevaleceria a exploração do homem pelo 
homem. Na letra C, a interpretação não faz jus aos objetivos 
da frase original, que pretende acentuar a violência da polícia 
que, normalmente, não existe quando alguém desliga um 
telefone. Finalmente, na letra E, não se pode chegar à ideia 
de “aceitação popular” de frases em latim, mas de alguns, por 
esnobismo, bajulação ou soberba).
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QUESTÃO 22
Letra B.

A questão solicita a identificação de dois neologismos formados 
por sufixação, que, no caso, são os vocábulos “brabento” e 
“galhofista”, o primeiro significando “excessivamente zangado”, 
e o segundo, um sentido mais ou menos equivalente a 
“brincalhão”, “zombeteiro”, “gozador”. Nas demais alternativas, 
encontramos “verdal” (excesso de verde da vegetação) 
também como neologismo, além de “devocioneiro” (mas essa 
palavra, como também “macaquice”, já está dicionarizada).   

QUESTÃO 23
Letra D.

A professora defende, sim, o trabalho em sala dos mestres 
de português com os chamados gêneros textuais, mas 
enfatiza a necessidade de promover a ligação dos textos 
com “situações autênticas de comunicação”, ou seja, 
proporcionar aos alunos a possibilidade de exercer “uma 
ação linguística sobre a realidade”, não apenas atentos às 
características estritamente formais dos gêneros.

QUESTÃO 24
Letra C.

Efetivamente, essas são duas definições possíveis para esses 
dois “gêneros textuais”, muito populares entre os usuários da 
internet e dos “twitters”.

Pessoas que só sabem criticar são os haters, repetição do 
publicado é um “retweet”, assuntos mais comentados são 
os trending topics, assunto popular em discussão é marcado 
com hasthag, um post no Twitter é um “tweet”, o que gosta de 
provocar polêmica é um troll, o acompanhante crônico do que 
o outro faz é um stalker e o que vem precedido de # é hasthag.  

QUESTÃO 25
Letra B.

As “relações sociais” da época retratada por Debret tinham 
como marca expressiva a escravidão, representada, com 
aspectos de crueldade, na ilustração do artista. Não se trata, 
no caso, de uma estrutura ambiental do lar (que representa 
um âmbito interno, não identificável na pintura). 

Ressalte-se que é incorreta a menção temporal que registra 
ter sido a pintura produzida “bem às vésperas da Abolição”, o 
que se percebe pelo registro do período em que o pintor viveu.  
Traços impressionistas ou antecipadores do surrealismo não 
cabem de forma alguma na análise do quadro. 

QUESTÃO 26
Letra C.

Esses elementos são a camisinha em posição de  destaque 
na mão da mulher e o símbolo que designa a campanha de 
prevenção contra a aids.

As duas primeiras alternativas conduzem a uma preponderância 
da questão da mulher, que não é o objetivo maior da peça 
publicitária. A “fala” da mulher não configura, por si só, 
argumento de autoridade, menos ainda em função de aspectos 
ligados à beleza. Já o dado estatístico mencionado é relevante. 

QUESTÃO 27
Letra E.

A resposta adequada está no próprio texto, quando se declara 
que “da mesma maneira que o PL permite negociar alguns 
direitos, outros não podem ser negociados”. Registre-se, com 
relação à letra A, que o posicionamento dos oposicionistas 
não se dá pelo fato de a reforma ser insuficiente, mas sim 
pela rejeição à reforma em sua essência. O texto também 
não menciona “pontos falhos” reconhecidos na reforma 
pelo Ministro do Trabalho (B) ou a “absoluta concordância” 
do advogado trabalhista citado (C). Além disso, a revisão 
da licença-maternidade e da divisão das férias não são 
apresentadas, no caso, como conquistas trabalhistas (D).

QUESTÃO 28
Letra E.

O texto define a dança como o movimento configurado 
de forma artística. E, no período final,  apresenta esse 
movimento da dança como “o corpo-mente se configurando 
em formas repletas de sensibilidade”, o que valida a opção-
resposta.

Ao contrário do contido nas demais alternativas, o texto 
afirma que os movimentos da dança ultrapassam os do dia 
a dia das pessoas ou repetições mecânicas, uma vez que 
“o  ser que dança se desprende da massificação humana 
produzida pela sociedade de consumo, que anula e banaliza 
o corpo”. Não se depreende do texto que a dança enfatize a 
“corpolatria” (culto ao corpo) 

QUESTÃO 29
Letra E.

A expressão metafórica “lágrimas de Portugal” traz, dentro 
de si, a palavra “Portugal” como metonímia, referindo-se 
aos portugueses (o todo pela parte). Na letra A, o exemplo é 
de personificação; em B, tem-se uma metáfora; em C, uma 
comparação; em D, finalmente, uma hipérbole.
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QUESTÃO 30
Letra E.

O texto faz menção a “bons ou maus produtos a serem 
comprados”, o que permite a inferência mencionada em E 
e anula o que se diz em C ou D. As relações familiares (A) 
são atingidas (“Fechar-se no quarto hoje é estar longe da 
família”) e não são todas as ações até aqui presenciais que 
podem ser executadas na internet (B).  

QUESTÃO 31
Letra B.

As atitudes redentoras de Seixas, no caso, envolvem a 
sua dedicação ao trabalho com o objetivo de ressarcir 
Aurélia pelo valor do dote que o “comprara”, configurando, 
assim, um comportamento digno que leva o casal a um 
desfecho feliz, por meio do amor. Registre-se que esse final 
neutraliza uma eventual pecha de realista em relação ao 
escritor, reafirmando seu ideário romântico (A e D), e que 
o arrependimento mencionado em C não existiu. Quanto 
à letra E, o equívoco decorre do uso da expressão “ao 
encontro de”, quando o correto seria “de encontro a”.  

QUESTÃO 32
Letra C.

Dé apresenta, no texto, outras situações que deveriam 
levar a atitudes éticas, mas que não são tomadas, como 
autodenunciar-se por um gol em impedimento. Ele configura 
episódios como o que envolveu Rodrigo Caio com sendo 
chatices e considera que “o futebol não pode ter a pretensão 
de assumir o papel de guardião da ética na sociedade”. Não 
há depoimentos de outros atletas de gerações anteriores, o 
que anula a hipótese da letra A. O depoimento do jogador 
Maicon, citado na letra B, não é de solidariedade integral, já 
que ele deixa claro que buscaria agir de outro modo. Não se 
percebe  a recriminação de Rodriguinho às ações de Rodrigo 
Caio nem se infere da declaração da professora que os 
valores éticos predominem em ambientes fora dos estádios. 

QUESTÃO 33
Letra D.

Modigliani é considerado um pintor que,  tendo conseguido 
criar um estilo próprio, acabou por não ser considerado como 
pertencente a qualquer vanguarda artística. Picasso, por sua 
vez, notabilizou-se como um artista cubista. O certo é que os 
dois se afastam do tradicionalismo e não se vincularam à 
estética da velocidade, típica do Futurismo.

QUESTÃO 34
Letra C.

Essa afirmação encontra apoio integral no texto, que a 
verbaliza e desenvolve. O fragmento afirma a farta existência 
de material teórico (contrariando A) e é falsa a generalização 
contida em B. O texto não identifica uma tendência redutora do 
assunto (D) nem nele se verifica a veracidade da afirmação, 
feita em E, de que todas as construções corriqueiras devem 
ser tidas como corretas (pelo contrário, o período final afirma 
que “modos de dizer usuais nem sempre serão corretos  
ou adequados”. 

QUESTÃO 35
Letra B.

A comparação feita, no caso, estabelece correlação entre os 
diversos tipos de letras que as pessoas têm e as variantes 
linguísticas. Ainda que exagerada, a comparação, com essa 
hipérbole, refere-se às inúmeras manifestações de variedades 
linguísticas em nossa língua. Todas as demais alternativas 
não encontram apoio, quer no texto em si, quer na realidade. 

QUESTÃO 36
Letra C.

O escritor afirma que o importante, para a afirmação de um 
poeta, é que “possa ter sempre existido, pelo menos, um 
pequeno interesse por ele em cada geração” e que, para 
tanto, “um pequeno público em sua época é importante”, 
com um certo efeito multiplicador. Não considera que, para a 
perpetuação de sua obra, o destaque inicial ou uma grande 
repercussão em seu lançamento seja um fator determinante. 
Ao contrário do que poderia supor o senso comum, para o 
autor, a novidade não provoca um retumbante sucesso 
imediato, mas conta com uma vanguarda de pessoas 
capazes de percebê-la e prontas para assimilá-la. A relação 
entre “poesia influente” e “manutenção inalterada da língua” 
não se justifica no texto ou na realidade.  

QUESTÃO 37
Letra D.

Guimarães Rosa foi escritor expoente da terceira geração 
do Modernismo e, por força de seu “regionalismo de caráter 
universalista”, superou as barreiras geográficas, conquistando 
um lugar planetário, com sua linguagem “saborosa” e de 
grande criatividade, onde se mesclam as expressões do 
sertão mineiro e os neologismos, revelando, com inovações, o 
dinamismo e a versatilidade permitida pela língua. As demais 
opções, em maior ou menor escala, possuem impropriedades 
em suas formulações.
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QUESTÃO 38
Letra B.

As duas primeiras estrofes estão centradas na função 
emotiva, com o foco no eu lírico e em seus sentimentos. As 
duas últimas já se voltam para a colocação em destaque 
do interlocutor – verbos no imperativo –, caracterizando a 
função apelativa.    

QUESTÃO 39
Letra A.

Na passagem “É por isso que a Comissão considera que 
as TIC, e em particular a banda larga, serão absolutamente 
cruciais para alcançar o ODS” está justificada a resposta. 
Não se menciona a relevância da expansão das TIC 
como vinculada à liberdade de expressão, nem resultados 
“concretos” decorrentes da reunião da Comissão de Banda 
Larga (e sim expectativas). Não se percebe oposição entre 
a Unesco e a Comissão. Finalmente, não se pode atribuir ao 
fragmento a intenção principal de divulgar os 17 Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável.    

QUESTÃO 40
Letra C.

Se o personagem estiver lendo rigorosamente o que foi 
escrito no jornal, o jornalista autor da notícia se equivocou 
no uso do verbo “intervir”, que, no pretérito perfeito, como 
derivado de “vir”, na terceira pessoa do plural, deveria ser 
“intervieram”, e não “interviram”.

QUESTÃO 41
Letra B.

Em termos gerais, o gênero “abaixo-assinado” busca 
reivindicar determinada ação ou reação, sendo dirigido 
especificamente a quem pode decidir nesse sentido. Não 
tem força de lei, embora possa vir a provocá-la, em função 
de sua amplitude. A pessoa ou órgão receptor pode ser dos 
mais diversos âmbitos, não se limitando ao Supremo ou 
ao Senado, nem tendo necessariamente trânsito no meio 
político. Os assuntos dos abaixo-assinados podem ser do 
plano nacional ou internacional. 

QUESTÃO 42
Letra C.

Essa cumplicidade se mostra sugerida não apenas no primeiro 
parágrafo transcrito (“Um corpo depende do outro. Um corpo 
tenta conversar com o outro”), mas também no último (“quando 
olhamos nos olhos do camarada e não sabemos mais se 
estamos dançando, lutando ou o que quer que seja”). Não 
se extrai do texto que a capoeira seja encarada apenas com 

seu caráter de luta ou somente valorizada pelos cantos. O 
texto, em determinado momento, refere-se à educação física 
como propulsora da prática (“(a capoeira) é um patrimônio da 
humanidade que a educação física tem a responsabilidade 
de perpetuar, inserir e orientar no cotidiano dos sujeitos...”). A 
palavra “receio” não aparece no texto, direta ou indiretamente 
vinculada à capoeira.

QUESTÃO 43
Letra A.

Independentemente das diferentes temáticas constantes das 
obras mencionadas nos textos transcritos, o seu conjunto traz 
componentes que contribuem para a promoção da memória 
do país com abordagens que cooperam para a análise  
e/ou explicação dos nossos valores culturais. A superação 
de posturas excludentes está negada em Clara dos Anjos, 
assim como a nossa imagem de povo cordial e acolhedor. 
Nada autoriza a afirmação da predominância do ideário da 
exclusão no conjunto das obras mencionadas (não é esse o 
espírito dos outros três livros) e muito menos a que registra a 
ausência de marcas construtoras de nossa identidade cultural 
(marcas que, aliás, todos os romances ajudam a fixar).

QUESTÃO 44
Letra A.

A natureza do texto – uma notícia – revela o objetivo de 
informar os leitores sobre a nova tecnologia. Não é um texto 
argumentativo (não pretende defender uma ideia) nem tem 
por finalidade convencer ou ensinar alguém.

QUESTÃO 45
Letra C.

Na realidade, essa troca de correspondências deixa 
claro que, diferentemente de Manuel Bandeira, Mário é 
intransigente quanto à colocação “brasileira” dos pronomes 
oblíquos no início das frases, quaisquer que sejam eles. 
Mário não aceita as críticas de Bandeira que, mesmo 
admitindo certa flexibilidade na norma gramatical, considera 
exageradas as teses do amigo. Na letra E, o equívoco é total, 
já que Manuel Bandeira considera que, com sua insistência, 
Mário de Andrade afasta-se de suas preocupações sociais.  
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 46 a 90

QUESTÃO 46
Letra B.

Herdeiro da escola de Frankfurt, Habermas busca superar 
a problemática da razão instrumental comentada por ela. 
Segundo o autor, para solucionar o impasse da diversidade 
de posicionamentos, é necessário um salto paradigmático 
por meio do qual se busque superar a constituição de um 
pensamento focado na subjetividade  em direção a uma 
teoria da comunicação focada no agir comunicativo, na qual 
se deve buscar o consenso ao assumir o debate democrático 
como base. 

QUESTÃO 47
Letra B.

Ao longo do século XXI, discursos que pregam o sentimento 
de repugnância em relação aos muçulmanos e ao Islã 
são constantemente utilizados como arma política e 
eleitoreira pelos presidentes e candidatos à presidência 
dos Estados Unidos. Assim, não só o Islã, mas também 
outros grupos minoritários vêm servindo de munição 
política para ambos os partidos políticos estadunidenses 
(republicanos e democratas), principalmente, em suas alas 
ultraconservadoras. 

QUESTÃO 48
Letra C.

A transposição de produtos de uma mídia para outra é uma 
característica fundamental da indústria cultural, pois acaba 
ocorrendo como uma garantia de audiência e consumo, um 
critério importante para o financiamento de qualquer produção. 
Isso não significa, entretanto, que não surjam novos produtos, 
uma vez que o volume de produção é incessante e necessita 
de novos elementos. Contudo, mesmo estes novos produtos 
tendem a ser transpostos também.  

QUESTÃO 49
Letra B.

A produção cinematográfica exposta na questão explicita 
um cenário marcado pela Guerra Fria, ou seja, um período 
da história marcado por disputas estratégicas entre URSS 
e EUA, de 1945 a 1991. Ao longo desse período, disputas 
ideológicas, econômicas e militares tornaram o mundo 
bipolarizado e não homogêneo. Marcada por espionagens, 
conflitos indiretos, embates políticos, disputas nucleares, a 
Guerra Fria, por alguns anos, foi tida como um prelúdio à 
Terceira Guerra Mundial.

QUESTÃO 50
Letra B.

Considerando as informações apresentadas, o local mais 
adequado para a instalação de um aterro sanitário com os 
menores impactos socioambientais possíveis para essa 
cidade é o ponto A, localizado na porção setentrional do 
horto, a oeste do aeroclube e a noroeste do bairro residencial.   

Essa localização apresentará menores impactos 
socioambientais, pois possui solos argilosos e, está distante 
da área residencial e também da rede de drenagem. 

QUESTÃO 51
Letra C.

A escala é definida como a relação da distância real entre 
dois pontos quaisquer na superfície da Terra com a distância 
entre esses dois pontos num documento cartográfico.  
Se, em uma carta, na escala 1:2.500.000, a distância em 
linha reta entre as duas cidades A e B for de 5 cm, no terreno 
essa distância será igual a 125 km. 

QUESTÃO 52
Letra E.

Apesar da abolição da escravatura no Brasil ao final do século 
XIX, o país ainda conta com quase 200 mil escravos, segundo 
estimativas de ONGs ligadas à Organização Internacional 
do Trabalho. Entre a escravidão moderna e a praticada 
durante o Período Colonial, há inúmeras rupturas – como a 
classificação racial, a questão da legalidade constitucional e 
a postura governamental. Entretanto, há também inúmeras 
permanências evidenciadas nas condições de trabalho 
cativo, na própria conceituação do escravo – indivíduo cuja 
propriedade é de outrem – e na grande manutenção da 
lucratividade no uso desse tipo de mão de obra.

QUESTÃO 53
Letra D.

A matriz I (com predomínio do transporte rodoviário) é mais 
poluidora que a matriz II (com predomínio das modalidades 
hidroviário e ferroviário). Além disso, a matriz II traz maior 
economia nos fretes, por transportar mais carga em uma 
viagem.

QUESTÃO 54
Letra D.

A existência de poucas obras de entretenimento que 
abordem as mitologias de matrizes africanas é resultado 
direto do processo colonial que menosprezou, diminuiu e até 
mesmo criminalizou essa religiosidade durante anos.
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QUESTÃO 55
Letra B.

Na modernidade, a grande busca que podemos apontar é a 
busca por um método seguro para a construção da ciência, 
Nesse debate, a origem do conhecimento é um elemento 
fundamental, pois indica por onde qualquer análise deve trilhar. 

QUESTÃO 56
Letra A.

Vargas sancionou a Lei nº 2.004, que criava a Petrobras 
no dia 3 de outubro de 1953. A empresa, cujo controle é 
totalmente nacional, contou com a participação majoritária 
da União, que deteve o poder de explorar em caráter 
monopolista todas as etapas da indústria petrolífera, menos 
a distribuição. A Petrobras passou a simbolizar, então, 
a independência do país por meio do desenvolvimento 
econômico autônomo. É válido ressaltar que a defesa e a 
preservação das riquezas nacionais culminaram em uma 
série de movimentos cívicos em defesa do monopólio da 
exploração do petróleo pelo Estado.

QUESTÃO 57
Letra C.

A patrística foi o período da filosofia medieval em que os 
padres e bispos, ainda em suas comunidades, buscavam 
consolidar a fé cristã diante da pluralidade pagã existente. 
Agostinho, como um cristão convertido e um dos maiores 
sistematizadores da fé cristã, foi um  dos grandes nomes 
desse período. 

QUESTÃO 58
Letra C.

As regiões metropolitanas são áreas compostas por 
um conjunto de cidades contíguas e com integração 
socioeconômica a um município de grande porte (aquele que 
apresenta boa infraestrutura, variedade de serviços, grande 
mercado de trabalho e elevada população residente).

QUESTÃO 59
Letra B.

A figura 1 refere-se à variação térmica e pluviométrica típica 
do clima subtropical. A figura 2 mostra a variação térmica 
e pluviométrica típica do clima semiárido. A vegetação 
característica da área onde se verifica o clima subtropical é 
de campos ou mata das araucárias. A característica da área 
onde se verifica o clima semiárido é a caatinga.

QUESTÃO 60
Letra D.

Com as redes sociais e a ampliação dos sistemas de 
vigilância por câmera, o modelo foi alterado, possibilitando 
uma naturalização da vigilância seja na busca de contato 
interpessoal, seja na necessidade de segurança presente 
nas grandes cidades. 

QUESTÃO 61
Letra C.

Em agosto de 1945, com a ajuda do exército soviético, o povo 
coreano expulsou os ocupantes japoneses do seu território, 
recuperando a independência. Todavia, no rescaldo da 
guerra, numa situação assaz complexa, os Estados Unidos 
conseguiram impor a divisão da Coreia em duas regiões: 
uma, a norte do paralelo 38, sob a responsabilidade do povo 
coreano apoiado pelo exército soviético; outra, a sul desse 
paralelo, sob o domínio do exército americano apoiado pelas 
forças reacionárias do sul da Coreia.

QUESTÃO 62
Letra B.

O movimento dos direitos civis americanos buscava acabar 
com anos de segregação racial vivido pelos negros no 
Estados Unidos. Tal segregação ia desde a separação 
de escolas até leis que envolviam lugares que se podia 
frequentar e espaços em ônibus que poderiam ser ocupados.

QUESTÃO 63
Letra D.

Grande parte do triunfo da Ditadura Militar deu-se a 
partir da construção de um imaginário social, no qual os 
militares representariam o bem, as liberdades individuais 
e a democracia, enquanto o comunismo seria o lado 
das sombras e da ditadura, contrariamente. Fortemente 
cultuados dentro dos livros didáticos e nos manuais de Moral 
e Cívica, Tiradentes e a Inconfidência Mineira tiveram suas 
imagens amplamente difundidas como meio de garantir a 
legitimidade do período ditatorial.

QUESTÃO 64
Letra C.

A teoria platônica considera a existência de duas realidades:  
o mundo sensível, atingido pelos sentidos, que é mutável e 
origem de toda doxa (opinião), e o mundo inteligível, imutável, 
formado pelas ideias puras e perfeitas, o qual é atingido pela 
razão e onde o conhecimento verdadeiro se estabelece. 
Platão baseia sua teoria política nesta distinção, ao afirmar 
que os que devem governar precisam conhecer a ideia de 
justiça, e para isso buscar a sabedoria, como os filósofos.  
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QUESTÃO 65
Letra A.

Com o aumento da especialização, cada vez o trabalhados 
industrial encontra maior dificuldade em replicar o processo 
produtivo do qual faz parte, estando preso ao domínio dos 
donos dos meios de produção. Com o desenvolvimento da 
robótica e das novas tecnologias da Era da Informática, 
podemos dizer que esse processo se aprofundou.   

QUESTÃO 66
Letra A.

A marginalização ocorre tanto em termos espaciais como 
também ocorre em termos sociais. Afinal, na economia 
capitalista o acesso a eletricidade, computador, internet, 
transporte aéreo, ou seja, todos os meios que facilitam o 
processo de globalização, é pago e disponível apenas para 
quem tem renda. As populações mais pobres também são 
excluídas do processo.

QUESTÃO 67
Letra B.

Realizada em 1909, vinte anos após a proclamação da 
república, a obra A Pátria, de Pedro Bruno, expõe o desejo 
de modernidade, de participar da rota do progresso e de 
tornar-se uma grande nação desfazendo a imagem de um 
exotismo tropical, como assinala a museóloga Isabel Sanson 
Portella. Com uma composição étnica restrita à população 
branca e uma iconografia complexa, Pedro Bruno representa 
a bandeira brasileira como figura central. Desenvolvida por 
múltiplas gerações, a cena é principalmente composta por 
mulheres, repetindo a Marianne, pelo bebê, que representa a 
república que nasce. Assim, a confecção da primeira bandeira 
da República brasileira é uma alegoria do nascimento do novo 
sistema de princípios positivistas no Brasil.  

QUESTÃO 68
Letra D.

Os terremotos de elevada magnitude ocorrem em áreas de 
contato entre diferentes placas tectônicas. No sul da Europa, 
onde se localiza o caso em questão, o limite é convergente 
entre as placas africana e euroasiática. A porção central do 
território italiano onde se encontra a cadeia montanhosa dos 
Apeninos é a mais vulnerável.  

Portanto, em grande escala, os problemas sísmicos que 
abalam o país podem ser analisados no contexto de uma 
grande colisão das placas tectônicas africana e euroasiática 
na região.

QUESTÃO 69
Letra C.

A eminência do feudalismo na Europa ocidental garantiu a 
descentralização do Estado, uma crescente migração para 
as áreas rurais e uma forte dependência da agricultura 
de subsistência. Com os múltiplos ataques às cidades, 
a insegurança, a falta de alimento e o surto de doenças 
garantiram o desenvolvimento dos feudos em zonas rurais 
mais distantes, onde prevaleceram laços de dependência e 
contratualistas entre os indivíduos. Nesse âmbito, a relação 
de suserania e de vassalagem foram um dos principais 
epítomes de época. Sua origem remonta povos germânicos, 
entre os quais era comum alguns guerreiros seguirem um 
líder forte, prestando juramentos de lealdade a este, em 
troca de ter participação e ganho nos lucros da pilhagem e 
conquista de terras.

QUESTÃO 70
Letra B.

O debate sobre os grafites, bem como seu impacto no espaço 
urbano, muitas vezes já partem de uma hierarquização 
equivocada entre cultura popular e erudita, levando muitos a 
considerar a cultura popular e derivada da periferia, como é 
o caso do grafite, como algo menor ou de pouca importância, 
ou que não deve ser reconhecido como obra de arte. 

QUESTÃO 71
Letra B.

A consequência social da dominação estrangeira sobre as 
sociedades africanas teve sua consequência mais breve 
no âmbito político. Ao longo da divisão do território, critérios 
mais constantes de integridade étnica e territorial não eram 
respeitados. Além disso, a nova estrutura política trouxe 
consigo uma nova administração burocrática para os reinos 
africanos, já conhecida pelos europeus. Assim, como afirma 
a historiadora Adiele Afigbo, populações estreitamente 
aparentadas e antes unidas no plano político acabaram por 
vezes separadas pela fronteira estabelecida. 

QUESTÃO 72
Letra D.

Ao longo da década de 1950, enquanto Brasília estava 
sendo construída para ser a nova capital brasileira, um 
grande número cantores de excelência da música popular 
brasileira revelou suas posições a respeito da construção da 
cidade. Na primeira canção dada pela questão, o eu lírico 
aceita a mudança para a nova capital com um pouco de 
hesitação ao deixar o seu “amado” estado do Rio de Janeiro. 
Na segunda canção, o eu lírico apresenta forte oposição e 
resistência à mudança para Brasília, uma vez que, para isso, 
seria necessário deixar o desejado bairro de Copacabana.
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QUESTÃO 73
Letra C.

O número de filhos diminui quando a renda aumenta. Essa 
relação inversa vale tanto para o nível macroeconômico, 
quanto para o nível microeconômico. Famílias com maiores 
níveis de renda têm, em média, menos filhos do que as 
famílias pobres. Países com altos níveis de renda per capita 
possuem taxas médias de fecundidade menores do que os 
países de baixa renda per capita. Essa é uma correlação 
observada nas evidências empíricas.

QUESTÃO 74 
Letra E.

Os furacões originam-se na zona intertropical, sendo 
formados por ventos ciclônicos com alta velocidade e com 
núcleo de baixa pressão atmosférica. Como exemplo temos, 
o furacão Sandy (2012), que se formou na região do Caribe 
e depois avançou em direção à costa nordeste dos Estados 
Unidos, onde se transformou em tempestade pós-tropical 
devido à diminuição na velocidade dos ventos.  

QUESTÃO 75
Letra B.

Os recentes debates acerca dos direitos dos motoristas de 
aplicativos de economia compartilhada revelam que o sistema 
de leis que protegem o trabalhador deve se aprimorar e se 
adaptar aos novos questionamentos de legalidade resultantes 
das novas tecnologias, na medida em que muitas das leis 
anteriores não cabem perfeitamente  diante do atual debate. 

QUESTÃO 76
Letra D.

A principal região de repulsão é o Nordeste, em razão da 
fragilidade econômico-social criando círculos viciosos de 
pobreza, epidemias e fome. A principal região de atração é o 
Sudeste, cuja pujança econômica cria melhor infraestrutura, 
oportunidade de mercado de trabalho e melhorias salariais, 
maior acesso a serviços públicos, etc.  

QUESTÃO 77
Letra A.

O modelo produtivo fordista correspondeu ao momento 
histórico do capitalismo em que se formou a sociedade de 
consumo de massa, na qual a maioria da população passou 
a ter amplo acesso ao consumo de bens e serviços. O auge 
desse processo ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, 
contexto no qual se insere a obra de Andy Warhol, o que ajuda 

a explicar o consumo como um tema importante em seus 
trabalhos. Um elemento marcante do artista era a técnica da 
repetição, o que corresponde a uma característica central do 
fordismo: a produção em série de produtos padronizados, 
tornando-os mais baratos e acessíveis à população.

QUESTÃO 78
Letra D.

Na obra A ética protestante e o espírito do capitalismo, 
o autor Max Weber discorre a respeito das relações da 
reforma protestante com a gênese do capitalismo moderno. 
Nesse sentido, demonstra que as doutrinas religiosas 
protestantes favoreceram o surgimento de um modus 
operandi de relações sociais, que favorece as mentalidades 
individualistas, da produção de excedentes e do acúmulo de 
capital. Nesse âmbito, em especial, Weber acredita que a 
doutrina da predestinação, base do calvinismo, edificou a 
base do individualismo típico e necessário ao capitalismo, 
uma vez que garante que o indivíduo não deve esperar 
pela mediação da Igreja para ter contato com Deus. Pelo 
contrário, ele só pode contar com a graça divina sem meios 
externos de aproximação.

QUESTÃO 79
Letra B.

O período colonial brasileiro é marcado por um forte domínio 
metropolitano, pela ausência de uma república instituída e, 
assim, pela falta de “repúblicos”, ou seja, uma sociedade 
política. A grande maioria da população era excluída dos 
direitos civis e políticos. Nesse sentido, não possuíam 
nenhum sentimento de “nacionalidade”. Encontram-se, no 
máximo, determinados centros de aglomeração urbana que 
possuíam uma população politicamente mais envolvida, 
mas que tinham um sentimento de identidade regional.

QUESTÃO 80
Letra C.

O texto é um trecho da obra Vidas Secas (1938), de 
Graciliano Ramos, e enfatiza uma família de retirantes que 
vive numa espécie de mudez introspectiva, em precárias 
condições físicas e num estado degradante de condição 
humana.

QUESTÃO 81
Letra C.

Sócrates iniciava os seus discursos admitindo sua ignorância 
para provocar, nos seus interlocutores, a tentativa de 
responder de modo absoluto. Assim, ao expor a fragilidade 
deste argumento absoluto, fazia-os desistir das verdades 
prontas e construir suas verdades, em um gesto conhecido 
como ironia socrática.
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QUESTÃO 82
Letra D.

A rebelião liderada por João Cândido após a excruciante 
punição do marinheiro Marcelino Rodrigues recebeu o nome 
de Revolta da Chibata justamente por representar a oposição 
dos marinheiros à presença de castigos físicos na marinha. 
Contudo, ela também expôs a perseverança de velhas 
práticas do Estado contra a população pobre, principalmente 
negra, e a crueldade dentro da marinha brasileira. A chibata, 
como aponta a historiadora Lilia Schwartz, foi uma punição 
herdada da marinha portuguesa e, no Brasil, ganhou uma 
conotação ainda mais pesada por conta da sua associação 
com a escravidão.

QUESTÃO 83
Letra A.

A Companhia das Índias Ocidentais britânicas desempenhou 
papel crucial para a acumulação primitiva de capitais por 
parte da Inglaterra e, assim, garantiu alicerces financeiros 
para sua Revolução Industrial ao longo do século XVIII. 
Os metais preciosos extraídos do Novo Mundo, o mercado 
consumidor da Índia e o comércio triangular entre Inglaterra, 
África e Caribe, hoje denominado de sistema atlântico, 
exerceram forte influência sobre o progresso e a consolidação 
do capitalismo moderno. 

QUESTÃO 84
Letra D.

Bentham estabelece uma leitura utilitarista, na qual sugere 
que se calcule o prazer e a dor gerados por uma decisão 
pessoal ou social, defendendo que a ação moral consolidada 
seria aquela que gerasse o máximo prazer, ou felicidade, 
com o mínimo de prejuízo, ou dor.

QUESTÃO 85
Letra C.

O processo de formação das pólis gregas, remontado aos 
séculos VII e VIII, implicou a proeminência do discurso, 
da palavra e da oratória sobre todas as outras formas de 
poder e de coerção. Identificados metaforicamente como 
uma divindade, a força da persuasão, o debate contraditório 
e a argumentação foram preponderantes na construção 
dos espaços políticos públicos. É válido ressaltar que a 
democracia da Grécia antiga é restritiva, de modo que não 
são todos os habitantes da pólis que possuem o direito de 
participar ativamente da vida política.

QUESTÃO 86
Letra C.

Por razões econômicas, estruturais e sociais, os países 
desenvolvidos consomem muito mais água do que os 
subdesenvolvidos e emergentes, tanto nas práticas 

econômicas quanto no uso direto individual. Nos países de 
alta renda, o setor industrial é o maior vilão no consumo de 
água, diferentemente dos países de baixa e média renda, 
onde o maior consumidor é o setor agropecuário. 

QUESTÃO 87
Letra D.

De acordo com as ideias presentes no texto, a Coreia do 
Norte em suas relações externas durante o século XXI tem 
um “programa, a retórica, tudo é muito bem calculado” e 
é absurdamente racional. Contudo, a agressividade do 
governo de Kim Jong-Um existe por uma necessidade de 
ser reconhecido, principalmente pelos EUA, por meio de 
uma retórica armada e nuclear, possibilitando a realização 
de barganhas e negociações de interesse próprio.

QUESTÃO 88
Letra C.

Em sua obra A ética protestante e o espirito do capitalismo, 
Weber se debruça sobre o impacto que uma nova forma de 
lidar com a religiosidade teve na consolidação da estrutura 
do capitalismo industrial, na medida em que operou uma 
transição na lida com o dinheiro e com os hábitos. 

QUESTÃO 89
Letra E.

Analisando-se o gráfico, observa-se que a região com maior 
preservação de matas é a indicada pelo número 1. Sabendo-se 
que a Amazônia ainda apresenta elevado índice de mata 
nativa, pode-se concluir que se trata da Região Norte. Outra 
observação se relaciona ao número 5, que mostra o maior 
número de pastagens, cenário típico da Região Centro-Oeste.

QUESTÃO 90
Letra B.

Com a sentença, Nietzsche descreve a situação do homem 
do século XIX, o qual, diante do avanço da ciência e da 
falência dos ideais políticos, começa a colocar em xeque 
as posições universalistas e focadas no suprassensível 
estabelecidas desde a Antiguidade, sendo Deus apenas 
uma representação desse contexto. 


